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KENTSEL AÇIK MEKÂN OLARAK CADDELERİN KALİTE
KRİTERLERİ BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ VE KAVRAMSAL
BİR MODEL ÖNERİSİ: VAN CUMHURİYET CADDESİ ÖRNEĞİ
ÖZET
Kentsel mekânların varoluş amacı insandır ve kentler, kullanıcısı olan insandan
bağımsız düşünülemezler. Buna karşın, 18. Yüzyılın ikinci yarısında başlayan sanayi
devrimi ve beraberindeki süreç kent nüfusunun hızla artmasına ve kentlerin hızla
büyümesine sebep olmuş; hızla büyüyen kentler, büyük bir dönüşüm geçirmiştir. Bu
dönüşüm ile otomobiller kentlere egemen olmuş; dikey mimari ve yoğun inşaat
faaliyetleri arasında kentler varoluş amacı insandan kopmuştur. İnsan-mekân
etkileşiminin kopması, toplumların bir kentte yaşamaktan duydukları memnuniyeti ve
iyi oluş hallerini olumsuz etkileyerek sağlıksız toplumların oluşmasına sebep
olmuştur. 20. Yüzyılın sonlarına gelindiğinde, kentlerdeki bu toplumsal bunalımların
sebepleri araştırılmaya başlanmış ve kentsel yaşam kalitesi çalışmaları ortaya
çıkmıştır. Kentsel yaşam kalitesi çalışmaları ile kentlerin sosyal, fiziksel, ekonomik,
kültürel, ekolojik birçok boyutu araştırılarak insanların bireysel ve toplumsal iyi oluş
haline katkıda bulunan ve bir kentte yaşamaktan memnuniyet duymalarını sağlayan
nitelikleri tespit etmek amacıyla, birçok bilim insanı çeşitli kriter ve göstergeler
belirlemiştir. Kentsel yaşam kalitesinin fiziksel boyutunu oluşturan kentsel açık mekân
kalitesi çalışmaları ise, kullanıcıların kentsel mekânda bulunmaktan ve mekânı
kullanmaktan duyduğu memnuniyeti arttırmayı amaçlamakta; bu doğrultuda
insanların mekânsal ihtiyaçlarını karşılaması beklenen niteliklerin, ihtiyaçları
karşılama düzeyini arttırmak için birçok kriter ve gösterge önermektedir.
Bu tez çalışmasının birincil amacı, küresel ölçekte birçok araştırmacı tarafından
sunulmuş kentsel açık mekân kalite kriterlerinin birbiriyle olan kavramsal ilişkileri
incelenerek ve benzerlik-farklılıklarıyla karşılaştırma-gruplamaları yapılarak kentsel
açık mekân kalitesini ölçmeye yönelik kavramsal bir model önerisi sunmaktır. Bu
modelin, kapsamlı, bütüncül ve özgün yapısıyla tüm kentsel açık mekânlarda
uygulanabilirliği hedeflenmiştir. Modeli uygulamak için, bir kentsel açık mekân olan
Van ili İpekyolu ilçesine bağlı Cumhuriyet Caddesi seçilmiştir. Örneklem-problem
alanı olarak seçilen cadde, küresel ölçekte çoğu caddenin barındırdığı motorlu taşıt
öncelikli bir işleve sahip olup kamusal mekân işlevi açısından oldukça zayıftır. Ulusal
ölçekte, uygulama imar planlarının kentsel açık mekândaki sınırlayıcılıklarına ve yapsatçı politikayla şekillenmiş kimliksiz ve monoton bir forma sahiptir. Yerel ölçekte ise
Van kenti, Türkiye yaşam kalitesi sıralamasında 81 il içerisinden 72. Sırada olup
sosyal hayattan memnuniyet ve mutluluk düzeyleri düşük değerlere; Cumhuriyet
Caddesi özelinde ise, kentin doğrusal kent merkezi ve en eski kent parçası olması
sebebiyle fiziksel ve işlevsel bir eskimeye sahiptir. Tüm bu sebeplerle caddenin,
mekân kalitesinin değerlendirilmesi ve yetersiz olan mekânsal niteliklerin tespit
edilebilmesi için uygun bir örneklem alan olduğuna kanaat getirilmiş ve tez
çalışmasının ikinci amacı “önerilen kavramsal modelin Van ili Cumhuriyet
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Caddesi’nde test edilerek mekânın kalite kriterleri açısından yeterli olup olmadığının
tespit edilmesi ve yetersiz kriterler için mekânsal çözüm önerilerinin sunulması”
olarak belirlenmiştir. Bu amaçlar doğrultusunda çalışma, “insanların mekânsal
ihtiyaçları nelerdir?”, “Caddenin bileşenleri nelerdir ve bu bileşenlerin nitelikleri neler
olmalıdır? / Hangi nitelikler mekânı daha kaliteli yapmaktadır?”, “Cumhuriyet
Caddesi’nin sahip olduğu nitelikler kullanıcıların mekânsal ihtiyaçlarını karşılamakta
yeterli midir?”, “Caddenin mekân kalitesinin arttırılmasına yönelik hangi müdahale
biçimleri ve tasarım politikaları uygulanmalıdır?” sorularına cevap aranmıştır.
Birinci ve ikinci araştırma sorularına cevap bulabilmek adına öncelikle literatür
araştıması yapılmış olup mekânsal ihtiyaçlar ve insan-mekân etkileşimi irdelenmiştir.
Sonrasında kentsel açık mekân genelinde ve cadde özelinde kentsel açık mekânların
sınıflamaları, işlevleri ve formları incelenmiş; işlev ve formların mekânsal ihtiyaçlar
ve insan-mekân etkileşimi bağlamında ne tür niteliklere sahip olmaları gerektiği
irdelenmiştir. Son olarak, 11 farklı bilim insanının sunmuş olduğu, mekânı kaliteli
yapan kriter, gösterge ve parametreleri incelenmiştir. Yapılan literatür araştırması ve
incelenen, yorumlanan, birbiriyle ilişkisi kurulan kriterler neticesinde kentsel açık
mekân kalitesini ölçmeye yönelik kavramsal bir model önerisi sunulmuş olup bu
model I.C.A (Identity-Comfort-Attractiveness) olarak adlandırılmıştır. Model
doğrultusunda bir mekânı kaliteli yapan 3 kriter önerilmiş olup bunlar "Konfor,
Çekicilik ve Kimlik”dir. Bu kriterlerin göstergeleri, bir mekânı kaliteli yapan
mekânsal nitelikler olup bunlar “erişilebilir, bakımlı ve onarımlı, ergonomik, güvenli,
algılanabilir, iklime uygun, sosyal ve imgesel anlama sahip, yere özgü değerler
taşıyan, özgün bir forma sahip, çeşitlilik barındıran, biçimsel açıdan estetik ve canlı"
olarak belirlenmiştir.
Çalışmanın üçüncü sorusu olan, Cumhuriyet Caddesi’nin bu niteliklere sahip olup
olmadığını ve ne düzeyde sahip olduğunu ölçebilmek amacıyla, modelde göstergeleri
ölçebilmek adına oluşturulmuş 108 parametreden yola çıkarak 26 analizden oluşan 6
analiz seti oluşturulmuştur. Bu analizlerde ölçülen parametreler 5’li likert skalasına
göre, çok kötü (-2), kötü (-1), ne iyi ne kötü (0), iyi (1), çok iyi (2) olacak şekilde
puanlanmıştır. Parametrelerden gelen toplam puan göstergelerin puanını;
göstergelerden gelen toplam puan ise kriterlerin puanını belirlemiş; bu puanlar 5’li
likert skalasına göre bölünerek kriterlerin kalite düzeyleri çok kötü, kötü, nötr, iyi ya
da çok iyi olarak belirlenmiştir. Analiz setleri ulaşıma yönelik analizler, biçim ve
boyuta yönelik analizler, çeşitliliğe yönelik analizler, kent kimliği ve estetiğine
yönelik analizler, teknik standartlara yönelik analizler ve kullanıcıya yönelik analizler
olup bu analizlerde haritama, yaya ve taşıt sayımı, teknik çizim, anket, davranış
gözlemi (doğrudan gözlem), fotoğraflama, zihin haritası ve kontrol listesi gibi çeşitli
yöntemler kullanılmıştır. Gösterim olarak şematik ve grafik gösterim, 3 boyutlu
modelleme ve 2 boyutlu modelleme (enkesit ve boykesit) teknikleri kullanılmıştır.
Yapılan analizler sonucunda, caddenin konfor kriteri açısından kalite düzeyi kötü,
çekicilik kriteri açısından çok kötü ve kimlik kriteri açısından çok kötü olduğu tespit
edilmiştir. Yapılan değerlendirmeler sonucunda caddenin konfor kriteri açısından
kalite düzeyini düşüren en büyük niteliksel eksikliğin erişilebilirlik ve kentsel açık
mekân elemanlarının eksikliği olduğu tespit edilmiştir. Caddenin çekicilik kriteri
açısından kalite düzeyini düşüren en büyük niteliksel eksiklik ise algılanabilir ve
biçimsel açıdan estetik olmaması gerek mekânsal gerekse işlevsel çeşitlilik
sunmamasıdır Caddenin çekiciliğini düşüren bir diğer problem farklı davranış ve
aktivitelere imkân verecek mekânsal biçimlenişlere sahip olmamasıdır. Caddenin
kimlik kriteri açısından kalite düzeyini düşüren niteliksel eksiklikler ise yere özgü
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mimari ya da doğal değerlere sahip olmayışıdır. Bununla birlikte cadde, diğer
caddelerden ya da kentin diğer kısımlarından ayrıştırılabilecek özgün bir forma sahip
değildir. Gerek renk gerek malzeme gerek biçim ve boyutta gerekse sahip olduğu
mekân elemanlarında bir konsept ve kompozisyon bulunmamaktadır.
Değerlendirmeler sonucunda Cumhuriyet Caddesi’nin, diğer herhangi bir caddeden
ayrıştırılamayacak kadar kimliksiz olduğu sonucu çıkarılmıştır.
Yapılan tüm bu değerlendirmeler neticesinde, caddenin kalite düzeyi aldığı puanlar
üzerinden çok kötü olarak belirlenmiş; caddenin, kullanıcıların mekânsal ihtiyaçlarını
karşılamada yeterli niteliklere sahip olmadığı tepit edilmiştir. Cumhuriyet Caddesi’nin
mekân kalitesinin arttırılması, kentlilerin o mekânda bulunmaktan ve mekânı
kullanmaktan duyduğu memnuniyeti arttırarak kentlilerin yaşam kalitesinin
arttırılmasına katkıda bulunacaktır. Bu sebeple tasarıma yönelik önerilerin sunulması
amaçlanmış ve çalışmanın son araştırma sorusuna cevap aranmıştır. Cadde’nin kalite
değerlendirmeleri ve yapılan çıkarımlar sonucunda, caddenin yeniden canlandırılarak
kente ve kentliye kazandırılması gerektiği düşünülerek “yenileme ve sağlıklaştırma”
müdahale biçimleri önerilmiş; bu müdahaleler doğrultusunda caddede kısmi
yayalaştırma, Beşyol meydanında yayalaştırma, çalışma alanındaki niteliksiz yapıların
yıkılması yoluyla alanda yeniden düzenleme ve tasarım, niteliği iyi yapılarda cephe
düzenlemeleri ve tasarım, mimari kimliğe sahip yapıların korunması ve restorasyonu
tasarım politikaları olarak belirlenmiştir. Bu politikalar doğrultusunda caddenin
işlevleri, formu ve caddede sunulması beklenen yerel yönetim hizmetlerine yönelik 3
kalite kriteri doğrultusunda mekânsal öneriler sunulmıştur. Çalışma, tüm kentsel açık
mekânlarda uygulanabilecek kapsamda özgün bir kavramsal model sunmasıyla ve
konu kapsamında örneklem alanda yapılan ilk çalışma olması açısından önem
taşımaktadır. Çalışmada yapılan analizlerin ve kullanılan yöntem ve tekniklerin
konuyla ilgili yapılacak bilimsel çalışmalara yön göstermesi; değerlendirme ve
mekânsal önerilerin ise caddede yapılabilecek kentsel tasarım çalışmalarına rehberlik
etmesi hedeflenmiştir.
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THE EVALUATION OF MAIN STREETS AS URBAN OPEN SPACE IN
CONTEXT OF QUALITY CRITERIA AND A CONCEPTUAL MODEL
PROPOSAL: THE CASE OF VAN CUMHURİYET MAIN STREET
SUMMARY
The purpose of existence of urban spaces is human, and cities cannot be thought of
independently of their users. On the other hand, the industrial revolution that started
in the second half of the 18th century and the accompanying process caused the urban
population to increase rapidly and the cities to grow rapidly; rapidly growing cities
have undergone a transformation. With this transformation, cars dominated the cities;
between vertical architecture and intense construction activities, cities have become
disconnected from the purpose of their existence. The rupture of human-space
interaction has caused the formation of unhealthy societies by negatively affecting the
satisfaction of societies from living in a city and their well-being. By the end of the
20th century, the causes of these social depressions in cities began to be investigated
and urban quality of life studies emerged. Many scientists have determined various
criteria and indicators in order to determine the qualities that contribute to the
individual and social well-being of people in a city by investigating many social,
physical, economic, cultural and ecological dimensions of cities with quality of life
studies. Urban open space quality studies, which constitute the physical dimension of
quality of life, aim to increase the satisfaction of users from being in and using the
urban space. Thus, the qualities that are expected to fulfill the spatial needs of people
suggest many criteria and indicators to increase the fulfillment level of the needs.
The first purpose of this thesis is to propose a conceptual model for measuring the
quality of urban open space by examining the conceptual relationships of urban open
space quality criteria presented by many researchers on a global scale and by
comparing and grouping them with similarities-differences. It is aimed that this model
can be applied in all urban open spaces with its comprehensive, holistic and original
structure. In order to test the applicability of the model, an urban open space,
“Cumhuriyet main Street in the Ipekyolu district of Van province” was chosen. The
chosen as the sample-problem area has a motor vehicle priority function, which is
hosted by most streets on a global scale, and it is very weak in terms of public space
function. At the national scale, it has an identityless and monotonous form shaped by
the limitations of the implementation plans in the urban open space and the build-andsell policies. On a local scale, the city of Van ranks 72 out of 81 provinces in terms of
quality of life in Turkey and has low levels of satisfaction and happiness from social
life; In particular, Cumhuriyet main street has a physical and functional aging since it
is the linear city center and the oldest part of the city. For all these reasons, it has been
decided that is a suitable sampling area for evaluating the quality of the space and
determining the insufficient spatial qualities. Presenting spatial solution proposals for
insufficient criteria. In line with these purposes, the study is aimed at “What are the
spatial needs of people?”, “What are the components of the and what should be the
qualities of these components? / Which qualities make space better?”, “Are the
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qualities of Cumhuriyet Main street sufficient to meet the spatial needs of the users?”,
“Which types of intervention and design policies should be applied to increase the
quality of the space of the main street?” answers to the questions were sought.
In order to find answers to the first and second research questions, first of all, literature
research was conducted and spatial needs and human-space interaction were
examined. Afterwards, the classifications, functions and forms of urban open spaces
in general and in particular were examined; It has been examined what kind of
qualifications functions and forms should have in the context of spatial needs and
human-space interaction. Finally, the criteria, indicators and parameters that space
quality, presented by 11 different scientists, were examined. As a result of the research
and the criteria that are examined, interpreted and correlated with each other, a
conceptual model proposal for measuring the quality of urban open space is presented
which named is ‘I.C.A (Identity- Comfort- Attractiveness)’. In line with the model, 3
criteria that make a place of quality are proposed and these are “Comfort,
Attractiveness and Identity”. The indicators of these criteria are the spatial qualities
that make a place of quality, and these are “accessibility, maintenance, ergonomics,
safety, perceptibility, climatic appropriateness, social and imaginative signification,
locality, original form, diversity, formal aesthetics and vitality”.
In order to measure whether and to what extent Cumhuriyet Street has these qualities,
which is the third question of the study, 6 analysis sets consisting of 26 analyzes were
created based on 108 parameters created to measure the indicators in the model. The
parameters measured in these analyzes were scored according to a 5-point Likert scale
as very bad (-2), bad (-1), neither good nor bad (0), good (1), very good (2). The total
score from the parameters indicates the score of the indicators; the total score from the
indicators determined the score of the criteria; These scores were divided according to
a 5-point Likert scale and the quality levels of the criteria were determined as very
bad, bad, neutral, good or very good. Analysis sets are analysis for transportation,
analysis for form and dimension, analysis for diversity, analysis for urban identity and
aesthetics, analyzes for technical standards and user-oriented analyzes. These analyzes
include mapping, pedestrian and vehicle counting, technical drawing, survey, behavior
observation, photographing. A wide variety of methods have been used, such as mind
maps and checklists. Schematic and graphic representation, 3D modeling and 2D
modeling (cross-section and length-section) techniques were used as representations.
As a result of the analyzes made, it has been determined that the quality level of the
space is bad in terms of comfort criteria, very bad in terms of attractiveness criteria
and very bad in terms of identity criteria. As a result of the evaluations, it has been
determined that the biggest qualitative deficiency that reduces the quality level of the
space in terms of comfort criteria is accessibility. In terms of vehicle service level, it
has been determined that there is also an inadequacy of parking on the space, which
street close to full capacity; It was concluded that this situation negatively affects both
vehicle driving comfort and walkability. However, it was determined that the
sidewalks, especially the west side, could not meet the pedestrian density and this
situation negatively affected both physical and psychological comfort. At the same
time, the east side does not have a form that can allow different activities and behaviors
and it is very weak in terms of urban open space elements (trees, seating units, lighting
elements). As a result, it has been concluded that the place does not have sufficient
qualities for both pedestrians, cyclists and vehicles in terms of comfort. The biggest
qualitative deficiency that reduces the quality level of the place in terms of
attractiveness criteria is that it is weak in terms of visual quality and does not offer
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both spatial and functional diversity. The place is shaped by add-on buildings place
unrelated to each other in terms of architectural style, color, material, and facade
elements. Although this situation causes the principles such as composition (integrity),
harmony, rhythm and balance to be unreadable in the whole main street, there is no
organization in both the facade, the ground and the urban open space elements. This
situation creates a visual confusion and users have difficulty in comprehending and
making sense of the space. Another problem that reduces the attractiveness of the place
is that it does not have spatial configurations that will allow different behaviors and
activities. Even basic behaviors such as sitting, resting, watching, chatting are not
possible on the place where there are no events and organizations. In terms of
commercial functions, there is no diversity that will allow users to spend time in the
space. As a result of the evaluation, it is determined that the users use the main street
only for necessary activities such as transportation from one place to another, waiting
in line, meeting their periodic or long-term needs; It was concluded that the place does
not have a configuration that allows for optional or social activities. In the spatial
analyzes, the main street, which was determined to be quite weak in terms of visual
quality, was also described by the users as “negligent, outdated, gloomy and irregular”
at a high rate in the surveys. The qualitative deficiencies that reduce the quality level
of the place in terms of identity criteria are that it does not have architectural or natural
values specific to the place. There is a registered building belonging to the early
Republican period on the place. However, it is known that there has been a settlement
in the current settlement of the city since the 18th century and covers the period from
the Ottoman period to the present. There are no local materials or colors on the area.
In terms of city-specific natural values, ash, mulberry and rose are located on the place,
and they cannot attribute a character to the city since they are very weak in terms of
maintenance and organization. However, the place does not have a unique form that
can be distinguished from other streets or other parts of the city. There is no concept
and composition in color, material, shape and size and the space elements it has. As a
result of the evaluations, it was concluded that Cumhuriyet Main street has such an
identity that it cannot be separated from any other xxviieçici. In support of this result,
in the image analysis made with the users, the users were mostly able to imagine the
bank and the Government Building. Users could not attribute a social or architectural
meaning to the street because there are no distinctive and memorable historicalcultural and architectural values in the Street.
As a result of all these evaluations, the quality level of the street was determined as
very bad based on the scores it received; It has been determined that the street does not
have sufficient qualifications to meet the spatial needs of the users. Increasing the
quality of the space of Cumhuriyet Main street will contribute to increasing the quality
of life of the citizens by increasing the satisfaction of the citizens of being in that place
and using the space. In addition, it will provide social interaction and togetherness by
providing a social space. Increasing the quality of the space will increase the economic
value of the street, provide employment opportunities and increase the tourism value.
It is aimed to present design proposals for design in line with these benefits that quality
spaces add to the city and considering the insufficient qualities revealed as a result of
the analysis; For this purpose, an answer to the question “Which types of intervention
and design policies should be applied to increase the urban open space quality of Van
province, Cumhuriyet Main Street?” has been sought. As a result of the quality
evaluations and inferences of the street, considering that the street should be revitalized
and brought to the city and the citizens, “renewal and rehabilitation” types of
intervention were suggested; In line with these interventions, partial pedestrianization
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on the street, pedestrianization in Beşyol square, demolition of unqualified buildings
in the study area; reorganization and design in the area, façade arrangements and
design in buildings with good quality, protection and restoration of buildings with
architectural identity have been determined as design policies. In line with these
policies, spatial suggestions were presented in line with the functions of the street, its
form and 3 quality criteria for the local government services expected to be provided
on the street. These suggestions can be gathered under 6 headings in general as
follows: (1) Reorganization of the street cross section to serve all users (2) Creating
public openings that connect and relate to the street and allow different activities and
behaviors (3) Include events and organizations (4) Arranging the street form in
accordance with the winter climate (5) Developing design concepts throughout the
street in order to ensure formal aesthetics, perceptibility in façade, floor and space
elements and attribution of character (6) On the street, local colors and materials,
historical and cultural public art elements and site-specific natural placement of values.
The study is important in that it presents an original conceptual model that can be
applied in all urban open spaces and is the first study conducted in the sample area
within the scope of the subject. The analyses made in the study, the methods and
techniques used will guide scientific studies on the subject; evaluation and spatial
suggestions are aimed to guide the urban design works that can be done on the street.
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1. GİRİŞ
Kentsel mekânlar, kentsel doluluklar (yapılar) ve kentsel boşlukların (sokak, cadde,
park, meydan) birleşiminden oluşmaktadır (Trancik, 1986). Kentsel mekânların
tamamı insan ihtiyaçlarına hizmet etmekte ve bu ihtiyaçlar kentsel mekânların sahip
olması gereken işlevleri tarif etmektedir. Farklılaşan insan ihtiyaçları doğrultusunda
kentsel mekânlar (doluluklar ve boşluklar) farklı formlara ve farklılaşan kentsel
elemanlara sahip olmaktadır. Bu sayede sahip oldukları form özellikleri ve kentsel
elemanlar ile kentsel mekânın işlevlerini yerine getirmesine olanak sağlamaktadır.
Bir kentsel açık mekân olarak caddeler, kentlilerin Fizyolojik, Güvenlik,
Sosyal/Toplumsal, Kavrama, Kendini Gerçekleştirme, Estetik ve Ekonomik
ihtiyaçlarının tamamına hizmet etmesi beklenen kentsel açık mekân türleridir.
(Kaplan, 1987; Greene, 1992; Kürkçüoğlu, 2009; Göregenli, 2013; Omar ve diğ, 2015;
One Community, 2018). Bu ihtiyaçlar, caddelerin işlevlerini tanımlamaktadır.
Caddeler iki temel işleve sahiptir. Bunlar, ulaşım işlevi ile kamusal mekân işlevidir.
Ticaret caddeleri ise bu iki işleve ek, alım-satıma bağlı olarak ekonomik bir işleve
sahiptir. Ulaşım işlevi, fizyolojik bir ihtiyaç olan hareketten türeyen bir işlev iken,
kamusal mekân işlevi güvende hissetme ihtiyacı, sosyal etkileşim ve iletişim, anlama
ve anlamlandırma, görsel tatmin gibi çeşitli ihtiyaçlardan türeyen bir işlevdir.
Ekonomik işlev ise mal ve hizmetlere erişim, tedarik ihtiyacından türemiş bir işlevdir.
Bu bağlamda, caddelerin formunun bu işlevlere göre şekillenmiş olması
beklenmektedir.
Kentsel açık mekân formu birçok düzlemin bir araya gelmesiyle oluşan üç boyutlu bir
kavramdır (Bozkurt, 2021). Trancik (1986), sokak ve caddelerin biçimsel olarak
doğrusal olsa da mekân hissinin yaratılabilmesi için üç boyutta belirli bir kapalılık
derecesine, iki boyutta renk, doku ile bunların organizasyonuna ve kentsel açık mekân
elemanları olarak sınıflandırılan, Trancik’in obje olarak tanımladığı heykel, su,
aydınlatma birimi, ağaç gibi elemanlara ihtiyaç duyulduğunu belirtmiştir. Benzer
şekilde Ching (2011), mekân formunu biçim/şekil, boyut, doku ve renk olarak
sınıflandırmıştır.
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Kentsel açık mekân olarak caddeler, formuna bağlı bileşenler (biçim, boyut, renk,
doku ve malzeme), işlevlerine bağlı bileşenler (ulaşım, kamusal mekân ve ticari, idari)
ve yerel yönetim hizmetlerine bağlı bileşenler (aktiviteler, organizasyonlar ve katılım
uygulamaları, bakım-onarım-temizlik ve trafik yönetimi) ile bütünsel ve kompleks bir
ilişki içerisindedir. Caddelerin tüm bu bileşenlerinin kendi içerisinde birçok nitelik
barındırması beklenmektedir. Caddelere yönelik açık mekân kalitesi, caddenin bu
niteliklerinin kullanıcı ihtiyaç ve beklentilerini karşılayabilme derecesine göre
belirlenmektedir. Kentsel açık mekân kalitesi yüksek mekânlar, kullanıcı ihtiyaçlarını
karşılayarak ve memnuniyetini sağlayarak, kişinin bir yerleşimde yaşamaktan
duyduğu tatmine katkıda bulunmakta ve mekânı daha yaşanılabilir bir mekân kılarak
kentlilerin yaşam kalitesini arttırmaktadır (İnceoğlu ve Aytuğ, 2009; Alpak ve diğ,
2018).
Kentsel açık mekân kalitesi üzerine yapılan birçok çalışmada, mekânın bileşenlerinin
hangi niteliklere sahip olması ve bu niteliklerin kullanıcı ihtiyaçları ve beklentileri
doğrultusunda birbiri ile nasıl, ne şekilde ilişkilenmesi gerektiği, kentsel tasarım
yaklaşım ve ilkeleri çerçevesinde irdelenmiştir. Bu araştırmalar neticesinde, kaliteli
kentsel açık mekânların sahip olması gereken kriterler çeşitli gruplamalar aracılığıyla
belirlenmiştir.
Bu kriterler, kaliteli bir kentsel mekân için ulaşılması gereken amaç ve hedefleri tarif
etmektedir. Kriterlerin sağlanması diğer bir deyişle bu amaçlara ulaşılabilmesi için
mekân bileşenlerinin ne tür niteliklere sahip olması gerektiği göstergeler ile; bu
niteliklerin birbiriyle ilişkisinin kentsel tasarım yoluyla nasıl ve ne şekilde kurulacağı
ise uluslararası tasarım rehberlerindeki tasarım yaklaşımları, tasarım kodları ve
tasarım standartlarını referans alan parametrelerle tanımlanmıştır.
Şehir planlama ve kentsel tasarım disiplinlerinde kullanılan makro-mezo ölçek
morfoloji, ağ sistemleri, kent kimliği, imajı ve estetiği, mekânsal algı ve davranış,
kullanıcı ihtiyaçlarına yönelik analizler ile mimarlık disiplininde sıklıkla kullanılan
mikro ölçek cephe, renk, malzeme analizleri ve en kesit-boy kesit analizleri ile mekân
bileşenlerinin kalite ölçümü yapılabilmektedir.
Bu bağlamda, bir kentsel açık mekân olarak caddenin tüm bileşenlerinin ortaya
konulması ve bu kriterler ile kriterlere bağlı gösterge ve parametreler doğrultusunda
analiz edilmesiyle kentsel açık mekân kalitesi tespit edilebilmektedir.
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1.1 Problem Tanımı ve Çalışmanın Önemi
Çoğu tarihi mekân, halen yoğun bir şekilde kullanılabiliyor olmasını tarihsel
dönemlerden süregelen orijinal işlevlerine borçludur. Caddeler ise birçok farklı işlevi
bir arada barındıran ve işlevsel denge kurulmasının büyük bir önem arz ettiği karmaşık
mekânlardır. Özellikle ticarî caddeler, hem yaya dolaşımının yoğun olduğu ve
ekonomik, sosyal birçok aktivitenin gerçekleştiği, hem de ticari fonksiyonların yüksek
erişim düzeyine sahip olma ihtiyacından dolayı yoğun taşıt trafiğinin olduğu akslardır.
Aynı zamanda bu akslar, kentlerin can damarlarıdır ve genelde kent merkezlerinde ana
bir omurga şeklinde oluşum göstermektedirler. Bu caddelerin kamusal bir mekân
olarak kentliler tarafından kullanılabilmesi sosyal hayat, kent kimliği ve aidiyet
duygusu için önem arz etmektedir. 18. Yüzyılda Sanayi Devrimi’yle beraber
sokaklar/caddelerin hızlı bir değişim sürecine girmesi ve motorlu taşıtların kent
yaşamına girerek sokak ve caddelere hâkim olmasıyla, bir kentsel açık mekân olan
caddeler motorlu taşıt odaklı geliştirilmiştir (Trancik, 1986; Aktuğlu Aktan, 2012;
Yörükan, 2009; Kılınçaslan, 2017). Taşıt ile hareket etmeyen kullanıcıların, dar
kaldırımlara yönlendirilerek ikinci planda kalmasıyla yaya ölçeğinde kamusal mekân
işlevini neredeyse kaybeden caddeler, dünya genelinde ve Türkiye’de çoğunlukla
öncelikli taşıt ulaşım aksı işlevine sahiptir.
Özellikle, ülkemizdeki kentleşme politikalarının kentsel açık mekân genelinde ve
caddeler özelinde, mekân kalitesi üzerinde ciddi negatif etkileri bulunmaktadır. 1965
yılında kabul edilen kat mülkiyeti kanunu ile yap-satçı politikanın kent çehresindeki
tezahürü caddelerde de görülmüş, caddeyi tanımlayan yapılar mimari form ve cephe
detaylarında

çevresinden

bağımsız

tekil

unsurlar

olarak

tasarlanmış

ve

tasarlanmaktadır. Bu bağlamda, caddeler, bütüncül bir tasarım kaygısıyla
şekillenmekten tamamen uzaklaşarak sıradan, tek tip, kimliksiz ve estetikten yoksun
mekânlar haline gelmiştir. Türkiye’deki çoğu yerel belediyenin kentsel tasarım
rehberlerine sahip olmaması sebebiyle kentsel açık mekânlara, bütüncül ve yere özgü
kararlarla yaklaşılmaması, çok disiplinli ilişkilerin kurulamaması ve uygulama imar
planlarındaki sınırlayıcı koşullar da kentsel açık bir mekân olarak caddelerin mekân
kalitesi açısından zayıflamasına sebep olmaktadır.
Yerel ölçekte, çalışma alanı olarak seçilen "Van ili Cumhuriyet caddesi" yakın çevresi
ile birlikte kendi dinamikleri doğrultusunda bazı temel problemleri barındırmaktadır:
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Çalışma alanı, mevcut kent merkezinin en eski kent parçası ve çekirdeği olması
açısından önem taşımaktadır. Doğrusal kent merkezi özelliği gösteren ve yoğun yayataşıt sirkülâsyonunun olduğu cadde, Van Kenti’nin geçirdiği sosyo-demografik, siyasi
ve ekonomik süreçlerin etkisiyle zaman içinde fiziksel ve işlevsel olarak eskimiştir.
Bununla birlikte, kentin bütününde bir ulaşım planlaması eksiği söz konusudur. Kent
merkezinin planlanan ilk aksları halen ana ulaşım aksları olarak işlev görmekle
birlikte, alternatif ulaşım akslarının olmaması; buna karşın kent merkezinin sürekli bir
büyüme içerisinde olması kent merkezinde bir yığılmaya sebep olmakta, taşıma
kapasitenin üstünde bir trafik hacmine maruz kalan kent merkezinde trafik
sıkışıklıklarına bağlı kaos ortamı oluşmaktadır.
Tüm bu problemler beraberinde cadde, sahip olması gereken birçok nitelik açısından
yetersiz ya da yoksun kalmakta, bu durum gerek ulaşım gerek ise kamusal mekân
işlevlerini olumsuz etkilemekte ve cadde, kullanıcıların mekânsal beklenti ve
ihtiyaçlarını karşılamakta yetersiz kalmaktadır. Bu sebeple, kullanıcıların mekânla
etkileşimi özel ticari mekânların kullanımıyla sınırlı kalmakta, cadde yalnızca bir
transit geçiş koridoru olarak kullanılmakta, kamusal mekân işlevini yerine
getirememekte; sosyal/toplumsal etkileşim kurulamamaktadır.
Literatürde yer alan ve uygulamada sıklıkla karşılaşılan, uluslararası, ulusal ve yerel
ölçeklerde ortaya çıkabilen temel sorunların bir kentsel açık mekân olarak caddelerin
bileşenlerini -bu bileşenlerin niteliklerini- nasıl şekillendirdiği ve etkilediği; bu etkinin
kentsel açık mekân kalitesine nasıl yansıdığı seçilen problem alanı çerçevesinde tespit
edilmiştir. Çalışma, ilgili konu çerçevesinde sunduğu model doğrultusunda, seçilen
örneklem problem alanında yapılan ilk çalışma olması açısından önem taşımaktadır.
1.2 Çalışmanın Amacı
Çalışmanın amacı; literatürde yer alan geniş kapsamlı kalite kriterlerinin birbirleriyle
kavramsal ilişkileri doğrultusunda karşılaştırma-gruplama tekniği ile özgün ve
bütüncül, kentsel açık mekân kalitesine yönelik öneri bir kavramsal model
kurgulamak, bu modelin örneklem alanı olarak seçilen Van ili İpekyolu İlçesi
içerisinde yer alan Cumhuriyet Caddesi ve yakın çevresi üzerinde analiz edilerek
mekânın kalite kriterleri açısından yeterli olup olmadığını tespit etmek; yetersiz olan
kriterler için mekânsal çözümler ve alana dair yeni tasarım-uygulama önerileri ile
gelecekteki akademik çalışmalara rehberlik etmektir.
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Çalışmanın ekseni, üst ölçekte mutluluk, refah, yaşam kalitesi, kentsel yaşam
kalitesi/yaşanabilirlik ve kentsel mekân kalitesi kavramları ile biçimlenirken, ara
kesitte ise kentsel mekân bileşenlerinin kentsel açık mekân kalite kriterleri ile ilişkisine
odaklanmaktadır. Belirtilen amaç ve eksen doğrultusunda çalışma, aşağıda yer alan
araştırma sorularına cevap aramaktadır:
• İnsanın mekânsal ihtiyaçları nelerdir?
• Caddenin bileşenleri nelerdir ve bu bileşenlerin nitelikleri neler olmalıdır? / hangi
nitelikler mekânı daha kaliteli yapmaktadır?
• Cumhuriyet Caddesi’nin mevcutta sahip olduğu nitelikler kullanıcıların ihtiyaçlarını
karşılamakta yeterli midir?
• Van Cumhuriyet Caddesi’nin kentsel mekân kalitesinin arttırılmasına yönelik hangi
müdahale biçimleri ve tasarım politikaları uygulanmalıdır?
1.3 Çalışmanın Kapsamı ve Sınırları
Çalışmanın kapsamı kavramsal-kuramsal çerçeve ve örneklem alan çalışması olarak
iki ana başlıkta kurgulanmış olup; kavramsal çerçeve "Mekân kavramı ve kentsel açık
mekânlar" ile "Yaşam kalitesi ve kentsel açık mekân kalitesi" olarak iki başlıkta; alan
çalışması ise "Van kentine yönelik üst ölçek incelemeler" ve "Alana yönelik analizler"
olarak iki başlıkta irdelenmiştir.
1.3.1 Kavramsal çerçeve
1.3.1.1 Kentsel açık mekânlar
Kullanıcı, kullanıcı-mekân ilişkisi ve mekân bağlamında 3 temel boyutta
incelenmiştir:
• Kullanıcı boyutu: Temel insan ihtiyaçlarının ve insanların mekânsal ihtiyaçlarının
incelenmesi.
• Kullanıcı- mekân ilişkisi boyutu: İnsanların bulundukları mekânı algılamasındaki
etken uyarıcıların (algılanan ve algılayan) nitelikleri ile algılama süreci ile ilgili
biçimsel, boyutsal ve davranışsal yaklaşımların; kullanıcıların mekânı nasıl
imgelediklerinin, kullanıcıların mekânsal davranışlarına yönelik teori ve yaklaşımlar
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ile temel davranış ve aktivitelerin ve kullanıcıların davranışsal yer seçimlerinin
incelenmesi.
• Mekânsal boyut: Kentsel açık mekân genelinde ve cadde özelinde bu mekânların
işlevlerinin, formlarının, tür ve sınıflandırmalarının kapsamlı literatür araştırması ile
irdelenmesi;

cadde

formunun

nitelikleri

ile

caddelerde

yaya

mekânının

tasarlanmasında ulusal ve uluslararası literatürde önerilen teknik ölçüler ve
düzenlemelerin kentsel tasarım ölçeğinin gerektirdiği detayda incelenmesi.
1.3.1.2 Kentsel açık mekân kalite kriterleri
Mutluluk, refah, yaşam kalitesi, kentsel yaşam kalitesi ve kentsel mekân kalitesi
kavramlarının literatür kapsamında ilişkilerinin incelenmesi; kentsel açık mekân
kalitesi bağlamında incelenen 7,

cadde/sokaklarda mekân kalitesi bağlamında

incelenen 4 çalışma çerçevesinde mekânsal kalite kriterleri, göstergeleri ve
parametrelerinin irdelenmesi; literatürde yer alan geniş kapsamlı mekânsal kalite
kriterleri çerçevesinin benzerlik, tekrar ve farklılıkları doğrultusunda karşılaştırması,
yorumlanması ve kentsel açık mekân kalitesine yönelik özgün modelin kurgulanması.
1.3.2 Alan çalışması
1.3.2.1 Van kentine yönelik üst ölçek incelemeler
"Van ili Cumhuriyet Caddesi ve Yakın Çevresi"nin coğrafi özellikleri ve demografik
yapısı ile kent ve planlama tarihinin Van kenti genelinde ve çalışma alanı özelinde
incelenmesi.
1.3.2.2 Alana yönelik analiz çalışmaları
Literatürde irdelenen kentsel açık mekân bileşen niteliklerinin, kentsel açık mekân
kalite kriterleri üzerinden incelenerek oluşturulan “kentsel açık mekân kalitesine
yönelik kavramsal model” ile örneklem alanı üzerinden analiz edilmesi; her bir
analizde değerlendirmesi yapılan kalite ölçme göstergelerine, belirlenen ölçütler
mevcut olmadığında (nötr olduğunda) 0, negatif için -2, kısmen negatif için -1, kısmen
pozitif için +1 ve pozitif için +2 puan verilerek beklenen özellikleri sağlayıp
sağlamadığının tespit edilmesi.
Çalışma alanı, mekânsal problemlerin yoğun olarak görüldüğü, mevcut kent
merkezinin en eski parçası ve çekirdeği olan Cumhuriyet Caddesi’nin Beşyol Kavşağı
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ile Kazım Karabekir Caddesi arasındaki 560 m’lik kısmı ile sınırlandırılmıştır ve
toplam 11.58 ha büyüklüğündedir. Caddeye cephesi olan ticari birimler ile yakın
çevresinde cadde ile ilişkili kentsel açık mekânlar ve donatı alanları çalışma alanına
dâhil edilmiştir.
Covid-19 Pandemisi nedeniyle tez çalışmasının alan analizleri kapsamında yer alan
yaya-taşıt sayımları ve anket çalışmaları, hafta içi ve hafta sonu birer gün yapılan
sayım ve görüşmeler ile sınırlandırılmıştır. Taşıt sayımı pazartesi ve cumartesi günleri
(sabah) 09:00, (öğle) 12:00 ve (öğleden sonra) 17:00 saatlerinde; yaya sayımı pazartesi
ve cumartesi günleri yaya yoğunluğunun en fazla olduğu doruk saatlerde (12:3013:30); kullanıcı profilinin belirlenmesine yönelik sayım ise pazar ve pazartesi günleri
doruk saatlerde (12:30-13:30) yapılmıştır. Diğer analiz çalışmaları ise 2020 yılının
Ocak-Nisan ayları arasındaki sürede tamamlanmıştır.
1.4 Çalışmanın Yöntemi
Tez çalışması, kapsam bölümünde belirtilen "kavramsal çerçeve" ve "alan çalışması"
ana başlıkları ekseninde ve şehir ve bölge planlama, mimarlık, kentsel tasarım, çevre
psikolojisi ve ulaşım mühendisliği disiplinlerine referans veren bir çerçevede
kurgulanmıştır (Şekil 1.1).
1.4.1 Literatür araştırması
Mekânsal kalitesinin ölçülebilmesi için öncelikle kentsel açık mekân genelinde ve
cadde özelinde mekânın bileşenlerinin ve bu bileşenlerin ne tür niteliklere sahip olması
gerektiği incelenmiştir. Bu kapsamda kentsel açık mekânlar başlığı altında; kullanıcı
boyutunda insan ihtiyaçları, mekân boyutunda kentsel açık mekânların işlev, form, tür
ve sınıflandırmaları; kullanıcı- mekân ilişkisi boyutunda mekânsal algı, mekânsal
imge/imaj ve mekânsal davranış kavramları; cadde özelinde ise caddelerin
sınıflandırmaları, işlevleri ve formu detaylı bir şekilde irdelenmiştir. Form başlığı,
kentsel tasarım ölçeğinin ve çalışma konusunun gerektiği detayda biçim, boyut, renk,
malzeme ve kentsel açık mekân elemanları başlıkları altında incelenmiş, dünya
genelinde hazırlanmış çeşitli kentsel tasarım rehberlerinden, teknik raporlardan ve
planlama ile kentsel tasarım standartlarından yararlanılmıştır. Literatür araştırmasının
ikinci kısmı olan yaşam kalitesi kavramı ve kentsel açık mekân kalitesi başlığında
mutluluk, refah, yaşam kalitesi, kentsel yaşam kalitesi ve kentsel mekân kalitesi
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kavramları ve tanımlarına değinilmiş; farklı araştırmacıların ortaya koyduğu kalite
kriterleri, gösterge ve parametreleri kentsel açık mekân kalitesi genelinde 7 adet, cadde
özelinde ise 4 adet araştırma incelenmiştir.
1.4.2 Kentsel açık mekân kalite kriterlerine yönelik kavramsal modelin
kurgulanması
İrdelenen kentsel açık mekân bileşenlerinin hangi kalite kriterleri altında analiz
edileceğine karar verebilmek için, öncelikle kalite kriterlerine ve bu kriterlerin
gösterge ve parametrelerine karar verilmesi gerekmektedir. İncelenen toplam 11 adet
kalite kriterleri araştırmasında yer alan çeşitli kalite kriterleri ile bu kriterlerin gösterge
ve parametreleri tanımlanmıştır. Bu kriter-gösterge-parametre verileri farklı
çalışmalarda yer yer birbiri yerine kullanılmış yada birbirini kapsamaktadır. Elde
edilen 68 kriterin birbiri içerisindeki benzerlik, tekrar ve farklılıkları karşılaştırılmış,
birbiriyle ilişkileri yorumlanmış ve kavramsal ölçekte bir model oluşturulmuştur.
Kavramsal modelde 3 temel kentsel açık mekân kalite kriteri belirlenmiştir, bunlar
çalışmalardaki ağırlıklarına göre sırasıyla; "Konfor", "Çekicilik" ve "Kimlik"dir.
Oluşturulan

Model

‘I.C.A

(Identity-Comfort-Attractiveness)’

olarak

isimlendirilmiştir. Bu kriterler birincil ve ikincil göstergeler çerçevesinde alt
kavramlara ayrılmıştır. Literatür araştırmalarına referans verilerek her bir göstergenin
parametreleri belirlenmiş ve son aşamada ise bu parametrelerin analiz yöntemleri
tanımlanmıştır.
1.4.3 Van kentine yönelik incelemeler
Van Kentine yönelik üst ölçek incelemeler ile çalışma alanı olan "Cumhuriyet Caddesi
ve Yakın Çevresi"ni doğrudan etkileyen kentin coğrafi ve fiziksel özellikleri kent ve
planlama tarihi, kentin sosyo-kültürel, siyasi ve demografik yapısı irdelenmiştir.
1.4.4 Çalışma alanına yönelik analizler
Oluşturulan özgün kentsel açık mekân kalite kriterleri modelinde ortaya konulan 26
farklı başlıktaki analizler ile 108 kalite göstergesi analiz edilmeye çalışılmıştır.
Analizler birbiri ile ilişkileri bağlamında 6 analiz seti başlığı altında incelenmiştir.
Bunlar "Ulaşım ağı analizleri", "Biçim ve boyut yönelik analizler", "Çeşitliliğe yönelik
analizler", "Kent estetiği ve kent kimliğine yönelik analizler", "Kentsel tasarımda
teknik ölçü ve düzenlemelere yönelik analizler" ve "Kullanıcıya yönelik analizler"dir.
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Her bir analizde değerlendirmesi yapılan kalite ölçme göstergelerine, belirlenen
parametreler mevcut olmadığında 0 puan, negatif için -2 puan, kısmen negatif için -1
puan, kısmen pozitif için +1 puan, pozitif için +2 puan değerleri verilerek beklenen
nitelikleri sağlayıp sağlamadığı tespit edilmiştir.
1.4.4.1 Ulaşım ağı analizleri
Ulaşım ağı analizleri 5 alt analizden oluşmakta olup bunlar; Üst ölçek (1:5000) ulaşım
ağı analizi, alt ölçek (1:1000) ulaşım ağı analizi, otopark yeterliliği analizi, taşıt yolu
hizmet düzeyi analizi, yaya akımı analizidir. Ulaşım ağı analizleri ile otopark
yeterliliği, taşıt sürüş konforu, farklı ulaşım modlarının varlığı, yeterli durak sayısı,
yürünebilirlik, trafik güvenliği, sosyal ve psikolojik güvenlik göstergeleri analiz
edilmiştir. Bu analizlerde haritalama ile yaya-taşıt sayımı yöntemleri kullanılmış;
şematik gösterim teknikleri uygulanmıştır.
1.4.4.2 Biçim ve boyuta yönelik analizler
Bu analiz seti 7 alt analizden oluşmakta olup bunlar; boyut analizi, yapılarda kütlesel
organizasyon analizi, cephelerde yüzeysel biçimleniş analizi, mülkiyete bağlı
mekânsal hiyerarşi analizi, enine biçimleniş analizi, kentsel açık mekân elemanlarında
mekânsal organizasyon analizi ve iklimsellik analizidir. Biçim ve boyuta yönelik
analizler ile farklı ulaşım modlarının varlığı, yeterli durak sayısı, yürünebilirlik, sosyal
ve psikolojik güvenlik cephede ve kentsel açık mekânda algılanabilirlik, mekân algısı
yaratan kapalılık derecesi, caddenin biçimlenişinde iklime uygunluk, doğal ve yapay
üst örtü elemanlarının varlığı ve organizasyonel düzeni, biçimsel çeşitlilik, işlevsel
çeşitlilik ve mülkiyet hiyerarşisi, cadde bütününde biçimsel ve boyutsal özgünlük
göstergeleri analiz edilmiştir. Bu analizlerde haritalama, teknik çizim yöntemleri
kullanılmış, yöntemlerde şematik gösterim, grafik gösterim, kesit çizim (en kesit), 3
boyutlu modelleme ve fotoğraflama tekniklerine başvurulmuştur.
1.4.4.3 Çeşitliliğe yönelik analizler
Bu analiz seti 3 alt analizden oluşmakta olup bunlar ticari birimlerde işletme çeşitliliği
analizi, sosyal mekân ve davranış analizi ve etkinliklere yönelik anket çalışmasıdır.
Çeşitliliğe yönelik analizler ile yürünebilirlik, sosyal ve psikolojik güvenlik, ticaret
birimlerinde işlevsel çeşitlilik ve kamusal mekân işlevinde çeşitlilik, zemin kat ticari
kullanımları ve ticari kullanımların zemin kat uzantıları, kullanıcıların caddede vakit
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geçirmesine olanak veren detay fiziksel unsurlar, farklı aktivite ve davranışlara imkân
sunma ve etkinlik ve organizasyonlar, göstergeleri analiz edilmiştir. Bu analizlerde,
haritalama, davranış gözlemi (doğrudan gözlem) ve anket yöntemleri kullanılmış
şematik gösterim, grafik gösterim tekniklerine başvurulmuştur.
1.4.4.4 Kent estetiği ve kent kimliğine yönelik analizler
Analiz seti 7 alt analizden oluşmakta olup bunlar; Cephe analizi, renk analizi, malzeme
analizi, aydınlatma analizi, bakım onarıma yönelik mevcut durum analizi, yapılı çevre
kimlik öğeleri analizi, imaj analizi ve kentsel açık mekân elemanlarının estetik
analizidir. Kent estetiği ve kent kimliğine yönelik analizler ile cephelerin ve açık
mekânın renk, malzeme, doku, aydınlatma ve detay elemanlarla algılanbilirliği,
imgelenebilirlik, iklime uygun renk ve malzeme kullanımı, cephede bütünlükkompozisyon, biçimsel estetik ve psikolojik etkileri doğrultusunda cephede ve
zeminde renk, malzeme, aydınlatma elemanları ve mekân elemanlarında estetik
değerlendirmeler, cephe, zemin ve kentsel açık mekân elemanlarının temizliği ve
bakım-onarımı, yere özgü tarihi, kültürel ve doğal değerler, yere özgü malzeme ve
renk, cadde bütününde biçimsel özgünlük, cadde bütünündeki kentsel açık mekân
elemanlarında özgünlük, cadde bütününde renk ve malzeme kullanımında özgünlük
göstergeleri analiz edilmiştir. Bu analizlerde kontrol listesi, mekânsal fotoğraflama,
zihin haritası, teknik çizim ve haritalama yöntemleri kullanılmış şematik gösterim,
grafik gösterim ve kesit çizim (boy kesit) tekniği uygulanmıştır.
1.4.4.5 Kentsel tasarımda teknik ölçü ve düzenlemelere yönelik analizler
Analiz seti 2 alt analizden oluşmakta olup bunlar; Ergonomik standartlara yönelik
kontrol listesi ve engelsiz tasarıma yönelik kontrol listesidir. Kentsel tasarımda teknik
ölçü ve düzenlemelere yönelik analizler ile engelsiz tasarım, ergonomi, trafik
güvenliği göstergeleri analiz edilmiştir. Bu analizlerde kontrol listesi yöntemi
kullanılmış ve grafik gösterim tekniği uygulanmıştır.
1.4.4.6 Kullanıcıya yönelik analizler
Analiz seti 2 alt analizden oluşmakta olup bunlar; Kullanıcı yaş ve cinsiyet profilinin
belirlenmesine yönelik sayım ve kullanıcı genel bilgileri, mekânsal ihtiyaçları ve
algısına yönelik anket çalışmasıdır. Kullanıcıya yönelik analizler ile sosyal ve
psikolojik güvenlik, kullanıcı profilinde çeşitlilik, kullanıcının estetik algısı (simgesel
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estetik), halkın caddeye yüklediği anlam- caddenin kullanıcı üzerindeki imajı, farklı
aktivite ve davranışlara imkân sunma göstergeleri analiz edilmiştir. Bu analizlerde
yaya sayımı ve anket yöntemleri kullanılmış ve grafik gösterim tekniği uygulanmıştır.
1.4.5 Değerlendirme
Kriter göstergelerinin puanlanmasında kriterlerin farklı sayılarda göstergesi olduğu
için alacakları maksimum ve minimum değerler farklılaşmaktadır. Oluşturulan model
doğrultusunda ‘Konfor’ kriteri maksimum 150, minimum -150 puan; ‘Çekicilik’
kriteri maksimum 90, minimum -90 puan; ‘Kimlik’ kriteri maksimum 36, minimum 36 puan alabilmektedir. Her bir kriterin maksimum-minimum değer aralığı beş eşit
parçaya bölünerek mekânsal kalite bağlamında; “çok kötü, kötü, orta, iyi, çok iyi”
düzeyleri belirlenmiştir. Analizlerin yorumlanması sonucu elde edilen gösterge
puanları toplanarak her bir kriterin kalite düzeyi belirlenmiştir. Kriterlerin kalite
düzeylerine referansla caddenin mekânsal kalitesi değerlendirilmiş; hangi kriterlerin
ve kriter göstergelerinin geliştirilmesi, iyileştirilmesi gerektiği üzerine mekânsal
önerilerin sunulması ile çalışma tamamlanmıştır.
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Şekil 1.1: Çalışmanın kapsamı, etapları ve uygulama modeli.
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2. MEKÂN KAVRAMI VE KENTSEL AÇIK MEKÂNLAR
İnsanlar tarih boyunca yaşamlarını idame ettirebilmek, ihtiyaçlarını giderebilmek ve
yaşamlarını kolaylaştırmak adına doğal çevreyi düzenlemiş ve şekil vermiştir. Mimarî
disiplinlerin tamamı, insanı ve insan ihtiyaçlarını temel alan "mekân yaratma sanatını"
icra etmektedirler.
En temel anlamıyla yaşamın gerçekleştiği fiziksel ortam olarak tasvir edilebilecek olan
mekân kavramı Türk Dil Kurumu tarafından "bulunulan yer, ev, yurt, uzay" olarak
tanımlanmıştır (TDK, 2021).
‘Mekân’ çoğunlukla fiziksel boyutu üzerinden tanımlanmakla birlikte sosyal ve
psikolojik boyutlara da sahip çok katmanlı bir kavramdır. Mekânın fiziksel tanımını
yapan Altan (2015)’e göre mekân hissi ‘korunmuşluk ve çevrelenmişlik duygularıyla’
ortaya çıkmaktadır. Joedicke (1985); "algılanabilecek sınırlayıcı öğelerin yokluğu söz
konusu olduğunda mekânın boşluk, buna karşı sınırlayıcı öğelerin aralıklarının
algılanamayacakları kadar büyükse mekânın yerini cismin aldığını, dolayısıyla
‘boşluk’ ve ‘cismin’ mekân kavramının üst ve alt sınırları olarak düşünülebileceğini
söyler." (Altan, 2015: 78’de atıfta bulunulduğu gibi) (Şekil 2.1). Bununla birlikte
kentsel blokların birbiri ile kurduğu ilişki ve organizasyonu ile sokak ve meydan
dokusunu tanımladığını belirtmektedir. Kentsel mekândaki bu çift taraflı ilişkiyi
Trancik (1986), ‘kentsel doluluk’ ve ‘kentsel boşluk’ kavramlarıyla ele almıştır.
Kentsel mekânda, kentsel doluluklar (kamusal yapılar(A), yapı adaları (B), sınır
tanımlayan yapılar (C)) ve kentsel boşluklar (geçitler (D), yapı adası ortrestoranrı (E),
cadde ve sokaklar, meydanlar, park ve bahçeler, doğrusal açık mekânlar (F)) birbirini
tamamlamakta ve birbiri ile kurduğu ilişki bütünü kentsel mekânı oluşturmaktadır
(Şekil 2.2).

Şekil 2.1: Boşluk, cisim, mekân ilişkisi.
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Şekil 2.2: Kentsel doluluk ve boşluk tiplerinin diyagramı (Trancik, 1986).
Kentsel dolulukların (yapılaşmış alanlar), kentsel mekânın dışında tutularak incelenen
mekânlar, Krier (1979) tarafından kentsel boşluklar olarak tanımlanan ‘kentsel açık
mekânlardır’.
Kentsel açık mekânlar, kentin tüm kullanıcıları tarafından kullanılan mekânlar olması
sebebi ile toplumsal ve sosyo-kültürel bir öneme sahiptirler. Kaliteli kentsel açık
mekânlar ise insan ihtiyaçlarını maksimum seviyede karşılayabilen mekânlardır.
Başarılı/kaliteli kentsel açık mekânlar, ihtiyaçlardan doğan her türlü aktiviteye ve
binalar arasında bir sosyal hayat yaratarak toplumsal bir aradalığa ve kaynaşmaya
imkân sunar; sosyal doku ve ortak kimliğin oluşmasına yardımcı olur; bu yolla geçmişi
ve şimdiyi birbirine bağlayarak kente kimlik kazandırır ve insanların kente aidiyetini
ve kentlilik bilincini arttırır. Gösteri, ritüel ve yürüyüşlere imkân sunarak demokrasiye
ve fikir paylaşımına sahne olur. Mekânın yaşanılırlığını arttırarak yaşam kalitesine
katkıda bulunur (Erdönmez ve Çelik, 2016; Erdönmez ve Akı, 2015; Mumcu ve diğ,
2017).
Kentsel açık mekânlar, belirtildiği gibi insan ihtiyaçlarına hizmet etmektedir. Tüm bu
ihtiyaçlar kentsel açık mekânların işlevlerini tanımlamaktadır. Çeşitlenen ve
farklılaşan işlevleri yerine getirebilmek adına kentsel açık mekânların formları da
iklim ve topoğrafya gibi coğrafi faktörlerle birlikte çeşitlenir ve farklılaşır. İşlev ve
formdaki bu çeşitlenme ile kentsel açık mekânlarda farklı türler, sınıflandırmalar ve
kademeler oluşur. Bu noktadan yola çıkarak, bir kentsel açık mekânı ‘kaliteli’ yapan
nitelikleri tespit edebilmek için öncelikle insan ihtiyaçlarının ve insanın mekânla
kurduğu ilişkinin irdelenmesi gerekmektedir.
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2.1 Kentsel Açık Mekânda İnsan İhtiyaçları ve İnsan-Mekân İlişkisi
İnsanların yerleşik hayata geçmesinden günümüze kadar olan süreçte tüm mimari
mekânlar insan için ve insana göre şekillendirilmiştir. Aktaş (2021)’a göre; ilk kentler,
artı ürünün ortaya çıkması, depolanması ve korunması ihtiyacı ile oluşturulan
mekânlarla şekillenmeye başlamıştır. Antik çağdaki Yunan kentlerinin oluşumları
incelendiğinde ise, ‘Korunma, savunma, suya ve verimli topraklara yakınlık’ gibi
ihtiyaçlar ile kentlerin yer seçtiğini ve şekillendiğini söylemek mümkündür. Sosyal
ve dinamik bir varlık olan insan, diğer bireylerle etkileşim ve iletişim kurmaya;
çevresi, çağı ve kültürü ile bütünleşme ihtiyacı duyar (Kahraman, 2014). Kentsel açık
mekânlar da işlevlerini ve çevresel şartlarla birlikte formlarını bu şekilde kazanmıştır.
İnsan ihtiyaçları, birey bazında yaş,cinsiyet, eğitim durumu, maddi durum, aile, kültür
gibi birçok bileşen çerçevesinde çeşitlenmekle birlikte, Maslow (1943), ortaklaşan
temel insan ihtiyaçları için hiyerarşik bir piramit önerisinde bulunmuştur. Piramitin en
altında en temel ihtiyaç olarka kabul ettiği fizyolojik ihtiyaçlar bulunmaktadır. Maslow
araştırmasında, bir kategorideki ihtiyaçları tam olarak gidermeden diğer ihtiyaçlara
geçilemeyeceğini savunur. Oluşturduğu piramit ve sunduğu bu savdan yola çıkarak
fizyolojik ihtiyaçlarını gideremeyen bir birey güvenlik ihtiyacını; güvenlik ihtiyacını
gideremeyen bir birey ise sosyal ihtiyaçlarını gideremez (Şekil 2.3).

Şekil 2.3: Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisi (Maslow, 1943).
Birçok araştırmacı kentsel açık mekânda kullanıcı ihtiyaçlarına değinmiştir. (Kaplan,
1987; Greene, 1992; Kürkçüoğlu, 2009; Göregenli, 2013; Omar ve ark., 2015; One
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Community, 2018). Araştırmalardan yola çıkarak, mekânsal ihtiyaçları 7 kategori
altında sınıflamak mümkündür:
• Fizyolojik İhtiyaçlar: Konfor1.
• Güvenlik İhtiyacı: Tehditlerden korunma, korkudan ve kaostan uzaklaşma, tanıma
ve yönlenme.
• Sosyal/Toplumsal İhtiyaçlar: izleme, dinleme, konuşma, dinlenme, iletişim, bir
araya gelme/sosyalleşme/etkileşim, gruplara katılım, topluma ve mekâna aidiyet,
eğlence, öğrenme, deneyim edinme, çevreyle ve doğayla etkileşim.
• Kavrama İhtiyaçları: Bilmek, anlamak, incelemek, merak etmek, keşfetmek.
• Kendini

Gerçekleştirme

İhtiyaçları:

Kendini

ifade

etme,

yetenek

ve

potansiyellerini kullanma, fikir paylaşımı, statü ve tanınma, kabul görme, kendini
geliştirme, mutluluk.
• Estetik İhtiyaçlar: Görsel tatmin, güzellik, duyusal zevk.
• Ekonomik İhtiyaçlar: Mal ve hizmetlere erişim, tedarik.
Kaplan ve Kaplan (1989) ‘Bilgi işlem Teorisi’ ile; Appleton (1988) ise ‘Görsel
Hâkimiyet-Görsel Koruma’ teorisi ile uyarıcıların, çevreyi algılamayı motive eden
ihtiyaçlar çerçevesinde seçildiğini ortaya koymuştur. Kaplan, Bilgi İşlem Teorisi’nde
‘anlama ve keşfetme’ ihtiyacı ile; Appleton ise ‘güvenlik’ ihtiyacı ile çevreyi
algılamaya odaklanıldığını belirtmektedir.
Bir başka deyişle, kullanıcılar, ihtiyaçları doğrultusunda algılanan uyarıcılarla ilgili
seçicilik göstermekte ve algıları doğrultusunda davranışlar sergilemektedir. Aytem
(2005)’e göre, "Algılama, çevredeki herhangi bir olgunun birey tarafından kavranarak
ona anlam kazandırılmasıdır". Algı süreci, algılanan fiziksel çevreyle ilgili faktörlere
ve algılayan bireyle ilgili faktörlere bağlıdır. Davranışsal algı, algılayan bireyin
ihtiyaçlarının, içinde bulunduğu toplumun sosyal ve kültürel özelliklerinin, bireyin
mekânsal deneyimlerinin, beklentilerinin de algıyı doğrudan etkilediği savı üzerinden

Fiziksel, psikolojik ve termal rahatlık duygusunu ifade etmektedir. Hayatta kalma içgüdüsü ile
ilişkilendirilir. Fiziksel rahatlık, minimum efor ve maksimum verim ile kolaylıkla ve zorlanmadan
yapılan eylemleri tariflerken, psikolojik rahatlık ise insanın sakinlik, denge ve huzur içinde olması ve
korku, stres gibi olumsuz duygulardan uzak olmasıyla ilişkilendirilmektedir (Trettenero, 2017; Ertez
Ural, 2018).
1
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çalışmalar sunmaktadır. Biçimsel ve boyutsal algı çalışmaları ise yoğunlukla algılanan
çevrenin fiziksel özelliklerine yoğunlaşmıştır (Erdönmez, 2005; Alpak ve diğ, 2018).
Kent imgesine yönelik çalışmalar ise, hem biçimsel algı çalışmalarını hem de
davranışsal algı çalışmalarını içeren karma çalışmalardır. Bu çalışmalar, ihtiyaçlar ve
fiziksel özelliklerin yanı sıra kullanıcıların mekâna yüklediği anlamların da mekânı
algılamada etken olduğunu savunur (Lynch, 1960).
2.1.1 Biçimsel ve boyutsal algı çalışmaları
Algıda biçimsel yaklaşımı temellerini Gestalt kuramı oluşturmaktadır (Erdönmez,
2005). Bu kurama göre, mekân parçalar halinde değil, parçaların oluşturduğu
organizasyon ile bir bütün halinde algılanır. Gestalt ilkeleri, fiziksel ortamın daha iyi
algılanma

koşullarını

belirlemektedir.

İnsan

faktörü,

anlamlandıramadığı,

kavrayamadığı, çıkarım yapamadığı ve yorumlayamadığı durumlarda o mekânı daha
az tercih etme ya da etmeme eğilimindedir. Bu eğilim, hayatta kalma güdüsü, güvende
hissetme ihtiyacı, verimlilik ve enerji tasarrufu gibi kavramlarla ilişkilidir. Lang
(1987: 87) Gestalt ilkelerini, yakınlık, benzerlik, tamamlama, devamlılık, bölge ve
simetri olarak belirtmiştir. Algılanan çevrenin bileşenlerini ‘biçim, boyut, renk,
malzeme, doku ve ışık’ olarak sıralamak mümkündür (Aslan ve diğ, 2015; Alpak ve
diğ. 2018). Kentsel açık mekânı oluşturan yapı cepheleri, kent mobilyaları, zemin
döşemeleri, ağaçlar ve diğer tüm peyzaj öğelerinin gestalt ilkeleri doğrultusunda
biçim,

boyut,

renk,

malzeme,

doku

ve

ışık

bileşenleri

ile

kurdukları

örgütlenme/organizasyon, mekânı daha algılanabilir yaparak okunabilir ve tanımlı
hale getirmektedir.
Boyutsal algıyı ise, kullanıcının mekânı tanımlayan yapı cephelerine olan mesafesinin
(x), yapı yüksekliği (h) ile olan oransal ilişkisi oluşturmaktadır. ‘İnsan ölçeği’
kavramıyla açıklanan bu duruma göre, mekânın kapalılık derecesi mekân algımızı
etkilemektedir.
Booth (1983), mekân hissi yaratan ve insanı rahatsız etmeyen kapalılık derecelerini
belirtmiştir. Booth’a göre x/h oranı 3:1 minimum kapalılığı ifade etmekte; bu oran
arttığında mekân hissi kaybolmaktadır. Benzer şekilde oran 1:2 nin altına düştüğünde
yüksek kapalılık oluşmakta ve insan üzerinde klostrfobik etkiler bırakmaktadır.
Gehl (1987), bunun başlıca sebebinin geniş kentsel mekânların ve çok katlı yapıların
orantısal olarak insan boyutlarının çok üzerinde olmasından ve kullanıcıların bu
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mekânlarda kendisini psikolojik olarak olduğundan daha küçük ve kaybolmuş
hissetmesinden kaynaklandığını belirtmektedir.
2.1.2 Kent imgesine yönelik çalışmalar
Kürkçüoğlu (2009)’a göre, "Mekâna anlam yükleme çeşitli imgeler yardımı ile
gerçekleşmektedir. İmgeler, insanın algılarına, ayrımsama, ayırt etme, kavrama,
bellekte süreçlendirme işlemlerine, duyusal ve zihinsel tepkilerinin sonuçlarına bağlı
olarak oluşmaktadır". Kentsel mekâna yüklenen anlam ve bu anlam doğrultusunda
oluşturduğu kentsel imaj, kişinin sosyo-kültürel özelliklerine göre farklılık
gösterebilmekle birlikte, ortak hatıralar/kolektif bellek, semboller, tarihi ve kültürel
değerler (tarihte önemli isimler, tarihi ve kültürel yapılar vb.), yere özgü mimari ve
doğal değerler gibi sembolik anlamlar ile kullanımdan doğan anlamlar ve fiziki
özellikleri ile çevresinden ayrışan mekânsal elemanlardan doğan anlamlar toplum için
ortak anlamlar ifade edebilmektedir (Erdönmez, 2005). Lynch (1960), kullanıcıların,
içinde yaşadığı yapılı çevreyi nasıl anlamlandırdığını ve çevrenin nasıl imgelendiğini,
ortaya koyduğu kent imgesinin 5 bileşeni kapsamında, yaptığı zihin haritası
çalışmalarıyla açıklamaya çalışmıştır. Kent imgesi bileşenleri, yollar, sınırlar/
kenarlar, bölgeler, düğüm/ odak noktaları ve işaret öğeleridir. Bir mekân için,
bahsedilen beş bileşen yardımıyla her bir kullanıcının oluşturduğu zihin haritası özgün
olmakla birlikte, aynı mekânı kullanan aynı toplum içerisindeki kullanıcıların
oluşturduğu imaj, ortak imaj öğeleri hakkında fikir sunarak ‘halk imgesini’
tarifleyebilir (Lynch, 1960:51). Ortak imaj öğeleri, mekânda nelerin hatırlandığını;
nelerin hatırlandığı nelerin anlamlandırıldığını, nelerin anlamlandırıldığı ise nelerin
algılandığı hakkında çıkarım yapılabilmesini olanaklı kılabilmektedir. Göregenli
(2013)’ye göre, kendini bir mekâna ait hissetmeyen kullanıcının en temel davranışı o
mekânı terk etmektir. Mekân, bahsedilen anlamlar neticesinde benimsenir ve
benimsenen mekân akılda kalır; hatırlanır.
2.1.3 Davranışsal algı çalışmaları
Kaplan ve Kaplan (1989) ile Appleton (1988), mekânsal davranışların mekânsal
ihtiyaçlar doğrultusunda gerçekleştiğini ve bu ihtiyaçlar çerçevesinde kullanıcıların
davranışsal konum seçimi yaptığını belirtmiştir. Appleton (1988)’ın teorisine göre,
insanlar kendilerini koruyabilecekleri bir konumda bulunmayı ve çevreden gelen
uyaranlar üzerinde görsel hakimiyet kurabilecekleri mekânları tercih etmektedirler.

18

Mumcu (2009)’ya göre ise, görsel hâkimiyet için geniş kesintisiz görüşün olduğu,
alana yukarıdan bakabilme ve etrafta olup biteni görebilme imkânının olduğu,
seyretme isteği yaratan ve konforlu mekânlar; görsel korunma için ise bakışlardan
korunabilecek ve güvende olunacak mekânlar kullanıcılar tarafından en çok tercih
edilen mekânlardır. Hall (1969), kullanıcıların, mekândaki güvenlik ve korunma
ihtiyacından dolayı sınırları savunulan ‘kişisel mekâna’ ihtiyaç duyduklarını belirtmiş;
bu sebeple kullanıcıların fiziksel destek alabilecekleri ve kişisel bölgesi ile uzaklığını
koruyabileceği kenar bölgeleri tercih ettiğini belirterek, bu durumu ‘kenar etkisi’
olarak açıklamıştır. Hall, hem görsel hakimiyet kurulabilecek hem de güvenli
bölgeleri, cephelerdeki kolonlar, tenteler, güneşlikler, cephelerdeki nişler, girintili
girişler, sundurmalar, verandalar,girintiler, köşeler, sütunlar, ağaçlar, sokak lambaları
olarak sıralamıştır.
Kullanıcıların davranışsal konum seçiminde etkili olan bir diğer ihtiyaç
sosyal/toplumsal ihtiyaçlardır. İnsanlar, sosyal yapısı gereği diğer insanlarla temas
halinde olma ihtiyacı duymaktadırlar. Doğal olarak, insanların ve insan aktivitelerinin
varlığı diğer insanların mekânı tercih etmesinde rol oynamaktadır. Benzer şekilde,
Alexander ve diğ. (1977), kentsel açık mekânların insanların etkileşimine girmesine
olanak verecek ve orada vakit geçirmesini sağlayacak nitelikte olması gerektiğini
belirtmiş; kenar ve köşelerde detaylara yer verilip, girinti ve çıkıntılarla desteklenerek
aktif cepheler yaratılması gerektiğini; aktivite cepleri, kesişim noktaları ve küçük
buluşma mekânları oluşturularak insanların durması, izlemesi, sohbet etmesi için
mekânsal imkanların sunulması gerektiğini belirtmiştir. Alexander’ı destekler nitelikte
Aelbrecht (2016), kenar, düğüm, eşik ve boşlukların kullanıcılar tarafından yoğun bir
şekilde kullanıldığını tespit etmiştir. Whyte (1980) ise çeşitli davranışlara teşvik eden
mekânları park ve caddelerin oturma duvarları, kaldırımlar, çıkıntı ve oyuklar, üst örtü
elemanlarının olduğu mekânlar, basamaklar, kent mobilyalarının olduğu mekânlar ve
ağaç, su gibi doğal peyzaj unsurlarının olduğu mekânlar olarak sıralamıştır.
Gehl (2011), kentsel mekândaki temel mekânsal davranışları yürümek, durmak,
izlemek, dinlemek, oturmak, konuşmak olarak; bu temel davranışlardan doğan
mekânsal aktivite/eylem/etkinlikleri ise 3 başlık altında gerekli aktiviteler, opsiyonel
aktiviteler ve sosyal aktiviteler olarak sıralamıştır. Gehl, gerekli aktiviteleri az ya da
çok zorunlu denilebilecek iş veya okula gitme, otobüs bekleme, alışveriş gibi
aktiviteler şeklinde tanımlamıştır. Gehl’in tanımından yola çıkarak, eve, okula,
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işyerine bir kamu kurumuna erişim, durakta veya sırada bekleme ve ticari aktiviteleri
kentsel açık mekândaki gerekli aktiviteler olarak sıralamak mümkündür. Opsiyonel/
tercihi aktiviteler ise zaman, iklim gibi koşullar elveriyorsa ve yapılmak isteniyorsa
yapılan aktivitelerdir. Yürüyüş yapmak, temiz hava almak, bir şey yapmadan durmak,
oturmak, güneşlenmek, spor yapmak gibi aktivitelerdir. Bu aktiviteler için mekânın
davetkar olması ve uygun mekânsal şartların olması gereklidir. Sosyal aktiviteler,
diğer aktivitelerin mevcudiyetine bağlı olan aktivitelerdir. Farklı kültürlerde farklı
sosyal aktiviteler görmek mümkündür. Genel olarak, çocukların oynaması
selamlaşma, iletişim, tartışma, bireysel ya da grup olarak bir fikrin ifade edilmesi gibi
toplumsal aktivitelerin tüm çeşitleri bunun yanı sıra diğer insanları görme, duyma gibi
tüm pasif temaslar sosyal aktivitedir.
Gehl (2011)’e göre, kentsel açık mekânın zayıf bir kalitesi varsa insanlar sadece
gerekli aktiviteleri mekânda gerçekleştirebilmektedir çünkü zayıf kaliteli mekân
insanların oturmaları, durmaları, yemeleri, oynamaları, izlemeleri için tercih edilir
nitelikler taşımamaktadır. Kalite güçlendirildiğinde ise gerekli aktivitelerle beraber
tercihi ve sosyal aktivitelerde gerçekleşmektedir.
Kentsel açık mekânlar, insanların kullanılabildiği oranda işlevini yerine getirebiliyor
demektir. Mekânsal ihtiyaçlar, kullanıcı algısı ve mekâna yüklenen anlamlarla beraber
davranış ve aktiviteler olarak mekânda tezahür etmektedir. Bu doğrultuda, en temel
faydalarından birisi binalar arasında sosyal hayat yaratarak insan etkileşimini ve
toplumsal iletişimi güçlendirmek olan kentsel açık mekânların işlevleri, gerekli
aktivitelerin yanı sıra, tercihi ve sosyal aktivitelere de imkân sunacak şekilde
çeşitlenebildiği takdirde daha kaliteli mekânlar olmaktadırlar.
2.2 Kentsel Açık Mekânların İşlevleri ve Formunun Özellikleri
Kentsel açık mekânlar, önceki bölümde değinildiği gibi çeşitli mekânsal ihtiyaçların
ve bu mekânsal ihtiyaçlardan doğan birçok aktivitenin, farklılaşan kullanıcı grupları
tarafından gerçekleştirildiği mekânlardır. Birçok araştırmacının (Wooley, 2003;
Taylor ve diğ, 1998; Chilean National Committee on Recreation, 1986; Maddox, 2016;
Hamameh ve Yücel Caymaz, 2020; Steiner ve Butler, 2007: 53, 270; International
Union for Conservation of Nature; Yang ve diğ, 2019; Allegri, 2015; Pacheco, 2017;
Kaplan, 2014: 5) yapmış olduğu çalışmalara referansla, kentsel açık mekânların
işevlerini şu şekilde sıralamak mümkündür: oyun (play) işlevi, pasif rekreasyon işlevi,
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Aktif rekreasyon işlevi, Toplumsal bir aradalık (sense of community) işlevi, kültürel
işlev, eğitim işlevi, estetik işlev, kent klimasını iyileştirme (amelioration) işlevi, doğal
hayata habitat oluşturma işlevi, dinlence (leisure) işlevi, ticari işlevi ve ulaşım
işlevidir. Çeşitlenen tüm bu işlevler ile kentsel açık mekânın formu şekillenmektedir.
Örneğin, pasif rekreasyon ve dinlence işlevine sahip bir mekânın formu oturma,
dinlenme, seyretme gibi pasif davranışlara imkân verecek şekilde genellikle
genişleyen durağan biçime sahip olmakta; su öğeleri ve ağaçlar gibi doğal değerleri
mekân elemanı olarak barındırmaktadırlar.
Ching (2011)’e göre; Formun dört özelliği vardır. Bunlar, biçim/ şekil (shape), boyut
(size), renk (colour) ve doku (texture) dır. Trancik (1986)’e göre ise kentsel açık
mekânlar üçüncü boyutta belirli bir kapalılık derecesine, ikinci boyutta renk ile
materyale ve kentsel açık mekân elemanlarına (objects) sahip olmalıdır (s.61). Kentsel
açık alanlar; gökyüzü, yapıların ya da kentsel açık mekân elemanlarının oluşturduğu
cepheler ve zeminle tanımlıdır ve dolayısıyla zemin, kentsel açık mekân elemanları ve
yapıların boyut, şekil, renk ve malzeme çeşitliliği ile farklı kentsel açık mekân
formları, işlevlerine uygun olarak tanımlanabilmektedir.
Krier (1979), bu biçimsel bir araya gelişlerde yatay mesafelerin farklı mekânsal
biçimlerin oluşmasında önemli rol oynadığını belirtmiştir. Biçimlerin bir araya
gelişlerindeki yatay genişlik ve uzunluk farklılıkları mekânın işlevinde önem arz
etmektedir. Kürkçüoğlu (2009)’na göre, uzunluk-genişlik arasındaki farkın büyük
olduğu mekânlar doğrusal mekânlardır; hareket ve canlılığı temsil ederler. Doğrusal
mekânların en temel işlevi ulaşım (dolaşım-erişim- dağıtım- hareket) işlevidir.
Uzunluk ve genişlik arasındaki farkın küçük olduğu mekânlar ise belli bir noktada
toplanma, dağılma, bekleme ve benzeri eylemlere imkân tanıyan, daha az hareketin
gerçekleştiği, noktasal, durağan ve sakin mekânlardır. Ashihara (2016: 65 ), durağan
ve hareketli mekânların kimi zaman birbirinden bağımsız, kimi zamansa birbirine
karışabileceğini belirtmiştir.
Kentsel açık mekân formunu oluşturan özelliklerden bir diğeri boyuttur. Sitte
(1945)’ye göre, başarılı bir kentsel açık mekânın kısmen çevrelenmiş, belli bir
kapalılık derecesine ulaşmış olması gerekmektedir.2 Üçüncü boyutta mekân

Booth (1983)’un insan ölçeğiyle ilişkilendirdiği ve mekân hissinin yaratıldığı oran: (mesafe:
yükseklik) 1:1’dir. Bkz.: Bölüm 2.1.
2
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tanımlayan elemanların eksikliği insanlarda algısal olarak açıklık ve korumasızlık
etkisi yaratmaktadır (Bkz.: Bölüm 2.1). Bu tür mekânlarda ses, güneş, rüzgâr gibi
faktörlere karşı koruma yoktur.
Kentsel açık mekânlar, bir hacmi temsil etmekte ve kendi içerisinde, çeşitlenen
ihtiyaçlar ve işlevler doğrultusunda alt mekânları da (subspaces) bünyesinde
barındırmaktadır. Booth (1983)’a göre, gerek ana mekânın kendisi, gerekse
barındırdığı ve formun bir parçası olan alt mekânlar yapılarla, kentsel açık mekân
elemanlarıyla (duvar, çit, oturma birimleri, aydınlatma elemanları, elektrik direkleri,
heykeller ve diğer tüm tekil üç boyutlu elemanlar), topoğrafyanın düzenlenmesi
yoluyla ( merdivenler, rampalar ve üçüncü boyutta cephe etkisi veren tüm topografik
eşikler) ve bitkilendirme elemanlarıyla (ağaç ve çalılar) tanımlanabilmekte ve üçüncü
boyutta mekân formunun oluşturulabilmesine imkân sunmaktadır.
Kentsel açık mekân formunu oluşturan özelliklerden bir diğeri renk, doku ve
malzemedir. Formun bileşenleri olan renk, doku ve malzeme hem mekânın algısal
olarak çevresinden ayırt edilmesini sağlamakta hem de psikolojik etkileri ve
sundukları duyusal deneyimlerle estetik ve çekici değer katmaktadırlar (Aydınlı,
1986).
2.3 Kentsel Açık Mekân Türleri ve Sınıflandırılmaları
Kentsel açık mekândaki çeşitli ihtiyaç ve aktiviteler, işlevler ve formlar doğrultusunda
birçok kentsel açık mekân türleri oluşmuş ve bu doğrultuda araştırmacılar farklı
sınıflandırmalar yapmışlardır.
Kentsel açık mekânlarla ilgili en detaylı sınıflamalardan birisini yapan Wooley (2003),
kentsel açık mekân türlerini, hem yeşil alanları hem de sert zemin mekânlarını
kapsayacak şekilde ‘Özel bahçeler (private gardens), topluluk bahçeleri, hobi
bahçeleri, parklar, çocuk oyun alanları, oyun alanları, açık spor alanları, okul
bahçeleri, sokaklar, kent bostanları, doğal alanlar (indicental spaces), meydanlar,
plazalar, su öğeleri, ofis açık mekânları (office grounds), hastane açık mekânları,
üniversite kampüsleri, avlular, teras bahçeleri, liman ve sahiller, su yolu koridorları,
yollar’ şeklinde belirtmiştir.
Bahsedilen tüm bu kentsel açık mekân türleri, farklı araştırmacılar (Trancik, 1986;
Booth, 1983; Ashihara, 2016; Wooley, 2003; Gehl, 1987) tarafından ‘fiziksel ve
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niteliksel özelliklerine göre’, ‘sahip olduğu işlevler ve sunduğu aktivite imkanlarına
göre’, ‘mekândaki sosyal ilişki düzeyine ve mülkiyete göre’ sınıflandırılmıştır.
2.3.1 Fiziksel ve niteliksel özelliklerine göre
Kentsel açık mekânı çevreleyen elemanların niteliğine göre yumuşak ve sert mekânlar
olarak iki kategoride sınıflandırılmıştır. Trancik (1986: 61) sert mekânları, yapay ve
sert zemine sahip, yapılarla çevrili alanlar olarak tanımlamış ve sokaklar ile
meydanları sert mekânlara örnek vermiştir. Yumuşak mekânlar ise doğal çevrenin
hâkim olduğu mekânlardır. Kentsel ortamda yumuşak mekânlar parklar, bahçeler ve
doğrusal yeşil yollardır.
Çevresiyle kurduğu ilişki düzeyine göre güçlü ve zayıf mekânlar olarak iki kategoride
sınıflandırılmıştır. Booth (1983)’a göre, cephelerin arasındaki mesafe azaldıkça daha
kapalı mekânlar tanımlanırken; cepheler arasındaki mesafeler arttıkça (zayıf cephe
ilişkisi) tanımlı mekân formu kaybolmakta ve zayıf mekânlar oluşmaktadır.
Organizasyon biçimine göre geometrik ve organik mekânlar olarak iki kategoride
sınıflandırılmıştır. Booth (1983)’a göre,

geometrik mekânlar cephesel ilişkilerin

kurallı3 ve kompozisyonun, tanımlı geometrik formları okuttuğu; odak, yönlenme
etkisi ile mekân etkisi güçlü statik mekânlardır (s.141-151). Organik mekânlar ise,
mekân tanımlayan unsurların bir kural kaygısı olmaksızın bir araya geldiği doğal
olarak mekânın tanımlı geometrik formlar okutmadığı, çoğunlukla noktasal ya da
lineer bir odağın olmadığı mekânlardır. Bu tarz mekânlar crestorank, süpriz ve gizem
duygusu uyandırmaktadır (s.146-149).
2.3.2 Sahip olduğu işlev ve sunduğu aktivite imkanlarına göre
Kürkçüoğlu (2009), mekândaki eylemlerin durağanlığı ve hareketliliğine göre kentsel
açık mekânları ‘dış kullanım mekânları’ ve ‘kanal kullanımlar’ olarak iki kategoride
sınıflandırmıştır. Dış kullanım mekânları daha çok durağan eylemlerin gerçekleştiği
ve içerisinde daha çok vakit geçirilen mekânlardır (s.21). Kanal mekânlar ise,
kullanıcıyı bir noktadan başka bir noktaya iletmeyi hedefleyen, hareketi temsil eden
mekânlardır. Taşıt yolları, bulvarlar, su kanallarını kanal kullanımlara örnek

Yapıların ya da mekânı tanımlayan diğer kentsel açık mekân elemanlarının simetri, yakınlık,
tamamlama vb. geştalt ilkeleri gözetilerek bir araya getirilmesi, açısal ilişkilerin geometrik bir
kompozisyon kurmak amaçlı oluşturulması. Bkz.: Booth (1983: 148-151).
3
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verilebilir. Bununla birlikte, Ashihara (2016: 65), durağan ve hareketli mekânların
kimi zaman birbirinden bağımsız, kimi zamansa birbirine karışabileceğini belirtmiş ve
her iki kullanıma da sahip; hem durağanlığı hem de hareketi üzerinde toplayabilecek
karma kullanımların olabileceğini belirtmiştir. Karma kullanımlar, yaya yolları ve kent
merkezlerindeki ticari sokak ve caddeler olarak belirtilebilir. Bu mekânlar, bir ulaşım
ve erişim işlevinin yanısıra serbest dolaşım, sosyal etkileşim, toplumsal bir aradalık,
alışveriş gibi işlevleri de barındırması; hem hareketi hem de durağanlığı temsil etmesi
beklenen mekânlardır. Wooley (2003) ise kentsel açık mekânın işlevlerini çizelge
2.1’deki gibi sıralamıştır:
Çizelge 2.1: Kentsel açık mekânların işlevlerine göre sınıflandırılması (Wooley,
2003’den referansla oluşturulmuştur).
Oyun İşlevi

Özel bahçeler, parklar, oyun alanları, sokaklar, okul bahçeleri, su yolu koridorları.

Pasif Rekreasyon İşlevi
Aktif Rekreasyon İşlevi

Özel bahçeler, parklar, okul bahçeleri, sokaklar, meydanlar, plazalar, üniversite
kampüsleri.
Özel Bahçeler, parklar, oyun alanları, spor alanları, su yolu koridorları.

Toplumsal Bir Aradalık

Toplum bahçeleri, hobi bahçeleri, parklar, meydanlar, sokaklar.

Kültürel İşlev

Parklar, sokaklar, meydanlar, plazalar.

Eğitim İşlevi

Okul bahçeleri, kampüsler, avlular.

Doğayla Etkileşim İşlevi

Toplum bahçeleri, hobi bahçeleri, parklar, kent bostanları, doğal alanlar.

Estetik İşlev

Meydanlar, plazalar, sokaklar, parklar, su yolu koridorları.

Kent Klimasını
İyileştirme ve Doğal
Hayat Habitatı
Oluşturma
Ticari İşlev
Ulaşım İşlevi

Özel bahçeler, toplum bahçeleri, hobi bahçeleri, parklar, kent bostanları, doğal
alanlar.

Sokaklar, plazalar, meydanlar.
Sokaklar, su yolları, liman ve iskeleler, otoyollar.

2.3.3 Mekândaki sosyal ilişki düzeyine ve mülkiyete göre
Gehl (1987), kentsel açık mekânlar arasında bir hiyerarşi olması gerektiğini
vurgulayarak kentsel açık mekânları mülkiyet durumuna göre özel, yarı özel, yarı
kamusal ve kamusal mekânlar olarak sınıflandırmıştır. Kamusal Mekânlar; Kentteki
herkesin sosyal ihtiyaçlarını karşılayabildiği, herkesin fiziksel anlamda giriş
yapabildiği, aidiyet kurabildiği ve eşit kullanım hakkına sahip olduğu ortaklaşa
kullanılan mekânlardır. Meydanlar, yollar (ve kaldırımlar), parklar, spor tesisleri,
doğal yeşil alanlar kamusal mekânlara örnek verilebilir. Yarı Kamusal Mekânlar,
kullanımı yönetim tarafından denetlenen mekânlardır. Kentlilerin tamamının
kullanımına açık olup, içerdiği hizmet fonksiyonu itibari ile kullanım şekli, kullanım
süresi gibi birtakım kurallara tabi olan alanlardır. Kentsel donatı alanları olarak
nitelendirdiğimiz hastane, okul, cami, idari birimler ve devlete ait sosyo kültürel
birimlerin avlu ve bahçeleri yarı kamusal mekânlar olarak tanımlanmaktadır. Sınmaz,
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(20“8)’a göre ise "Yarı kamusal mekânlar, özel mekân sınırından çıkıldığında
toplumun her kesimince kullanılabilen, ancak daha çok etki alanındaki kullanıcılar
tarafından kontrol edilen kent”el mekânlardır". Özel Mekânlar; bireye ya da özel bir
kuruma ait mekânlardır. Halkın girişi kısıtlıdır. Bir ailenin/bireyin yaşadığı müstakil
evlerin bahçeleri, parkları servis mekânları ya da bir otelin yahut özel bir spor tesisinin
açık alanları özel mekânlara örnek verilebilir. Özel mekânları kamusal mekânlardan
ayıran en önemli özellik mülk sahipliliğidir. Mekân sahipleri herhangi bir kişinin kendi
mülkünden geçmesini engelleyecek hakka sahiptirler. Yarı Özel Mekânlar; Halkın bu
mekânları kullanmasının belli bir gerekçeye dayandırarak geçiş yapabileceği
mekânlardır. Çok katlı konutların önündeki bahçe ve park alanları, toplu konutların
avluları, toplu konutların taşıt park alanları bu mekânlara örnek verilebilir.
Kentsel açık mekân türlerinden birisi ve çalışmanın konusu olan caddeler, fiziksel ve
niteliksel özelliklerine göre sert, güçlü ve geometrik mekânlardır. Sahip olduğu işlev
ve sunduğu aktivite imkanlarına göre ise çoğunlukla hareketi temsil eden kanal
mekânlar olup; sınıflandırmasına ve sahip olduğu işlevlere göre hem durağan hem de
hareketi temsil eden karma kullanımlar olabilmektedir. Mekândaki sosyal ilişki düzeyi
ve mülkiyet durumuna göre, tüm yollar kamusal mekân kabul edilmekte; bununla
birlikte mekânsal ihtiyaçlar, tür ve işlevlerine göre alt mekânların düzenlenmesi ve
enine biçimlenişte mülkiyet hiyerarşisine bağlı bir kademelenmeyi zorunlu
kılmaktadır.
2.4 Kentsel Açık Mekân Olarak Caddeler ve Sokağın Değişim Süreci
Caddeler, bir kamusal mekân olarak, bir yerden başka bir yere ulaşmanın yanı sıra
günlük yaşamın da ortaya çıktığı mekânlardır. Bu sebeple, kentlerde toplumsal
ilişkilerin gelişmesinde ve kentsel yaşam kalitesinin arttırılmasında büyük öneme
sahiptirler. Caddeler, kentlerin temel yapı elemanlarından olan yolların/ulaşım
ağlarının önemli bir parçasıdır. Yollar, iki noktayı birbirine bağlayan ve taşıt, yaya,
bisiklet, toplu taşım gibi farklı ulaşım türlerine imkan veren ulaşım aksları olmakla
beraber sosyal yaşama da imkân veren kentsel açık kamusal mekânlardır. Cadde ve
sokak iki farklı kavram değillerdir; Caddeler, sokakların kendi içinde fonksiyonel
olarak ayrılmasıyla oluşmuş hem taşıt hem de yaya ulaşımına imkân veren bir şehir içi
yoldur. Cadde ve sokağın tanımsal karmaşası, tarihten bu yana sokağın geçirdiği
değişim süreciyle açıklanabilir.
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Mumford (2007)’a göre, tarihsel süreç içerisinde geniş ve doğrusal sokakların yani
caddelerin oluşumu Helenistik döneme dayanmaktadır. Helenistik dönem Yunan
kentlerinde yol aksları anıtsallaştırılmış ve iki önemli odak arasından geçirilerek
törenlerin, toplumsal etkileşimin gerçekleşeceği günlük hayatın canlılığını ifade eden
sokaklar yaratılmıştır. Modern dönemde ise bilimsel ve teknolojik gelişmelerin
mimarlığı ve kent planlamasını yönlendirdiğini söyleyebilmek mümkündür. Hızlı
kentleşme taşıt trafiği ve taşıt öncelikli ulaşım politikalarını da beraberinde getirmiştir.
Özellikle Radburn projesi (1929-1935) Amerikan şehirlerindeki ulaşım planlamasına
yeni bir boyut getirmiş ve yol kademelenmesi kavramını ortaya çıkarmıştır (Aktuğlu
Aktan, 2012). Kademelenme sistemi, kısa süre içerisinde tüm dünya kentlerinde
hâkim bir ulaşım politikası haline gelmiştir (Trancik, 1986: 6,7). Bu sisteme göre,
trafiği ana otoyollardan daha dar sokak ağına dağıtmak için çoğu şehrin sokak
sistemleri büyük ölçüde değiştirilmiştir. Bu değişim geleneksel sokak ve cadde
formunu bozmakla kalmamış aynı zamanda toplumsal anlamını da yitirmesine sebep
olmuştur. Bu yeni taşıt odaklı ulaşım ağı ile mahalleler ve semtler arasındaki etkileşim
koparak izole, homojen yerleşim bölgeleri oluşmuştur.
Günümüzde, taşıt odaklı ulaşım planlaması, kültürel anlamını ve insani amacını büyük
ölçüde yitirmiş olan kamusal alana giderek daha fazla hakim olmuştur. Trancik
(1986)’e göre, tarihsel süreçte sokaklar şehrin birleştirici yapılarıydı ancak modern
zamanlarda, sosyal işlevlerinin ve fiziksel kalitelerinin çoğunu kaybetmiş; içinde vakit
geçirilecek ve güvenle hareket edilebilecek geleneksel sokak fonksiyonu işlevi
kaybolmuştur. Taşıt odaklı yol ağı sisteminin geleneksel ticaret caddelerini de olumsuz
etkilemiştir. Trancik (1986)’e göre, "Cadde, yüksek kaliteli mekânsal deneyim olarak
sürdürülen topluluk yaşamının odak noktasıydı. Çeşitlendirilmiş ticari faaliyetleri ve
yerleşim bölgelerine yakınlığı, onu toplumun fiziksel ve sosyal merkezi halin”
getirmekteydi" (s.44-45).
1970’lerden günümüze kadar uzanan post modern dönem, kentsel alanları tek
tipleştiren modernizme tepki olarak doğmuştur ve post modern kentlerde kaybolmaya
yüz tutmuş kamusal alanda sosyal ilişkiler, kimlik, aidiyet, yaşam kalitesi ve çevresel
konular önem kazanmaya başlamıştır. Bu dönemde, taşıt odaklı gelişmeye teslim
olmuş, kamusal bir alan olarak ulaşım ağlarının nasıl tekrar kentlilere kazandırılacağı
üzerine çalışılmaya devam edilmektedir. Sonraki bölümlerde, ulusal ve uluslararası
literatürde caddelerin, günümüzde nasıl sınıflandırıldığına değinilerek; olan ve olması
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gereken cadde işlevleri ve formu, ulusal ve uluslararası çalışmalar kapsamında
incelenecektir.
2.4.1 Caddelerin Sınıflandırılması
Kent içi yolları motorlu taşıt yolları ve kitle ulaşım yolları ile bireysel ulaşım yolları
olarak sınıflamak mümkündür (Kılınçaslan, 2017: 63). Motorlu taşıta olan talebin ve
yoğun kentleşmenin halen hâkim olduğu Dünyada ve ülkemizde, kent içi yollar
çoğunlukla, motorlu taşıt odaklı hareket ile erişim fonksiyonu egemen bir anlayışla
planlanmaktadır

(AASHTO,

2011).

Bu

anlayışa

göre

şekillenmiş

yol

kademelenmesinde kent içi yollar taşıt kapasitesine göre (şerit sayısı, genişliği, hız
limiti ve diğer yollarla bağlanma durumu) ve hizmet ettiği arazi kullanımına göre
sınıflandırılmaktadır (Manitoba’s Provincial Planning Regulation, 2011). Geliştirilmiş
olan bu yol hiyerarşisi 4 kademeden oluşmaktadır. Bunlar ana dağıtıcılar, arterler
(semt dağıtıcıları, anayollar), toplayıcılar ve yerel yollardır (Kılınçaslan, 2017: 90;
Manitoba’s Provincial Planning Regulation, 2011: 2). TSE (2013: 1)’ye göre ise kent
içi yollar; çevre yolu, şehir içi bağlantı yolu, şehir içi bölge toplayıcı yolu, şehir bölge
içi yolu ve servis yolu olarak sınıflandırılmıştır (Şekil 2.4).

Şekil 2.4: Ulaşım Kademelenmesi. (A): Amerika’daki kent içi taşıt yolu
kademelendirme sistemi (Ahmad Sofri, 2015’den düzenlenmiştir.), (B): Türkiye’deki
kent içi taşıt yolu kademelendirme sistemi (TSE , 2013).
Geliştirilen yol kademelenmesi doğrultusunda günümüzde önemli bir ulaşım elemanı
olarak semt dağıtıcıları (arterler, anayollar), şehrin nüfusuna göre birincil ve ikincil
ana yollar olarak ikiye ayrılır. Birincil anayollar, bulvarlar ve ana caddelerdir. İkincil
ana yollar ise caddelerdir. Küçük şehirlerde ana yol ağı caddelerden meydana gelirken,
büyük şehirlerde ana cadde, bulvarlar ve caddelerden meydana gelir (Kılınçaslan,
2017: 90-94). TSE (2013)’ün sınıflamasına göre ise caddeler, şehir bölgelerinin iç
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trafiğini toplayıp bölge dışına aktaran yol olarak ‘şehir içi bölge toplayıcı yolu’
kategorisinde yer almaktadır.
Kılınçaslan (2017), caddeleri ana yol (major arterial) ve ikincil yol (minor arterial)
olarak iki sınıfa ayırmış ve hizmet ettiği arazi kullanımını ‘ikincil trafik yaratıcı alanlar
ve Merkezi İş Alanları’ olarak belirtmiştir (s.91). AASHTO (2011) ise majör ve minör
arterleri şu şekilde tanımlamıştır (s.11):
• Majör arterler yani ana cadde ve bulvarlar, kentin ana faaliyet merkezlerine, kent içi
uzun yolculuk taleplerine yüksek trafik hacmi ile hizmet etmektedir. Bu sistem,
toplam kent içi seyahatin büyük bir kısmını taşımaktadır. Özellikle büyük kentlerde,
merkezi iş bölgeleri, uzaktaki yerleşim alanları ve büyük banliyö merkezleri arasında
önemli kent içi seyahatler, bu caddeler tarafından sunulmaktadır. Ana cadde ve
bulvarlarda erişim fonksiyonu oldukça kısıtlıdır ya da kontrollü erişim sağlanır. Ana
caddelerin uzunlukları gelişmiş merkezi iş alanlarında,6 km'den 8 km'ye kadar
değişebilmektedir.
• Minör arterler yani caddeler, kentsel ana arter sistemiyle birbirine bağlanmakta ve
onu güçlendirmektedir. Caddeler, orta uzunlukta yolculukları barındırmakta ve majör
(ana) arter olarak sınıflandırılmayan tüm arterleri içermektedir. Bu sistem, ana
arterlerden daha fazla arazi erişimine imkân vermekte ve daha düşük trafik
hareketliliği sunmaktadır. Bu sistem, yerel otobüs güzergahlarını taşıyabilir ve kent
içi süreklilik sağlayabilir. Caddeler, merkezi iş bölgesinde 0,2 ila 1,0 km ve banliyö
kenarlarında 3 ila 5 km arasında değişebilmektedir; anca’ normalde 2 km'den fazla
olmamaktadır.
Caddeler, nüfusa bağlı olarak taşıma kapasitesine, şerit sayısına ve bölünmüş yol olup
olmaması gibi kriterler doğrultusunda kademeleri değişkenlik göstermekle birlikte,
şekil 2.2’de de görüldüğü gibi çoğunlukla 2. Derece yollar olarak faaliyet
göstermektedirler. Kayacı (2015) caddeleri "Her bir yönde en az 2 trafik şeridi bulunan
orta düzey taşıt ka”asiteli yollar" olarak tanımlamıştır. Bir diğer sınıflandırma ise,
kent içi taşıt yollarındaki hizmet düzeyleridir (Ek A). Yayla (2004) hizmet düzeyini
"sürücü ve yolcuların yoldaki trafik koşulları4 hakkındaki memniniyet derecesi" olarak

Hız, hareket ve manevra özgürlüğü, trafik sıkışıklığı, trafik hacmi ve kapasitesi, sürüş konforu ve
rahatlığı ile ilgili işletimsel şartları ifade eder (Transportation Research Board Executive Commitee,
2000).
4
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ifade etmektedir (s.77). Transportation Research Board Executive Commitee (2000)’e
göre, kentsel alanlarda ana dağıtıcı ve anayollar (ana cadde, bulvar ve caddeler)
minimum C hizmet düzeyinde; toplayıcı ve yerel yollar ise minimum D hizmet
düzeyinde olmalıdır. Kayacı (2015), caddeleri hizmet ettiği arazi kullanımına göre 6
kategoride sınıflandırmıştır (Çizelge 2.2).
Çizelge 2.2: Hizmet ettiği arazi kullanımına göre caddelerin sınıflandırılması
(Kayacı,2015’den düzenlenmiştir).
Kapasite
En Fazla
Şerit Sayısı

Cadde

2+2

Şehir
(5+ Binalar)

Küçük Şehir
/ İlçe (3-5
Katlı
Binalar)

Kentsel
Cadde

Kasaba
Caddesi

Arazi Kullanımı
Ticari
fonksiyonlar

Yerleşim
Alanı

Endüstriyel
Alanlar

Ticaret
Caddesi

Yerleşim
Caddesi

Endüstri
Caddesi

Çalışmanın da konusunu oluşturan ticaret caddeleri, yoğunlukla merkezi iş alanlarında
oluşum göstermektedirler. Kılınçaslan (2017)’a göre; ticari fonksiyonlar ana caddeler
üzerinde lineer olarak genişlemek istemektedir. Southworth (2005) ise ticari ana
caddeleri, her türlü kullanıcı grubunu barındıran, ticari aktivitelerin yoğun olarak
görüldüğü, iş alışveriş, servis imkânı sunan ve bu aktivitelerin cadde boyunca
erişilebilir olduğu, zemin katta ticari fonksiyonlar ve üst katlarda ofis ve dairelerin
olduğu 3,4 katlı binalarla çevrili bir etkileşim yeri olarak tanımlamıştır (s.151-170).
Ticari caddelerinin ortak yanı, plansız dolaşmanın – plansız alışverişin – olduğu
mekânlar olmalarıdır ve kentliler tarafından en yoğun olarak kullanılan kentsel
mekânlardır. Bununla birlikte, kent merkezlerinde gelişim gösteren ticaret caddeleri,
sağlık, sosyal servisler, kamusal birimler gibi birçok farklı kentsel hizmeti de sunması
beklenen mekânlardır. Belirtildiği gibi, ulaşım kademelenmesi temelde motorlu
taşıtların hareket ve erişim derecesine göre oluşmaktadır. Ana cadde ve bulvarlarda
hareket fonksiyonu daha baskın, caddelerde ise mülklere erişim imkânı daha fazla
olmakla birlikte bu iki fonksiyonun en fazla çeliştiği yollardır (AASHTO, 2011;
Kılınçaslan, 2017). Kent merkezlerinde oluşum gösteren ticari caddeler, üzerinde
barındırdığı farklı birçok işlev ile hem yayaların hem de taşıtların yoğunlukla
kullandığı mekânlardır. Bu sebeple, yalnızca motorlu taşıt odaklı kademelenme
sistemi yerine, birçok fonksiyonu ve farklı kullanıcıların farklı beklenti ve ihtiyaçlarını
karşılayabilecek düzeyde bir sınıflandırmaya ihtiyaç duymaktadır. Motorlu taşıt odaklı
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planlama ve yol kademelenmesi, ülkemizde ve birçok dünya ülkesinde caddelerin
sadece bir erişim ve hareket mekânı olarak kullanılmasına sebep olmakta; kent
merkezlerindeki ticaret caddeleri farklı kullanıcı gruplarının beklenti ve ihtiyaçlarını
karşılamakta yetersiz kalmakta; geleneksel sokakların ve bir kamusal mekân olarak
caddelerin sahip olması gereken işlevlere sahip olamamaktadır.
2.4.2 Caddelerin işlevleri
Sokak ağlarının planlanması ve tasarımı, motorlu taşıt odaklı hareket ile erişim
fonksiyonu/ işlevi egemen bir anlayışla yapılmaktadır (AASHTO, 2011). Bu durum,
caddeyi yayalar için sadece bir transit geçiş güzergahı veya yalnızca ekonomik
faaliyetler için bir varış noktası haline getirmektedir. Geleneksel sokaklara
bakıldığında, bu sokakların, alışveriş, kutlama, ritüel, tören, seremoni gibi toplumsal
bir aradalığa sosyal ve kültürel etkileşime imkân veren, ihtiyaç ve aktiviteler
doğrultusunda insan odaklı olarak şekillenmiş, ‘kamusal mekân’ işlevine sahip
mekânlar olduğu görülmektedir (London Department for Transport, 2007; Mumford,
2007). Günümüz postmodern dönemde, insan odaklı geleneksel sokakların toplumsal
açıdan avantajları5 farkedilmiş durumdadır ve sokaklara yeniden kazandırılmaları için
birçok çalışma yürütülmüş ve yürütülmektedir.
Günümüzde, ‘motorlu taşıt’ hayatın bir parçasıdır ve motorlu taşıtlar ile kolay/ hızlı
erişim ve ulaşım imkanları çoğu bireye cazip gelmektedir. Bu sebeple, caddelerin
hareket, erişim ve dağıtım işlevi göz ardı ya da inkar edilemeyecek bir gerçekliktir.
Bununla birlikte, sokağın temel işlevlerinden birisi olan ‘kamusal mekân işlevi’ de,
cadde ve sokakların kentlilere yeniden kazandırılması ve kentsel açık mekân
kalitesinin arttırılması için üzerinde durulması gereken önemli bir konudur. Bu
noktada,

geçmiş

ve

günümüzü

birleştiren

‘caddelerin

çok

fonksiyonlu

(multifunctional) olarak tasarlanması gerekliliği’ birçok araştırmacı tarafından
önerilmiştir. Bu araştırmacılardan birisi olan Francis (1987), çalışmasında
‘Demokratik Sokaklar’ kavramını ortaya çıkarmıştır. Francis’e göre, demokratik
sokaklar, taşıtları dışlamadan, yaya ve bisikletli kullanıcılara da eşit kullanım, erişim,
keyif alma ve kullanım çeşitliliği imkânı sunmalıdır (s.28). Gong ve diğ. (2019)’e göre

İnsanı yürümeye ve bisiklete binmeye teşvik etme, mental, ruhsal ve bedensel sağlığa iyi gelme,
güvenlik, insanların gündelik olarak birbirleriyle tanışmasını sağlayarak toplumsal bir aradalığa imkân
sunma, toplum olma duygusunu güçlendirme, mekânsal aidiyeti arttırma vb. (London Department for
Transport, 2007).
5
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ise, caddelerin iki ana işlevi bulunmaktadır. Bunlar; ulaşıma bağlı işlev ve yere bağlı
işlevdir. Ulaşım işlevi, literatüründeki tartışmaların ana odağı olan insanların, malların
ve araçların hareketinin gerçekleştiği kamu altyapısının işlevini ifade ederken, yere
bağlı işlev, kamusal alanda gerçekleşen, bir veya daha fazla ekonomik, sivil, politik,
kültürel ve sosyal değere sahip olabilecek her türlü ulaşımla ilgili olmayan insan
faaliyetlerine hizmeti ifade etmektedir.
Ticaret caddeleri ise, kent içindeki merkezi konumuyla, barındırdığı fonksiyonel
çeşitlilik ve kullanım yoğunluğuyla diğer caddelerden farklı bazı işlevler
barındırmaktadır. Çeşitli araştırmacıların (El-Haggag Mehanna ve El-Haggag
Mehanna, 2019; Al-Obeidy, 2017; Yalçıner Ercoşkun ve Özüduru, 2013) yaptığı
çalışmalardan yola çıkarak ticaret caddelerinin işlevlerini şu şekilde sıralamak
mümkündür:
• Sahip olduğu ticari fonksiyon çeşitliliği ile kentlilerin alışveriş, yeme-içme gibi
ihtiyaçlarını karşılamalıdır.
• Ticari fonksiyonlara erişim ve servis imkânı sunmalıdır.
• Yayalar için konforlu ve güvenli ulaşım ve erişim imkânı sunmalıdır.
• Toplum sağlığı ve kent refahı için rekreatif kentsel açık mekânlar sunmalıdır.
• Yoğun yaya etkileşiminin olduğu bu caddeler, sosyal etkileşime ve muhabbet etme,
yürüme, oturma, dinlenme, izleme gibi mekânsal davranışlara imkân sunmalıdır.
• Kente ekonomik değer katmalıdır.
• Genelde kent merkezlerinin önemli bir parçası olan ticaret caddeleri, kutlama,
yürüyüş, protesto ve diğer ritüellere imkân vermelidir.
• Zamanla oluşum gösteren ve genelde tarihi bir geçmişi olan ticaret caddeleri kentin
tarihi kimliğini ve karakterini tanıtarak estetik ve mimari değer katmalıdır.
Ticari caddelerin sahip olduğu ticari işletme türleri, kullanıcının mekânı kullanış
türünü ve kullanış sıklığını etkilediğini ortaya koymaktadır. Üçeçam Karagel ve
Karagel (2014) ise, caddelerdeki ticari birimleri gruplandırarak hangi ticari birimlerin
ne sıklıkla kullanıldığı üzerine bir sınıflama yapmıştır. 4 başlık altında gruplandırılan
ticari birimler; Perakende ticaret, Yeme-içme-dinlenme-eğlence hizmetleri, el
sanatları ve küçük sanatlar ve büro hizmetleridir. Perakende ticaret başlığı altında
günlük, periyodik ve uzun vadeli ihtiyaçları sıralamıştır. Günlük ihtiyaçları karşılayan
ticari birimler; bakkal, kasap, manav vb. birimler iken Periyodik ihtiyaçları karşılayan
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ticari birimler; konfeksiyon, tuhafiyrestoranatura, bujiteri, ayakkabıcı, çantacı gibi
birimlerden; Uzun vadeli ihtiyaçları karşılayan ticari birimler ise mobilyacı, beyaz
eşya, kuyumcu, saatçi, telefoncu gibi birimlerden oluşmaktadır. Yeme-içmedinlenme-eğlenme hizmetlerine gelindiğinde lokanta, pastane, künefeci, otel, kafe ve
barlar bulunmaktadır. El sanatları ve küçük sanatlar hizmeti veren ticari birimlerde
berber, terzi, marangoz, ayakkabı tamircisi, anahtarcı ve elektrikçi gibi birimler; Büro
hizmetlerinde

ise

avukatlık,

muhasebe,

mühendislik

ve

mimarlık

ofisleri

bulunabilmektedir. Söderholm (2008)’a göre, giyim, kuyumculuk, ayakkabıcılık,
sigortacılık, bankacılık gibi ticari fonksiyonlarda yaya davranışı vitrinleri inceleme ve
ürünü alıp çıkma ya da ticari birimde ihtiyacını karşılayarak mekândan ayrılma
şeklinde olmaktadır. Doğal olarak bu tarz ticari fonksiyonlar kullanıcıyı mekâna çeken
bir unsur olsa da kullanıcıyı restoranutmamaktadır. Restorant, kafe, bar gibi yemeiçme-eğlence hizmetleri sunan ticari birimlerin varlığı ise cephe zonlarının (Frontage
zone) daha aktif kullanılmasına imkân tanımaktadır. İnsanlar bu ticarethanelerin dış
mekân oturma birimlerinde yeme-içme, sohbet, izleme, dinlenme gibi davranışlarda
bulunmaktadırlar. Mekânda daha fazla vakit geçirmeye imkân veren bu ticari
fonksiyonlar mekânı canlı tutan önemli faktörlerdir.
2.4.3 Cadde formunun bileşenleri ve özellikleri
Günümüzde, özellikle ülkemizde kentsel açık mekânların sahip olduğu işlevler mekân
formunun şekillenmesindeki en büyük unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Bir önceki
bölümde de değinildiği üzere, bir kentsel açık mekân olarak caddeler taşıt odaklı
olarak, ulaşım mühendisliğine teslim edilmiş durumdadır ve yalnızca motorlu taşıt
erişim-hareket-dağıtım işlevlerine hizmet etmektedir. Bu durumun, caddelerin
kamusal mekân işlevini ve insan faktörünü dışladığını kabul eden dünya çapındaki
birçok çalışma, fiziksel çevrenin planlanması ve tasarımında, günümüzde ‘çok
fonksiyonlu (multifunctional)’ bakış açısını benimseyerek kentsel açık mekân
formunun nasıl düzenlenmesi gerektiğiyle ilgili katkıda bulunmaktadırlar. Bu tez
çalışmasında da bir kentsel açık mekân olarak cadde formunun nasıl olması gerektiği
‘çok fonksiyonlu’ bakış açısı desteklenerek ve kamusal mekân işlevi ile insan odağa
alınarak, işlevsel, estetik, iklimsel, kimlik/karakter ve psikolojik boyutlarıyla
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irdelenmiştir. Ching (2011) ve Trancik (1986)’in form tanımlarından6 yola çıkarak
cadde formu biçim/şekil, boyut, renk ve doku ile kentsel açık mekân elemanları olmak
üzere 4 bileşenden oluşmaktadır.
2.4.3.1 Caddelerin enine ve boyuna şekillenişi/ biçimlenişi
Caddenin biçimlenişini, enine ve boyuna biçimleniş olarak sınıflamak mümkündür.
Enine biçimleniş, kullanıcıların mekânsal ihtiyaç ve beklentileri ile farklı mekânsal
kademelenme çerçevesinde cadde en kesitindeki farklılaşmalarla olan biçimleniştir.
Boyuna biçimleniş ise binaların kütlesel organizasyonu ve cephe tasarımıyla oluşan
doğrusal biçimlenişi tanımlamaktadır.
• Boyuna biçimleniş
Ching (2011)’e göre "ister insan, araç ve mal için isterse hizmet amaçlı olsu”,
sokakların tamamı çizgiseldir". Bununla birlikte, caddelerin organizasyonel biçimi,
kendi

uzunluğu

boyunca

üzerindeki

fonksiyonları

bağlayıp

örgütleyerek

ilişkilenmektedir. İşlevsel ya da simgesel önemli odak noktalar caddenin herhangi bir
bölümünde yer alıp, bu önlemlerini boyut ve biçimlerinin belirginleşmesi yoluyla
kazanırlar.
Alexander ve diğ. (1977), caddelerin sadece üzerinden geçip gidilecek bir sirkülasyon
ağı olarak değil, üzerinde kalınacak yerler olarak da görülmesi gerektiğini
savunmuştur (590-591). Bu duruma karşı sunduğu öneride ise cadde üzerinde
oluşturulacak bir veya birden fazla şişkinlik (çıkıntı/yükselti) ile caddede bir
çevrelenmişlik hissi verilmesiyle kullanıcılara durabilecekleri, oturabilecekleri,
dinlenebilecekleri mekânlar sunulabileceği yönündedir (Şekil 2.5).

Şekil 2.5: Cadde üzerinde olası biçimsel genişlemeler (Ching, 2011: 269).

Ching (2011)’e göre; Formun dört özelliği vardır. Bunlar, biçim/ şekil (shape), boyut (size), renk
(colour) ve malzeme (texture) dır. Trancik (1986)’e göre ise kentsel açık mekânlar üçüncü boyutta
belirli bir kapalılık derecesine, ikinci boyutta renk ile materyale ve kentsel açık mekân elemanlarına
(objects) sahip olmalıdır (s.61).
6
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Caddeler, doğrusal bir aks olarak birçok farklı biçimsel bir araya gelişler
sergileyebilirler. Bu farklı biçimsel bir araya gelişler cadde üzerindeki kentsel açık
mekânların oluşmasında, mekânsal kademelenmede, topoğrafya ve iklime uygun
tasarımda önemli rol oynamaktadır. Biçimsel farklılaşmalar doğrusal aks üzerindeki
yapıların kütlesel organizasyonu ile ve yapı cephelerindeki yüzeysel şekillenmelerle
mümkün olabilmektedir (Özsel, 2009).
Cephelerdeki yüzeysel biçimleniş, 3.boyutta bir boyuna biçimleniş kurgusu
oluşturarak caddenin siluet ve karakterini önemli ölçüde etkilemektedir. Yüzeysel
biçimlenişi, mimari stil farklılıkları, balkon, cumba ve çıkmalar, saçaklar, tenteler ve
arkadlar sağlamaktadır (Özsel, 2009). Cephelerde çeşitlilik ve detay sağlayan bu
unsurlar caddeleri düz ve monoton bir mekân olmaktan kurtarır, caddenin görsel
kalitesini arttırır ve mimari kimliğini destekler; bu unsurlar caddelerin insan ölçeğinde
algılanmasına yardımcı olur ve caddeye daha dinamik bir görüntü sunar (Şekil 2.6).

Şekil 2.6: Yüzeysel şekilleniş ile mekânda hareketlilik sağlayan cephe (A) ve
yüzeysel şekilleniş olmayan düz cephe (B) (Özsel, 2009: 43).
Özellikle zemin katlardaki cephe ve vitrin elemanları, binaların en kamusal yüzü
olarak caddenin boyuna biçimlenişini, siluetini ve mekân kullanımını etkilemektedir
(Şekil 2.7). Yurtdışında yapılmış çeşitli7 cephe tasarım rehberlerine göre 5 önemli
cephe elemanı olduğu söylenebilir:
• Dekoratif mimari detaylar; bir binanın karakterine ve farklılığına katkıda
bulunurlar.

Department of Community Planning & Economic Development –CPED (2008); Uptown United
(2017); A Placemaking Initiative of the City of Richmond Department of Planning & Development
Review (2013).
7
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• Materyal ve renk; binanın görsel olarak daha çekici olmasını ve benzersiz
özelliklerinin vurgulanmasına yardımcı olurlar.
• Vitrin, kapı ve pencereler; bu elemanların şeffaf olarak düzenlenmeleri hem
caddenin hem de kaldırımın doğal gözetimini sağlar, güven verir ve davetkar bir
yaya deneyimi yaratırlar.
• Tabela ve tenteler; zemin kat kullanımları için üst örtü görevi görürler. Vitrin
malzemelerini ve vitrini inceleyen kullanıcıları güneşten ve iklim koşullarından
korunmasını sağlarlar. İyi tasarlanmış tabelalar(isimlikler) güçlü bir ilk izlenim
yaratırlar bu sebeple bölgedeki yaygın tabela stillerini renk, form, boyut açısından
tamamlamalıdırlar.
• Dış mekân aydınlatması; mağaza önündeki tabelaların, vitrinlerin ve bina
cephelerinin (mimari detaylarının) aydınlatılması, hem mekânın biçiminin
okunurluğunu arttırarak güvenlik algısını arttırmakta, hem de mekânın aurasına
katkıda bulunarak estetik açıdan daha çekici mekânların yaratılmasına imkân
sağlamaktadır.

Şekil 2.7: Boyuna biçimlenişte cephe elemanlarının başarılı kurgusu. (City of
Minneapolis Department of Community Planning & Economic Development –
CPED, 2008).
Yapıların kütlesel organizasyonuyla oluşan boyuna biçimleniş, yapı cephelerinin farklı
oranlarda bir araya gelişleri ya da farklı açılarda birbiriyle kurduğu organizasyon ile
oluşmaktadır (Booth, 1983: 132-151). Türkiye’de, özellikle kent merkezlerindeki
caddelerin kütlesel organizasyonunun aks boyunca uzanan bitişik nizamlı ve dar-derin
binalardan oluştuğu görülmektedir. Yapıların caddeyle olan bu doğrusal ve monoton
ilişkisi, cadde üzerindeki genişleme ve daralmalarla oluşturulabilecek mekân
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alternatiflerini kısıtlamaktadır. Bununla birlikte yapıların kütlesel organizasyonuyla
oluşan farklı kütlesel biçimlenişlerle caddelerde aktif kamusal mekânlar yaratılarak
sosyal aktiviteler ve etkileşim desteklenebilir. Temiz hava sirkülasyonu ve ışığın daha
verimli kullanımı sağlanabilir.
Bu kamusal mekânların yaratılabilmesindeki önemli unsurlardan bir tanesi yapıların
caddeden çekme mesafesidir (setbacks). Çekme mesafelerinden yararlanılarak yapı
yan cephelerinin farklı oranlarda bir araya getirilmesiyle, caddenin lineer monoton
formu kırılabilir ve cadde üzerinde aktif kamusal cepler oluşturulabilir. Özsel (2009)’e
göre; "geri çekmeler veya öne çıkmalar, doluluk ve boşluklarla yatayda ve düşeyde
sağlanan kütlesel ve yüzeysel hareketler, yaya mekânında kapalılık duygusunun
oluşmasına ve mekân his”inin güçlenmesine yardımcı olur" (Şekil 2.8).

Şekil 2.8: Caddede, kütlesel organizasyonda farklı cephesel ilişkilerin kurulmasıyla
oluşturulmuş boyuna biçimleniş kurgusu (Booth, 1983: 132-151’e referansla
oluşturulmuştur).
Yapı nizamı farklılıklarının yanı sıra, farklı yapı tipolojilerinin birbiriyle
ilişkilendirilmesi yoluyla da caddelerde farklı boyuna biçimsel kurgular oluşturularak
kamusal mekânda dinamizm sağlanabilir.
Doğrusal bir kamusal alanda maksimum kullanılabilir alan yaratmadaki en etkili
yollardan birisi farklı yapı formları kullanmaktır. L, I, E, T, H veya U, O, B biçimli
yapılar başarılı bir mimari dil oluşturabilmektedir (Longstreth, 2000: 18), (Şekil 2.9).
Caddelerin boyuna biçimlenişi, kentsel açık mekânın iklimsel şartlardan etkilenme
derecesini de etkilemektedir.
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Şekil 2.9: Caddede, kütlesel organizasyonda farklı yapı tipolojileri ile oluşturulmuş
boyuna biçimleniş kurgusu (Longstreth, 2000: 18’e referansla oluşturulmuştur).
Bu sebeple, kütlesel organizasyon kurgulanırken güneşlenme açısı ve hâkim rüzgâr
yönlerinin dikkate alınması gerekmektedir. Boyuna biçimleniş kurgusunda farklı
cephesel ilişkilerin kurulması (çekme mesafeleri ve öne çıkmalar) ve farklı yapı
tipolojilerinin kullanılması, mekândaki koridor etkisinin kırılmasına ve rüzgârın
mekânda dağılmasına yardımcı olmaktadır (Winter Cities Association, 2016).
Soğuk iklim kentlerinde, caddelerin yönlenmesi de güneşlenme durumunu ve rüzgâr
etkisini etkilemektedir. Winter Cities Association (2016: 22)’a göre; doğu-batı
yönünde uzanan sokaklar, bir kış günü boyunca gölgelenme eğiliminde olmaktadır.
Bu sebeple, kış mevsimi boyunca, karanlık kasvetli ve soğuk kalmaktadırlar. Bununla
birlikte, kuzey-güney aksında yönlenmiş sokaklar sadece gün ortasında güneş
almaktadır. Ancak, sokaklarda belli bir açıyla yönlenme sağlanabilirse, kışın ya sabah
ya da öğleden sonra güneş alarak, tüm cadde gün ışığından az da olsa
faydalanabilmektedir (Şekil 2.10).

Şekil 2.10: Boyuna biçimlenişte farklı yönlenme kararlarıyla caddenin yaz ve kış
aylarında güneşlenme durumu (Winter Cities Association, 2016: 22’deki şekilden
düzenlenmiştir).
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Soğuk iklim kentlerinde sokak yönlenmeleri kuzey rüzgarlarının etkisini minimuma
indirecek biçimde olmalıdır. Bu sebeple, arterler kış kentlerinde rüzgâr yönüne dik
olarak tasarlanmalı ve rüzgârın hızı düşürülmelidir (Dursun ve Yavaş, 2017).
• Enine biçimleniş
Çok fonksiyonlu bakış açısına göre cadde en kesitindeki biçimleniş, mekânın çeşitli
kullanıcılarının (yaya, bisiklet, taşıt, toplu taşım, servis, ticari birimler) yoğunluğu ile
beklenti ve mekânsal ihtiyaçları doğrultusunda gelişmelidir (London Department for
Transport, 2007; Essex County Council and Essex Planning Officers Association,
2007; Global Designing Cities Initiative, 2016).
Enine biçimleniş ile oluşan mekânsal kademelenme, hizmet ettiği kullanıcı grubu ve
işlevler için tanımlı mekânların oluşmasını sağlayarak, mekândaki ve mülkiyet
hiyerarşisindeki kullanım karmaşasını ve kaosu önlemekte etkili olmaktadır. Her ne
kadar Türkiye Belediyeler Birliği ve Türkiye Kentsel Tasarım Rehberinde ulaşım
planlamasının, kaldırım ve sokakların stratejik olarak yeniden ele alınması
gerekliliğine değinilmiş olsa da, günümüz mevcut durumunda Türkiye’deki caddelerin
enine biçimlenişi incelendiğinde, yalnızca taşıt erişim, hareket ve dağıtım aksları ile
yaya sirkülasyon aksları olarak biçimlendiği görülmektedir. Bu biçimlenişin genişliği,
ortaşerit, servis yolu ve refüj olup olmaması ile bölünmüş yol olup olmamasına göre
değişkenlik göstermektedir (Kılınçaslan, 2017: 81). Bununla birlikte TSE (2013),
şehiriçi bölge toplayıcı yollar (minör arterler/ caddeler) için 7m-12m arasında taşıt
yolu genişliği ve minimum 2m; ticaret bölgelerinde ise minimum 3m kaldırım
genişliği olması gerektiğini belirtmektedir (s. 10-11). Bu doğrultuda, cadde enkesiti
şekil 2.11’deki gibidir:

Şekil 2.1: Şehir içi bölge toplayıcı yolu (cadde) en kesiti (TSE, 2013: 11’deki
şekilden düzenlenmiştir).
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Global Designing Cities Initiative (2016), hem bir mekân hem de bir ulaşım aksı olarak
sokakların enine biçimlenişini 6 farklı işleve göre kademelendirmiştir. Bunlar; Yaya
yolu en kesiti, bisiklet yolu en kesiti, toplu taşım en kesiti, motorlu taşıt en kesiti, servis
operatörleri en kesiti, informal aktivite en kesitidir.
Her bir en kesit de sunduğu aktivite imkanları ve barındırdığı alt işlevlere göre kendi
içinde de kademelenmektedir. Yaya yolu en kesiti: 4 temel zondan oluşmalıdır.
Bunlar: Cephe zonu (1), Yürüme zonu (2), Kent mobilyaları ve peyzaj zonu (3) ile
Tampon zonudur (4) (Şekil 2.12).

Şekil 2.12: Yaya yolu (kaldırım) en kesitinin enine biçimlenişi (Global Designing
Cities Initiative 2016: 78).
Cephe zonları (1); Zemin kat ticari kullanımların bir uzantısı olarak işlev görürler. Bu
zonda kaldırım kafeleri, ya da ticari birimlerin tanıtım stantları bulunabilir. Genelde
ticari birimlere hizmet eden bu zonları yarı özel mekânlar olarak tanımlayabilmek
mümkündür. Kullanıcılar bu zonda vitrinleri inceleme, alışveriş yapma ya da kafe
mobilyalarında oturma gibi aktivitelerde bulunurlar. Cephe zonları ya da zemin kat
ticari kullanım uzantıları, sokak manzarasını etkinleştirme, görsel olarak ilginç ve ilgi
çekici hale getirme ve yerel işletmeler için önemli ek alan olma konusunda kritik bir
rol oynamaktadır. Bu zonların başarılı bir şekilde planlanması mekânın canlılığını,
7/24 kullanımını ve çekiciliğini arttırmaktadır.
Yürüme zonları (2); Caddeye paralel uzanan birincil ve erişilebilir yolu tanımlamakta
ve yayaların yürümek için güvenli ve yeterli bir yere sahip olmasını amaçlamaktadır.
Geçmişten günümüze kadar olan süreçte en yaygın kullanılan ulaşım türü yayan
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ulaşımdır. Yürüme eylemi, temelde keşfetme ve deneyimleme ihtiyacından ortaya
çıkar (Bkz.: Bölüm 2.1) (Kaplan ve Kaplan, 1989).
Yürümek sadece bir yerden başka bir yere ulaşım değil, aynı zamanda çok eski
dönemlerden günümüze kadar gelen bir sosyalleşme ve rekreatif ihtiyaçları giderme
eylemidir. Kenti bir yaya olarak kullanabilmek ve dolaşabilmek hem çevre hem de
insanlarla sosyal ilişki kurabilmek adına önemlidir. Yürümek, yayaların kenti ve
çevresini daha iyi algılamasını ve tanımasını sağlar, aktivite ve iletişim imkanlarını
arttırır.
Kentsel mekânlara yayan olarak erişebilmek/ulaşabilmekteki en önemli faktör ise yaya
mekânının yürünebilir olmasıdır. Çalışma çerçevesinde incelenen caddeler, birçok
farklı kullanım ve fonksiyona sahiptir. Doğal olarak, bu mekânların yürünebilir olması
(Bkz.: Ek B), caddelerin yayalar tarafından daha aktif ve güvenli bir şekilde
kullanılmasını teşvik edecek, sosyal ve kültürel etkileşimi arttıracak ve caddenin
doğrusal bir cazibe noktası olmasına yardımcı olacaktır. İnsanın insanla ve insanın
mekânla etkileşimi mekânların ulaşılabilir ve kullanılabilir olmasıyla mümkün
olmaktadır. Kentsel mekânlara yayan olarak erişebilmek/ulaşabilmekteki en önemli
faktör ise yaya mekânının yürünebilir olmasıdır. Yürünebilirlik kavramı, doğal ya da
yapılı çevrenin yürümeye tanıdığı imkân olarak da tanımlanabilir.
Gehl (2011), kullanıcıların rahatsız edilmeden, itilmeden ve çok fazla manevra
yapmak zorunda kalmadan makul bir şekilde özgürce yürüyebilecekleri mekânları
tercih ettiklerini belirtmiştir. Bu tercih hem psikolojik hem de fiziksel konforla
ilişkilidir. Psikolojik konfor boyutunu, temel mekânsal ihtiyaçlardan birisi olan
güvenlik ihtiyacı (Bkz.: Bölüm 2.1) ile ve Göregenli (2013)’nin kişisel mekân
kavramıyla açıklayabilmek mümkündür.
Göregenli’ye göre insanlar hakim oldukları ve sınırları savunulan kişisel bir mekâna
ihtiyaç duymaktadırlar. Yeterli mekânsal genişliğin olmadığı durumlarda, kullanıcı
yoğunluğunun artmasıyla beraber, insanlar arasındaki mesafe ve hız azalmaktadır.
Kamusal alanda yakın ve kişisel mesafe, birbiriyle tanışıklığı olmayan kullanıcılar
arasında güvensiz ve rahatsız bir ortam oluşturarak psikolojik konforu; yürüme
eyleminin zorlaşmasından dolayı daha fazla efor, zaman ve enerji gerektirdiğinden
fiziksel konforu olumsuz etkilemektedir. TSE (2013), kaldırımlarda işlevsel bir ayrım
yapmamış ve ticaret alanlarında kaldırımların minimum 3m genişliğinde (Bkz.: Bölüm
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2.4.3.1); Global Designing Cities Initiative (2016) ise, kent merkezi ya da ticaret
alanlarında güvenli ve yeterli yürüyüş yolunun (clear path) 2,4 m- 4,5m arasında
genişliğe sahip olması gerektiğini belirtmiştir (s.78). Her ne kadar bu ölçüler evrensel
ölçüler olarak verilmiş olsa da hareketin olduğu cadde ve sokaklar kendi kullanıcı
yoğunluğuna sahiptir. Bazı mekânlar ortalamanın üzerinde bir yaya akımına sahip
olabilir ve daha geniş mekânlara ihtiyaç duyulabilir. Bu durumda her yürüyüş yolu,
kendi taşıma kapasitesine (ya da öngörülen kapasiteye) göre tasarlanmalıdır. Kuntay
(2008), yürüyüş yolunun boyutlarının saatte geçen ortalama yaya sayısı, yayanın hızı
ve yaya yoğunluğuna göre belirlenmesi gerektiğini belirtmiştir (s.46). Kuntay (2008)’a
göre, yürüme hızı hareketin nedenine ve yürüme koşullarına göre değişmektedir.
Konut-işyeri, tek yönlü dolaşım ve iş ilişkilerinde hız 1,2-1,6 m/saniye; işyeri ve
alışverişle ilgili karışık hareketlerde 1,0-1,4 m/saniye; ticaret, eylem bölgelerinde ve
karşı yönden gelenlerin yoğun olduğu gezintilerde hız 0,8-1,2 m/ saniyedir. Yaya
yoğunluğu arttıkça hız azalmaktadır (s.44). Kuntay (2008), Mekânın işlevine bağlı
olarak yaya yoğunluklarını ise; 0,3 yaya/ m²: Bağımsız, amaçsız yürümede yaya
yoğunluğu; 0,3-0,4 yaya/ m²: Geçişlerin kolay olduğu orta yoğunluk; 0,4-0,7 yaya/ m²:
Karşı yönden gelenlerle kesişmelerin olduğu fakat yürüyüşün olanaklı olduğu
yoğunluk; 0,7-1,0 yaya/ m²: Yürüyüşün zor olduğu yaya yoğunluğu; 1,0-2,0 yaya/ m²:
Kesişmelerin fazla yürüyüşün zor olduğu yaya yoğunluğu olarak belirtmiştir (s.46).
Akım, bir zaman kesitinde geçen yaya sayısını tanımlamaktadır. Kuntay, akımın
alışveriş alanlarında az, işyeri konut hareketinde fazla olduğu belirtmektedir (s.46).
Akım: (D), yoğunluk: (d), hız: (v) ve genişlik: (l) olarak ifade edildiğinde, Kuntay
(2018), mekânın yaya akımının D= d.v.l formülü ile; yürüyüş yolu genişliğinin ise l =
D/ (d.v) formülü ile bulunabileceğini belirtmektedir (s.46). Caddelerin bir kamusal
mekân olarak her yaştan, cinsiyetten insanlar için ve fiziksel özür ya da kısıtarı göz
önünde bulundurularak tasarlanması tasarımcının sosyal bir sorumluluğudur. İnsanlar
doğuştan görme,duyma ya da yürüme engelli olabilmekte ya da hayatının bir
bölümünde bu kısıtlara sahip olabilmektedir. Benzer şekilde, bir hamile, bir çocuk, bir
yaşlı yahut bisiklet süren bir genç, yük taşıyan bir adam, topuklu ayakkabılarla
yürüyen bir kadın da mekânda zorluklarla karşılaşabilmekte ve bu durum fiziksel
konforu olumsuz etkilemektedir. Yürüyüş zonlarının ‘engelsiz’ tasarlanabilmesine
yönelik ADA (American Disabilities Act) ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bazı
teknik standartları belirtmişlerdir (Çizelge 2.3).

41

Çizelge 2.3: Yürüyüş zonuna yönelik engelsiz tasarım standartları.
Yürüyüş Zonuna Yönelik Standartlar
1

Yüksek yoğunluktaki ticaret alanlarının kaldırımlarında yayaların serbestçe hareket edebilmesi için
Aralıkları +/- 1.3 cm’den fazla yer ızgaraları
Dolaşım yönüne paralel yer ızgaraları
Yer mantarı ve taşıt engelleyiciler
Elektrik direği
Elektrik kutusu
Reklam panoları
Levhalar
Mağaza tezgahları ve askıları
Masalar, sandalyeler ve tabureler
Park etmiş taşıtlar
Bozulmuş döşeme kaplaması
Otopark zincirleri
Tümsek ve çukurlardan arındırılmış minimum 3m genişliğinde yürüyüş alanı olmalıdır.
(Aile ve soyal politikalar bakanlığı, engelli ve yaşlı hizmetleri genel müdürlüğü, 2017: 90).

2

Kaldırımlarda taşıt engelleyiciler, elektrik direkleri, elektrik kutuları, posta kutuları, reklam panoları, levhalar,
aydınlatma elemanları, ağaçlar, telefon kabinleri, mağaza tezgâh ve askıları, ticari birimlere ait masa, sandalye ve
tabureler bir engel teşkil etmemesi için cephe, peyzaj ya da tampon zonunda konumlandırılmalıdır. (Global Street
Design Guide, 2016: 90).

3

Kaldırım yüzeyi düz, sabit ve dayanıklı olmalıdır. (Aile ve soyal politikalar bakanlığı, engelli ve yaşlı hizmetleri
genel müdürlüğü, 2017: 91).

4

Zemin materyali buzlanmayı ve kaymayı engelleyici malzeme ile kaplanmalıdır. (Aile ve soyal politikalar
bakanlığı, engelli ve yaşlı hizmetleri genel müdürlüğü, 2017: 91).

5

Kaldırımların bakımı-onarımı ve denetimi yapılmalı; yürüyüşü engelleyecek çukurlar, kırıklar, su/kar birikintileri
ya da buzlanma olmamalıdır. (Aile ve soyal politikalar bakanlığı, engelli ve yaşlı hizmetleri genel müdürlüğü,
2017: 108).

6

Yaya kaldırımının boyuna eğimi %5’i aşmamalıdır. (United States Deperatment of Justice, 2015: 128).

7

Yaya kaldırımının enine eğimi %2’i aşmamalıdır. (United States Deperatment of Justice, 2015: 151).

8

Bir yayanın merdiven ya da rampasız konforlu bir şekilde yürüyebileceği/ aşabileceği maksimum kot farkı 1.3
cm’dir. Kot farkının 1.3cm’den fazla olduğu yerlerde rampa bulundurulmalıdır. (United States Deperatment of
Justice, 2015: 124, 180).

9

Yaya kaldırımının yüksekliği 15 cm’yi aşmamalıdır. (United States Deperatment of Justice, 2015: 153).

10

Kaldırımlardaki rampa eğimi maksimum %5 olmalı; topoğrafyadan dolayı %5 eğimin sağlanamadığı durumlarda
%8’i aşmamalıdır. (United States Deperatment of Justice, 2015: 151, 154).

11

Kaldırımlardaki rampaların genişliğini minimum 180 cm olmalıdır. (Global Street Design Guide, 2016: 90).

12

Drenaj/ su olukları, bordür taşı ve taşıt boşluğunun birleştiği yerde tasfiye edilmeli ve drenaj su boruları kaldırıma
paralel yüzeyle aynı hizada monte edilmelidir. (Aile ve soyal politikalar bakanlığı, engelli ve yaşlı hizmetleri genel
müdürlüğü, 2017).

13

Görme engelliler için hissedilebilir yürüme yüzeyi işaretleri olmalıdır. (ADA Standards, 2010).

14

Görme engelliler için hissedilebilir yürüme yüzeyleri yatay ve dikey elemanlarla kesintiye uğramamış olmalıdır.
(ADA Standards, 2015).

15

Görme engelliler için hissedilebilir yürüme yüzeyleri ıslak ve kuru halde kaymayan özellikte olmalıdır. (Aile ve
soyal politikalar bakanlığı, engelli ve yaşlı hizmetleri genel müdürlüğü, 2017: 112).

16

Görme engelliler için hissedilebilir yürüme yüzeylerinde sürekliliği engelleyici eksik ya da bozuk malzeme
bulunmamalıdır (Aile ve soyal politikalar bakanlığı, engelli ve yaşlı hizmetleri genel müdürlüğü, 2017: 112).

17

Kaldırımlarda gece görüşünü sağlayacak yeterli ışıklandırma olmalıdır (Steiner ve Butler, 2007: 291).

18

Izgaraların uzun kenarı yürüyüş yoluna dik ve ızgara genişlikleri maksimum 1.3cm olmalıdır (Aile ve soyal
politikalar bakanlığı, engelli ve yaşlı hizmetleri genel müdürlüğü, 2017: 147).

19

Merdivenlerin rıhtı 10-18 cm arasında, basış genişliği ise maksimum 28 cm olarak tasarlanmalıdır (United States
Deperatment of Justice, 2015: 153).

20

Yol boyunca otoparkta, genişliği en az 4m olan engelli otoparkları bulunmalıdır (Aile ve soyal politikalar bakanlığı,
engelli ve yaşlı hizmetleri genel müdürlüğü, 2017: 119).
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Kent mobilyaları ve peyzaj zonu (3); Kullanıcıların cadde ve sokakları bir kamusal
alan olarak kullanabilmesinde oldukça etkili olan bu zonlar, insanların oturmalarına,
dinlenmelerine, izlemelerine muhabbet etmelerine imkân tanıyan fonksiyonlar içerir.
Ağaçlar ve diğer peyzaj öğeleri, banklar ve tekli oturma birimleri, aydınlatma
elemanları, çöp kutuları, gazete kioskları, sokak satıcıları, sokak sanatçıları bu zonda
yer alır. Kaldırımlar yeterince geniş olduğunda, satıcılar ve pazar tezgâhları, sokak
mobilyaları bölgesinde, yayalar ile hareketli veya park edilmiş araçlar arasında bir
tampon sağlayarak yerleştirilebilmektedir.
Gehl (2011)’e göre, iyi oturma fırsatlarının mevcudiyeti veya eksikliği kamusal
mekânın kalitesini değerlendirmede önemli bir faktördür ve oturma faaliyetleri
genelde dış koşulların elverişli olduğu zaman gerçekleştirilmektedir (s.155). Bununla
birlikte, Gehl, oturma birimlerinin yüzen tekil birimler olarak mekâna dağıtılmasının
doğru olmadığını çünkü insanların fiziksel çevrenin detaylarından destek alma ve
korunaklı yerleri (kenarlar, köşeler, nişler) (Bkz.: Bölüm 2.1) tercih etme eğiliminde
olduğunu belirtmektedir (s.157). Bu sebeple oturma birimleriyle beraber, bu birimleri
destekleyen ışıklandırma, bitkilendirme ve üst örtü elemanları hem termal konfor hem
de psikolojik konfor gözetilerek organizasyonları kurulmalıdır.
Bununla birlikte Whyte (1980), oturma birimlerinin hem sosyal hem de fiziksel konfor
sunması gerektiğini belirtmiştir (s.28). Sosyal konfor, farklı oturma biçimlerine olanak
veren, işlevsel olarak çeşitlenen oturma birimlerinin kullanılması; farklı kullanıcı
profillerine ve farklı kullanıcı gruplarına (birey, çift, grup, aile vb.) kullanım imkanı
sunması ile mümkün olabilmektedir. Whyte, oturma birimlerinin tek kişilik ya da çok
kişilik olması, yönlenme biçimleri ve birbiri içindeki konumunun kullanım tercihini
etkilediğini ve farklı kullanıcı gruplarına kullanım imkanı sunduğunu belirtmektedir.
Gehl (2011), oturma birimleri ve/veya gruplarının her 100 m’de bir yerleştirilmesi
gerektiğini belirtmektedi“ (s.162).
Ching (2011)’e göre, "Mimarlıkta biçimler ve mekânlar ya insan bedenini içerirler ya
da onun uzantısı olurlar, bu nedenle de bedenin boyutları t”rafından belirlenmeleri
gerekir" (s.310). Mekânın insan ölçüleri ile uyumlu olması kullanım kolaylığı; başka
bir deyişle konforlu mekânlar sunmaktadır.
Bu doğrultuda, kentsel açık mekân elemanlarının fizyolojik ve psikolojik
gereksinimlerimiz doğrultusunda tasarlanmış-ergonomik (Bkz.: Ching, 2011: 311)
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olması gerekmektedir. Bu doğrultuda çeşitli araştırmacıların mekân elemanlarıyla
ilgili vermiş oldukları standartlar Çizelge 2.4’deki gibidir.
Çizelge 2.4: Kentsel açık mekân elemanlarında ergonomi standartları.
Kentsel Açık Mekân Elemanları

Standartlar
1

Oturma yeri yüksekliği en az 37, 82 cm olmalıdır (Neufert, 2016).

2

Oturma yeri yüksekliği optimum 43 cm olmalıdır (Corbusier, 2011;
Whyte, 1980: 30).

3

Oturma birimleri her 100m’de bir konumlandırılmalıdır (Gehl, 2011: 162).

1

Taşıt yolu aydınlatmalarının uzunlukları 7.5-12 m (25-40 ft) arasında
olmalıdır (Steiner ve Butler, 2007: 292).

2

Yaya mekânlarında aydınlatma elemanları 3.5- 4.5m (12- 15 ft) uzunlukta
olmalıdır (Steiner ve Butler, 2007: 292).

3

Ağaçların ışıktan uzaklığı, büyük çanaklı ağaçlar için ağacın gövdesinden
itibaren 12m (40 ft); küçük çanaklı ağaçlar için ağacın gövdesinden
itibaren 4.5m (15 ft) olmalıdır (Steiner ve Butler, 2007: 291).

4

İki aydınlatma elemanı arasındaki mesafe maksimum direk yüksekliğinin
iki katı kadar olmalıdır (Steiner ve Butler, 2007: 293).

Bilgi ve İşaret Levhaları

1

Bilgi ve işaret levhalarının yüksekliği 210-250 cm arasında olmalıdır
(Alpagut, 2005).

Üst Örtü Elemanları

1

Üst örtü elemanlarının yüksekliği 250-300 cm arasında olmalıdır (Yörük
ve diğ, 2006).

1

Yol kenarındaki ağaçların taç yüksekliği en az 4.5m olmalıdır (Arslan, M.,
Dilaver, 2016).

2

Yaya yollarındaki ağaçların taç yüksekliği en az 2.5m olmalıdır (Arslan,
M., Dilaver, 2016).

3

Ağaçların kaldırım bordürüne uzaklığı minimum 1- 1.5m; yapılara
mesafesi 2.5m olmalıdır (Karagüzel, 2016).

4

İki ağaç arasındaki mesafe 3-6.5m arasında olmalıdır (Karagüzel, 2016).

1

Çöp kutularının yüksekliği 60-100cm arasında olmalıdır (Külekçi, 2018).

Oturma Birimleri

Aydınlatma Elemanları

Ağaçlar

Çöp Kutuları

Tampon zonu (4); Kaldırımın hemen yanındaki boşluk olarak tanımlanmaktadır. Taşıt
trafiğinin getirdiği gürültü ve hava kirliliğini absorbe edebilmekte ve çeşitli farklı
elemanlardan oluşabilmektedir. Bunlar arasında bitkilendirme blokları, yaya geçitleri,
kaldırım kenarı bisiklet park yerleri ve bisiklet yolları, parkletler, yağmur suyu
yönetimi çukurları, bisiklet paylaşım istasyonları bulunabilmektedir.
Bisiklet yolu en kesiti: Bisiklet yolları yönetmeliğine göre; "Bisiklet yolları ve bisiklet
park istasyonları Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğine uygun olarak yapılan
uygulama îmar planında ve varsa ulaşım ana planı ve kents”l tasarım projesinde
gösterilir" (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2019). Her ne kadar Türkiye’de Bisiklet
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Yolları Yönetmeliği yakın tarihte yürürlüğe girmiş olsa da Avrupa’da özellikle
Hollanda ve Danimarka gibi batı ve kuzeybatı Avrupa ülkelerinde alternatif ulaşım
türü olarak bisikletli ulaşım yoğun olarak kullanılmaktadır. Bisiklet yolu en kesiti 4
temel zondan oluşmalıdır (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2019). Bunlar: Kenar zonu
(1), Bordür (2), Bisiklet yolu (3), Tampon Bölgedir (4) (Şekil 2.13).

Şekil 2.13: Bisiklet en kesitinin enine biçimlenişi (Global Designing Cities Initiative,
2016: 98).
Kenar zonu (1): Yaya ve bisikletlilerin rahatça hareket edebilmesine olanak
vermektedir. Yayaların bisiklet yoluna girmesine ve bisikletlilerin yaya yolunda inip
binmesine engel olan bir tampon bölgedir. Bu zonda, yol bulma haritaları, aydınlatma
elemanları, peyzaj öğeleri, bisiklet paylaşım ve park istasyonları gibi altyapı öğeleri
bulunabilmektedir.
Bordür (2): Bisiklet şeridi ve yaya alanını ayıran bordür açıklığıdır.
Bisiklet yolu (3); Bisiklet yolları yönetmeliği esasınca, bisiklet yoluna taşıt yolu ile
yaya kaldırımı arasında yer verilmesi esastır. Bisiklet yolları, taşıt yolunun sağ
tarafında taşıt yolu ile aynı yönde veya çift yönlü olarak planlanmaktadır. Çift yönlü
bisiklet yolları için yaya kaldırımı tarafındaki bisiklet şerit yönü taşıt yolu yönü ile
aynı olacak şekilde planlama ve projelendirme yapılmaktadır. Ayrılmış bisiklet
yolları; belediye ve mücavir alan sınırları içinde, taşıt yolundan yeşil bant, refüj,
delinatör, kademe farkı ve benzeri fiziksel ayrım yapılarak tek veya iki yönlü
uygulanmaktadır (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2019: madde 4, 7).
Tampon Bölge (4): Bisiklet yolu ile araç trafiği veya park etmiş arabalar arasında bir
ayrım sağlar. Tamponlar yükseltileb’lir veya eğimli olabilir ve 1 m'den az olmamalıdır
(Global Designing Cities Initiative, 2016).
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Toplu taşım en kesiti: Toplu taşım araçlarını minibüs ve dolmuşlar, otobüsler ve hafif
raylı sistem araçları (tramvay ve hafif metro) olarak sıralamak mümkündür (Global
Designing Cities Initiative, 2016). Toplu taşıma, herhangi bir yere hızlı ve güvenilir
bir şekilde gitmeyi mümkün kılarak, şehirlerin yaşam kalitesini önemli ölçüde
iyileştirmesinin bir yoludur. Bununla birlikte, transit toplu taşım sistemleri, yaya,
bisiklet ve yeşil altyapı için daha geniş kamusal alanlara imkân vererek caddelerin
yaya dostlu yaşanabilir mekânlar haline getirilebilmesine olanak tanımaktadır. Hareket
hizmeti için tasarlanan bir toplu taşıma sistemi, insanların gitmek istediği ve gitmesi
gereken yerlere hızlı, kesintisiz ve güvenli bağlantılar sağlar. Sabit güzergâhlı toplu
taşıma sistemleri, kullanıcıların araba masraflarından kaçınmasını sağlayan, yürüme,
bisiklete binme ve isteğe bağlı yolculuklar gibi esnek, kullanışlı ve uygun fiyatlı bir
ulaşım alternatifidir. Yerel ekonomik faydalarının ötesinde, daha fazla kişiye daha
düşük maliyetle hareketlilik ve daha fazla destinasyona daha hızlı erişim
sağlarmaktadırlar (NACTO, 2016). Toplu taşım en kesiti 3 temel zondan oluşmalıdır.
Bunlar: Durak zonu, Transit geçiş zonu, Tampon bölgedir.
Durak zonu: Duraklar, bekleme ve biniş için ayrılmış alandır ve ulaşım vasıtasının
türüne ve genel tasarım kararları doğrultusunda kaldırıma, orta yola veya özel bir biniş
adasına entegre edilebilirler. Sığınaklar, oturma yerleri, işaretler ve geçiş bilgileri yaya
erişimini engellemeyecek şekilde yerleştirilmelidir. Durak alanları, kaldırım
kenarlarında ya da park şeridi veya bisiklet şeridi ile hizalanabilir; yeşil altyapı veya
diğer kaldırım kenarı olanaklarını içerebilir (Global Designing Cities Initiative, 2016).
Transit geçiş zonu: Toplu taşım araçlarının transit geçiş koridorlarıdır. 3 m genişlik,
toplu taşıma yoluna bitişik esnek bir tampon alanı ile birlikte rahat bir düşük hızlı
çalışma alanı sağlamaktadır (Global Designing Cities Initiative, 2016).
Tampon bölge: transit şeride tahsis edilmiş, yayalar için güvenli geçişi sağlayan ekstra
yol genişliği olarak tanımlanabilmektedir (Global Designing Cities Initiative, 2016).
Motorlu taşıt en kesiti: Günümüzde, özel motorlu taşıtlar ve özellikle otomobiller,
caddenin en yoğun tüketicisidir. Seyahat şeritlerinde ve cadde üzeri park yerlerinde
önemli alanlar kaplarlar ve herhangi bir kısıtlama olmadığında tıkanıklıklara sebep
olurlar; bu da seyahat sürelerinin ve kirliliğin artmasına sebep olmaktadır. Diğer
kullanımların mekânını işgal ederler ve gerek yürünebilirlik (Bkz.: Ek B) gerekse
mekânsal

etkileşim

(Bkz.:

Ek

A)

açısından
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mekân

kalitesini

olumsuz

etkilemektedirler. Günümüz motorlu taşıt odaklı caddelerde, seyahat şeritleri
genellikle arabalar, otobüsler ve bisikletler tarafından paylaşılan karma tesislerdir ve
kaldırım kenarı, park yerleri olarak kullanılmaktadır. Geniş seyahat şeritlerinin
kullanımının, her santimetrenin önemli olduğu kısıtlı cadde enkesitinde doğru bir
politika olmadığı düşünülmektedir. Bu sebeple, gerek seyahat şeritlerinde gerekse park
şeritlerinde minimum şerit genişliklerinin kullanılması hem mekânın verimli bir
şekilde kullanılmasını sağlayacak hem de taşıtların hızlanmasını caydıracaktır. Global
Designing Cities Initiative (2016), Motorlu taşıt enkesiti için iki temel zon
tanımlamıştır. Bunlar; seyahat zonu ve park yeri zonudur. Bu zonların sadece otomobil
ve motosikletler için kullanımının uygun olduğunu belirterek, bu en kesitin kentsel
açık mekândaki olumsuz etkilerini azaltmak için çeşitli trafik yavaşlatma politikalarını
belirlemişlerdir (s. 132-135).
Servis operatörleri en kesiti: Global Designing Cities Initiative (2016), servis
operatörleri için erişim zonu ve yükleme boşaltma zonunun olması gerektiğini
belirtmiş (s.141); bununla birlikte, güvenilir teslimat ve nakliye hareketini
kolaylaştırmanın, ekonomik büyüme için esas olduğunu ancak kent içindeki
caddelerin, şehir içinde mal taşıyan büyük araçlar için tasarlanmaması gerektiğini
vurgulamıştır.
Günümüzde, kent merkezlerindeki ticaret caddelerinin önemli ölçüdeki taşıt
yoğunluğunu, malların yerel mağazalara, otellere ve diğer işletmelere taşınması ve
teslimi oluşturmaktadır. Bu araçlar normal araçlardan daha büyüktür ve malları
yüklemek ve boşaltmak için özel alana ihtiyaç duymaktadırlar. Bu sebeple, Global
Designing Cities Initiative (2016), yoğun yaya trafiğinin ve ticari faaliyetlerin olduğu
koridorlarda yükleme ve boşaltma işlemlerinin sınırlandırılması gerektiğini
belirtmiştir (s.136).
Kent içindeki servis operatörlerine, ticarî yükleme boşaltma araçlarını, kargo araçlarını
ve kamu hizmet araçlarını (sulama, çöp toplama, temizlik, yangın söndürme araçları
vb.) örnek vermek mümkündür. Bu araçların güzergâhlarını yoğun yaya ve bisiklet
hacmine sahip kent merkezinden ayırabilmek için Global Designing Cities Initiative
(2016) çeşitli strateji önerilerinde bulunmuştur. Yükleme ve boşaltma işlemlerinin
caddenin

en az yoğun olduğu saatlerde yapılması ve gün içerisinde erişim

kısıtlamasının konulması, yükleme-boşaltma işlemlerinin cadde üzerinden ziyade,
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tasarlanan servis yollarından ya da ara sokaklardan yapılması bu stratejileden
bazılarıdır (s. 138-142).
İnformal aktivite (people doing business) en kesiti: İnformal ticari kullanımlar cadde
üzerinde, hareketli ya da sabit olabilmekle birlikte ticaret caddelerinin bir parçasıdır
ve zamana ya da yere göre değişen mal ve hizmetler sunarlar. Bu ticari birimler,
caddeye canlılık ve hareketlilik katarlar, yerel ekonomileri desteklerler ve sokakları
tüm kullanıcılar için daha yaşanabilir ve çekici hale getirirler. Kaldırım kafeleri, pazar
tezgâhları, yiyecek kioskları, seyyar satıcılar, sokak sanatçıları bu informal aktivite
birimlerine örnek verilebilir. Bu kullanımların, diğer fonksiyonlarla kullanım
karmaşası yaratmaması ve yürüme zonunu işgal ederek yürünebilirliliği ve mekân
konforunu etkilememesi adına, tasarım aşamasında cadde üzerindeki olası
konumlarının belirlenmesi gerekmektedir. Global Designing Cities Initiative
(2016)’ya göre, bu kullanımlar cephe zonlarında (ticari kullanım uzantı bölgeleri) ya
da kent mobilyaları ve peyzaj zonunda faaliyet gösterebilirler.
Türkiye’de, mevcut cadde mülkiyet genişlikleri incelendiğinde, TSE (2013)’ye göre,
ticaret caddelerinde 12 m taşıt yolu olmak üzere 18m mülkiyet genişliği, minimum
standart cadde genişliği olarak verilmektedir (s.10-12). Türkiye’de ve dünyadaki
birçok caddede mülkiyet genişliklerinin yalnızca ulaşım işlevine hizmet ettiği ve
çoğunlukla minimum standartları karşıladığı kabulüyle, olası bir iyileştirme ya da
sağlıklaştırma çalışmasında, yukarıda bahsedilen enkesitlerin tamamına çalışmalarda
yer vermek çoğu zaman mümkün olamamaktadır.
Bu sebeple, caddenin enine biçimleniş çalışmalarında çözümler ve stratejiler
geliştirilmekte; caddenin her kullanıcısı için maksimum faydaların gözetildiği ‘
yayalaştırma’, ‘kısmî yayalaştırma’, ‘paylaşımlı sokak’, ‘kısmi erişim uygulamaları’
gibi mevcut cadde enkesitinin maksimum fayda ve verimle kullanılabileceği farklı
yöntemler kullanılmaktadır.
2.4.3.2 Caddelerde boyut
Trancik (1986)’e göre, kentsel açık mekânların üçüncü boyutta belirli bir kapalılık
derecesine sahip olması gerekmektedir. Caddelerde ana mekânın boyutunu8, caddeleri

Caddelerin alt mekânlarının boyutunu ise, ağaçlar ve diğer kentsel açık mekân elemanları
tanımlarlar. Bkz.: Bölüm 2.3.
8
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tanımlayan yapıların yükseklikleri oluşturmaktadır. Yapıların yüksekliği ve cadde
genişliği ile oransal ilişkisi ise kullanıcıların mekân algısını doğrudan etkilemektedir.
Booth (1983), mekân hissi yaratan kapalılık derecelerini ve kullanıcı üzerindeki
etkilerini belirtmiştir. Booth’a göre x/h9oranı 1:1 iken tam kapalılığı, 2:1 iken eşik
kapalılığı, 3:1 iken minimum kapalılığı ifade etmektedir. Bu oran 4:1 ve üzerine
çıktığında ise kapalılık hissi ve mekân algısı kaybolmakta, boşluk hissi
uyandırmaktadır. Benzer şekilde, x/h oranı 1:2 ve altına düştüğünde ise yüksek
kapalılık ve duvar etkisi oluşmakta; kullanıcılarda rahatsız edici ve klostrofobik bir
etki uyandırmaktadır. Bu noktada değinilmesi gereken önemli nokta, günümüz
caddelerinde, yayaların bir mekân olarak caddeleri biçimsel olarak nasıl algıladığıdır.
Türkiye’deki çoğu caddelerde, mekânın kullanıcısı olan yayalar kaldırımlara sıkışmış
durumdadır. Bu sebeple, mekân algısı da kaldırım genişliği ile çevreleyen yapıların
yükseklikleri arasındaki ilişki sonucu ortaya çıkmaktadır. Bu durum, çoğu zaman
caddenin bir mekân olarak algılanabilmesinden ziyade bir duvar olarak algılanmasına
sebep olmakta ve insan ölçeğinin çok üzerinde bir boyut kazandırmaktadır.
Caddenin boyutuyla ilgili bir diğer önemli nokta ise, aynı yükseklikteki blok/bitişik
nizam yapıların büyük ve lineer bir kütle olarak algılandığı10 ve bu durumun tünel
etkisi yaratarak mekâna monoton bir etki kattığıdır. ‘Çeşitlilik’ kentsel tasarım
ilkelerinden bir tanesidir. Buna ek olarak Greene (1992) ‘çeşitlilik, heyecan ve
hareket’ kavramlarını görsel sanatların prensipleri içerisinde belirtmiştir (s.178).
Kentsel mekânın boyutsal olarak çeşitlendirilmesi (farklı yapı yüksekliklerine yer
verilmesi), mekâna çeşitlilik, ritim ve hareket katarak mekânı daha dinamik ve çekici
hale getirmektedir.
Caddeyi tanımlayan yapıların boyutları, caddenin mevcut iklim şartlarından etkilenme
düzeyinde ve buna bağlı kentsel açık mekân konforunda da önemli rol oynamaktadır.
Yazları kısa, kışları uzun ve soğuk olan kış kentlerinde11, ısı kayıplarının minimize
edilmesi, soğuk rüzgarlardan minimum etkilenme ve güneş enerjisinden maksimum
verim sağlanması amaçlanır. Emmanuel (2005), yapı yüksekliğinin (h) mekânın

‘x’ kullanıcının yapıya olan mesafesi ve ‘h’ yapı yüksekliğini ifade etmektedir.
Gestalt ilkelerinin benzerlik ve tamamlama ilkelerinden yola çıkarak, aynı yükseklik ve benzer
biçime sahip yapıların bir bütün halinde lineer bir kütle olarak algılandığını söylemek mümkündür.
Bkz.: Bölüm 2.1.
11
Tezin alan çalışması bir kış kenti olduğu için, yalnızca kış kentlerine değinilmiştir.
9

10

49

genişliğine (x) oranının 0.4-0.6 arasında12 olmasının kışın sıcaklığı arttıracağını; yazın
ise sıcaklığı düşük tutacağını belirtmektedir (s.39-51). Winter Cities Association
(2016) ise, zemin seviyesindeki rüzgâr hızlarını azaltmak için bir blok uzunluğu
boyunca uzanan binaların farklı yüksekliklerde önerilmesinin rüzgârın dağılımını
sağlayacağını belirtmektedir.
Kış kentlerinde, soğuk rüzgarlardan korunma ve iç sıcaklığın korunması için kompakt
kentleşme ve yapıların dış kabuklarının, kullanılan hacme oranının minimuma
indirilmesi amaçlanır (Erçin, 2005). Bu sebeple, Türkiye’de ve Dünya’daki çoğu
soğuk iklim kentlerinde bitişik ya da blok nizamlı ve büyük kütleli yapılar görmek
mümkündür. Bu yaklaşım, yapı mimarisi için olumlu sonuçlar verse de özellikle cadde
ve sokaklar gibi biçimsel olarak dar ve uzun kentsel açık mekânlarda geniş ve uzun
gölgelerin oluşmasına sebep olmakta; halihazırda az olan güneşlenme süresini daha da
düşürmektedir. Uzun ve soğuk kışlar geçiren kentler için güneş ışığından
yararlanmanın hem psikolojik hem de beden sağlığı açısından önemli olduğu bir
gerçektir. Bu sebeple kış kentlerinde, halk sağlığı da düşünülerek, yapı yükseklik ve
kütle kararları ile nizam biçimleri, açık mekânda maksimum güneşlenme sağlanacak
şekilde kurgulanmalıdır13.
2.4.3.3 Caddelerde renk, doku ve malzeme
‘Renk’ algısal bir kavramdır ve mekân formunun bir elemanı olarak renklerin
kullanımı, formun algılanabilirliğini arttırmakta ve tanımlı mekânların oluşmasına
katkıda bulunmaktadır (Şekerci ve diğ, 2016). Tekil mimari yapılarda renk, kapıpencere detayları ya da mimari detaylarda kullanılarak mimari kimliğin
vurgulanmasında sıklıkla kullanılmaktadır. Kentsel açık mekânda ise, ikinci
boyutunda/ zeminde farklı renklerin kullanımı, mekân ve mülkiyet hiyerarşisinin
tanımlanmasında etkili olmaktadır. Bu noktada renk ve renk gruplarının psikolojik
etkisi ile geştalt ilkeleri, mekândaki algılanabilirlikte etkili olmaktadır. Şöyle ki,
mekânda uyumlu14 (analog) renklerin kullanılmasıyla benzerlik ilkesine referansla bir
‘bölge’ algısı ya da ‘grup’ algısı oluşturulabilmektedir; örneğin kent mobilyalarının

Bu oran, yaklaşık 25m genişliğindeki bir cadde için yaklaşık 3 ile 5 kat arasına tekabül etmektedir.
Rüzgâr ve soğuk hava etkisinin kırılması, bölüm 2.4.3.1’de değinilen boyuna biçimleniş
yaklaşımlarının yanı sıra, doğal ve yapay peyzaj elemanlarının organizasyonu gibi detay tasarım
kararlarıyla da mümkün olabilmektedir. Bkz.: Bölüm 2.4.3.4.
14
Renk çemberinde bitişik iki-üç renk ile bir rengin açık ve koyu tonları uyumlu renklerdir.
12
13
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analog renklere boyanması onların bir grup halinde algılanmasını sağlayabilmektedir.
Bununla birlikte, tamamlayıcı15 renklerin kullanımı kontrast oluşturacağı için, şekilzemin

etkisi

yaratarak

aynı

düzlemdeki

mekânların

ayrıştırılmasında,

kademelendirilmesine ve yönlendirmede etkili olabilmektedir. Türkiye’de bisiklet
yollarının mavi, yürüyüş yollarının genellikle sarı ya da kırmızı renkte olması, aynı
düzlemdeki farklı işlevlerin renkler yoluyla ayrıştırılmasına örnektir. Mekânsal öneme
sahip bir nokta, bir aks ya da bölge, bir imaj öğesi veyahut tarihi ya da kültürel özelliğe
sahip bir strüktür, renkler yardımıyla çevresinden ayrıştırılabilir; bu yolla niteliği yahut
işlevi vurgulanabilir.
Bununla birlikte, Gestalt ilkelerinin, kentsel açık mekânın tamamındaki renk
düzeninde uygulanması mekânsal bütünlüğün sağlanmasında ve mekân kimliğinin
oluşturulmasında önem arz etmektedir.
Renkler mekâna kimlik kazandırma da ya da kentin var olan renk karakterinin ortaya
çıkartılarak kent kimliğinin güçlendirilmesinde de öneme sahiptir. Renkler görsel
olarak güçlü etkilere sahiptir bu sebeple kolay hatırlanmaktadırlar.
Tasarım prensiplerinden birisi olan uyum (harmony) ilkesi, renklerin birbiriyle olan
ilişkisi (tamamlayıcı, uyumlu renkler vb.) gözetilerek mekâna aktarıldığında, birbiriyle
ve çevresiyle uyumlu görsel bir birlik ve bütünlük sağlanarak görsel karmaşa ve renk
kirliliği yok edilebilir; bu yolla gerek 3.boyutta cephede ve kentsel açık mekân
elemanlarında gerekse 2.boyutta zemine kimlik kazandırılabilir.
Bazı kentler16 ya da kentsel mekânlar tarihi boyunca renkleriyle hatırlanır. Kentin
karakteristik renklerinin tespit edilmesi17 ve mekânda bu renklerin kullanılması,
kullanıcının mekâna yüklediği tarihi, doğal ya da kültürel anlamlar neticesinde hem
mekâna olan aidiyeti arttıracak hem de kentin var olan kimliğini, karakteristik renkleri
ile güçlendirecektir.
Renkler, mekân kullanıcısının psikolojisi üzerinde de etkili olmaktadır. Her rengin
insan duyguları üzerinde farklı etkileri bulunmaktadır. Göçer (2020), sıcak, soğuk,
açık ve koyu renk gruplarının insan psikolojisi üzerindeki etkilerini belirtmiştir. Sıcak

Renk çemberinde birbirinin tam karşısındaki renklerdir.
Kopenhag çok renkli ve canlı kent silüetiyle bilinirken, Santorini beyaz renkle Morocco ise turkuaz
ve kahverengiyle bütünleşmiş kentlerdir.
17
Kente özgü tarihi, kültürel, doğal değerlerden gelen renklerden, kentin renk paletinin oluşturulması.
15
16
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renkler canlılığı temsil ederken, soğuk renklerin dinlendirici ve rahatlatıcı etkileri
bulunmaktadır. Açık renkler huzur ve dinginlik verirken koyu renkler psikolojik olarak
karamsar ve olumsuz bir ruh haline sokmakta ve stres seviyesini arttırmaktadır. Soğuk
iklim kentlerinde yılın önemli bir bölümünün yağışlı, kapalı ve soğuk geçmesinin
psikolojiyi olumsuz etkilediği kabulü ile, özellikle kış kentlerinde sıcak renklerin
kullanılması mekâna canlılık ve dinamizm katılmasında, daha sıcak ve samimi
mekânların oluşturulmasında etkili olmaktadır (Şekil 2.14).

Şekil 2.14: Bir Kuzey Avrupa kenti olan Kopenhag’da ağırlıklı olarak canlı renklerin
kullanıldığı bir cephe (Anonim).
Estetik ihtiyaçlar, görsel tatmin, güzellik ve duyusal zevk kavramlarıyla ilişkilidir
(Bkz.: Bölüm 2.1). Aydınlı (1986)’ya göre ise; "Estetik duygu, görsel alanın
algılanmasına bağlı olarak ortaya çıkan ‘memnuniyet”-haz duygusunu ifade
etmektedir". Doğal olarak, bir mekânın algılanabilirliği, kullanıcının mekânla ilgili
estetik değerlendirmesini etkilemektedir. Estetik, güzellik kavramıyla da ilişkilidir ve
kişiden kişiye değişen bir kavramdır. Bununla birlikte, ortaklaşılan güzellik algısı da
mevcuttur. Bu algının oluşmasındaki en bilinen kavram ‘altın oran’ kavramıdır. Oran
kavramının yanı sıra, uyum, denge, ritim, kontrast, bütünlük, çeşitlilik kavramlarının18
renk tasarımında dikkate alınması mekânın estetik kalitesini arttırmaktadır (Temiz,
2009).
Renklerin güneşten gelen enerjiyi yansıtıcılık (albeno) dereceleri farklıdır. Bu sebeple
kentsel açık mekânın mikro klimasının dengelenmesinde de etkilidir (Emmanuel,

18

Temel Tasarım Prensipleri.
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2005: 32-50). Açık renkler enerjiyi yansıtarak ısınmayı engellerken koyu renkler
enerjiyi emerek ısınma sağlar. Doğal olarak, Yunanistan/ Santorini ya da
Muğla/Bodrum gibi sıcak yerleşkelerde beyaz ve/veya açık renkler kullanılırken
İskandinav şehirleri gibi soğuk iklim yerleşkelerinde çoğunlukla koyu renklerin tercih
edildiği görülmektedir.
Doku: "Doku, yüzeylere tanım getiren bir tasarım öğesidir" (Kılıç, 2020). Dokular,
malzemenin doğal yüzey dokusu olabileceği gibi, malzeme üzerine dokuma ya da
baskı yoluyla aktarılarak da dokular oluşturulabilmektedir (Kılıç, 2020: 863). Renk ile
benzer şekilde yapı, kent mobilyası veya zemin kaplamalarında dokudaki ve
malzemedeki farklılık ve çeşitlilik, çevresini tamamlayarak ya da çevresiyle kontrast
oluşturarak formun algılanabilirliğini arttırmakta ve tanımlı mekânların oluşmasına
katkıda bulunmaktadır (Essex County Council and Essex Planning Officers
Association, 2007: 112; London Department for Transport, 2007: 110).
Yine renk ile benzer şekilde, doku ve malzeme farklılığı kapı-pencere ve mimari
detayları vurgulamada kullanılabilirken; kentsel açık mekân zemininde de aynı zemin
üzerinde işlevsel olarak farklılaşan mekânların algısal olarak ayırt edilebilmesinde
kullanılabilmektedir.
Kentsel açık mekân bütününde görsel bir bütünlük ve uyumun sağlanabilmesinde,
görsel karmaşanın önlenmesinde ve mekân kimliğinin güçlendirilmesinde, geştalt
ilkelerinin gerek zemin ve cephelerde gerekse kent mobilyalarında doku ve malzeme
özelinde gözetilmesi önem arz etmektedir. Farklı malzeme türleri ve dokular,
dokuların farklı yoğunlukları19, dokunun farklı açısal ilişkileri, dokuyu oluşturan
birimlerin büyüklüğü ve küçüklüğünün şekil-zemin ilkesi gözetilerek düzenlenmesi,
algısal olarak, düzlemlerin birbirinden ayırt edilebilmesini kolaylaştırabilir ve
mekânda yönlenme sağlayabilir (Bell, 2005: 65,66). Aynı malzeme ve dokular,
dokulardaki benzer yoğunluklar ya da aynı yönelişler ve büyüklükler benzerlik,
yakınlık, devamlılık ilkeleri gözetilerek düzenlendiğinde bu dokulara sahip
düzlemlerin bir grup olarak algılanabilmesini ve görsel devamlılığı sağlayabilir.

"Yoğun desen içeren bir tasarım karmaşık ve yorucu olarak algılanırken, daha sade tasarımlar
kullanıcı üzerinde dinlendirici bir etki yaratabilir" (Kılıç, 2020: 863).
19
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Doku-ve renk- algıyı görsel yollarla etkilemekte iken malzeme, algıyı hem görsel hem
dokunsal hem de kokusal yollarla etkileyebilmektedir (Yıldız ve Seçkin, 2019). Bu
sebeple,

malzemenin

türü

kullanıcılar

üzerinde

farklı

psikolojik

etkiler

bırakabilmektedir. Ulrich (2007: 17)’e göre, "doğal unsurlar kaygıyı yatıştırmada ve
stresle ”aşa çıkmada yardımcı olmaktadır". Bununla birlikte, doğal malzemeler20,
çeşitli renk, doku, yüzey hatta bazen kokuya sahip olmasından dolayı kullanıcıya farklı
duyusal deneyimler sunmaktadır (Yıldız ve Seçkin, 2019). Bu sebeple, doğal
malzemelerin kullanıldığı mekânlar çoğu zaman kullanıcıya daha huzurlu ve çekici
gelmekte gerek taş gerekse ahşap ve tuğla, canlı renk tonları ve dokularındaki
çeşitlilikten dolayı sıcaklık ve rahatlık hissi uyandırmaktadır (Şekil 2.15).

Şekil 2.15: Cephede tuğla, zeminde taş malzeme kullanılmış olan bir kentsel açık
mekân: Toronto- Distillery District/ Kanada (Url 1).
Kent kimliğinin güçlendirilmesine, geleneksel konuk dokusu ve kente özgü geleneksel
yapım malzemelerinin tespit edilmesi önem taşımaktadır. Kentsel açık mekânda, kente
özgü malzemelerin kullanılması kullanıcının mekâna yüklediği tarihi ve kültürel
anlamlar neticesinde hem mekâna olan aidiyeti arttıracak hem de kentin var olan
kimliğini güçlendirecektir. Bununla birlikte, estetik açıdan kentsel açık mekân
bütününde kullanılan malzemelerin oran, uyum, denge, ritim, kontrast, bütünlük ve
çeşitlilik

ilkelerinin

gözetilmesi

mekânın

görsel

kalitesini

ve

çekiciliğini

arttırmaktadır.
Kentsel açık mekânda, özellikle zemin malzemelerinin iklime uygunluğu mekân
konforunu ve yürünebilirliği doğrudan etkilemektedir. Kış kentlerinde, soğuk hava ve
yağışlara bağlı olarak yüzeyde donma ve ıslak zeminler oluşabilmektedir. Bu sebeple,

Doğal malzemeler bitki, toprak ya da taştan elde edilmekte olup; doğal taş, ahşap, kerpiç, tuğla,
bambu ve saman balyası doğal malzemelerden bazılarıdır (Berber , 2012: 54; Ünver, 2007:61).
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kış kentlerinde su tutucu özelliği olan, genişlemeye ve daralmaya izin veren geçirgen
ve dayanıklı malzemelerin kullanılması, buzlu ve ıslak zeminde yayaların ve taşıtların
kaymasını engelleyecektir. (Winter Cities Association, 2016: Steiner ve Butler, 2007:
288). Kış kentlerinde yaya yolları için taş ve tuğla birim döşeme ile arnavut kaldırım;
taşıt yolları için ise, çift katmanlı gözenekli asfalt ya da dokulu asfalt gibi geçirgen ve
gözenekli malzemeler en uygun malzemeler arasındadır (Beuving ve Michaut, 2005).
2.4.3.4 Caddelerde kentsel açık mekân elemanları
San Francisco Planning Department (2010)’a göre caddelerdeki kentsel açık mekân
elemanları "yayalara ve diğer sokak kullanıcılarına kolaylık ve fayda sağlayan yaya
alanlarında”i işlevsel ve estetik öğelerdir" (s.172). Steiner ve Butler (2007: 286) ve
San Francisco Planning Department (2010: 171)’ın sınıflamalarından referansla bu
elemanları şu şekilde sınıflamak mümkündür: bitkilendirme, sokak mobilyaları,
ışıklandırma, kamusal ve özel hizmet elemanları, döşeme, sel ve yağmursuyu yönetimi
elemanları.
Kentsel açık mekân elemanları, çeşitli mekânsal ihtiyaçlar doğrultusunda farklı
işlevlere sahip birçok tekil elemandan oluşmaktadır. Bu elemanlar, zeminde veya
üçüncü boyutta olmak üzere cadde boyunca enkesitte konumlanırlar. Cadde enkesiti,
kentsel yaşamın tezahür ettiği, hareket ve dinamizmin olduğu, aktivitelerin
gerçekleştiği ana mekândır. Bu sebeple, kullanıcılar, kentsel açık mekân elemanlarıyla
doğrudan bir ilişki içerisindedir.
Her bir eleman grubu, kendi içerisinde işlevlerine bağlı olarak farklı özelliklere sahip
olmakla birlikte, kentsel açık mekân bütününde bu elemanların gerek kendi içerisinde
gerekse birbiriyle ilişkileri bağlamında, tasarımda bütüncül olarak ele alınması önem
arz etmektedir çünkü bu elemanların gerek yer seçimi gerekse biçim, boyut, renk ve
doku özellikleri mekânın okunabilirlik ve algılanabilirliğini, kimliğini, estetik
kalitesini ve konforunu doğrudan etkilemektedir.
Türkiye’deki sokak ve caddeler göz önüne alındığında, kentsel açık mekân
elemanlarının noktasal olarak düşünülmüş ve birbirinden bağımsız, gerek form gerek
yer seçimi açısından çevresiyle ve diğer elemanlarla uyumsuz olduğunu, doğal olarak
aralarında bir organizasyon olmadığını söylemek mümkündür. Yıldızcı (2001: 31), bu
durumun sebe“ini şu şekilde açıklamaktadır: "…yol aydınlatması, telefon klübesi,
otobüs durakları, bilgi işlem panoları ve altyapı tesisleri için gerek eleman gerekse yer
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seçimi için ayrı ayrı kuruluşlar karar vermekte…bu kuruluşlar arasında büyük bir
koor”inasyon eksikliği görülmektedir".
Kentsel açık mekân elemanlarının organizasyonu sağlanırken, öncelikle cadde
enkesitindeki yerseçimlerinin, enine biçimlenişdeki işlevsel kademelenmeye göre
düşünülmesi gerekmektedir. Steiner ve Butler (2007: 286), bu elemanlarının kaldırım
kenarı zonunda (curb zone) yer alması gerektiğini; benzer şekilde, Global Designing
Cities Initiative (2016: 78) ise sokak mobilyaları zonu (furniture zone) ve tampon
zonunda (buffer zone) bulunabileceğini belirtmektedir.
Elemanların, belirtilen bu enkesitlerde konumlandırılması bir yandan bu enkesitlerin
tanımlı hale gelmesine yardımcı olurken, diğer yandan elemanların yürüme zonunu
(clear path) işgal etmesini önleyerek mekânın yürüme konforunu arttırmaktadır.
Kentsel açık mekân elemanları arasında organizasyonun sağlanmasındaki bir diğer
önemli nokta, bu yolla mekânın okunabilirlik ve algılanabilirliğinin arttırılabileceğidir.
Kentsel açık mekân elemanları, gestalt ilkeleri gözetilerek düzenlendiği takdirde,
tanımlı alt mekânlar oluşturulabilmekte, mekânsal süreklilik ve mekânda yönlenme
sağlanabilmektedir (Şekil 2.16).

Şekil 2.16: Ağaçlarda Gestalt ilkeleri gözetilerek oluşturulmuş mekânsal
organizasyon: Arc-de-Triomphe meydanı, Paris/ Fransa. (Url 2).
Gerek mekânsal organizasyonun sağlanabilmesinde gerekse mekân kimliğinin ve
estetik kalitesinin güçlendirilmesinde, elemanların formlarının (biçim, boyut, renk,
doku) gerek kendi içerisinde gerek birbiriyle ilişkisinde tasarım prensipleri (oran,
uyum, denge, ritim, kontrast, bütünlük, çeşitlilik) doğrultusunda düzenlenmesi,
mekâna kimlik kazandırmakta ve mekânın estetik kalitesini güçlendirmektedir (Şekil
2.17).
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Şekil 2.17: Kentsel açık mekân elemanları arasında uyum, ritm, denge, bütünlük
ilkeleri ile kurgulanmış mekânsal orhanizasyon (Url 3).
Kentsel açık mekân elemanları, mekânsal ihtiyaçlar doğrultusunda kentlilere hizmet
sunan elemanlar olup mekânsal konfor açısından kullanıcılara gerekli kullanım
kolaylığını ve rahatlığı sağlamaları gerekmektedir (Akıncı Kesim ve Eroğlu, 2001).
Evrensel tasarım ilkeleri kapsamında değerlendirildiğinde (Nilay Evcil, 2014: 45-57);
kentsel açık mekân elemanları her yaş ve cinsiyetten kullanıcı profili için yararlı ve
kullanılabilir olmalıdır (eşit kullanım ilkesi). Değişken kullanıcı ve iklim şartlarına
göre uyumlanabilir olmalıdır (esnek kullanım ilkesi). Herkes tarafından anlaşılabilir
ve kullanılabilir olmalıdır (basit ve sezgisel kullanım ilkesi). Kullanıcının farklı
duyusal yetilerine bağlı olarak resimli, sesli ya da dokunsal olarak algılanabilir bilgiler
içermelidir (algılanabilir bilgi ilkesi). Tehlike ve kazaları en aza indirmelidir (hata
toleransı ilkesi). Minimum güçle efektif olarak ve konforlu bir şekilde kullanıma
imkân tanımalıdır (düşük fiziksel efor ilkesi). Her kullanıcının vücut ölçüsü, duruşu
veya hareketliliğine uyumlu, ergonomik boyut ve mekân sağlamalıdır (yaklaşmaya ve
kullanmaya uygun ölçüler ve mekân ilkesi).
Kentsel açık mekân elemanlarından birisi olan bitkiler cadde ve sokaklarda, ağaçlar,
zemin bitkileri ve saksı bitkileri olarak yer alabilmektedir (San Francisco Planning
Department,

2010:

175-183). Bir kentsel

açık

mekân olarak

caddelerin

bitkilendirilmesi, estetik kalitenin arttırılması, mekân kimliğinin güçlendirilmesi,
kullanıcılar üzerindeki psikolojik etkileri ve mikro-klimanın dengelemesi ile büyük
öneme sahiptir (Emmanuel, 2005; San Francisco Planning Department, 2010; Essex
County Council and Essex Planning Officers Association, 2007; Steiner ve Butler,
2007).
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Gerek ağaçlar gerekse zemin ve saksı bitkileri canlı ve değişken formlarıyla (renk,
doku, biçim, boyut) mekâna görsel çekicilik katmakta (Steiner ve Butler, 2007: 287);
katı ve keskin kentsel mekânın daha yumuşak ve insanî21 olmasına imkan tanımakta
ve farklı tür ve çeşitleriyle mekânın görsel karakterini güçlendirmektedir (Essex
County Council and Essex Planning Officers Association, 2007: 58; Global Designing
Cities Initiative, 2016: 157). Bununla birlikte, yere özgü bitki türlerinin kullanılması
da kentin özgün karakterinin ortaya çıkarılmasında ve mekânın karakterinin
güçlendirilmesinde; bu yolla kullanıcının mekâna olan aidiyetinin arttırılmasında etkili
olabilmektedir (Şekil 2.18).

Şekil 2.18: Tokyo sokaklarında Japonya’ya özgü kiraz çiçeği ağaçları (sakuralar)
(Url 4).
Kentsel açık mekân genelinde ve caddeler özelinde, yeşil alanların insan psikolojisi
üzerinde de olumlu etkileri olduğu birçok çalışmada (Gelter, 2000; Whyte, 1980;
Wooley, 2003; Booth, 1983) ifade edilmiştir. Bitkilendirme yoluyla doğal ortamların
sunulması, kentlilerde mutluluk, huzur, sakinlik ve dinginlik hissi uyandırmaktadır
(Gelter, 2000: 78; Whyte, 1980: 46). Gelter (2000), insanın doğayla iç içe olma ve
“oğayla bağlantı kurma isteğini "İnsanlar, diğer organizmalar ve çevre ile yakın
ilişkiler içinde, ekolojik bir sistemin bütünleşik bir parçası olarak evrimleşmiştir. İnsan
doğası, günümüzün kentsel teknolojik dünyasına değil, doğal ”ir yaşam ortamına

Essex County Council and Essex Planning Officers Association, 2007: 58’de "softening and
humanising" olarak belirtilmiştir.
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uyarlanmıştır" şeklinde belirterek insanın biyolojik temelleri ile ilişkilendirmiştir
(s.84). Doğal olarak, bitkilendirme yoluyla sunulan yeşil alanlar- yeşil akslar, doğaya
ait olma/ doğanın bir parçası olma isteği sebebiyle insanlara çekici gelmekte ve doğayı
hissetmek için mekânı tercih sebebi olabilmektedir. Bu etkileri ile yeşil alanlar,
insanlara durmaları, dinlenmeleri, sohbet etmeleri için doğal bir zemin ya da yeşil bir
üst örtü oluşturmakta ve bu yolla sosyal ilişkilerin de kurulmasına katkıda
bulunabilmektedirler.
Değişken iklim koşulları, mekânın termal konforunu doğrudan etkilemektedir. Termal
konforun yetersiz olması doğal olarak mekânsal aktiviteleri ve mekân kullanımını
olumsuz etkilemektedir. Caddelerdeki ağaçlar ve diğer bitkiler kent mikro klimasının
dengelenmesi ve bu yolla mekândaki termal konforun sağlanmasında etkili
olmaktadırlar (Emmanuel, 2005: 48). Bitkiler, caddelerde gölgeleme işlevi görerek ısı
erişimi azaltır; ısının mekâna dağılmasını ve taşıt ile yaya mekânları arasında
perdeleme işlevi görerek gürültü, toz ve ses yalıtımı sağlarlar (Emmanuel, 2005;
Tandoğan ve Şişman, 2018). Kış kentlerinde, yol ve kaldırımlarda uygun22 düzenleri
sağlandığı takdirde, şiddetli rüzgarlara ve rüzgâr sirkülasyonlarına karşı siper
oluştururlar ve yağmur-kar yağışlarında doğal üst örtü işlevi görerek mekânın
konforunu arttırmada etkili olurlar (Tandoğan ve Şişman, 2018).
Kentsel açık mekân elemanlarından bir diğeri sokak mobilyalarıdır. Sokak
mobilyalarını banklar, masa ve sandalyeler, bisiklet rafları, direkler, çiçeklikler,
büfeler, yiyecek içecek kioskları, gazetelikler, park sayaçları, kamusal sanat
elemanları, sokak tabelaları, üst örtü elemanları, trafik ve park işaretleri, çöp kutuları
olarak sıralamak mümkündür (Steiner ve Butler, 2007: 292; San Francisco Planning
Department, 2010: 217).
Mobilyalar, yaya alanına işlevsellik ve canlılık katarak yayalar için önemli kolaylıklar
sağlarlar; birçok mekânsal ihtiyacın karşılanmasına olanak verirler; görsel detaylar
sunarak mekâna ilgiyi arttırırlar. San Francisco Planning Department (2010: 218),
yaya yoğunluğu olan sokaklarda, şehir merkezlerinde ve ticari ya da karma kullanım
olan caddelerde kent mobilyalarının oldukça önemli olduğunu; bu elemanların

Tandoğan ve Şişman (2018), rüzgâr perdesinin oluşturulabilmesi için ağaçları dizmek yerine
gruplamanın doğru bir tasarım kararı olduğunu ve yaprağını dökmeyen ağaç ve çalıların yaya
mekânlarında rüzgâr perdelemesi vazifesi görerek uygun ortam yarattıklarını belirtmiştir (s.342).
22
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yayaların oyalanmasına, kamusal alanın keyfini çıkarabilmesine imkan tanıdığını
belirtmiştir.
Sokak mobilyaları arasında, bir kamusal mekân olarak caddelerin kullanımını ve
konforunu belki de en çok etkileyen elemanların oturma birimleri (bank ve
sandalyeler) olduğunu söylemek mümkündür. Whyte (1980), mekân kullanımı ve
fiziksel çevre arasında birçok korelasyon incelemiş ve mekân kullanımındaki en
önemli etkenlerden birinin oturulabilir alanlar olduğu sonucunu çıkarmıştır. Whyte’ı
destekler nitelikte Gehl (2011), mekândaki aktivitelerin kamusal mekânların kalitesi
için çok önemli olduğunu ve oturma birimlerinin varlığının kamusal alanların başlıca
cazibesi olan sayısız aktivitenin (yemek, okuma, satranç oynamak, güneşlenmek,
insanları izlemek, konuşmak vb.) yolunu açtığını belirtmiştir.
Oturma birimleri, kaldırım uzantılarında, kent mobilyaları zonunda, cephe zonlarında,
kamusal ceplerde kentlilere ve yerel işletmecilere oturup dinlenebileceği,
oynayabileceği, yemek yiyebileceği veya insanları izlemenin keyfini çıkarabileceği
çekici ve davetkar kamusal alanlar yaratırlar. Bir caddenin sadece yürüme davranışına
hizmet eden transit bir koridor olarak kullanılmasından öte, oturma, muhabbet etme,
sosyalleşme vb eylemlere de imkan sunarlar; bu yolla yer duygusunu güçlendirir ve
caddenin kamusal mekân işlevini desteklerler (San Francisco Planning Department,
2010: 219) (Şekil 2.19).

Şekil 2.19: New York sokak ve caddelerinde oturma birimleri (Url 5).
Bununla birlikte, kış kentlerinde kentlilerin kentsel açık mekânları konforlu ve keyifli
bir şekilde kullanabilmesi için -evrensel tasarım ilkelerinden esnek kullanım ilkesine
referansla- iklim şartlarına uygun bazı ek mekânsal kararların düşünülmesi de
gerekmektedir. Winter Cities Association (2016)’a göre, oturma alanlarında iklimsel
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konforu arttırmak için rüzgar perdeleri, üst örtü elemanları,tenteler, kanopiler, gaz
ocakları ve diğer ısıtma özellikleri kullanılmalıdır (s.34, 35, 77).
Sokak mobilyası elemanlarından birisi olan tabelalar, kamusal alanlara karakter
kazandırdıkları ve ambiyansa katkıda bulundukları için önemli tasarım öğeleri; aynı
zamanda, ticaret alanlarında önemli görsel unsurlardır. İşlevine uygun ölçeklendirilen
(yaya ve taşıtlar için) yüksek kaliteli tabelalar, mekânın görsel çekiciliğine, estetik
kalitesine ve kentlilerin genel deneyimine olumlu katkıda bulunmaktadırlar
(Kimberley Municipality, 2010; City’s Community Development Department and
Chaska Downtown Business Alliance, 2014).
TSE (2018), kurum ve kuruluş tabelalarını ‘dış tabelası, işaret, yön, bilgi, uyarı,
yasaklayıcı, talimat, tanıtıcı ve destekleyici tabelalar’ olarak sınıflamıştır ancak
mekândaki diğer bürolar, ticarethaneler vb. işlevlerin tabelaları için herhangi bir
standart ya da düzenlenmelerine yönelik tasarım yaklaşımları, tasarım kodları
bulunmamaktadır.
Bu sebeple Türkiye’de, özellikle kent merkezlerindeki tabelalar göz önünde
bulundurulduğunda, boyut, renk, dil ve font açısından düzensiz/ kuralsız olan
tabelaların gelişigüzel bir şekilde bina cephelerine asıldığı; iş yerlerinin önüne ya da
kaldırımlara dizildiği görülmektedir. Bu durum özellikle cadde ve sokaklarda görüntü
kirliliğine sebep olmakta, mekânın karakterini olumsuz etkilemekte, cadde ve cephe
siluetini bozmaktadır.
Dünya genelinde birçok kent, kentsel mekânlardaki tabelalar için tasarım rehberleri
oluşturmaktadırlar.

Kimberley

Municipality

(2010)

ve

City’s

Community

Development Department and Chaska Downtown Business Alliance (2014)’ün
hazırladıkları tasarım rehberlerinde tüm tabela türlerinin23 oryantasyon ve yerleştirme,
ölçek ve şekil, malzeme, renk, içerik (dil, font, karakter), aydınlatma, kurulum ve
grafik özellikleri açısından birbiriyle uyumlu olması gerektiğini belirtmiştir (Şekil
2.20).

23

Tabelaların türleri, projelendirme tabelaları, duvar tabelaları, tente / gölgelik tabelaları, pencere
tabelaları, mimari işaretler, bağımsız işaretler, çok kiracılı duvar dizini işaretleri, yön bulma işaretleri,
ön pano işaretleri ve bina rehberleri olarak belirtilmiştir.
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Şekil 2.20: Yapı cephesinde birbiri ve çevresiyle uyumlu tabelalar (City’s
Community Development Department and Chaska Downtown Business Alliance,
2014: 17).
Kentsel açık mekân elemanarından bir diğeri olan aydınlatma elemanları, mekânın
okunabilirlik ve algılanabilirliğini gerek psikolojik gerek mekân güvenliğini
arttırmasıyla, mekânın kimliğini güçlendirmesiyle, caddeye estetik katkıda
bulunmasıyla ve kullanıcı üzerindeki psikolojik etkileriyle kentteki önemli mekân
elemanlardan bir tanesidir (Steiner ve Butler, 2007; London Department for Transport,
2007; San Francisco Planning Department, 2010; Gokhale, 2013).
Kentsel açık mekân aydınlatması, yaya ve taşıt yolu aydınlatması, cephe aydınlatması
ve kentsel açık mekân elemanlarının aydınlatması olarak sınıflanmaktadır (Steiner ve
Butler, 2007; London Department for Transport, 2007; San Francisco Planning
Department, 2010; Gokhale, 2013). Kentsel açık mekândaki aydınlatma elemanlarını
genel olarak ve kullanım sıklığına göre, aydınlatma direkleri, aydınlatma dubaları,
cephe ve zemin reflektörleri olarak sıralamak mümkündür (City of Calgary
Municipality, 2016; The City and County of Denver Public Works Department, 2019).
Taşıt yolu aydınlatması, güvenli sürüşün sağlanması, kaza riskinin azaltılması için
yolu ve yaya geçitlerini tanımlar ve taşıtlar için yön bulmayı kolaylaştırır; çoğunlukla
aydınlatma direklerinin (cobraheads) kullanıldığı aydınlatma türüdür (Steiner ve
Butler, 2007: 291). Taşıt yolu aydınlatması, refüjlerin olduğu yollarda refüjlerde ya da
kaldırım kenarlarında konumlandırılabilmektedir (Şekil 2.21).
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Şekil 2.21: Yaya geçitlerinin aydınlatılması (Url 6).
Yaya yolu aydınlatmasını, zemin aydınlatması ve mekân aydınlatması olarak
sınıflamak mümkündür. Mekân aydınlatması, çoğunlukla aydınlatma direkleriyle
yapılmaktadır ve sokak mobilyaları zonunun (furniture/curb zone) ortasında veya
kenarında konumlandırılmalıdır (Global Designing Cities Initiative, 2016; San
Francisco Planning Department, 2010). Aydınlatma armatürleri, ışığı engelleyebilecek
ağaç gölgeliklerinin yanına yerleştirilmemelidir. Ağaç türü belirlenirken, aydınlatma
armatürü yüksekliğine ve aralığına göre ağaç gölgeliğinin beklenen yüksekliği ve çapı
dikkate alınmalıdır (San Francisco Planning Department, 2010: 206).
Yaya mekânının aydınlatması, mekânın görünürlüğünü (visibility) arttırarak konforlu
yürüyüş imkânı sunmakta; yayaların mekânda yönlenmesinde ve bununla birlikte gece
kullanımında, suç ile vandalizmin caydırılmasında; kullanıcılarının kendilerini
güvende hissetmelerini sağlamada etkili olmaktadır (London Department for
Transport, 2007: 122; Gokhale, 2013: 4). Benzer şekilde yaya mekânının zemininin
aydınlatması da kenarlar, köşeler, merdiven ve rampalar gibi zemindeki her türlü
değişimin görünebilirliğini arttırarak güvenli ve konforlu yürüyüşe imkân tanımakta
ve kullanıcıların mekânda yönlendirilebilmelerine imkân sunmaktdır. Zemin
aydınlatması aydınlatma dubaları ve reflektörler ile sağlanabilmektedir (Şekil 2.22).

Şekil 2.22: Aydınlatma reflektörleri ve dubalar ile yaya yolunun görünürlüğünün
arttırılması ve mekânda yönlenmenin sağlanması (Url 7).
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Caddelerde cephe aydınlatması,tarihi ve kültürel öneme sahip heykel ya da yapıların
aydınlatması, parkların ya da diğer kentsel açık mekân elemanların aydınlatması,
mekân kimliğinin güçlendirilmesine ve yer duygusuna; bu yolla mekânın çekiciliğinin
arttırılarak estetik kalitesinin güçlendirilmesine katkıda bulunmaktadır (London
Department for Transport, 2007; Gokhale, 2013) (Şekil 2.23).

Şekil 2.23: Kamusal sanat öğelerinin aydınlatılması; yapı cephesinin aydınlatılması
ile mimari detayların ve kimliğin vurgulanması: İTÜ, Taşkışla kampüsü (Url 8).
2.5 Bölüm Sonucu
İnsanlar, mekânsal ihtiyaçları doğrultusunda mekânda, oturmak, izlemek, durmak gibi
temel davranışlardan türeyen gerekli, tercihi ve sosyal aktivitelerde bulunmaktadırlar.
Bu davranış ve aktiviteleri mekânda nerede, ne şekilde gerçekleştirecekleri ya da
gerçekleştirip gerçekleştirmeyeceklerine ise "davranışsal konum seçimi/ tercihi"
yaparak karar vermektedirler. Bu mekânsal tercih süreci, kullanıcıların mekânı
ihtiyaçları doğrultusunda algılaması, anlamlandırması, kavraması ve mekânla ilgili bir
yargıya varması sonucunda gerçekleşmektedir. Algı sürecinde, mekânın form
bileşenlerinin (biçim, boyut, renk-doku, malzeme, mekân elemanları/ donatıları);
mekân formu içerisinde çeşitlenen işlevlerin; yerel yönetimlerce sunulan hizmetlerin
(bakım-onarım, temizlik, trafik yönetimi, katılım uygulamaları, trafik yönetimi,
etkinlik ve organizasyonlar) ve mekândaki diğer kullanıcıların (yoğunluk, kullanıcı
profili vb.) nitelikleri kullanıcılar tarafından kavranarak ve yorumlanarak, mekânsal
ihtiyaçlar doğrultusunda mekânı kullanıp kullanmamaları, nasıl ve ne şekilde
kullanacakları hakkında karar vermelerini sağlamakta ve kullanmaktan duydukları
memnuniyet derecesini etkilemektedir. Mekân tasarlanırken, insanın mekânsal
ihtiyaçları ve mekânla kurduğu bu ilişkiler gözetildiğinde herkes tarafından
kullanılabilen ve kullanılmasından memnuniyet ve zevk duyulan mekânlar
yaratılabilmektedir.
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Kentsel açık mekânlar, konfor, tehditlerden korunma, korkudan ve kaostan uzaklaşma,
tanıma ve yönlenme, izleme, dinleme, konuşma, dinlenme, iletişim, bir araya
gelme/sosyalleşme/etkileşim, gruplara katılım, topluma ve mekâna aidiyet, eğlence,
öğrenme, deneyim edinme, çevreyle ve doğayla etkileşim, bilmek, anlamak,
incelemek, merak etmek, keşfetmek, kendini ifade etme, yetenek ve potansiyellerini
kullanma, fikir paylaşımı, statü ve tanınma, kabul görme, kendini geliştirme, görsel
tatmin, güzellik, duyusal zevk, mal ve hizmetlere erişim, tedarik gibi çeşitli mekânsal
ihtiyaçlarla birlikte çeşitlenen işlevlere (oyun, pasif- aktif rekreasyon, toplumsal bir
aradalık ve etkileşim, estetik, ticaret, ulaşım işlevi vd.) sahip olmakta ve formun bu
işlevler doğrultusunda şekillenmesi beklenmektedir.
Bir kentsel açık mekân olarak caddeler sert, güçlü ve geometrik mekânladır. Sosyal
ilişki ve mülkiyet durumuna göre kamusal mekânlar olan caddelerin ulaşım ve yer
işlevine göre hem hareketi hem durağanlığı barındıran karma mekânlar olması
beklenmektedir.

Caddelerin türlerine göre bu iki işlevler birbirine baskın

olabilmektedir. Örneğin endüstriyel bir caddenin ulaşım işlevi daha baskın iken kent
merkezlerinde oluşum gösteren ticaret caddeleri plansız dolaşmanın – plansız
alışverişin – olduğu; her türlü kullanıcı grubunu barındıran, ticari aktivitelerin yoğun
olarak görüldüğü, iş alışveriş, servis imkânı sunan bu sebeplerle kutlama, ritüel, tören,
seremoni gibi toplumsal bir aradalığa sosyal ve kültürel etkileşime ve kültürel ve
sosyal değere sahip olabilecek her türlü ulaşımla ilgili olmayan insan faaliyetlerine
imkân veren yer işlevine sahip olması ve cadde formunun bu işlevler doğrultusunda
tasarlanması beklenmektedir. Geleneksel sokaklar incelendiğinde de sokakların
yalnızca bir ulaşım aksı olmadığı aynı zamanda günlük yaşamın ortaya çıktığı kutlama
ve ritüellerin olduğu sosyal bir anlama sahip mekânlar olduğu görülmektedir.
Ancak, hızlı kentleşme ve taşıt trafiğinin sokaklara egemen olmasıyla sokakların yer
işlevini kaybettiği ve taşıt ulaşımına göre kademelenerek tamamen taşıt ulaşımına
hizmet eden kanallar olduğu görülmektedir. Bu değişim, caddelerin günümüzdeki
birçok

problemiyle

birlikte

mekân

kalitesinin

de

zayıflamasının

temelini

oluşturmakadır çünkü sahip olması gereken işlevler konusunda yetersiz kalmakta,
tercihi ve sosyal aktivitelere imkân verememekte ve kullanıcıların mekânsal
ihtiyaçlarını karşılayamamaktadır. Gelinen noktadada, ülkemizde bir kamusal mekân
olarak caddelerde insanlar için ayrılan bir ‘kısım’ olarak kaldırımlar 2-3 m
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dolaylarında olup yalnızca yürüme eylemine -çoğu zaman yetersiz-imkân
verebilmektedir.
Bu doğrultuda, dünya genelinde birçok çalışma yapılmış ve sokakların/ caddelerin
kamusal bir mekân olarak kentle ve kentliye kazandırılması yönünde çalışmalar
yürütülmüştür. Bölüm 2.4.3’de cadde formunun bileşenleri ‘mevcutta olan’ üzerinden
değil ‘olması gereken’ üzerinden incelenmiş; cadde formunun biçim, boyut, renk,
doku, malzeme ve kentsel açık mekân elemanları açısından hangi niteliklere sahip
olması gerektiği insan ve insanın mekânsal ihtiyaçları odağa alınarak irdelenmiştir. Bu
niteliklerin neler olacağı, nasıl ve ne şekilde bir araya geleceği ve birbiriyle nasıl ilişki
kuracağı, yapılmış akademik çalışmalar doğrultusunda ölçülebilir niteliklerle
(uzunluk, uzaklık, ölçek, oran, yoğunluk, tür, yön vb.) ve ihtiyaçlar doğrultusunda tüm
boyutlarıyla incelenmiştir.
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3. YAŞAM KALİTESİ KAVRAMI VE KENTSEL AÇIK MEKÂN KALİTESİ
Türk Dil Kurumu’na göre mutluluk "bütün özlemlere eksiksiz ve sürekli olarak
ul”şılmaktan duyulan kıvanç durumu" olarak tanımlanmaktadır. Mutluluk, genel kabul
gören bir kavram olarak tüm insan yaşamının ortak amacıdır (Url 9). Refah kavramı
ise TDK tarafından "bolluk, rahatlık” iyi oluş, varlık içinde yaşama" olarak
tanımlanmakta olup kişilerin arzu ettiği yaşantıya sahip olması durumu olarak ifade
edilebilir (Güzel, 2018). Bu tanımlardan yola çıkarak, refah seviyesinin toplumların
mutluluğunda önemli bir etken olduğunu söylemek mümkündür. Dünya mutluluk
indeksi incelendiğinde ilk 10 sıradaki ülkelerin aynı zamanda küresel refah indeksi
raporunda da ilk 10 sırada olması bu durumu açıklamaktadır (Sustainable
Development Solutions Network, 2021:20; Legatum Institute, 2“20:16-18). Güzel
(2018)’e göre " Refahın ve refahın içerdiği mutluluğun artırılması, ekonomik gelişme
için gereklidir… Ülkelerde mutluluk seviyesinin artırılması için, mutluluğun nele”den
etkilendiği belirlenmelidir" (s.389). Mutluluk konusu, tüm dünyada sosyal açıdan
gelişmenin önemli bir göstergesi olarak gördüğünden (Güzel, 2018), pek çok ülke ve
uluslararası organizasyonlar insanların mutluluğunu ölçen refah ve yaşam kalitesi
göstergeleri yayınlamaktadırlar.
Literatürdeki araştırmalar incelendiğinde refah (prosperity) ve yaşam kalitesi (quality
of life) kavramlarının sıklıkla birbiriyle eş anlamlı olarak kullanıldığı görülmektedir.
Bununla birlikte, yaşam kalitesi ve refah göstergeleri incelendiğinde yaşam kalitesi
göstergelerinin daha çok sosyal göstergelerden oluştuğu; buna karşın refah
göstergelerinin yaşam kalitesi göstergelerine ek olarak "Yönetim, yatırım ortamı,
işletme koşulları, pazar eri”imi ve altyapı, ekonomik kalite" gibi gelir ve üretimin
kaynaklı ekonomik göstergeleri de içerdiği görülmektedir (Legatum Institute,
2020:16-18; Eurostat, 2019).
Yaşam kalitesiyle ilgili birçok tanımlama yapılmış olup, ortaklaşılan tek bir tanım
bulunmamaktadır. Bununla birlikte, Bilgili (2017) yaşam kalitesini "fiziksel, zihinsel
ve sosyal yönden tam bir iyilik hali" olarak tanımlanmıştır (s.57).
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Bilgili (2017)’ye göre "yaşam kalitesinin özü, bireylerin yaşamlarından memnun
olmalarıdır…bireylerin yaşamlarından memnun olması için ihtiyaçlarının giderilmesi
gerekmektedir" (s.52). Bu noktada kalitenin tanımını yapmak yararlı olacaktır. Kalite,
ihtiyaçların karşılanmasına imkân veren toplam özelliklerdir (İnceoğlu ve Aytuğ,
2009:138). Bu tanımlardan yola çıkarak, insanların yaşam kalitesinin, ihtiyaçlarının
karşılanma düzeyine bağlı olduğunu ve yaşamdaki ihtiyaçlarının karşılandığı ölçüde
tatmin/ memnun olduklarını söylemek mümkündür.
Yaşam kalitesiyle ilgili çeşitli disiplinlerde, yaşam kalitesinin farklı boyutları
incelenmektedir. Bunları gelir, maddi koşullar, eğitim gibi konularda incelenen
bireysel refah; sağlıkla ilgili yaşam kalitesi çalışmaları ve kentsel yaşam kalitesi
çalışmaları olarak sıralamak mümkündür (Eurostat, 2019). Bu çalışmalardan ilk ikisi
daha çok bireyin yaşam kalitesiyle ilgili iken kentsel yaşam kalitesi bir kentte
yaşayanların yaşam kalitesini ölçmesini ölçmeye yönelik bir kavramdır.
Literatürde yapılan incelemeler sonucunda ‘kentsel yaşam kalitesi’ ve ‘yaşanabilirlik
(liveability)’ kavramlarının aynı anlamda kullanıldığı görülmektedir. Habitat II (1999)
konfer“nsında yaşanabilirliğin tanımı "İnsanların kişisel ve toplu iyilik duygusuna ve
belli bir yerleşmenin sakinleri olmanın verdiği hoşnutluk hissine kendine özgü bir
katkıda bulunan mekânsal, sosyal ve çevresel niteliklerdir" şeklinde yapılmıştır (s.50).
Benzer bir tanıma göre yaşanabilirlik kentlilerin iyi oluş halini yansıtır ve bir yeri
günümüzde ve gelecekte yaşamak istenilen arzulanan yer yapan özellikleri içeren
kentler yaşanabilir kentlerdir (Lowe ve diğ., 2013). Diğer yandan, Dünya sağlık
Örgütü, sağlık kavramını "yalnızca hastalık veya sakatlığın olmayışı değil, fiziksel,
ruhsal ve sosyal yönden tam bir iyilik hali" olarak yapmıştır. Bu tanımlardan yola
çıkarak, sağlıklı toplumların yaşanabilir kentlerle mümkün olduğunu söylemek
mümkündür.
Kentsel yaşam kalitesinin ölçülebilmesi adına dünya genelinde yapılan birçok çalışma
ile kentin farklı boyutlarına değinen kentsel yaşam kalitesi göstergeleri
oluşturulmuştur. Bu göstergeler yoğunlukla sağlık, kültür ve çevre, eğitim ve altyapı,
sosyal ve kültürel çevre, kamu hizmetleri, ulaşım, rekreasyon, barınma, doğal çevre,
güvenlik, konut, taşıma, kamusal alanlar, boş zaman ve kültür olarak sıralanmıştır (The
Economist Intelligence Unit, 2019: 6; Mercer, 2021: 2; Lowe ve diğ, 2013).
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Kentsel yaşam kalitesi göstergeleri incelendiğinde, bu göstergelerin kentin sosyal,
ekonomik, fiziksel, kültürel, ekolojik birçok boyutuyla ilişkili olduğu görülmektedir.
Örneğin, arsa maliyeti ve toprak değerlerine bağlı olarak yaşam maliyeti ve alım gücü
kentsel yaşam kalitesini ekonomik boyutu ile etkilerken sosyo-kültürel donatıların
varlığı, hizmet düzeyleri, bu donatılara erişim, toplumsal faaliyetler gibi konular
yaşam kalitesini sosyal boyutu ile; açık yeşil alanların ve diğer kamusal alanların
varlığı, ulaşım, toplu taşım, altyapı, konut ve konutun kalitesi gibi konular ise fiziksel
boyutu ile kentsel yaşam kalitesine etki etmektedir (Bilgili 2017: 68).
Kentsel yaşam kalitesinin fiziksel boyutu içerisinde değerlendirilen kentsel açık
mekânlar, barındırdıkları mekânsal nitelikler ile yaşam kalitesini sosyo-kültürel,
psikolojik, estetik ve ekonomik anlamda arttırmaktadırlar. Bu savı destekler nitelikte,
Habitat II (1999) konferansında şu ifadelere yer verilmiştir:
Tüm insanların yaşam kalitesi, diğer ekonomik, sosyal, çevresel ve kültürel faktörlerin yanı
sıra köy, kasaba ve kentlerimizin fiziksel koşuluna ve mekânsal karakteristiklerine bağlıdır
(s.10). İmarlı çevrenin yaşanabilirliği, insan yerleşmelerinde yaşam kalitesini önemli derecede
etkiler…estetik, işlevsel, teknik niteliklerin geliştirilerek insanların genel yaşam kalitesi
zenginleştirilmelidir… (s. 50)

Bu ifadelerden ve İnceoğlu ve Aytuğ (2009: 138) ile Alpak ve diğ. (2018: 627)’nin
ifadelerinden yola çıkarak şu tanımı yapmak mümkündür: Kentsel açık mekân kalitesi
kullanıcıların mekânsal ihtiyaçlarını karşılayan mekânsal (biçimsel, işlevsel, estetik,
teknik) niteliklerin toplamıdır. Bu ihtiyaçların karşılanabilme düzeyi ise mekânın
kalite düzeyini belirlemektedir. Dünya yaşam kalitesi göstergelerinde en üstlerde yer
alan kentlerin (Viyana, Zürih, Vancouver, Toronto, Kopenhag vb.) mekânsal yönden
de en gelişmiş kentler olması kentsel mekân kalitesinin önemini vurgular niteliktedir.
Günümüzde kentsel açık mekânların gerek uluslararası ölçekte gerekse ülkemizde,
bölüm 2’de değinilmiş olan birçok problemi, kentsel açık mekânları sosyo-mekânsal
ayrışma ve toplumsal izolasyonun odak noktaları haline getirmiştir. Adeta toplumsal
bir bunalıma dönüşen bu sorunlar kentsel yaşam kalitesinin de düşmesine sebep
olmaktadır. TÜİK (2016)’nın yaptığı ‘illerde yaşam bileşik endeksine’ göre 81 il
içerisinde Doğu Anadolu illerinin sıralamaları 70-81. sıralar arasındadır24 (T.C.

Van ili 71. Sırada olup, güvenlik (gece yalnız yürüyebilme) %58, toplu taşım imkanları %55,
belediye hizmet memnuniyeti %57,6, sinema-tiyatro seyirci sayısı %23,1, sosyal hayattan
memnuniyet %40,4, genel yaşam memnuniyeti ise %58,7’dir.
24

69

Kalkınma Bakanlığı, 2018: 38). Endeksin göstergeleri incelendiğinde ise güvenlik,
toplu taşım, sosyo-kültürel donatı, sosyal hayattan memnuniyet ve genel yaşam
memnuniyetinin oransal olarak çok düşük değerlere sahip olduğu görülmektedir
(TÜİK, 2016). Salihoğlu (2016)’ya göre "kentsel yasam kalitesinin düşük olduğu
yerlerde, bireylerde yer değiştirme eğilimi ortaya çıkmaktadır. Bu sonuç bölgeler arası
dengesizlik ve göç sorununa neden olmaktadır" (s.13). Özellikle yaşam kalitesi düşük
olan Doğu Anadolu kentlerinde kentsel mekân kalitesinin arttırılması, kenti dünya,
ülke ve bölge içerisinde rekabet edebilir konuma getirebilir; markalaştırabilir,
yatırımları kente çekerek ekonomisine ve turizmine katkıda bulunabilir ve yeni
istihdam olanakları sunabilir. Yaşanabilir mekânlar insanların bir kentte yaşaması için
gerekli mekânsal imkân ve olanakları sunarak tercih edilen bir kent haline getirebilir
(T.C. Kalkınma Bakanlığı, 2018: 38,39). Kaliteli mekânların kente kattığı bu getiriler
dünya genelinde ve ülkemizde kentsel mekânların kalitesinin iyileştirilmesine yönelik
çalışmaların ve kentsel tasarım disiplininin önemini vurgular niteliktedir.
En temel amacı "insanlar için yaşanılabili” kentsel açık mekânlar yaratmak" olan
kentsel tasarım disiplini, insan-mekân ilişkisini ve insanların mekânsal ihtiyaçlarını
gözeterek, tasarım ilkeleri çerçevesinde makro ve mikro ölçekte kentin düzenlemesi;
bu yolla kentsel açık mekân kalitesi yüksek, yaşanılabilir mekânların yaratılmasıdır
(DETR ve CABE, 2000: 8). Dünya genelinde yapılan birçok kentsel tasarım
çalışmasında, daha yaşanılabilir kentsel mekânların yaratılması ve mekân kalitesinin
arttırılması amacıyla çeşitli kentsel açık mekân kalite kriterleri geliştirilmiştir. Kentsel
açık mekân kalite kriterleri, mekândaki ihtiyaçların karşılanmasına yönelik mekândaki
düzenlemeler için yol gösterici "prensipler seti"; başka bir ifadeyle, kaliteli bir kentsel
mekân için ulaşılması gereken amaçlardır. Kentsel açık mekân kalite kriterleri
kullanılarak, mekânların kalite değerlendirmeleri yapılmakta ve mekânsal kalite
yeterlilikleri ölçülmektedir. Bu yolla, mekândaki eksik ya da zayıf nitelikler tespit
edilmekte ve kentsel açık mekân kalitesini arttırmaya yönelik iyileştirme ve
canlandırma çalışmaları yapılmaktadır.
Sonraki bölümlerde kentsel açık mekân kalite kriterlerileri genelinde ve caddeler
özelinde mekânsal kalite kriterleri ve kriterlerin gösterge ve parametrelerine (Bkz.:
Bölüm 3.3) değinilecektir. Kentsel açık mekân kalite kriterlerinin belirlenmesi ile ilgili
birçok araştırmacı ve kuruluş tarafından çalışmalar yapılmış olsa da bütüncül bir dil
birliğine varılamadığı görülmektedir. İncelenen çalışmalarda, kimi araştırmacılar
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sadece göstergelerine değinmiş; kimisi sadece gösterge ve parametrelere değinmiş
kimisi de ana ve alt göstergeler olarak detaylandırmıştır. Bu sebeple, incelenen
çalışmalar kriter, gösterge ve parametreleri bağlamında -araştırmacılar tarafından
sunulan veriler doğrultusunda- tablolaştırılmaya çalışılmış; bölüm 3.3’de literatürdeki
bu geniş kalite kriterleri çerçevesinin benzerlik, tekrar ve farklılıklarının
karşılaştırması yapılarak, birbiriyle kavramsal ilişkileri kurularak ve literatür
araştırmasına referansla yorumlanarak kentsel açık mekân kalitesine yönelik özgün bir
kavramsal model- gösterge ve parametreleriyle beraber- oluşturulmaya çalışılmıştır.
3.1 Kentsel Açık Mekân Kalite Kriterleri
Lynch (1990), kentsel açık mekânın genel kalite kriterlerini 5 başlık altında
toplamıştır. Bunlar; Rahatlık, Çeşitlilik, Kimlik, İlgililik ve Anlamdır (Çizelge 3.1).
Çizelge 3.1: Kentsel Açık Mekân Kalite Kriterleri (Lynch, 1990’dan referansla
oluşturulmuştur).
Kentsel Açık Mekân Kalite Kriterleri

Göstergeler

Rahatlık

Duyusal olarak rahatsızlık vermeyen mekânlar

Çeşitlilik

Farklı fonksiyonlar ve mekânsal çeşitlenmeler

Kimlik

Kültüre ait ayırt edilebilir, tanınabilir imaj öğeleri

İlgililik

Kentsel öğeler arasında bağlantısallık ve süreklilik

Anlam

İşlev ve aktivitelerin toplum yapısı ve değerleriyle entegrasyonu

Greene (1992), Kentsel Açık Mekân kalitesinin kriterlerini sosyal/ toplumsal odaklı
incelemiştir. Greene (1992)’ye göre topluluk tasarımı, kullanıcının ihtiyaçlarına,
algılarına ve estetik gereksinimlerine yardımcı olmak için fizyoloji, psikoloji,
sosyoloji, antropoloji, davranış bilimleri, felsefe, sanat tarihi ve güzel sanatlar gibi
birçok disiplinden kavramlara dayanmaktadır ve topluluk tasarımının estetik
gereklilikleri, görsel sanatlardaki köklü kavramlar ve estetik ilkelerle açıkça ilişkilidir;
dolayısıyla bunlara cevap vermek zorundadır (s. 180). Greene, görsel sanatların
ilkelerini denge, vurgu, bütünlük, perspektif, yapı (structure), birlik, açıklık,
kademelenme, hareket, oran, stil, çeşitlilik, kontrast, uyum, örtüşme (overlap),
tekrarlama ve heyecan (tension) olarak belirtmiştir (s.178).
Greene (1992) topluluk tasarımı için 4 ana ilke belirlemiştir. Bunlar: işlev, düzen,
kimlik ve cazibedir.
71

• İşlev: Tasarımın tüm kullanıcıların rahatlık ve konforu için etkili bir şekilde
çalışmasını temsil eder. Yaya ve araç erişilebilirliğinin sınırlı olması ve aktivite ya
da kullanım çeşitliliğinin olmaması fonksiyonel açıdan zayıf ve kalitesiz mekânların
doğmasına sebep olmaktadır. Fiziksel erişim kolaylığı ise mekânın konfor açısından
kalitesini arttırmaktadır (s.182).
• Düzen: Kullanıcıların çevreye yönelebilmesini ve onu anlayabilmesini sağlar.
Mekânsal kapanma, görsel vurgu, kullanıcıyı yönlendirecek açık bir giriş duygusu,
tasarımda süreklilik ve netlik düzenin okutulmasında ve fiziksel mekân kalitesinde
önemli unsurlardır (s.183).
• Kimlik: Çevrenin özel veya benzersiz nitelikleri yansıtan görsel bir imgesini ifade
eder. Kentsel ve mimari aynılaşma, o mekânı herhangi bir yerden farksız kılmakta,
insanlar için bir anlam ya da aidiyet duygusu ifade etmemekte ve mekânsal kaliteyi
düşürmektedir (s.183).
• Cazibe: Kullanıcılara zevk veren bir tasarımı karakterize eder. Uyum, canlılık,
kontrast, kamusal sanat kentsel mekâna insanları çeken bazı cazibe unsurlarıdır
(s.184).
DETR ve CABE (2000), kamusal mekân kalitesiyle ilgili 9 önemli kritere vurgu
yapmıştır. Bunlar: erişebilirlik, işlevsellik, kimlik, çekicilik, güvenlik, estetik, iklime
uygunluk, algılanabilirlik, bakım-onarım-denetimdir (s.24, 25) (Çizelge 3.2).
Çizelge 3.2: Kamusal mekân kalite kriterleri (DETR ve CABE, 2000: 24, 25’e
referansla oluşturulmuştur).
Kamusal Mekân
Kalite Kriterleri
Erişebilirlik
İşlevsellik
Karakter
Çekicilik
Güvenlik
Estetik
İklime Uygunluk
Algılanabilirlik

Bakım, Onarım ve
Denetim

Göstergeler
Erişilebilir açık yeşil alan sistemi
Sadece taşıt değil engelliler ve yaşlılar dahil tüm kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılayan
mekânlar
Sokak ağaçları ve sokak aydınlatması
Sanat eserleri ve sokak mobilyaları
Su öğeleri, ağaçlar ve diğer bitkilendirme elemanları
Aktif cepheler, zemin kat kullanımları: Mağazalar, restoranlar ve diğer benzer faaliyetler
Aktif cepheler, zemin kat kullanımları
Aydınlatma ve bitkilendirme
Cephe tasarımı: girişler, pencereler, tente ve tabelalar.
Yerleşimde yönlenme ve kütle kararları
İklime uygun bitkilendirme
Tabelalar, aydınlatma, korkuluklar, çöp kutuları, kaldırım, oturma yerleri, otobüs durakları,
direkler, büfeler, bisiklet raflarının yanı sıra heykel ve çeşmeler de dahil olmak üzere
mekânın tüm elemanlarının mekânsal organizasyonu
Bakım, vandalizme karşı denetim
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Project for Public Spaces (2005), başarılı kentsel açık mekânlar için 4 kalite kriteri
belirlemiştir. Bunlar; erişim ve bağlantılar, kullanım ve aktiviteler, konfor ve imaj ve
sosyalleşmedir (Çizelge 3.3).
• Erişim ve bağlantılar: Bir yerin erişilebilirliği hem görsel hem de fiziksel olarak
çevresiyle olan bağlantılarına göre değerlendirilebilir. Başarılı bir kamusal alana
ulaşmak ve yol boyunca gezinmek kolaydır. Erişilebilir alanlara yürüyerek ve toplu
taşıma ile kolayca ulaşılabilir ve yüksek park yeri olanaklarına sahiptir.
• Kullanım ve aktiviteler: Aktiviteler, başarılı bir mekânın temel yapı taşlarıdır.
Yapacak bir şeye sahip olmak, insanlara bir yere gelmeleri ve tekrar kullanmaları
için bir sebep verir. Dikkatle seçilmiş bir dizi etkinlik, bir yerin günün farklı
saatlerinde çeşitli insanları çekmesine yardımcı olacaktır.
• Konfor ve imaj: Bir alanın rahat olması ve kendini iyi sunması- iyi bir imaja sahip
olması- başarısının anahtarıdır. Konfor; güvenlik, temizlik ve oturacak yerlerin
mevcudiyeti ile ilgilidir. İnsanlar, onlara oturacak yer seçenekleri sunan yerlere
çekilir.
• Sosyalleşebilirlik: Başarılı mekânlar, insanların arkadaşlarıyla buluşabildiği,
komşularıyla ve yabancılarla etkileşime girebildiği; rahat hissettiği mekânlardır.
Çizelge 3.3: Başarılı mekânların kalite kriter ve göstergeleri (Project for Public
Spaces (2005)’den referansla düzenlenmiştir).
Başarılı Mekânların Kalite
Kriterleri
Erişim ve bağlantılar

Kullanım ve aktiviteler

Konfor ve imaj

Sosyalleşebilirlik

Göstergeler
Bağlantısallık
Farklı ulaşım seçeneklerinin varlığı
Yürünebilirlik
Engelsiz tasarım
Kullanıcı çeşitliliği
Aktivite çeşitliliği
Kadın-erkek kullanıcı dengesi
Gün boyu kullanım
Yönetimin varlığı
Erkek-kadın kullanıcı dengesi
Oturma birimlerinin varlığı
Farklı iklim koşullarında kullanılabilirlik
Temizlik ve bakım
Güven hissi
Trafik güvenliği
İnsanların birbiriyle etkileşim halinde olması (grup halinde kullanıcıların olması,
insanların birbiriyle konuşması, farklı mekânsal aktivitelerde bulunmaları)

Essex County Council and Essex Planning Officers Association (2007)’a göre en
başarılı kentsel mekânlar çekici, güvenli ve bakımlı olmaktadır (s.44). Rehberde
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mekânsal göstergeler üzerinden kaliteli mekânların kriterleri tariflenmiştir (s.49-63)
(Çizelge 3.4).
Çizelge 3.4: Kaliteli mekânların kalite kriter ve göstergeleri (Essex County Council
and Essex Planning Officers Association, 2007: 49-63’e referansla oluşturulmuştur).
Başarılı Mekânların Kalite
Kriterleri
Karakter

Göstergeler
Ölçek (görsel ya da sembolik etki)
Kamusal sanat
Ağaçlar

Konfor

Mekânsal kapalılık
Teknik standartlara uyum
Bakım ve onarım
İklime uygunluk

Estetik

Malzeme, renk ve dokuda ilişkisellik
Kentsel açık mekân elemanlarının düzeni
Kamusal sanat
Kentsel açık mekân elemanlarının düzeni (konum, yön, birbiriyle ilişkisi)
Süreklilik/ devamlılık
Malzeme, doku ve renkte farklılık
Erişebilirlik ve hareket edebilirlik
Mekânsal aktiviteler
Gün boyu aktif zemin kat kullanımları
Aydınlatma

Algılanabilirlik
Güvenlik

Benimseme

Kentsel alanların birtakım topluluklar, dernek ve kuruluşlar ya da özel şirketler tarafından
korunması, denetlenmesi, yönetiminde sorumluluğun alınması

Bell ve diğ. (2001), Yeni Zelanda Çevre Bakanlığı adına kentsel çevreleri için
yaşanabilirlik kavramıyla "Kentsel Rahatlık (urban amenity) Göstergeleri"
oluşturmuştur. Rapaport ‘a göre, Bir şehri yaşamak için 'iyi' bir yer haline getirmeye
olumlu katkıda bulunabilecek kalite kriterleri ve göstergeleri tanımlamıştır (Çizelge
3.5).
• Yer duygusu: Bir yeri’diğerinden ayıran 'akılda kalan' veya ayırt edici özellikler.
• Okunabilirlik: Kolayca tanımlanabilen ve anlaşılabilen giriş, çıkış ve geçiş
yollarının varlığı.
• Olanaklar (Amenity): Rahatsız edici, aşırı kalabalık, gürültü, tehlike ve kirlilikten
nispeten uzak ve insanların makul bir konfor içinde yaşamasına ve çalışmasına izin
veren fiziksel bir ortamın yaratılması.
• Çeşitlilik ve Seçim: Nüfusun tüm kesimlerine hitap eden ve çeşitli faaliyetler ve
deneyimler sağlayan kamusal ve özel mekânların varlığı.
• Esneklik: Bir şehri oluşturan unsurların (örneğin bina formu, kamusal alan),
insanların

katılmak

isteyebilecekleri
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faaliyetler

yelpazesini

ve

değişen

sosyal/kültürel ihtiyaç ve beklentilerini barındırmak ve desteklemek için yeterince
çok yönlü olma derecesi.
• Ulaşılabilirlik: Diğer yerlere, insanlara, faaliyetlere, kaynaklara ve hizmetlere
nispeten doğrudan ve rahat bir şekilde ulaşmanın mümkün olduğu kolaylık.
Çizelge 3.5: Yaşanabilirlik kriterleri (Bell ve diğ, 2001: 12’ye referansla
oluşturulmuştur).
Yaşanabilirlik
Kriterleri

Göstergeler

Yer Duygusu

Kimlik/ karakter
İmaj
Mekân ve peyzaj düzenlemeleri
Kent imgeleri (sembol ve işaretler)
Varış duygusu
Yönlendirme/ yön bulma

Okunabilirlik

Olanaklar / Rahatlık
Çeşitlilik

Konfor
Güvenlik
Karma kullanım
Aktivite seçenekleri
Duyusal çeşitlilik

Esneklik

Değişken ihtiyaç ve iklim koşullarına adapte olabilme

Erişilebilirlik

Hareket kolaylığı
Farklı ulaşım alternatifleri

Jan Gehl, 1974 yılında başlayıp günümüze kadar geliştirilerek oluşan kamusal
mekânlar için 15 kalite kriteri yayınlamıştır (Çizelge 3.6). Kamusal alanlar davetkar,
çekici olmalı, eğlence, zevk, egzersiz ve oyun için alan sağlamalıdır.
Kamusal

alanlar,

insanların

buluşmalarına

imkân

vermeli

ve

insanları

çekebilmelidirler. Gehl’in koruma, konfor ve keyif /beğeni olarak sıraladığı ilk 3
kriterinin ardındaki düşünce şu şekildedir:
• Koruma: arabalardan, gürültüden, yağmurdan ve rüzgardan temel koruma olmadan,
insanlar genellikle bir alanda vakit geçirmekten kaçınmaktadırlar.
• Konfor: Yürümeyi, tekerlekli sandalye kullanmayı, ayakta durmayı, oturmayı,
görmeyi ve sohbeti konforlu kılan unsurları olmayan bir yer, insanları kalmaya davet
etmemektedir.
• Keyif/ Beğeni: Başarılı kamusal alanlar, olumlu estetik ve duyusal deneyimler
sunma, yerel iklimden yararlanma ve ziyaretçilerin çevrelerinde kaybolmuş
hissetmemeleri için insan ölçeğinde öğeler sağlama eğilimindedir.
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Çizelge 3.6: Kamusal mekânların kalite kriterleri (Gehl Architects, 2009: 43’deki
tablodan düzenlenmiştir).
Kamusal Mekân Kalite Kriterleri
Koruma

Konfor

Göstergeler

Trafik ve kazalara karşı koruma- güvende
hissetmek

- Yayalar için koruma
- Trafik korkusunu ortadan kaldırmak

Suç ve şiddete karşı koruma- güvende
hissetmek

- Canlı kamusal alan
- Gözler sokakta (sokağa bakan kapı ve pencereler)
- Fonksiyonların gece-gündüz aktif olması
- İyi aydınlatma

Hoş olmayan duyusal deneyimlere karşı
koruma

- Rüzgâr / yağmur / kar
- Soğuk / sıcak
-Toz / gürültü / parlama
- Kirlilik

Yürüyüş için fırsatlar
· Yürüme zonu/ bölgesi
· İlginç cepheler
· Engelsiz tasarım
· erişilebilirlik
· İyi yüzeyler

Yer
(Place)

Ayakta durma/kalma için fırsatlar

-Ayakta durmak / kalmak için kenar etkisi / çekici bölgeler
-Ayakta durmak için destekler
- Kalmaya davet eden iyi detaylara sahip cepheler

Oturma için fırsatlar

Oturma bölgeleri
· Avantajlardan yararlanma; manzara, güneş ve insanlar
· Oturmak için iyi yerler
· Dinlenme bankları

Görmek için fırsatlar

Makul görüş mesafeleri
· Engelsiz görüşler
· İlginç görünümler
· Aydınlatma (karanlık olduğunda)

Konuşmak ve dinlemek için fırsatlar

Düşük gürültü seviyeleri
· Konuşma ortamı sağlayan sokak mobilyaları

Oyun ve egzersiz için fırsatlar

·Dört mevsim ve gece-gündüz fiziksel aktivite, egzersiz, oyun
ve eğlence imkânı

İnsan Ölçeği

· İnsan ölçeğinde tasarlanmış binalar ve mekânlar

İklimin olumlu yönlerinden yararlanma
fırsatları

· Güneş / gölge
· Isı / serinlik
· Rüzgârdan / esintiden korunma

Olumlu duyusal deneyim/ estetik

· İyi tasarım ve detaylandırma
· İyi malzemeler
· Ağaçlar / bitkiler / su
· Güzel manzaralar

Kamusal alan ağının bir parçası olmak

Yaya akışlarına, varış noktalarına, işlevlere ve diğer kamusal
alanlara bağlı
· Kolayca erişilebilirlik

Kamusal alan hiyerarşisinin bir parçası
olmak

Güçlü kimlik

Yer duygusu

· Karakter anlayışı- yerel, ilçe veya şehir
· Kullanım amacını yansıtma
· Bağlamla ilişkisi
· Tarihi yönlere saygı
· Genius Loci (yer duygusu)
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3.2 Caddelerde Kalite Kriterleri
Caddelerin mekân kalitesinin arttırılması adına birçok araştırmacı caddelerde
mekânsal kalite üzerine çalışmıştır. Araştırmacıların başında, çalışmalarını toplum ve
insan odaklı sürdüren ve sokakların bir kamusal mekân olarak kente yeniden
kazandırılması için birçok çalışma yapan Jan Gehl gelmektedir.
Gehl Institute (2015), bir mekân olarak sokakların başarılı/ kaliteli mekânlar
olabilmesi için aktivitelere ve mekânsal olanaklara, güvenliğe, zengin ve davetkâr
detaylara, oyalanmaya/ kalmaya imkânlara sahip olması gerektiğine; interaktiflik ve
sosyal olması gerektiğine, benzersiz ve özgün özellikler taşıma gerektiğine, erişilebilir
ve esnek olması gerektiğine değinmektedir (Çizelge 3.7).
Çizelge 3.7: Sokakların kalite kriterleri (Gehl Institute, 2015a ve Gehl Institute,
2015b’ye referansla oluşturulmuştur).
Sokakların kalite
kriterleri

Çekicilik ve Canlılık

Göstergeler

Aktivite ve mekânsal
olanaklarda çeşitlilik

Parametreleri

-Karma kullanım, aktif zemin kat ve kaldırım kenarları:
Kaldırım kenarlarında ticari ürünler, açık hava kafeleri veya
geçiş sağında gerçekleşen özel etkinlikler veya programlar
-Sosyalleşme, egzersiz yapma ve oyun oynama, dans etme,
rahatlama ve sivil faaliyetler. Sokak satışları,
performanslar. Oyun ekipmanları, yemek satış kioskları ve
sokak performansları.
(İç mekân etkinliklerinin caddeye döküldüğü bir "iç-dış"
kalitesi).

Zengin ve davetkâr detaylar

-Küçük ölçekli sokaklar ve küçük bloklar.
- Mimari detaylar, sanat, peyzaj elemanları (su ve
bitkilendirme), tabelalar ve insanların varlığı.
-Yayalar için aydınlatma.
-Kamusal sanat.
- Binalarda ve kaldırımlarda insan ölçeğinde tabelalar.
-Çekici ve detaylı bina cepheleri.
- Farklı bina tasarımları.
-Sık bina girişleri
- Çekici zemin kat vitrinleri
-İnsan ölçekli tabelalar.
- Çekici yapı ve zemin malzemeleri

Konforlu ve mekânsal
davranış ve aktivitelere imkân
veren mekânlar

-Oturma, dinlenme, konuşma, izleme gibi temel
davranışlara imkân veren mekânlar.
-Yemek yeme, birşeyler içme, alışveriş yapma imkânları
sunan mekânlar.
- sıcak güneşten veya yağan yağmurdan sığınabilecekleri
termal konforun sağlandığı mekânlar.
(açık hava kafeleri, otomatlar, çeşmeler, geniş kaldırımlar,
tenteler, bitkilendirme ile sağlanmış gölge mekânlar,
oturma birimleri vb).
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Çizelge 3.7 (devamı): Sokakların kalite kriterleri
Güvenlik

Özgünlük / Kimlik

Erişilebilirlik

Yer duygusu

Trafik güvenliği

-Trafik yoğunluğu verileri ve trafik yavaşlatma politikalarının
varlığı: Yeşil tamponlar, geçiş refüjleri, dar araç şeritleri,

Algılanan/ psikolojik güvenlik

-Aktif kaldırım kenarları ile insanların sokaktaki varlığı (Bir
verandada sohbet etmek, bir açık hava kafesinde akşam yemeği
yemek veya ön bahçede bahçe işleri yapmak gibi daha fazla
insanın sokakta vakit geçirmesi suç oranlarını azaltmakta ve
sosyal güvenliği arttırmaktadır).

Yere/ şehre özgü tarihi, kültürel
ve doğal değerler

-Sokağın, günün ve haftanın çeşitli saatlerinde aktif ve hareketli
olması: karma kullanım.
-Yaya ölçekli aydınlatma
.
-Kamusal sanat.
-Yerel çevre düzenlemeleri.
-Yerel malzemeler.
-Yerel mimari.
-Yere özgü doğal değerler.
- Doğal ve mimari simge yapıların vurgulanması.
- Yerel sanat ve eşyaların sergilenmesi.
-Önemli yapılı çevre özelliklerinin öne çıkan görünümleri.
-Yerel kültürü öne çıkaran özel etkinlik ve programlar.

Farklı ulaşım türleri

-Bisikletli ulaşım ve toplu taşım sisteminin varlığı
-Geniş yaya kaldırımları.

Herkes tarafından
kullanılabilirlik

-Engelsiz tasarım kriterlerine uygunluk.

Bağlantısallık

-Yaya ve bisikletliler için güvenli geçitler.

Esneklik ve katılım: Kısa veya
uzun vadeli olarak planlanmış
değişikliklere mekânda seçim
imkanı sunma.

Tek seferlik geçiçi etkinlikler belirli bir kamusal alanın
potansiyelini sergileyerek bir kampanyanın başlamasına
yardımcı olabilir.
Mevsime özel programlar ve etkinlikler mekânların yıl boyunca
gelişmesini sağlamaya yardımcı olabilir.
Oyunlar, açık hava film gösterimleri, spor aktiviteleri ve
turnuvalar (satanç gibi), kampanya ve bağış düzenlemeleri,
sosyal sorumluluk proje sergileri (sağlık, sanat, çevre vb.) ve
kamusal fikir paylaşımını ve mekânsal farkındalığı arttıran
kampanya ve projeler uzun vadeli etkinliklere örnektir
.

İngiltere temelli bağımsız bir kuruluş olan National Street Service (2020), yaşayan
sokaklar için kriterler belirlemiştir (Çizelge 3.8).
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Çizelge 3.8: Yaşayan sokakların kalite kriterleri (National Street Service, 2020’den
referansla oluşturulmuştur).
Göstergeler

Kalite
Kriterleri
Karakter
İnsan Ölçeği

Güvenlik
Katılım
Etkileşim

Kamusal sanat, yere özgü imaj öğeleri ve yere özgü malzemeler.
Görüş açısı, hız, yükseklik, mesafe gibi insan boyutlarına dayalı ölçüler (algısal olarak daha güvenli,
rahat ve davetkar mekânların yaratılmasını sağlamaktadır. Kentsel mekânın ve detayların insan
ölçeğinde olması güven ve zevk duyularını tetiklemektedir)
Trafik güvenliği: Araç trafik hızının minimize edilmesi
Sosyal güvenlik: aktif zemin kat kullanımları
Gösteri, performans ve etkinlikler.
-Bağlantısallık: düşük trafik yoğunluğu ve taşıt hızları yaya mekânında insanların etkileşime
girmesine ve yer duygusunun oluşmasına imkân vermektedir.
-Sanata ve kültürel etkinliklere erişim: toplumsal bağlılık ve etkileşimi arttırmaktadır.

Southworth (2005), yaya dostu alışveriş caddelerinin kalite kriterlerini şu şekilde
sıralamıştır (s.166-167) (Çizelge 3.9):
Çizelge3.9: Alışveriş caddelerinin kalite kriterleri (Southworth, 2005: 166,167’ye
referansla oluşturulmuştur).
Alışveriş
Caddelerinde Kalite
Kriterleri
Yaya Bağlantısı ve
Süreklilik

Konfor

Erişilebilirlik

Göstergeler

Merkeze bitişik semtlerden bağlanan yollar, geniş park alanlarından ve geçilmesi zor
arterlerden kaçınarak keyifli bir yürüyüş sunmalıdır. Dışarıdaki halka açık yürüyüş yolları ile
içerideki özel yürüyüş yolları arasında tam bir süreklilik olmalıdır.

Yaya bölgelerinin oturma, gölgeleme, aydınlatma, güvenli yürüyüş yolları ve görsel ilgiye
ihtiyacı vardır.
Ana caddelerde Transit erişim bağlantısı ve duraklar olmalıdır.

Katılım

Her yaştan insanın ihtiyaçlarına yönelik sosyal aktivite mekânları bulunması kentsel sahnenin
gözlemlenmesini ve katılımı arttırmaktadır.

Canlılık

Kentsel ve kültürel kullanımlar dahil olmak üzere karma kullanımlar alışveriş merkezlerine
dahil edilmeli ve haftanın tüm günü sabahtan akşama kadar aktif olmalıdır. Konserler, tiyatro
ve dans gösterileri, sanat gösterileri ve çiftçi pazarları gibi çeşitli halka açık etkinlikler için
ortam sağlanmalıdır

Görsel Kalite

Park yerleri baskın görsel unsur olmamalı, ana faaliyet bölgelerinin arkasında, altında veya
üstünde yer almalıdır

Geçirgenlik

Yapıların şeffaflığı, mekânsal canlılığa katkıda bulunur ve insanları mekâna çeker. Kamusal
alanların önündeki boş duvarlardan ve ölü alanlardan kaçınılmalıdır

Ölçek

Konforlu bir yaya mekânı için caddeler enine ve boyuna ölçeklendirilmelidir

Jacobs (1993) "Great Streets" adlı çalışmasında ana caddelerin kalite kriterlerini
detaylı bir şekilde incelemiştir (Çizelge 3.10).
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Çizelge 3.10: Ana caddelerde kalite kriterleri (Jacobs, 1993’e referansla
oluşturulmuştur).
Ana Caddelerde
Kalite Kriterleri

Göstergeler

Yürünebilirlik

Caddeler insanlara yavaş ve güvenli bir yürüyüş sunabilmelidir. İnsanların farklı hızlarda
yürümelerine izin veren, en önemlisi ne kalabalık ne de yalnızlık duygusuyla yavaş bir hızda
yürümelerine izin veren yürüyüş yolları olmalıdır. Yaya mekânı, yaya yoğunluğunu kaldıracak
kapasitede/genişlikte olmalıdır. İnsanlar kısıtlı yer nedeniyle yürüyüş yollarından
çıkarıldıklarında, güvenlik ve eğlence bir sorun haline gelir.

Termal Konfor

Caddeler doğal ortamdan kaçınmaya gerek duyulmadan makul koruma sağlamalıdır. Soğuk
olduğunda sıcaklık veya güneş ışığı, sıcakken gölge ve serinlik ya da rüzgârdan korunak
sunabilmelidirler.

Tanımlılık

Caddeler dikey olarak, binaların, duvarların veya ağaçların yüksekliğiyle ve yatay olarak, en
çok tanımlamayı yapan şeyin uzunluğu ve arasındaki boşlukla ilgilidir. Dikey tanım hem oran
hem de mutlak sayılar meselesidir. Bir cadde ne kadar genişlerse, onu tanımlamak için o kadar
fazla kütle veya yükseklik gerekir.

Geçirgenlik

Caddelerde transparanlık büyük oranda pencere ve kapılar ile sağlanır. Ticari caddelerde sizi
içeri davet ederler, orada ne olduğunu gösterirler. Alışveriş caddelerinde, cadde ile gerçek
mağaza kapıları arasında bir geçiş bölgesi, uzaklaşan bir vitrin bölgesi ve dış ekranlar için alan
olabilir.

Tamamlayıcılık

En başarılı caddelerde binaların tasarım tamamlayıcılığını açıklayan; malzemeler, renk, korniş
çizgileri ve kemer sıraları, bina boyutları, pencere açıklıkları ve bunların detayları, girişler,
cumbalı pencereler, revaklar, çıkıntılar ve gölge çizgileri ve iniş çıkışları gibi detaylardır. Sırf
binaların aynılığına neden olabileceği için ortak bir mimari tarz atılmamalıdır. Sokak
çizgilerine ve diğer binaların ölçeğine uyumlu tasarımlar da tamamlayıcılığı sağlamaktadır.

Bakım

Ağaçların, malzemelerin, binaların ve bir sokağı oluşturan tüm parçaların bakımı: San
Francisco sokaklarında dört farklı yerde yaklaşık 100 kişiyle yapılan bir ankette, "temizlik ve
i”i bakım" ve "çukurların yokluğu" ve ‘’Pürüzsüz yüzeyler’’ en çok arzu edilen ikinci ve
üçüncü olarak verilen fiziksel özelliklerdir.

Tanımlı Başlangıç
ve Bitiş Noktaları

Bu başlangıç ve bitiş noktaları, insanlara caddenin giriş ve çıkışını tanımlayarak yer duygusunu
kuvvetlendirirler ve buluşulacak bir nokta ya da referans noktası olarak ya da bir imaj öğesi
olarak işlev görebilirler.

Yapılarda Çeşitlilik

Farklı binalar, farklı kullanıcı profillerini çeken bir kullanım ve destinasyon karışımı için
tasarlanırsa daha fazla imkân sunacak ve caddenin kullanımı artacaktır.

Detaylar

Kapılar, çeşmeler, banklar, kiosklar, kaldırımlar, ışıklar, tabelalar ve kanopiler gibi detaylar
caddelere önemli ölçüde katkıda bulunur. Örneğin; Banklar insanların sokakta kalmasına
yardımcı olur, dinlenmeye, sohbete, arkadaş beklemeye, zaman geçirmeye izin vererek
varlığımızı davet ederler. Baş üstü tenteler, sokaklarda samimi, güneşli olduğunda gölgeli,
olmadığında korumalı ve rahat mekânlar yaratırlar.

Kentsel Açıklıklar/
Küçük Kamusal
Mekânlar

Özellikle uzun caddeler boyunca mola verilebilecek meydanların, küçük parkların,
genişlemelerin olması önemlidir. Bu unsurlar, uzun caddelerde mekân konforunu arttırır ve
referans noktaları sağlarlar.

Erişilebilirlik

Kontrast/Zıtlık

Caddeler, yürüyerek ya da özel araç ve toplu taşımla olsun erişilebilir olmalıdır. Bunun için
caddelerin ara sokaklarla bağlantısallığının kuvvetli olması gerekir. Caddelere dik bağlanan ve
bir noktada kesen ara sokaklar caddenin gerek araçla gerekse yayan olarak erişilebilirliğini
arttırır. Erişilebilirlik açısından engelliler başta olmak üzere tüm kullanıcılar düşünülerek
tasarım yapılmalı, genişlikler yükseklikler ve eğimler gibi detay unsurlar göz önünde
bulundurulmalıdır.
Fiziksel bağlamdaki şekil, boyut veya düzendeki farklılık, bir sokağı diğerlerinden ayırabilir,
onu daha belirgin hale getirebilir, diğer caddelere göre daha özgün kılabilir.
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3.3 Kentsel Açık Mekân Kalite Kriterleri Kavramsal Modelinin Kurgulanması
Yapılan literatür incelemesi ve çeşitli araştırmacıların oluşturmuş olduğu kriter ve
göstergeler incelenerek kalite kriterlerine yönelik kavramsal bir model kurgulanmıştır.
Bu modelde kriterler " Bir yargıya varmak ya da değer biçmek için başvurulan ilkeler;
niteliksel ya da niceliksel bir karşılaştırmayı ve ayırımı güvenle yapmaya yarayan
kavramlardır" (Url 16). Göstergeler ise, bu kriterlerin, test edilen mekânda varlığını
gösteren somut mekânsal karşılıkları ve kullanıcıya bağlı soyut karşılıklarıdır (Url 17).
Bu tez çalışmasında kriterler, kaliteli mekânın temel ilkelerini temsil eden soyut, üst
kavramlar iken; göstergeler, bu kriterlerin mekânsal, somut ya da kullanıcıya bağlı
soyut özellikleri olarak kullanılmıştır. Parametreler ise; göstergelerin niceliksel ya da
niteliksel olarak nasıl değerlendirildiği- ölçüldüğünü tanımlayan değişkenlerdir (Url
18). Parametreler oluşturulurken, yapılmış olan detaylı literatür araştırmasına
referansla, kentsel açık mekân tasarımında kullanılan ulusal ve uluslararası standartlar
ve tasarım kodları, kentsel tasarım ilke ve prensipleri, kentsel tasarım rehberleri ile
literatürde tanımlanan ve bir mekânı kaliteli yapan diğer nitel ve nicel değişkenler
dikkate alınmıştır. Bölüm 3.1 ve 3.2’de incelenen 11 farklı araştırma ve 68 mekânsal
kalite kriteri, literatürde birbiriyle olan kavramsal ilişkileri çerçevesinde ve bu tez
çalışması kapsamında 3 kentsel açık mekân kriteri altında incelenmiştir. Bunlar
‘konfor’, ‘çekicilik’ ve ‘kimlik’dir. Belirlenmiş olan bu 3 kriterin, araştırmacılar
tarafından verilen diğer kriterleri kapsayıcı kavramlar olduğu, literatür araştırmasından
yola çıkarak tespit edilmiştir. Şekil 3.1’de araştırmacıların sunmuş olduğu kalite
kriterleri, ‘konfor’, ‘çekicilik’ ve ‘kimlik’ kriterleri ile bu kavramlarla ilişkiselliği
bağlamında gruplandırılmıştır.
3.3.1 Konfor kriteri: Konfor, çalışmadaki kavramsal olarak en kapsamlı kriter olup,
kentsel açık mekân konforu bağlamında ‘fiziksel konfor’, ‘psikolojik konfor’ ve
‘termal konfor’ alt başlıkları altında incelenmiştir. Konfor kavramı, Kolcaba (2018)
tarafından ‘rahatlık’, ‘kolaylık’ ve ‘aşkınlık’ kavramları ile tariflenmiştir. Fiziksel
konfor, minimum efor ve maksimum verim ile kolaylıkla ve zorlanmadan yapılan
eylemleri; Psikolojik konfor, insanın sakinlik ve huzur içinde olması ve korku, stres,
kaygı gibi olumsuz duygulardan uzak olmasını (Trettenero, 2017; Ertez Ural, 2018);
Termal konfor ise, kullanıcıların, iklim şartları bakımından (sıcaklık, nem, rüzgar)
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bedensel ve zihinsel faaliyetlerini sürdürürken rahatlık içinde olmalarını ve çevredeki
iklimsel şartlardan memnuniyeti tariflemektedir (Abdel-Ghany ve diğ., 2013).

Şekil 3.1: Literatürde sunulmuş olan kalite kriterleri ile bu kriterlerin kavramsal
ilişkileri bağlamında gruplandırılması.
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"İnsanlar, rahatsız hissettiğinde veya bir duruma karşı zorlandığında endişe, korku
veya stres gibi olumsuz duygular yaşayabilmektedir. Bu duygular, beyinde adrenalin
gibi kimyasalların salınmasından kaynaklanmaktadır. Vücut bu kimyasalları zararlı,
istenmeyen bir durumla başa çıkmak için bir hazır”ık olarak serbest bırakmaktadır"
(Trettenero, 2017). Yani, insanlar zararlardan korunma ve hayatta kalma içgüdüsü ile
mekânda fiziksel, psikolojik ve termal anlamda kolaylık ve rahatlık aramaktadır. Bu
bağlamda konfor, mekândaki en temel fizyolojik ihtiyaçtır. Mekânın gerek fiziksel,
gerekse psikolojik ve termal anlamda kullanılabilirliğinin bir ölçütü olan konfor,
kaliteli bir kentsl mekânın en temel kriteridir.
Fiziksel konforun birincil göstergeleri olarak;
• "Farklı gereksinimleri olan kişilerin evlerinden çıkabilmeleri, başkalarına ihtiyaç
duymadan

çeşitli

binalara

ve

açık

alanlara

ulaşabilme”eri

ve

bunları

kullanabilmeleri" (Demirkan, 2015); engelli, yaşlı ve diğer tüm kullanıcıların kentsel
mekânda kolayca hareket edebilmeleri olarak tanımlanan ‘erişilebilirlik’,
• Mekânın ve mekânsal elemanların kullanımında zorluk ve tehlikenin olmaması,
kolaylıkla kullanılabilir olması açısından mekânın ‘bakım ve onarımı’,
• Mekânların fizyolojik ve psikolojik gereksinim ve kapasite doğrultusunda
tasarlanmış olması; mekânsal ölçülerin, insan ölçülerine ve kullanıma uygun olması
olarak tanımlanan ‘ergonomi’ kavramları belirlenmiştir.
Psikolojik konforun birincil göstergeleri olarak;
• Mekândaki kapalılık derecesi ve kişisel mekân kavramları ile ilişkilendirilen (Bkz.:
Bölüm 2.1), mekândaki mesafe ve boyutların kullanıcıların rahatlık hissini etkilemesi
ve mekânın algılanabilirliğinin, insanın kavrama, bilme, anlama ihtiyaçlarını
karşılayarak psikolojik konforu arttırmasından dolayı ‘kullanıcının mekân algısı ve
mekânsal algılanabilirlik’,
• ‘İnsanların korkusuzca yaşayabilmesi durumu’ olarak tanımlanan (TDK); temel
insan ihtiyaçlarından birisi olan ve hayatta kalma içgüdüsü, Appleton (1988)’in
görsel hakimiyet- görsel korunma teorisi ve Hall (1969)’un kişisel mekân teorisi ile
ilişkilendirilen, mekânın fiziksel özelliklerinin ve mekândaki diğer kullanıcıların,
güven hissini ve bu sebeple mekândaki psikolojik konforu etkilemesinden dolayı
‘güvenlik’ kavramları belirlenmiştir.
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Termal konforun birincil göstergesi olarak;
• Kent geometrisi, kentsel mekânda kullanılan renk ve malzeme, bitkilendirme ve su
öğeleri gibi mekânsal bileşenlerin mevcut iklim şartlarına uygunluğunu ve bu
doğrultuda kullanıcıların çevrelerindeki iklimsel şartlardan memnuniyetini ifade
eden ‘iklime uygunluk’ kavramı belirlenmiştir.
3.3.2 Çekicilik kriteri
"Çekicilik" kavramı "bir şeyin hoşa gitmesi veya duyulara hitap etmesi, ilgi uyandıran
niteliklere veya özelliklere sahip olması" olarak tariflenmiştir (Url 19). İnsanlar,
incelemek, merak etmek, keşfetmek gibi ‘kavrama ihtiyaçları’ ile görsel tatmin,
duyusal zevk ve güzellik gibi ‘estetik ihtiyaçlarından’ dolayı görsel olarak tatmin edici
ve sürpriz, heyecan, merak, gizem gibi farklı duyusal deneyimler sunan mekânları
çekici bulmaktadırlar. Çekici mekânlar, mekâna gitmek ve kullanmak için
kullanıcılara sebepler sunmaktadır. Çekicilik kriterinin birincil göstergeleri olarak;
• ‘Farklı tür veya çeşite sahip olma durumu’ olarak tanımlanan (Url 20); mekânda
kullanıcılara seçenek ve alternatifler sunarak seçebilme imkânı yaratan; farklılıklarla
ilgisini çeken (Aydınlı, 1986: 34); mekânı düz ve monoton olmaktan kurtararak
merak ve keşfetme duygusu uyandıran ‘çeşitlilik’ kavramı,
• İnsanlara tatmin ve haz duygusu veren, heyecan, huzur, ihtişam, gizem gibi farklı
duygusal deneyimler kazandıran ve bu yolla insanların psikolojik- estetik
ihtiyaçlarını gideren (Aydınlı, 1986); ‘Algı’- ‘estetik’ kavramları ile ilişkilendiren
‘görsel kalite’ kavramı,
• İnsanlar, sosyal yapısı gereği diğer insanlarla temas halinde olma ihtiyacı
duymaktadırlar Doğal olarak, insanların ve insan aktivitelerinin varlığı diğer
insanların mekânı tercih etmesinde rol oynamaktadır. Farklı yaş ve cinsiyetten
insanların kentte aktif olması; kentte farklı mevsim, gün ve zamanlarda farklı
grupların aktif ve dinamik varlığı, hareket ve aktivite ile ilişkilendirilen ve insanların
birbirini görüp gözlemleyebildiği, farklı aktivite ve davranışlara imkân sunan,
etkinlik ve organizasyonlara sahip, insanların sosyalleşmesine imkân sunan
mekânları ifade eden ‘canlılık’ kavramı kullanılmıştır (Sargazi Aval, 2015;
Jalaladdini ve Oktay, 2012; Jacobs, 2011).
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3.3.3 Kimlik kriteri
Kimlik, kelime anlamı olarak insan olgusu üzerinden ‘insanın nasıl bir kimse
olduğunu gösteren belirti, nitelik ve özelliklerin bütünü’ olarak tanımlanmıştır (TDK).
Yani, bir insanı, diğer insanlardan ayıran kendine özgü özellikler o kişinin kimliğini
oluşturmaktadır.
Bu tanımla ilişkili olarak kent kimliği ise, kentin farklılaştıran, diğerlerinden ayrılan,
özgün özelliklerini oluşturan her şeydir (Oğurlu, 2014). Kullanıcının mekâna
yüklediği, sosyo-kültürel, ekonomik, tarihsel süreç ve mekânın fiziksel nitelikleriyle
şekillenen anlamlar; kentin coğrafi özelliklerinin yanı sıra kültürüyle şekillenen özgün
formu; kentlinin sosyo-kültürel ve demografik özellikleriyle biçimlenen sosyal
ilişkiler ve aktiviteler üst ölçekte kentin, alt ölçekte mekânın kimliğini
oluşturmaktadır. Kimlik, kentin tarihiyle, kültürüyle ve kullanıcısıyla doğrudan
ilişkilidir. Doğal olarak, mekânın nasıl bir kimliğe sahip olduğu ya da sahip olup
olmadığı, mekânın fiziksel niteliklerinin yanı sıra sosyal yapı ve kullanıcıların mekâna
atfettiği anlamlarla ortaya çıkmaktadır (Green, 2010: 18-32; Güler ve diğ, 2016).
Kent kimliği, yere bağlılığı ve aidiyeti güçlendiren önemli bir kriterdir (Green, 2010:
15). Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisinde de belirtilen ‘aidiyet’ ihtiyacıyla, insanlar bir
yere, bir topluma ait olma ihtiyacı hissetmektedirler. Göregenli (2013)’ye göre,
kendini bir mekâna ait hissetmeyen insanların en temel davranışı o mekânı
terketmektir. Özgün niteliklere sahip kimlikli bir mekânda, insanlar gerek atfettiği
anlamlarla kendinden, gerekse taşıdığı yere özgü özellikleriyle ait olduğu toplumdan
bir parça bulmaktadır ve bu durum insanlara, mekânda kalmak ve o mekânı tekrar
kullanmak için sebepler sunmaktadır.
Kimlik kriterinin birincil göstergeleri olarak;
• O kente özgü nitelikler olarak tariflenebilecek, kentin tarihi, kültürel, doğal,
toplumsal değerlerinin kümülatif birikimiyle oluşan ve

o kentin ve kentlinin

köklerini oluşturan değerleri temsil eden ‘yere özgülük’ kavramı,
• Mekânın, kullanıcı tarafından algılanan tüm duyumsal ve fiziksel algılar neticesinde
kullanıcı zihnindeki temsili olarak ifade edilen (Lynch, 1960; Oğurlu, 2014); halk
tarafından algılanan ortak hatıra-kollektif bellekten, kullanımdan ya da fiziksel
özellikleri ile anlam kazanan mekân ve mekân elemanlarıyla şekillenen ‘imgesel
anlam’ kavramı,
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• Malzeme, renk, doku, biçim ve boyutta çevresinden farklılaşan, bir konsept/fikir ve
kompozisyon/bütünlük dahilinde şekillenen, ‘otantikliği’ temsil eden ‘formda
özgünlük’ kavramı,
• Belirli bir kullanıcı profili25, aktivite ve etkinlikle bütünleşme, ortak katılım ve
deneyimlerle anlam kazanma olarak tariflenebilecek ‘sosyal anlam’ kavramları
kullanılmıştır (Green, 2010).
Detaylı literatür araştırması ve değerlendirmeler sonucu belirlenen kriter ve temel
göstergeler sonucunda Ek C’de sunulmuş olan ‘Kentsel Açık Mekân Kalitesine
yönelik kavramsal model’ kurgulanmıştır. Kriterlerin temel (birincil) göstergeleri
belirlendikten sonra, literatür araştırmasına referansla ikincil göstergeleri ile belirlenen
göstergelerin nitel ya da nicel olarak ne şekilde ölçüleceğine ve değerlendirileceğine
dair parametreler belirlenmiştir. Belirlenen parametrelere referansla analizler ve analiz
grupları oluşturulmuştur. Bu modelin kriter ve birincil göstergelerini içeren diagram
(I.C.A: Identity-Comfort-Attractiveness) şekil 3.2’de belirtildiği gibidir:

Şekil 3.2: Kentsel açık mekân kalite kriterleri model diagramı: I.C.A.

Mekânlarda kullanıcı profili bağlamında bazı mekânların ‘aile mekânı’, ‘eril mekân’, ‘kadın dostu
mekân’ ya da ‘genç’ mekânı’ olarak anlam kazanabildiği görülmektedir.
25
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Ek C’de verilmiş olan modelde, hangi parametrenin hangi göstergeye ait olduğu
numaralandırma ile; parametrelerin hangi analiz ya da analizlerle değerlendirildiği ise
numaralandırma ve renklendirme yoluyla belirtilmiştir.
Modelde, her bir parametrenin alabileceği maksimum- minimum puan aralıkları
belirlenmiş; parametrelerden elde edilen toplam puan ile ikincil göstergelerin; ikincil
göstergelerden elde edilen toplam puan ile birincil göstergelerin ve son olarak
kriterlerin maksimum-minimum puan aralıkları belirlenmiştir. Bu puan aralıkları 5’li
likert skalasına göre bölünerek kalite düzey aralıkları oluşturulmuştur.
Ek C’de verilmiş olan modelde belirlenmiş olan analizler sonucunda, 5 başlık altında
analiz setleri oluşturulmuştur. Bunlar, ulaşım ağı analizleri, biçim ve boyuta yönelik
analizler, Kent estetiği ve kent kimliğine yönelik analizler, kentsel tasarımda teknik
ölçü ve düzenlemelere yönelik analizler ve kullanıcıya yönelik analizlerdir. Şekil
3.3’de birincil (temel) göstergelerin hangi analizlerle değerlendirildiği gösterilmiştir.
İkincil gösterge ve analiz ilişkisini gösteren detaylı çizelge ise Ek D’ de verilmiştir.
3.4 Bölüm Sonucu
Bu bölümde, insanların refah ve mutluluğunun yaşam kalitesiyle olan ilişkisi
irdelenmiştir. İnsanların, yaşamdaki ihtiyaçlarının karşılandığı düzeyde tatmin ve
memnun oldukları, Doğal olarak yaşam kalitesinin bireyin mutluluk ve refahını
doğrudan etkilediği sonucuna varılmıştır. Yaşam kalitesinin, kentsel tasarım
disiplinini ve bu çalışmanın kapsamını ilgilendiren kısmı olan kentsel yaşam kalitesi
ise bir kentte yaşamaktan duyulan memnuniyet durumu olup kentin sosyal, ekonomik,
fiziksel, kültürel birçok boyutuyla ilişkilidir. Kentsel mekân kalitesi ise, kentsel yaşam
kalitesiyle kentin fiziksel boyutunda ilişkili olup kentsel mekânın sahip olduğu
biçimsel, estetik, işlevsel, teknik nitelikleri, yaşam kalitesini gerek sosyo-kültürel
gerekse psikolojik, estetik ve ekonomik anlamda arttırmaktadır.
Kentsel açık mekânın, kullanıcıların mekânsal ihtiyaçlarını karşılayabilecek
niteliklere sahip olması mekân kalitesini tanımlamakta olup; bu niteliklerin ihtiyaçları
karşılayabilme düzeyi mekânın kalite düzeyini belirlemektedir.
Mimari disiplinlerin varoluş sebebi ‘insan’dır. Mimari disiplinlerin tamamı, insanların
refah, mutluluk, sağlık ve huzur içinde yaşayabileceği mekânlar tasarlamayı amaçlar.
Bu noktada, kaliteli kentsel açık mekânlar, insanların bir kentte huzur ve mutluluk
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içerisinde yaşayabilmesi için şarttır. Bu doğrultuda, uluslararası ölçekte bir mekânı
kaliteli yapan kriterlerin neler olduğu birçok çalışmada araştırılmıştır. Bilim
insanlarının vermiş olduğu kriterler birbiriyle ilişkisi, benzerlik ve farklılıkları
bağlamında hem literatür araştırmasından yola çıkarak hem de sunmuş oldukları
bilgiler doğrultusunda karşılaştırılıp gruplandırıldığında;
• "İlgililik, algılanabilirlik, düzen, okunabilirlik, tanımlılık, tamamlayıcılık, tanımlı
başlangıç ve bitiş" kriterlerinin "algılanabilirlik" kavramıyla ilişkili olduğu;
• "Bağlantılılık, yürünebilirlik, ulaşabilirlik, süreklilik" kriterlerinin "erişilebilirlik"
kavramıyla ilişkili olduğu;
• "Güvenlik ve koruma" kavramlarının "güvenlik ve güven hissi" kavramlarıyla ilişkili
olduğu;
Bu kavramların, insanların mekânda rahat hareket edebilirliği, mekânı rahat
kullanabilirliği; korku, stres ve kaostan uzak olma isteğiyle ilişkili ve temelde hepsinin
"Konfor" kriterinin göstergeleri olduğu sonucu çıkarılmıştır.
• "Kullanım ve aktivite çeşitliliği, işlevsel çeşitlilik, seçim, yapılarda çeşitlilik"
kriterleri ise "çeşitlilik" kavramıyla;
• "Estetik, detay" kriterlerinin "görsel kalite" kavramıyla;
• "Geçirgenlik, aktivite ve organizasyonlar, aktif cephe" kriterlerinin "canlılık"
kavramıyla ilişkili olduğu;
Bu kavramların merak etme, keşfetme gibi kavrama ihtiyaçları; görsel tatmin ve
duyusal zevk gibi estetik ihtiyaçlar; farklı aktivite ve davranışlara imkân verme ve
seçebilme gibi sosyal ve ekonomik ihtiyaçlarla ilişkili; temelde hepsinin "Çekicilik/
Cazibe" kriterinin göstergeleri olduğu sonucu çıkarılmıştır.
• "Benimseme, yer duygusu, yere bağlılık" kriterlerinin "yere özgülük (kültürel
anlam)" kavramıyla;
• "Mekân karakteri, özgünlük" kriterlerinin "Özgün form (mimari anlam)" kavramıyla;
• "Katılım, etkileşim, sosyalleşebilirlik" kriterlerinin "sosyal anlam" kavramıyla
ilişkili olduğu;
Bu kavramların, insanların aidiyet isteğiyle ilişkili ve temelde hepsinin "kimlik"
kriterinin göstergeleri olduğu sonucu çıkarılmıştır.
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Kurulan bu kavramsal ilişkiler neticesinde, bir mekânı kaliteli yapan 3 kriter "konfor,
çekicilik ve kimlik" olarak belirlenmiştir. Kriterlerin birincil göstergeleri yukarıda
belirlenen göstergeler olup; literatür araştırmasından yola çıkarak 72 ayrı ikincil
gösterge ve bu göstergelerin 108 farklı parametresi belirlenmiştir (Ek C).
Parametrelerin ölçülebilmesi adına 6 analiz seti oluşturulmuş olup bunlar "ulaşıma
yönelik, biçim ve boyuta yönelik, çeşitliliğe yönelik, kent kimliği ve estetiğine
yönelik, teknik ölçü ve standartlara yönelik, kullanıcıya yönelik analizlerdir."
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Şekil 3.3:Birincil göstergelerin hangi analizlerle değerlendirildiğine yönelik çizelge.
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4. ALAN ÇALIŞMASI
Bölüm 1’de değinilmiş olan gerek caddelerin barındırdığı ulusal ve uluslararası
problemler, gerekse yerel ölçekte örneklem alanın barındırdığı mekânsal problemler
neticesinde; Van metropoliten alanı içinde doğrusal bir ticaret merkezi ve ana omurga
özelliği gösteren, ticari odak özelliği taşıyan, kentsel dokunun yoğun olduğu İpekyolu
ilçesinin Cumhuriyet Caddesi ve yakın çevresi; örneklem alanı olarak seçilmiştir.
Alan çalışması, Cumhuriyet Caddesi’nin, problemlerin en yoğun görüldüğü Beşyol
kavşağı ve Kazım Karabekir Caddesi arasındaki 560 m’lik kısmı ile sınırlandırılmış
ve kentsel tasarım ölçeğinde analiz edilmiştir. Bununla birlikte, Kent ve kullanıcısı ile
bir bütün olduğu göz ardı edilemeyecek olan cadde, alan çalışması kapsamında
öncelikle üst ölçekte incelenmiştir. Bu doğrultuda Van’ın coğrafi özellikleri,
demografik yapısı, mekânın tarihsel süreç içindeki değişimi üst ölçek incelemelerle
irdelenmiştir.
Alan çalışmasının ikinci kısmında, çalışma alanına yönelik analizler yapılmış; Analiz
setleri, önerilen kalite kriterleri modelinde belirlenen gösterge ve parametreler
doğrultusunda ‘ulaşıma yönelik analizler’, ‘biçim ve boyuta yönelik analizler’,
‘çeşitliliğe yönelik analizler’, ‘kent estetiği ve kent kimliğine yönelik analizler’,
‘teknik ölçü ve düzenlemelere yönelik analizler’ ve ‘kullanıcıya yönelik analizler’
olarak 6 başlıkta oluşturulmuştur. Cumhuriyet Caddesi’nin kalite düzeyi, mekânsal,
işlevsel ve yerel yönetim hizmetleri bileşenleri üzerinden, belirlenen gösterge ve
parametreler doğrultusunda ve kentsel tasarım ölçeğinin gerektirdiği detayda analiz
başlıkları altında sorgulanmış ve değerlendirilmiştir.
4.1 Van Kentine Yönelik Üst Ölçek İncelemeler
Van kenti 38029’39’’ kuzey enlemiyle, 43022’48’’ doğu boylamlarında yer alan,
Türkiye’nin Doğu Anadolu bölgesinde bulunan, yüzölçümü 20.842 km² olan ve
yüzölçümü açısından 6. büyük ilimizdir. Doğuda İran ile yaklaşık 250 km sınırı olan
ili, batıda Van gölü sınırlamaktadır. Rakımı (denizden yüksekliği) yaklaşık 1726
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m’dir. Van ili 13 ilçeye sahiptir ve Merkez ilçesi, nüfus bakımından en kalabalık ilçe
olan ve çalışmanın örneklem alanını da içinde barındıran İpekyolu’dur (Şekil 4.1).

Şekil 4.1: Van kentinin ülke içerisindeki yeri (Url 15).
Van İli dağlık bir coğrafyaya sahip olup; kent merkezi Van ovasında yer almaktadır
ve topoğrafik eşikleri bulunmamaktadır. İl depremsellik açısından oldukça aktif bir
bölgedir. Çalışma alanının içerisinde bulunduğu İpekyolu ilçesi 2. Derece deprem
bölgesidir (Turna, 2016). Ocak 2000- Ocak 2021 iklim verilerine göre; Van ovasında
yıllık sıcaklık ortalaması 9,5°C’dir. Sıcaklık, kış mevsiminde ortalama sıcaklık -2,3°C,
yaz mevsiminde ise 19,5°C’dir (Url 13). Ocak 2000- Ocak 2021 yılları arasında hâkim
rüzgâr yönü %23 ile Batı sektörlü; İkinci derece hâkim rüzgâr yönü %18 ile doğu
sektörlü; Üçüncü derece hâkim rüzgâr yönü ise %12 ile Kuzeydoğu sektörlüdür.
Ortalama rüzgâr hızı ise 8,3 km/sa’dir (Url 13). Kış aylarında soğuk ve şiddetli esen
rüzgarlarla yılda 5 gün fırtınalara rastlanmaktadır (Kalelioğlu, 1991). Bölge ekim
sonundan mayıs başına kadar Sibirya’dan gelen soğuk, ağır ve kuru hava kütlelerine
maruz kalmaktadır. Ovada yılın ortalama 97 günü yağmurlu geçmekle birlikte 103
günü kar yağışlıdır (Url 14).
4.1.1 Van’ın demografik yapısı
Van coğrafyası M.Ö. 41. yy’de Hurrilerden bu yana birçok farklı millet ve dine ev
sahipliği yapmış çok kültürlü bir coğrafyadır. 17. Yüzyıla kadar kent nüfusuyla ilgili
net bilgiler olmamakta olup, 17. Yüzyıl öncesi etnik yapısıyla ilgili çoğunlukla Türk,
Kürt, Pers ve Ermenilerin yıllarca beraber yaşadığı çıkarımı yapılabilmektedir (Talay,
1988; Çağlayan, 2019; Kılıç, 1997). Van, kenti hem demografik, hem de sosyal ve
ekonomik olarak oldukça etkileyen bir değişim geçirmiştir. 1914 Rus-Osmanlı savaşı
sırasında Ermeni ayaklanmasının yaşanması ve Ermenilerin kentten tehcir edilmesi ile
savaşta verilen müslim-gayrimüslim kayıplarla beraber kent nüfusu %544 oranında
azalmıştır (Çağlayan, 2019). Uzun yıllar boş ve sahipsiz kalan kent, 1914’deki
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nüfusuna 1965 yılında bile erişememiştir. 1918-1919 döneminde sahipsiz ve metruk
kalan Van kentinin iskanı üzerinde durulmuştur. Bu sebeple etnik kökene
bakılmaksızın Müslüman nüfus Van’a yerleştirilmeye başlanmış; bölge etnik köken
ayırmaksızın müslümanlaştırılmaya çalışılmıştır. Cumhuriyet döneminde ise
bölgedeki iskân politikaları "Türkleştirme" yönünde şekillenmiştir. 1923-1940 yılları
arasında yapılan Cumhuriyet dönemi iskân politikası ile 13.545 kişi kent ve kentin
yakın çevresine yerleştirilmiştir (Çağlayan, 2019). Bu tarihten 1990’lara kadar kentin
etnik unsurlarını çoğunlukla Anadolu Türkleri ve İranlı Azeri Türkler (Küresünniler)
oluşturmuştur.
1930-1960 arası kent yavaş artan bir nüfus sürecinde ilerlerken 1960 sonrası kentleşme
süreciyle kırdan kente hızlı bir göç hareketi başlamış ve 1960-2019 arası nüfus hızlı
bir şekilde artmıştır. Kent, 1990 yılından sonra hızlı bir nüfus artışı sürecine girmiştir.
Bu artışın temel sebebi güven problem ve terör baskısıyla köylerden ve çevre küçük
illerden kontrolsüz ve yoğun göç almasıdır. Bu dönemde yaşanan göç literatürde
‘’zorunlu/ gönülsüz göç’’ olarak nitelendirilmektedir (Talay, 1988).
Göçle gelen vatandaşlar Van kentinin siyasasını ve sosyo-kültürel atmosferini
tamamen değiştirmiştir. Hızlı ve kontrolsüz nüfus artışı işsizlik ve geçim sıkıntısını
beraberinde getirmiştir. Kentleşen fakat kentlileşemeyen Van, köylü davranış
örüntüsüne bürünmüştür. Oluşan yeni demografiyle kentsel davranış örüntüleri kırsal
edinimler kazanmıştır.
4.1.2 Van Merkez ve Cumhuriyet Caddesi’nin kısa kent ve planlama tarihi
Van Kenti, çok eski bir tarihe ve farklı milletlere ev sahipliği yapmasıyla bir
medeniyetler beşiği olmasına karşın, Anadolu ve doğu ülkeleri arasında bir sınır
bölgesi olmasından dolayı, tarih boyunca egemen güçler arasında el değiştirmiştir.
Van havzasında Hurri’lerden bu yana (M. Ö 41.yy) kesintisiz bir yerleşim
süregelmektedir (Talay, 1988). Milattan önce yaklaşık 500 yıl Urartu hakimiyetinde
kalan kent 10’dan fazla hükümdarlığa ev sahipliği yapmıştır. Kent milattan sonra 11.
Yüzyılda Türklerin hakimiyeti altına girmiştir (Şekil 4.2).
Yerleşimlerle ilgili bilgiler en uzak tarih olarak M. Ö 11.yy ‘da Urartularla beraber
belirmektedir. Urartular, Van kalesini inşa etmiş ve Tuşpa (Güneş Şehri) denilen Van
şehrini de imar ederek başkent yapmıştır (Yıldız M. Z., 2016). Kentin 8.yy’da Asur
hücumları ile tamamen yıkılmasının ardından Urartular, Tuşpa şehrinin 7 km
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kuzeydoğusunda Toprakkale denilen yerde bir şehir merkezi kurmuştur. Bu ikinci
Urartu kenti bugün üzerinde oturduğumuz Van şehrinin temelini oluşturmuştur
diyebiliriz. Öyle ki, Toprakkale’nin kurulmasından sonra iskanın ovaya indiği
bilinmektedir (Talay,1988).
19. Yüzyılda Van’ı ziyaret ederek 1838’de kentin planını çizen Charles Texier’e göre
kent 3 kısımdan oluşmaktadır. İlki Van kalesidir ki, o dönemde yerleşme açısından
önemini yitirmiştir. İkincisi Kalenin güneyindeki asıl (eski) Van kentidir. Bu bölge
yoğun bir nüfusa sahiptir. Kerpiç ve ahşap evlerin yoğun olduğu kentin ekonomik ve
idari merkezidir (Yıldız M. Z., 2016) (Şekil 4.3). Üçüncü kısım ise Bahçe şehir olarak
adlandırılan kısımdır. 1850’li yıllarda eski Van kentinin nüfusu taşıma kapasitesini
aştığı için kent kale çevresinde Bahçeler denilen kısma (ovaya) yayılmaya başlamıştır
(Şekil 4.3).
19.yy. Van’ının 1850’lerden sonra kültürel ve ekonomik anlamda geliştiği
görülmektedir. Kentin bahçelere yayılmasından sonra süreç yoğun bir inşaat
faaliyetini de getirmiştir. "Kieser’e göre Van bir Avrupa kenti izlenimi uyandırıyordu;
Avrupai tarzda giyiniyor ve bisiklete biniliyordu" (Kieser 2005; alıntılanan Çağlayan,
2019: 59). 1893-1898 yıllarında kente iki kez gelen Lynch, 1901 yılında Van kent
planını çizmiştir.
Van kenti 20.yy. başlarına kadar 19.yy’daki formunu büyük oranda korumuştur. Eski
kent varlığını sürdürmekle beraber, mekânsal sıkışıklıktan dolayı önemini yitirmiştir.
Bahçeler bölgesi ise yeşil dokusuyla cazibe merkezidir (Çağlayan, 2019) (Şekil 4.3).
Cumhuriyet’in ilanından sonra eski şehrin güneydoğusuna inşa edilmiş modern Van,
Türkiye Cumhuriyeti’nin oluşturduğu yeni bir kentsel mekândır. Cumhuriyet dönemi
ilk imar planı Asım Kömürcüoğlu tarafından 1946 yılında yapılmıştır (Gülaç, 2014).
Cumhuriyet sonrası ilk Van kent planının akıbeti bilinememekle birlikte Aydın Talay
(1988)’ın ölçeksiz ve tarihsiz olarak verdiği Van Kenti Şehir Planı incelendiğinde
gerek yapı yoğunluğunun seyrekliği gerekse Cumhuriyet caddesine yapılan ilk
binaların planda yer almasından dolayı, 1940’lı yıllara ait bir plan olduğu çıkarımı
yapılabilmektedir. Yeni Van kenti, 1940’lı yıllarda ‘yeni çarşı’ olarak adlandırılan
Cumhuriyet Caddesi etrafında şekillenmeye başlamıştır (Şekil 4.4). Caddenin etrafına
kerpiçten dükkanlarla beraber Valilik, Tekel Binası, Gümrük Müdürlüğü, Belediye,
Halkevi, Vali Konağı gibi resmi kurum binaları ile otel ve iş yerleri inşa edilmiştir.
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Şekil 4.2: Van’ın kent tarihi.

Şekil 4.3: Eski Van kenti ve kentin tarihsel süreç içerisindeki değişimi.
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Yeni Çarşı olarak adlandırılan Cumhuriyet caddesi çevresinde birçok resmi kurum ve
kuruluş yer almaktadır; kentin merkez ve kurumsal yapılanmasının bu caddede
oluşturulmaya başlandığı görülmektedir (Şekil 4.4). 1940’lı yıllarda kent merkezinin,
günümüz Beşyol kavşağı ile Uzun sokak arasındaki (planda Hükümet Konağıyla
başlayıp Vali Konağı ile biten kısım) 900m’lik alanda gelişmeye başladığını söylemek
mümkündür.

Şekil 4.4: Van İli, Tahmini 1940’lı yıllara ait şehir planı (Talay,1988, Ek Harita’dan
düzenlemiştir).
Cumhuriyet Caddesi’nin ilk yıllarına ait görseller incelendiğinde, bugünkü
yoğunluğundan ve formundan tamamen farklı olduğu ve araç yoğunluğunun olmadığı;
insanların caddeyi yayan olarak rahatlıkla kullanabildiği görülebilmektedir (Şekil 4.5).

Şekil 4.5: Tahmini 1940’larda Cumhuriyet Caddesi (Öztürk, 2018).
1974 yılı imar planı Cumhuriyet caddesi ve yakın çevresi özelinde incelendiğinde,
resmî kurumların korunarak kullanımına devam ettirildiğini ve kurumlara ek olarak
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caddede sosyo-kültürel donatılara da yer verildiğini söylemek mümkündür. Bununla
birlikte, 1946 yılı planında 1 ve 2 katlı seyrek konumlu kerpiç evlerin ve kurumların
yerini daha yoğun ve dikey bir yapılaşmanın aldığı görülmektedir. Çalışma alanındaki
ticari birimler bitişik ve blok nizamdan oluşan minimum 3, maksimum 5 katlı birimler
olarak önerilmiştir. Planda, caddenin ticari fonksiyonunu sürdürerek güney önünde
gelişmeye devam ettiği; bununla birlikte, kent merkezinde bir kamusal mekân yaratma
kaygısının olmadığı görülmektedir (Şekil 4.6).

Şekil 4.6:Cumhuriyet Caddesi’nin 1974 Yılı 1:1000 ölçekli Uygulama İmar Planı
(Ankara İller Bankası, 1974 UİP’den düzenlenmiştir).
1974 planında, Cumhuriyet caddesi için verilen yol profili incelendiğinde, yolun iki
cephesinde 3’er metre kaldırım, 2 m refüj ve 16 m taşıt yolundan oluştuğu ve 24 m
genişliğe sahip olduğu görülmektedir (Şekil 4.7).

Şekil 4.7: 1974 Planı Cumhuriyet Caddesi 1:100 ölçekli yol profili (Ankara İller
Bankası, 1974 UİP Plan Açıklama Raporu).
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1975 yılı imar planı değişikliğinde çalışma alanında bir değişiklik yapılmamıştır.
1978 yılı Van 1:5.000 ölçekli revizyon imar planı- plan açıklama raporunda "Kentin
mevcut ticaret bölgesinin planlama kararları doğrultusunda güneye kanalize edildiği;
Ana yollar bitişiğinde ticarete dönüşmesi önerilen noktalarda ortalama 25 m
derinliğinde ticaret adaları önerildiği ve diğer ticaret alanlarının mülkiyet sınırları
gözetilerek, verilmiş olan yol boyunca %100 kullanış biçimi olarak önerildiği"
belirtilmiştir. Bu açıklamadan, Cumhuriyet caddesi boyunca tamamen ticaret
fonksiyonlarının önerildiği anlaşılabilmektedir. Plan açıklama raporunda merkezdeki
fonksiyonlar toptan ve perakende ticaret, küçük sanatlar, gazino ve kahvehaneler ile
otel ve depolar olarak sıralanmıştır. Ek olarak, ilerleyen yıllarda, merkezdeki resmi
kurum ve kuruluşların daha geniş alanlara kayma eğiliminde olabileceği belirtilmiştir.
1978 yılı 1:5000 ölçekli revizyon imar planında çalışma alanına yönelik bir revizyon
yapılmamıştır.
1996 yılı imar planı, 1992 yılında Esat Turaklı tarafından yapımına başlanan ve
zorunlu göç sürecinde yürürlükte olan plandır. Cumhuriyet caddesi ve yakın çevresini
de içine alan Merkezi iş alanı (MİA), Özel proje alanı (ÖPA) olarak çalışılmıştır. Plan
dahilinde MİA bölgesinde sosyal donatılar önerilmiş ve bütünleştirici yol ağı
uygulamaları yapılmıştır.
1974 planında, blok ve bitişik nizamlı, 4 ve 5 katlı yapılar Cumhuriyet Caddesi’nde
önerilmiş iken 1996 planında blok nizamın yerini tamamen bitişik nizama bıraktığı
görülmektedir.26 Kat yükseklikleri ise cadde cephelerinde 5 kat olarak korunmuş ancak
yakın çevresindeki yapılarda yükseklik artırımına gidilmiştir.
1996 planı, 2013 ilave revizyon planı yapılana kadar 17 yıl yürürlükte kalmıştır. Ancak
yerel yönetimler, kamu yararını gözetmeksizin plan üzerinde çok sayıda parsel bazlı
tadilatlar yaparak planı uygulanamaz hale getirmişlerdir. Bu süre zarfında sadece
çalışma alanında bile, 36 adet ada ya da parsel bazlı tadilat/plan değişikliği yapılmış
olup 2011 Van depremleri (23 Ekim-9 Kasım) sonrası geçerliliğini tamamen
yitirmiştir. 1996 planı ve plan değişiklikleri (Şekil 4.8) ile 2005-2020 uydu görüntüleri
karşılaştırıldığında;

Bitişik nizamlı yapılaşmada çekme payı olmadığı için blok nizama göre daha fazla yapılaşmaya
imkân vermektedir.
26
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• 1996 yılı planında, 1 no’lu sokak üzerindeki yapı adasında önerilen yeşil alan 2008
plan tadilatı ile, söz konusu alan otopark ve yeşil alan olarak yeniden düzenlenmiştir.
Bu plan değişikliği ile yeşil alanın bir kısmı otoparka dönüştürülmüştür (A).
• 1996 yılı planında, 2 no’lu sokak üzerinde 2 mahalle parkı önerilmiştir. Ancak en
eski uydu görüntüsünden (2005) günümüze kadar bakıldığında, bu parkların faaliyete
geçirilmediği görülmektedir (B).
• 1996 planı üzerine yapılan ada bazlı 2005 plan değişikliği ile, Cumhuriyet dönemi
yapılarından olan Gümrük binası yıkılmış ve yerine park önerilmiştir. Bu park ancak
2015 yılında uygulanmıştır (C).
• 1974 planında Belediye ve Müze yanındaki İlkokul alanı, 2010 plan değişikliği ile
AVM olarak önerilmiştir (D).

B
B

A

D
C

Şekil 4.8: Plan Değişiklikleriyle beraber 1996 yılı Van Uygulama İmar Planı baz
alınarak yapılmış arazi kullanımı (Van Büyükşehir Belediyesi, 1996 UİP’den
düzenlenmiştir).
2013 Van Merkez ve Çevresi İlave ve Revizyon İmar planı 6 etap halinde
hazırlanmıştır. 2013 Planı incelendiğinde (Şekil 4.9);
• 1996 planında defterdarlık resmi kurumu olarak önerilen alan, 2013 yılında 7 katlı
ticaret alanı olarak önerilmiştir (A).
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• Tekel Müdürlüğü resmi kurum parselinin bir kısmı 2013 yılında ticaret alanı olarak
önerilmiştir (B).
• Hükümet binası ise ÖPA ilan edilerek Merkez parkı olarak önerilmiştir (C).
• Tekel Müdürlüğünün yanındaki yapı adası ’96 planında ticaret ve yeşil alan iken
2013 yılı planında ÖPA ilan edilmiştir (D).
• PTT Resmi kurumunun cadde üzerinde olan birimi 2013 yılında ticaret- turizm
fonksiyonu olarak önerilmiştir (E).
• PTT kurumunun karşısındaki Merkez bankası, park, belediye ve müze alanı ÖPA
ilan edilmiştir (F).
2013 planı ile Cumhuriyet Caddesi’ndeki resmî kurumların tamamı-Tekel Binası,
Merkez Bankası ve Hükümet Binası hariç- ticaret fonksiyonuna çevrilmiştir. Bu plan
ile Cumhuriyet Caddesi’nin Cumhuriyet’in ilk yıllarında caddeye yüklenen ‘idari
merkez’ fonksiyonunu tamamen kaybettiğini ve günümüzde ‘ticaret merkezine’
dönüştüğünü söylemek mümkündür. Caddenin Planlama tarihinde dikkat çeken bir
diğer unsur, yapılan her planda kat artırımına gidildiği yönündedir. 1940’lı yıllarda tek
ya da 2 katlı resmî kurumların olduğu; 1975 planında blok ve bitişik nizam 4 ve 5 katlı
birimler, yeşil alanlar ve kamusal kurum ve kuruluşlara sahip olan cadde, 2013 yılında
6 ve 7 katlı ticari birimlerden oluşan bir ticaret merkezine dönüşmüştür.

A

C
B
D

E

F

Şekil 4.9: 2013 Van merkez ve evresi ilave ve revizyon imar planı, Cumhuriyet
Caddesi ve yakın çevresi.
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2013 yılı uygulama imar planı ve 2020 yılı çalışma alanı arazi kullanımı karşılaştırmalı
olarak incelendiğinde (Şekil 4.10);
• Planda ticaret alanı olarak önerilmiş 1 numaralı alanın günümüzde açık otopark
olarak kullanıldığı görülmektedir.
• 2013 planında ÖPA ilan edilen ve kent parkı olması planlanan Hükümet konağında
halen bu proje hayata geçirilmemiştir (2).
• Planda ÖPA ilan edilen ve yeniden tasarlanması planlanan 3 numaralı alan için henüz
bir çalışma yapılmamıştır. Alan, park olarak kullanılmakta olup batısında yer alan
ticari birim âtıl durumdadır.
• Planda ÖPA olarak önerilen 4 numaralı alanda herhangi bir proje hayata
geçirilmemiştir. Bu alanın büyük bir kısmı (4.1) açık otopark olarak kullanılmakla
birlikte cadde üzerindeki alan (4.2) boş ve işlevsiz durumdadır.
• Planda park olarak önerilen 5 numaralı alan 2020 yılında inşaat alanı durumundadır.

1

1
2

2

3

3

4
5

5

4.1
4.2

Şekil 4.10: 2013 Van merkez ve çevresi ilave ve revizyon imar planı; Cumhuriyet
Caddesi ve yakın çevresi 2020 yılı mevcut arazi kullanımı.
Planın yapılması üzerinden 7 yıl geçmesine rağmen birçok plan kararı halen hayata
geçirilmemiştir ve önerilen fonksiyonlar yerine farklı kullanımlar mevcuttur. Çalışma
alanı özelinde incelendiğinde, Cumhuriyet Caddesi üzerindeki kentsel açık alanların
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neredeyse tamamı (3 açık yeşil alan haricinde) açık otopark olarak kullanılmaktadır.
Bunun başlıca sebepleri ise, kentin ulaşım master planının olmamasından kaynaklı
trafik ve park yeri problemleridir. Nüfusu ve yapı yoğunluğu giderek artan kent
merkezi taşıt yoğunluğunu kaldıramamaktadır.
2013 yılı 1:1000 ölçekli UİP kararlarının birçoğunun uygulanmadığı göz önüne
alınarak, günümüzde Cumhuriyet Caddesi’nin sadece yüksek katlı ticari yapılar,
kaldırım ve otoparktan oluştuğunu söylemek yanlış olmamaktadır. Başlangıçta
"Cumhuriyet kenti idari merkezi" kimliği yüklenen ve bu yönde planlanan Cumhuriyet
Caddesi yıllar boyunca ticari ve sosyo-kültürel fonksiyonu öne çıkan bir yaklaşım ile
planlanmaya çalışılmıştır. Ancak ne ‘74 planı ne de ‘96 planı tam anlamıyla
uygulanamamıştır. Kent merkezinde kat adetleri hızla artmış, kentsel yeşil alan, resmi
kurum ve sosyo-kültürel alanların yerini zamanla tamamen ticari birimler almıştır.
Hazırlanan planlar üzerinden yapılan ada ve parsel bazlı birçok değişiklik planları
uygulanamaz hale getirmiştir.
Kent merkezleri ya da diğer adıyla merkezi iş alanları (MİA), (central business
districts), kentin ana ticari caddeleri ve ana kamu binalarını içeren bölümüdür (Rice,
2009). MİA’lar arazi kullanım türleri ve yoğunluklarındaki farklılıklar nedeniyle
kentin diğer bölgelerinden farklılaşmaktadır. Bu farklılık, literatürde çekirdek-çeper
modeli (core-frame model) ile açıklanmaktadır (Rice, 2009; Boyce, 1960).
Kentin çekirdeği olan kent merkezleri, perakendecilik, ofis, hukuk ve diğer belediye
işlevlerini içeren yüksek dereceli hizmet faaliyetlerinin yoğunluğuyla ve siyasi ve
kültürel gücün yoğunlaştığı, çeşitli ofislerin bulunduğu, belediye ve diğer idari
kurumları içerisinde barındıran (Rice, 2009: 20); iş, meslek, tüketim, eğlence,
toplumsal, ulaşım ve üretim hizmetlerini içeren ve ulaşım ağlarının merkezindeki
alanlar olarak karakterize edilmektedir.
On dokuzuncu yüzyılda tipik MİA, kesişen rotaların odağında kompakt birimlerdi
(Rice, 2009: 20). Zaman içerisinde, motorlu taşıt kullanımının-bireysel hareketliliğin
artması ve uzak bölgelere erişimin kolaylaşması, merkezdeki yoğunluk ve sınırlı
miktardaki merkezi arazinin olması, merkezdeki kira ve arazinin yüksek bedelleri gibi
sebeplerle merkezdeki bazı faaliyetler dışarı itilmeye başlanmış ve merkezin çekirdek
formu saçaklanma göstermeye başlamıştır (Rice, 2009). Van’ın mevcut kent merkezi
de, ilk planlandığı tarih olan 1946 yılında kentin kesişen rotaların odağında
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-Cumhuriyet Caddesi ve çevresi’nde- gelişmeye başlamış; günümüze kadar olan süreç
içerisinde, sınırlı merkez alanı sebebiyle sahip olduğu nüfusa yetersiz kalmaya
başlayan ve ticari bir baskıya maruz kalan kent merkezi Kazım Karabekir Caddesi,
İskele Caddesi ve İpekyolu Bulvarı’na doğru bir saçaklanma eğilimine girmiştir.
Kamu kurum ve kuruluşları Cumhuriyet Caddesi’nden ayrılarak çoğunlukla İpekyolu
Bulvarı ve İskele Caddesi üzerinde yer seçmiştir. 1978 planı, plan açıklama raporunda
da belirtildiği gibi merkezdeki resmi kurum ve kuruluşlar daha geniş alanlara kayma
eğilimi göstermişlerdir.
Günümüzde Cumhuriyet caddesi, merkezi iş alanı ve kent merkezi özelliğini halen
sürdürmekle birlikte, ilk planlandığı dönemin ‘Cumhuriyet kenti idari merkezi’
kimliğini kaybetmiş; günümüzde daha çok küçük perakende ticaret birimlerinin
yoğunlaştığı doğrusal bir ticaret merkezi özelliği göstermektedir.
Bununla birlikte, 21. Yüzyıl’da dünya genelinde kentsel yenilenme gibi gelişmeler
neticesinde, MİA’ların artık şehrin çekiciliğini arttıran, kentin kimliğini vurgulayan ve
sosyal etkileşime teşvik eden daha yaygın bir şehir hareketinin merkezinde olduğunu
göstermektedir. Kentin sembolü olan MİA’lar, günümüzde kentler için yalnızca
ekonomik bir önem değil, sosyal ve kültürel olarak da büyük önem taşımaktadır.
4.2 Çalışma Alanına Yönelik Analizler
Çalışma alanı olan Cumhuriyet Caddesi ve yakın çevresi, Van kentinin 3 merkez
ilçesinden birisi olan İpekyolu ilçesinde yer almaktadır. Eski Van kentinin bir kısmı
ve Van Kalesi’ni de içerisinde barındıran İpekyolu ilçesi, Asım Kömürcüoğlu’nun
1946 yılında yaptığı plan ile yeni Van kentinin şekillenmeye başladığı, birçok ticaret
ve kamu birimini barındıran Merkez konumundadır.
Van Kalesi’nin doğusunda gelişen ve büyüyen yeni kent ile eski kenti, günümüzde bir
sınır görevi görerek birbirinden ayıran yol ise ‘İpekyolu Bulvarıdır’. İpekyolu
Bulvarı’na dik olarak bağlanan ve doğu-batı yönlerinde hizmet veren ‘İskele, Sıhke,
Kazım Karabekir ve İki Nisan Caddeleri’, kuzey-güney doğrultusunda hizmet veren
Cumhuriyet Caddesi’ne dik bağlanarak kentin ana damarlarını oluşturmaktadırlar.
Kent merkezi, bu ulaşım akslarının kesiştiği doğrusal bir odak olarak, Cumhuriyet
Caddesi ve çevresinde oluşum göstermiştir (Şekil 4.11). Bir önceki bölümde de
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değinildiği üzere, ilk planlandığı zaman, Beşyol kavşağı ile Kazım Karabekir Caddesi
arasında oluşum göstermeye başlayan kent merkezi, zamanla saçaklanarak ve
büyüyerek çoğunlukla Caddenin devamı olan güneye doğru ve caddeye dik bağlanan
akslar boyunca genişlemiştir.
Çalışma alanı, kent merkezinin gelişim göstermeye başladığı, Cumhuriyet Caddesi’nin
Beşyol Kavşağı ve Kazım Karabekir Caddesi arasında kalan kısmı ve caddeyle ilişkili
yakın çevresi olarak belirlenmiştir. Kent merkezinin en eski parçası olan çalışma alanı,
süreçle beraber fiziksel olarak yıpranmıştır. Bununla birlikte, ulaşımla ilgili ciddi
problemleri olduğu; kamusal bir mekân olarak kullanımında ciddi sıkıntılar
barındırdığı düşünülen alanın, kent merkezi olması açısından kent ve kentliler için
önemi de göz önünde bulundurularak kentsel açık mekân kalitesinin değerlendirilmesi
açısından uygun bir alan olduğuna karar verilmiştir.
Çalışma alanının mevcut durum arazi kullanımı 1:1000 ölçek detayında, 2020 yılının
aralık ayında, alanda doğrudan gözlem yoluyla analiz edilmiştir. Alanda, kamu
kurumu olarak Valilik ve Merkez Bankası bulunmaktadır. Diğer idari kurumlar,
İpekyolu Bulvarı, Kazım Karabekir Caddesi, Sıhke Caddesi ve İskele Caddesi
üzerinde dağınık olarak yer almaktadır (Şekil 4.11).
Çalışma alanında yoğunlukla perakende ticaret birimleri bulunmakta olup, resmi
kurum olarak 7 özel bankanın birimi ve meslek ofisleri yer almaktadır. Çalışma
alanında 3 tane otel bulunmakta olup, Dabbağoğlu parkı, Feqiye Teyran Parkı ve
Ahmedi Hani parkı olmak üzere 3 tane açık yeşil alan bulunmaktadır.
Sosyo-kültürel donatı açısından oldukça eksik olan alan 1 tane dini tesise (Hz. Ömer
Camisi) sahiptir. Çalışma alanı içerisinde 2 tane açık otopark ve 1 AVM (Van AVM)
bulunmaktadır.
Caddeye dik bağlanan yolların çoğu, yaya öncelikli taşıt yolu olmakla birlikte, çalışma
alanında 4 tane yayalaştırılmış yol bulunmaktadır. Bunlar; Kahvaltıcılar sokağı, Sanat
Sokağı, Fistan Sokak ve Ercişli Emrah Sokak’tır. Caddede, tarihi ve kültürel niteliği
korunarak günümüze kadar gelebilmiş 1 tane tescilli yapı (Tekel Binası)
bulunmaktadır; bu yapı günümüzde herhangi bir işleve sahip değildir.
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Şekil 4.11: Çalışma alanının Van Kenti içerisindeki yeri.
4.2.1 Ulaşım ağı analizleri
Erişilebilirlik, kentin taşıt, yaya ve bisikletli tüm kullanıcılarının kentsel mekâna
erişimi ve mekânı kullanım kolaylığı bağlamında fiziksel konforun en temel
göstergesidir. Kentin bir kullanıcısı olarak taşıtların erişilebilirliği literatürde, taşıt
sürüş konforu, yol kademelenmesi ve otopark yeterliliği ile ilişkilendirilmiştir.
Van Kenti, İpekyolu merkez ilçesinin 1:5000 ölçekte yapılan üst ölçek ulaşım
analizine göre (Şekil 4.12), 60m genişliğindeki İpekyolu Bulvarı’na 20m genişliğinde
İskele Caddesi, 24m genişliğinde Sıhke Caddesi, 22m Kazım Karabekir Caddesi ve
24m genişliğindeki İki Nisan Caddesi bağlanmaktadır. İskele ve Sıhke Caddeleri
Beşyol kavşağında birleşerek 30m genişliğindeki Milli Egemenlik Caddesi’ne
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bağlanmaktadır. Literatürde verilmiş olan27 bilgiler doğrultusunda, İpekyolu Bulvarı
1. Derece yol iken, bulvara bağlanan caddeler 2. Derece Minör Arter (ikincil yol)dur.
Bu durum kent için trafik yükünü arttırmaktadır çünkü 60m genişliğindeki 1. Derece
yola, yol kademelenmesine göre 2. Derece majör arterin (ana yol) bağlanması daha
doğrudur. Bir yol kademelenmesi olmakla birlikte, 2. Derece minör arterler kentin
trafik yükünü kaldıramamakta ve kent genelinde sıkışıklıklar görülmektedir.

Şekil 4.12: Üst ölçek ulaşım ağı analizi, Van Kenti İpekyolu ilçesi.
Çalışma alanının ulaşım kademelenmesi değerlendirildiğinde ise (Şekil 4.13), 2.
Derece minör arterler olan Sıhke ve İskele Caddeleri’nin Beşyol kavşağında birleşerek
2. Derece majör artere (Milli Egemenlik Cad.) bağlandığını; 24 m genişliğinde 2.
Derece minör arter olan Cumhuriyet Caddesi’nin ise Beşyol kavşağından, Sıhke,
İskele ve Milli Egemenlik Caddelerine dağıldığı görülmektedir.
Bununla

birlikte,

Cumhuriyet

Caddesi’nin

kent

merkezinin

omurgasını

oluşturmasından dolayı Sıhke, iskele ve Milli Egemenlik Caddelerinden taşıt trafiğini
toplamaktadır. 2 tane aynı derece ve 1 tane üst derece yolun trafik yoğunluğu
Cumhuriyet Caddesi’nde yığılma gösterdiğinden dolayı, Cadde’nin mevcut taşıt yolu
genişliği trafik yükünü kaldıramamaktadır.

27

Bkz.: Bölüm 2.5.1
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Ek olarak, caddeye dik bağlanan ara yollar incelendiğinde, yaya öncelikli taşıt yolu
olan (5. Derece) altı adet ara yolun; yayalaştırılmış olan 3 adet yolun olduğu
görülmektedir. Cadde üzerinde yalnızca taşıta hizmet eden (3. ve 4. Derece) iki adet
ara yol bulunmakta ve bu yollarda taşıtlar için yalnızca sağa dönüşler mümkün
olmaktadır. Cadde üzerinde taşıtlar için dönüş imkanındaki ve dik bağlanan ara
yollardaki sınırlılıklar, caddeyi transit bir koridor haline getirmekte, kolay erişim
imkanını kısıtlamakta ve taşıt sürüş konforunu düşürmektedir.
Kentsel açık mekânlar, kullanıcılara farklı ulaşım modlarıyla erişebilirlik imkânı ve
çeşitliliğini sunmalıdır. Herkes için eşit kullanım hakkının temel kentsel haklardan
birisi olduğu gerçeği ile, özel aracı ile erişim sağlamak isteyen kullanıcıların yanı sıra,
bisikletli kullanıcılara, yayalara ve toplu taşım (dolmuş, otobüs, hafif raylı sistem) ile
erişim sağlamak isteyenlere de eşit erişim hakkı verilmeli ve kentsel mekâna
erişilebilirlikleri sağlanmalıdır. Çalışma alanı, farklı ulaşım modlarının varlığı
açısından irdelendiğinde (Şekil 4.13), özel araçla ve yayan ulaşım imkânı sunmakta
olup, bisikletli ulaşım ya da hafif raylı sistem gibi alternatif ulaşım modlarına sahip
değildir. Caddede toplu taşım ise yalnızca güney-kuzey istikametinde sağlanmakta
olup, kuzey-güney istikametinde toplu taşım güzergahı yoktur. Caddede 1 tane otobüs
durağı bulunmaktadır. Çalışma alanı içerisinde 4 tane durak bulunmakta olup; bu
duraklar İskele ve Kazım Karabekir Caddeleri üzerindedir. Duraklara yürüme
mesafesi optimum 400 m olup, Cumhuriyet Caddesi’nden yürünebilir mesafelere
sahiptir. Bununla birlikte, caddeye toplu taşım ile doğrudan erişim imkânı oldukça
kısıtlıdır. Caddede farklı ulaşım modlarının olmaması mekânın, fonksiyonel çeşitlilik
açısından da farklı kullanıcılar tarafından kullanılabilirliğini ve mekânsal çekiciliğini
olumsuz etkilemektedir.
Caddelerdeki yol üstü park etme durumu ve otopark yetersizliği, hem yol en kesitini
daraltarak caddenin hizmet düzeyini düşürmekte, trafik sıkışıklıklarına sebep olmakta
ve konforlu sürüşü olumsuz etkilemekte hem de caddeyi işgal ederek yayaların,
caddenin her iki cephesindeki erişebilirliğini kısıtlamaktadır. Bu sebeple, çalışma
alanında yol üstü park etme durumunun ve otopark yeterliliğinin mevcut durum analizi
yapılmıştır. Caddede park halindeki araç sayıları; 28-29 Aralık 2020 tarihlerinde
yapılan araç sayımları ile 2018 ortofotosu üzerinden tespit ve 2019 Google Earth
görüntüsü kullanılarak hesaplanmış ve ortalamaları alınarak yol üstünde park etmiş
ortalama araç sayıları belirlenmiştir (Şekil 4.14).
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Şekil 4.13: Çalışma alanına yönelik alt ölçek ulaşım ağı analizi.
Yapılan analizde, çalışma alanında ortalama 468 aracın yol kenarına park edildiği
tespit edilmiştir. Alanındaki 9 taksi durağında toplamda ortalama 28 araç mevcuttur.
Ortalama 29 araç ise cep otoparklarına park edilmiştir. Açık otoparklarda ise yaklaşık
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%95 dolulukla ortalama 487 araç sayımı yapılmıştır. Alanda ortalama toplam 1010
araç mevcuttur.
Yapılan analiz sonucunda, park halinde olan araçların %46’sının yol kenarına park
edilmiş araçlar; %3’ünün taksiler; %51’inin ise cep otoparklarına ve açık otoparklara
park edilen araçların oluşturduğu ve incelenen 3 yıl için de otoparkların tam doluluğa
yakın kullanıldığı tespit edilmiştir. Buna karşın, park halindeki araçların yaklaşık
yarısı yol kenarlarına park edilmiştir. Bu sonuç, alanda büyük bir park yeri problemi
olduğunu göstermektedir. Alanda yapılan doğrudan gözlemlerde de gerek cadde üzeri
gerekse ara yollar tamamen açık otopark gibi kullanılmaktadır. Bu durum,
yürünebilirliği ve doğal olarak yayaların erişebilirliğini de ciddi oranda etkilemekte ve
mekândaki fiziksel konfor kalitesini düşürmektedir.
Appleyard ve Lintell, San Francisco’daki 3 sokakta yaptıkları çalışmada yoğun trafiğin
yayaların kentsel açık mekândaki aktivitelerini olumsuz etkilediği sonucunu
çıkarmışlardır. Yapılan analizlerde trafik hacminin az olduğu sokakta dış mekân
aktivitelerinin ve yolun iki cephesindeki yaya etkileşiminin daha fazla olduğunu,
insanların dışarıda daha fazla vakit geçirdiğini; buna karşın, trafik hacminin fazla
olduğu ve orta trafik hacminin olduğu diğer iki sokağa bakıldığında ise aktivitelerin
ve çevresel ilişkilerin yoğunlukla ters orantılı olarak azaldığını ortaya çıkarmışlardır
(Gehl, 2011: 30-35; Trancik, 1986: 122-123). Buradan yola çıkarak, yoğun taşıt
trafiğinin caddenin iki cephesi arasındaki etkileşimi ve sirkülasyonu azalttığını ve
yayalar için erişilebilirlik ile güvenlik problemleri yarattığını; caddelerde hizmet
düzeyinin düşmesiyle kentsel mekân aktivitesinin de doğru orantılı olarak azaldığını
ve caddelerdeki hizmet düzeyinin mekânsal kaliteyle doğrudan ilişkili olduğunu
söylemek mümkündür. Bu sebeple, Cumhuriyet Caddesi’nin her iki yöndeki taşıt
hizmet düzeyleri, sabah (9:00), öğlen (doruk saat, 12:00) ve öğleden sonra (17:00);
hafta içi bir gün (pazartesi) ve hafta sonu bir gün (cumartesi) olmak üzere yapılan
ölçümlerle analiz edilmiştir. Yayla (2004)’e göre, hizmet düzeyi, sürücü ve yolcuların
yoldaki trafik koşulları hakkındaki memnuniyet derecesi olarak ifade edilebilmektedir
(s. 77). Hizmet düzeylerinin hesaplanması kapasite/ hacim oranları ile ya da hacim-hız
grafikleri ile mümkün olabilmektedir.28

28

Karayollarında hizmet düzeylerinin hesaplanması ile ilgili bilgiler Ek A’da verilmiştir.
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Şekil 4.14: Çalışma alanında yol üstü park etme durumu ve otopark yeterliliği.
Cumhuriyet Caddesi’nin kuzey-güney ve güney-kuzey akış yönlerinin farklı
saatlerdeki hizmet düzeylerini belirleyebilmek için hacim-hız grafikleri yöntemi
kullanılmıştır. Trafik hacmi (Q), trafik yoğunluğunun (d) ortalama seyahat hızı (v) ile
çarpımı sonucu bulunabilmektedir. Belediye ya da Emniyet birimlerinden trafik hacmi
ya da yoğunluğuna yönelik herhangi bir veri elde edilemediğinden, birimi taşıt/km
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olan ve herhangi bir anda yolun birim uzunluğundaki taşıt sayısı olarak ifade edilen
yoğunluğu hesaplayabilmek için 2 bisikletli; biri kuzey-güney diğeri güney kuzey
istikametinden aynı anda birbirine doğru sürmeye başlayarak o anda caddenin o
cephesindeki taşıt sayısını hesaplamışlardır. Hesaplama kuzey-güney istikameti için
3’er kere ve güney-kuzey istikameti için 3’er kere tekrarlanarak ortalama taşıt
yoğunluğu bulunmuştur. Bu sayım sabah, öğlen ve öğleden sonra belirlenen saatlerde
olmak üzere pazartesi ve cumartesi günleri yapılmıştır. Toplamda yapılan 36 sayım ile
caddenin taşıt yoğunluğu verileri elde edilmiştir.
Benzer şekilde, ortalama taşıt hızıyla ilgili de herhangi bir veri bulunamadığından,
ortalama seyahat hızını hesaplayabilmek için 560 m uzunluğundaki caddeyi, taşıtların
sabah, öğlen, öğleden sonra ve farklı günlerde (pazartesi/cumartesi) ortalama kaç
saniyede geçtiği hesaplanmıştır. 1 bisikletli, caddenin akış yönüne doğru, kendisine
örneklem bir taşıt seçerek caddenin başlangıcından bitişine kadar kaç saniyede caddeyi
geçtiğini hesaplamıştır. Bu sayım, sabah, öğle, öğleden sonra her iki akış yönü için de
3’er kere tekrarlanmış ve ortalamaları alınmıştır. Bu süreye, dur-kalklar, ışıkta
bekleme süreleri ve sıkışıklık ya da park etme durumlarına bağlı diğer beklemeler
dahildir. Toplamda yapılan 36 sayım ile caddeyi ortalama geçiş süreleri elde edilmiştir.
Mevcut yol uzunluğu, ortalama sürelere bölünerek, ortalama taşıt hızları bulunmuştur.
İlgili hesaplamalar Çizelge 4.1’de verilmiştir.
Çizelge 4.1: Cumhuriyet Caddesi’nin hesaplanan yoğunluk, hız, süre ve hacim
verileri.

Batı

Sabah
Öğlen

Doğ
u

Öğleden
sonra
Sabah
Öğlen
Öğleden
sonra

Pzt.
Cts.
Pzt.
Cts.
Pzt.
Cts.
Pzt.
Cts.
Pzt.
Cts.
Pzt.
Cts.

Taşıt sayısı
(d: yoğunluk)
(560 m cadde
uzunluğunda)
21
11
74
42
30
96
18
15
32
38
42
58

Taşıt sayısı
(d: yoğunluk)
(1 km için)
38
20
132
75
54
171
32
27
57
67
75
103

Yol
uzunlu
ğu (x)
(metre)

560

Süre (t)
ortalama

127
68
450
157
173
785
123
88
114
165
250
208

Ortalama
seyahat
hızı (v)
km/sa
15,87
29,63
4,64
12,82
11,62
2,56
16,38
22,89
17,67
12,20
8,06
9,68

Hacim
(taşıt/
saat)
Q= d.v
603
580
613
900
627
245
524
618
1007
817
605
997

Yapılan hesaplamalar doğrultusunda, caddenin trafik hacimleri bulunmuştur.
Cumhuriyet Caddesi’nin hizmet düzeyleri literatürde verilmiş olan hacim-hız verileri
ile taşıt hizmet düzeyi ilişkisini sunan grafikler yardımıyla belirlenmiştir (Şekil 4.15).
Yolculuk konforunu arttırmak ve trafik sıkışıklığını önlemek adına yolların tam
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kapasiteyle çalışması uygun değildir. Bu sebeple caddelerde esas alınan minimum
hizmet seviyesi C’dir. (AASHTO, 2011). Grafiklere göre, D, E ve F hizmet
düzeylerinde kararsız ve zorlamalı akımlar görülür (Bkz.: Ek A); trafik sıkışıklıkları
artar bu sebeple taşıt hızları düşmeye başlar. Bu hizmet seviyelerinde zorlamalı
akımdan dolayı hız düştüğü için trafik hacmi de düşmeye başlar. Bu sebeple, C hizmet
seviyesine kadar artan trafik hacmi D, E ve F hizmet seviyelerinde düşmektedir. Bu
grafiklerden yola çıkarak, Cumhuriyet Caddesi’nin hacim- hız grafiği oluşturularak
hizmet düzeyleri belirlenmiştir (Şekil 4.15).

Şekil 4.15: Hacim- hız grafiklerine göre taşıt hizmet düzeyleri (Yayla, 2004: 79; Url
21).ve Cumhuriyet Caddesi’nin hız-hacim verilerinden yola çıkılarak belirlenen
hizmet düzeyleri.
560 m uzunluğundaki Cumhuriyet Caddesi’nde tam yoğunlukta ve bir taşıtın 5 m
uzunlukta olduğu kabulüyle, Caddede maksimum 112 araç bulunabilir. E ve F hizmet
düzeylerinde kapasite ve hacim birbirine en yakın değerleri alırlar (Bkz.: Ek A).
Çizelge 4.1 ‘deki yoğunluk değerlerine de bakıldığında hizmet seviyesi E ve F
bulunan, batı cephesi pazartesi öğlen ve cumartesi öğleden sonra yoğunluk değerleri
caddede bulunabilecek maksimum taşıt sayısına en yakın değerlerdir. Belirlenen
hizmet düzeyleri neticesinde, Cumhuriyet Caddesi’nin yalnızca sabahları A ve B
hizmet düzeyinde hizmet verebildiğini hem hafta içi hem hafta sonu öğlen ve öğleden
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sonra ise yoğunlukla D hizmet düzeyi ile E ve F hizmet düzeylerinde hizmet ettiği
tespit edilmiştir (Şekil 4.16).
Bu analiz sonuçlarından ve doğrudan gözlemlerden yola çıkarak, cadde de günün en
yoğun olduğu öğlen ve öğleden sonra saatlerinde taşıt trafiğinde dur-kalkların
olduğunu, büyük sıkışıklıklar görüldüğünü ve kuyruklar oluştuğunu; doğal olarak taşıt
sürüş konforunun ve motorlu taşıt erişilebilirliğinin oldukça kötü olduğunu söylemek
mümkündür. Özellikle öğlen ve öğleden sonra yaya trafiğinin de en yoğun olduğu
zamanlarda taşıt trafik yoğunluğu da oldukça fazladır.
Yol üstü park etme durumları ve trafik sıkışıklığı da göz ününde bulundurularak bu
durumun, yürünebilirliği ve kaldırım cephelerindeki etkileşim ve bağlantısallığı da
oldukça olumsuz etkilediğini söylemek mümkündür. Cadde, her ne kadar oldukça
sıkışık olduğundan hızlanamayan araçlarla dolu olsa da taşıtlardan kaynaklı bu kaotik
ortam kaza riskini arttırmakta, trafik güvenliğini olumsuz etkilemekte ve kullanıcıların
mekânda sürekli tedirgin ve huzursuz gezmesine sebep olarak psikolojik konforlarını
bozmaktadır.
Kamusal alandaki yoğun ve sıkışıklığın olduğu ortam, tanışıklığı olmayan insanlar
arasında güvensiz ve rahatsız bir ortam oluşturarak psikolojik konforu etkilemektedir.
İnsan yoğunluğu fazla olan kent merkezlerinde hem fiziksel hem de psikolojik olarak
konforlu bir yürüyüş için yürüyüş zonlarının yeterli genişlikte olması gerekmektedir.
Bu sebeple, çalışma alanı olan Cumhuriyet Caddesi’nde öncelikle, mevcut kaldırım
genişliklerinin taşıyabileceği maksimum yaya akımları hem doğu hem batı
cephesindeki kaldırımlarda, her bir yapı adasının cadde üzerindeki kaldırım
genişlikleri ölçülerek hesaplanmıştır. Bu hesaplamalarda Kuntay (2008)’in vermiş
olduğu akım formülünden yararlanılmıştır (Bkz.: Bölüm 2.4.3.1). Formülde Akım
(D), yoğunluk (d), hız (v) ve genişlik (l) olarak ifade edilmiş olup akım, hız, yoğunluk
ve genişliğin çarpımı ile bulunabilmektedir.
Yoğunluk, caddenin mevcut durumu göz önünde bulundurularak yürüyüşün zor ve
kesişmelerin olduğu 1 yaya/m², hız ise 1 m/sn olarak kabul edilmiştir. Bu kabuller
Kuntay (2008: 44- 46)’nın vermiş olduğu bilgiler ile hız-yoğunluk grafiği referans
alınarak belirlenmiştir (Şekil 4.17). Benzer şekilde, Cumhuriyet Caddesi’nin mevcut
yaya akımında ve yürüyüşün konforlu olduğu yoğunlukta sahip olması gereken
kaldırım genişlikleri hesaplanmıştır.
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Şekil 4.16: Cumhuriyet Caddesi’nde taşıt yoğunlukları ve hizmet düzeyleri.
Bu hesaplamada mevcut yaya akımı, caddenin doğu ve batı kaldırım cephelerinde her
bir yapı adasının ortasında ve doruk saatte (12:30-13:30), haftaiçi bir gün (pazartesi)
ve haftasonu bir gün (cumartesi) her bir yapı adası kaldırımı için 5’er dakika (toplamda
1 saatlik) yaya sayımları sonucu elde edilmiştir. Akımın birimi yaya/sn olduğu için
5’er dakikalık sayımların saniyede geçen yaya sayılarına göre birim dönüşümü
yapılmıştır. Konforlu yürüyüşün mümkün olduğu yoğunluk Kuntay (2008: 44-46)’nın
verdiği bilgiler doğrultusunda 0,5 yaya/m², hız ise 1 m/sn olarak kabul edilmiştir.
Kaldırım genişliğini hesaplayabilmek için mevcut akım (D), yoğunluk (d) ve hızın (v)
çarpımına bölünmüştür (Şekil 4.17).
Yapılan analiz sonucunda, Cumhuriyet Caddesi’nin batı cephesindeki kaldırım
genişliklerinin konforlu bir yürüyüşün mümkün olabileceği 0.5 yaya/m² yoğunluk için
yetersiz olduğu, doğu cephesindeki genişliklerin ise yeterli olduğu sonucu
çıkarılmıştır.
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Batı ve doğu cephesinde oluşmuş olan bu fark cepheler arasındaki niteliksel fark ile
ilgili değildir; çünkü gerek özellik gerek fonksiyon gerekse mikroklima açısından29
aralarında bir fark bulunmamaktadır. Batı cephesinde yaya akımının daha fazla
olmasının temel sebeplerinden biri, kent merkezi fonksiyonlarının batıdaki Kazım
Karabekir Caddesi’nde de olması ve yayaların batıdaki akstan gelerek Cumhuriyet
Caddesi’nin batı cephesinden devam etmeleridir. Bu durum, aslında caddenin iki
cephesi arasındaki bağlantı ve etkileşim eksikliğinin bariz bir sonucudur. İkinci sebep
ise, batı cephesinde caddeyi besleyen ara yollar doğu cephesine kıyasla daha fazladır.
Analiz sonuçları ve yapılan doğrudan gözlemler ile, batı cephesindeki kaldırımda
yoğun bir yaya trafiğinin olduğu, bu durumun sıkışıklıklara sebebiyet vererek
yürünebilirliği ve güvenliği olumsuz etkilediği sonucu çıkarılabilmektedir. Ek olarak,
her ne kadar doğudaki kaldırım genişlikleri yürüme eylemi için yeterli olsa da, diğer
mekânsal aktivite ve davranışlar ile kentsel açık mekân donatıları için yeterli bir
genişliği tariflememektedir30 (Şekil 4.17).
4.2.2 Biçim ve boyuta yönelik analizler
Caddenin biçimsel ve boyutsal nitelikleri, mekân kalitesinin hem konfor hem çekicilik
hem de kimlik kriterlerini etkilemektedir. Bu sebeple caddenin biçimsel ve boyutsal
nitelikleri ikinci ve üçüncü boyutta ve kentsel açık mekân elemanları özelinde detaylı
bir şekilde analiz edilmiştir.
Caddenin enine biçimlenişi, farklı kullanıcı grupları ve bu kullanıcıların ihtiyaçlarının
düşünülmesiyle tasarlandığı takdirde hem bisiklet, otobüs, hafif raylı sistem gibi farklı
ulaşım modlarına imkan vererek caddeyi daha erişilebilir bir mekân haline getirmekte,
hem mekânda fonksiyonel bir çeşitlilik sunarak mekânı daha çekici hale getirmekte
hem de hizmet ettiği ihtiyaç ve bu ihtiyaçlardan türeyen işlevler için tanımlı mekânlar
oluşturarak kullanım karmaşası ve kaosu önlemektedir.
Bu sebeple, Çalışma alanından, 1:200 ölçekte 6 en kesit alınmıştır. Enkesitlerin
alındığı noktalar Şekil 4.18’de verilmiştir. Bu noktalar, yapı ve cadde özelinde işlevsel
olarak farklılaşan noktalardan seçilmiştir.

29
30

Bkz.: Bölüm 4.2.2 ve 4.2.3.
En kesit ve hiyerarşi analizlerinde değinilmiştir.
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Şekil 4.17: Cumhuriyet Caddesi’nde yaya akımı ve kaldırım genişliğine yönelik
analiz.
Cadde üzerinde belirlenen noktalardan alınan D-D´, F-F´, M-M´ve P-P´en kesitleri
incelendiğinde (Şekil 4.19), sadece yaya ve motorlu taşıt ulaşım işlevine yönelik bir
biçimlenme olduğu, bu karşın motorlu taşıt yolu en kesitinde, kesitin bir şeridinin yol
üstü park yeri olarak kullanıldığı ve bisikletli ulaşım ya da toplu taşıma yönelik
mekânsal bir hiyerarşi olmadığı görülmektedir.

116

Şekil 4.18: Çalışma alanında yol en kesitlerinin alındığı noktalar.
Bu sebeple, taşıt yolu en kesitinde motorlu taşıtlar (toplu taşım, bisiklet ve
motosikletler), halihazırda birer şeritte hizmet veren taşıt yolunu beraber kullanmak
durumunda kalmakta; dolaşım, erişim ve dağıtım işlevleri tek şerit üzerinden
sürdüğünden bir kullanım karmaşasına sebep olarak taşıt sürüş konforunu ve
erişilebilirliği olumsuz etkilemektedir.
Benzer şekilde, yaya bölgesi olarak belirtilen kaldırımlarda da cephe zonu, yürüme
zonu, kent mobilyaları ve peyzaj zonu, tampon zonu gibi farklı kentsel açık mekân
kullanımlarına yönelik enine bir biçimleniş yoktur. Kaldırımlar, yayalar için bir ulaşım
aksı olarak biçimlenmiş ancak, caddenin diğer bir işlevi olan kamusal mekân işlevine
yönelik (farklı mekânsal aktivite ve davranışlara imkân verecek şekilde)
biçimlenmemiştir. Bu durum, yayaların kaldırım üzerindeki yürümek, durmak,
izlemek, gezinmek, beklemek, sohbet etmek vb. farklı davranış ve aktiviteleri arasında
kullanım karmaşasına ve kaosa sebep olmaktadır. Bununla birlikte, bir kent
mobilyaları ve peyzaj zonu da olmadığı için kentsel açık mekân elemanlarının da
kaldırım üzerinde tanımlı bir konumu yoktur. Cadde en kesitindeki bu mevcut durum,
bir ulaşım aksı olarak tasarlanmış kaldırımda, yürüyüşü engellemeyecek temiz/ tanımlı
bir yürüyüş zonu olmadığı için yürünebilirliği olumsuz etkilemektedir. Bununla
birlikte, Cumhuriyet Caddesi üzerinde olmasa da çalışma alanına dahil olan ara
sokaklarda, yayalaştırılmış sokaklar bulunmaktadır. Bu sokaklar, insanların kamusal
bir mekân olarak kullanmasına imkân verebilecek mekânsal niteliklere (oturma
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birimleri, aydınlatma ve üst örtü elemanları, kısmî peyzaj düzenlemesi) Cumhuriyet
Caddesi’ne kıyasla daha fazla sahiptir. (Şekil 4.20).

Şekil 4.19: Cumhuriyet Caddesi’nde belirlenen noktalardan alınan yol en kesitleri.
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Şekil 4.20: Çalışma alanı içerisinde yayalaştırılmış olan 2 sokağın en kesiti.
Cumhuriyet Caddesi’nin mülkiyet hiyerarşisine bağlı mekânsal kademelenmesi analiz
edildiğinde (Şekil 4.21), Cumhuriyet Caddesi’nin tamamının mülkiyet bağlamında
kamusal olduğu; bununla birlikte özel-yarı özel- yarı kamusal- kamusal mekân
sıralamasıyla bir hiyerarşi olmadığı için, cadde üzerindeki özel ticaret birimlerinin
kaldırımı yarı özel mekân gibi kullandığı, birime ait tabela ve vitrin elemanlarını
kaldırıma yerleştirildiği doğrudan gözlemlerle tespit edilmiştir. Bu durum, yola
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cephesi olan özel ve kamusal nitelikteki yapılar ile kamusal nitelikteki yollar arasında
keskin bir geçişe ve kullanım karmaşası ile mekânsal kaosa sebep olmaktadır.
Caddede yarı kamusal- yarı özel mekânlar olmadığı için, ticari özel birimlerin de
bulunmasından dolayı özellikle kaldırımlarda mülkiyete bağlı da bir kullanım
karmaşası görülmektedir (Şekil 4.22).

Şekil 4.21: Cumhuriyet Caddesi’nde mülkiyete bağlı mekânsal hiyerarşi analizi.

120

Şekil 4.22: Çalışma alanından bir kaldırım görüntüsü: Eski Meydan Sokak
(Cumhuriyet Caddesi’nin batı paralelinde bir ara sokak) (2021).
Mekânsal kaliteyi etkileyen bir diğer unsur, mekânın boyutsal nitelikleridir. Mekânın
boyutsal özelliklerini, mekân algısı, güven hissi, estetik ve karakter bağlamında
değerlendirebilmek için Cumhuriyet Caddesi, Booth (1983)’ün vermiş olduğu
kapalılık dereceleri ve kullanıcı üzerindeki etkileri bağlamında analiz edilmiştir (Şekil
4.23).

Öncelikle, 1:1000 ölçekte çalışma alanının kat adedi analizi yapılmış;

sonrasında, cadde üzerinden alınmış 1:200 ölçekli 12 farklı kesitle mesafe (x)/
yükseklik (h) oranları hesaplanmıştır.
Mesafe/ yükseklik oranlarının tespitinde, incelenen çalışmalarda, mekânın orta
noktasından sağ ve sol mesafe ölçümlerinin yapıldığı görülmüştür. Bununla birlikte,
Cumhuriyet Caddesin’de yayalar, taşıt ulaşımından dolayı cadde bütününü
kullanamamakta ve mekânı kaldırımlardan algılamaktadır. Bu sebeple, mevcut durum
ölçümleri sol (batı) kaldırım, sağ (doğu) kaldırımdan yapılmış; karşılaştırma
yapabilmek adına cadde ortası ölçümleri de ayrıca değerlendirilmiştir. Mekânın
boyutsal değerlendirmesi için toplamda 72 adet mesafe/ yükseklik ilişkisi incelenmiş
olup bu incelemelerin detaylı hali ek E’de verilmiştir. Yapılan analiz sonucunda,
Booth (1983)’ün verdiği kapalılık dereceleri kapsamında, sol (batı) kaldırım, sağ
(doğu) kaldırım ve cadde ortası değerleri yüzdelik değer olarak grafik gösterimle ifade
edilmiştir.
Analiz sonucunda, caddenin sol kaldırımından yapılan ölçümlerde mekân hissi yaratan
ve insanı rahatsız etmeyen kapalılık derecesi oranı %37,5 iken, yüksek kapalılık içeren
ve duvar etkisi yaratarak klostrofobik bir etki bırakan kapalılık derecelerinin oranının
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%50 olduğu tespit edilmiştir. Benzer şekilde sağ kaldırımdan yapılan ölçümlerde
mekân hissi yaratan ve insanı rahatsız etmeyen kapalılık derecesinin oranı %41,6 iken,
yüksek kapalılık içeren ve duvar etkisi yaratarak klostrofobik bir etki bırakan kapalılık
derecelerinin oranı %41,6’dir. Bununla birlikte, kullanıcılar cadde bütününü
kullanabiliyor olsa dahi yüksek kapalılık derecesinin oranı %50 olacaktı. Bu
sonuçlardan, cadde genelinin insan ölçeğinde bir kapalılığa sahip olmadığı ve güven
hissine bağlı psikolojik konforu olumsuz etkilediği (boşluk etkisi ve duvar etkisi);
kullanıcıların mekânı tanımlayan ve mekân formunun önemli bir parçası olan
cepheleri-görüş açılarının dışında olduğu için- algılayamadıkları, caddenin bir mekân
hissi yaratmaktan ziyade çoğunlukla duvar hissi yarattığını söylemek mümkündür.
24 m genişliğe sahip caddenin mekân hissi yaratan bir kapalılığa sahip olması ve insan
ölçeğinde algılanabilmesi için maksimum 3-4 katlı yapılarla çevrili olması
gerekmektedir (x:12 m, h: 12 m). Cadde, ilk planlandığı tarihlerde tek yada iki katlı
kerpiç evlerle tanımlı idi (Bkz.: Bölüm 4.1.3). Yapılan planlarda, sürekli kat arttırımına
gidilen caddede günümüzde ağırlıklı olarak 5-6 katlı binalar bulunmaktadır.
"Çevresel özelliklerin birbirine göreli büyüklüğü ve yer özellikleri ile insanlar
arasındaki uyumlu ölçek ilişkileri" (Green, 2010: 19, 20), insanların mekânsal bir
bütünle olan ilişkiyi kavrayabilmelerini sağlamakta; yerlerin ve nesnelerin insana ait
olduğu duygusu uyandırmaktadırlar. Cumhuriyet Caddesi ise zaman içerisinde,
kullanıcısıyla olan uyumlu ölçek ilişkisini kaybetmiştir.
Caddenin boyutu, biçimsel/formal estetik ve karakter bağlamında incelendiğinde
(Şekil 4.24), Caddenin kendi içinde ve insanla kurduğu uyum, birlik ve bütünlük
kullanıcıları görsel olarak tatmin ederek çekici gelmekte (Aydınlı, 1986); İnsan
ölçeğindeki mekânlar yüksek görünürlüğe sahip olduğundan daha anlamlı ve
‘karaktere sahip mekânlar’ olarak tariflenmektedirler (Green, 2010: 19, 20).
Cumhuriyet Caddesi’nde ise görsel olarak tatmin edici, estetik çevreler oluşturmak
adına kullanılan temel tasarım ilkelerinin (uyum, ritim, denge, düzen, simetri vd.) var
olmadığını; cadde bütününde boyutsal anlamda bir kompozisyonun, birlik ve
bütünlüğün okunamadığını söylemek mümkündür.
Yapı bazında birbiri içinde ya da kullanıcısıyla uyumlu bir ölçek ilişkisi olmadığı gibi,
mekâna boyutsal anlamda özgünlük/ayırt edicilik/ otantiklik atfeden bir konsept ya da
tavır da mevcut değildir.
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Şekil 4.23: Cumhuriyet Caddesi’nde boyut (insan ölçeği) analizi.
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Şekil 4.24: Cumhuriyet Caddesi’nin kuzey-batı ve güney-doğu cephelerinden boykesit örnekleri.

124

Çalışma alanının mekânsal organizasyonu, gestalt ilkeleri çerçevesinde incelendiğinde
(Şekil 4.25), yapı tipolojilerindeki aynılık ve bitişik nizamlı yapılaşma düzeni
sebebiyle benzerlik ve yakınlık ilkesini okumak mümkündür. Bu benzerlik ve yakınlık
ilişkisi, yapıların bir grup/bölge halinde algılanmasını sağlamaktadır. Bitişik nizamlı
yapılaşmanın hem doğu hem batı cephesinde doğrusal olarak devam etmesi
devamlılık, süreklilik ve kuzey-güney yönünde bir yönlenmeyi beraberinde
getirmektedir. Kentsel açık mekandaki bu biçimlenişler bütünde doğrusal bir mekânsal
organizasyon düzeninin algılanmasını sağlamakta; dar ve bitişik nizamlı yapısıyla
güçlü bir koridor etkisi bırakmaktadır. Cumhuriyet caddesi, çalışma alanındaki üç
büyük kentsel odak olan Beşyol kavşağı, beraberinde Dabbaoğlu Parkı ve Hükümet
Konağı bahçesi ile başlamaktadır. Devamında, diğer iki kentsel odak noktası olan
Ahmedi Hani Parkı ve Fekiye Teyran parkını bağlayıp örgütleyerek Kazım Karabekir
Caddesi Kavşağında sonlanmaktadır. Caddenin, üzerinde bağlayıp örgütlediği kentsel
açıklıklarla ilişkisi zayıftır. Ahmedi Hani Parkı dışındaki diğer odak noktaları yeterli
çevrelenmişlik ve kapalılığa sahip olmadığı için diğer işlevsiz açıklıklardan ayırt
edilememektedir.

Şekil 4.25: Cumhuriyet Caddesi’nin dolu-boş analizi ve mekânsal organizasyonu.
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Cumhuriyet Caddesi’ndeki Bitişik nizamlı yapılaşma ve yapılardaki tektipleşme
yakınlık ve benzerlik ilkelerinin okunmasını sağlayarak beraberinde doğrusal bir
organizasyonun algılanabilirliğini sağlasa da, caddeyi biçimsel olarak monoton bir aks
haline getirmektedir. Caddeler, yön hareket ve uzanma ifade etse de, doğrusal bir aks
olarak farklı bir araya gelişleri barındırabilir. Bu biçimsel bir araya gelişler, yapıların
farklı cephesel ve açısal ilişkileriyle ya da farklı yapı tipolojilerinin ilişkisi ile
mümkündür. Farklı yapı tipolojileri ya da cephesel ilişkilerle caddenin boyuna
biçimlenişi çeşitlenir ve monoton doğrusal etkisi kırılarak, insanlara durmaları,
oturmaları vakit geçirmeleri için cadde üzerinde ‘durağan’ mekânlar/ kamusal cepler
oluşturabilir. Sunulan biçimsel çeşitlilik ile sürpriz ve merak uyandıran

çekici

mekânlar ortaya çıkar. Farklı yapı formları ve nizam biçimleri ile kurulan mekânsal
organizasyon, caddeye özgün bir form kazandırabilir.
Cumhuriyet Caddesi’nin boyuna biçimlenişinde biçimsel çeşitlilik ve biçimsel
özgünlüğü değerlendirebilmek adına farklı yapı formlarının olup olmadığı, nizam
biçimleri ve cephelerin bir araya gelişleri incelenmiştir (Şekil 4.26). Analiz sonucunda,
çalışma alanının büyük çoğunluğunda bitişik nizamlı yapılaşmanın görüldüğü ve yine
büyük çoğunluğunda bitişik nizamlı yapılaşmada tam cephesel ilişkilerin (1:1)
kurulduğu görülmektedir. Çalışma alanında yalnızca 7 yapıda ayrık nizam tespit
edilmiştir. Benzer şekilde, yapıların çoğu standart kare ya da dikdörtgen formda olup
farklı yapı formlarında 4 yapı tespit edilmiştir. Bu sonuçtan yola çıkarak, caddenin
kütlesel organizasyonuna bağlı boyuna biçimlenişinde bir çeşitlilik olmadığını, farklı
kütlesel organizasyon ya da cephesel ilişkilerle cadde üzerinde durağan/ kamusal
cepler yaratma kaygısının olmadığını ve cadde biçimlenişinin, caddenin yalnızca
hareket-ulaşım fonksiyonuna hizmet ettiğini; doğrusal biçimlenişte caddeyi diğer
herhangi bir caddeden ayıran özgün/ ayırt edici bir tavır ya da yaklaşımın olmadığını
söylemek mümkündür.
Ana mekânda yapılar, caddenin boyuna biçimleniş kurgusunu tanımlarken kentsel açık
mekân elemanları, cadde boyunca en kesitte konumlanarak alt mekânları (subspaces)
tanımlarlar. Cadde en kesitinde kullanıcılar bu elemanlarla doğrudan bir ilişki
içerisindedir. Bu sebeple, Cumhuriyet Caddesi’ndeki kentsel açık mekân
elemanlarının (ağaçlar, aydınlatma elemanları, işaret ve yön göstergeleri, çöp kutları,
su öğeleri, elektrik direkleri, sinyalizasyon birimleri) mekânsal organizasyonu, geştalt
ilkeleri doğrultusunda ve 1:1000 ölçek detayında incelenmiştir.
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Şekil 4.26: Cumhuriyet Caddesi’nde kütlesel organizasyon analizi.
Yapılan analizler sonucunda, çöp kutuları, elektrik kutuları ve refüjdeki aydınlatma
elemanları lineer bir süreklilik ve yönlenme tanımlamakta iken, oturma birimleri, yön
ve işaret göstergeleri, su öğeleri, sinyalizasyon birimleri ve ağaçlar mekânda noktasal
olarak düşünülmüş ve ilişkisizdir. Bu elemanlar arasında yakınlık, devamlılık, simetri,
tamamlama vd. ilkeler okunamamaktadır. Halihazırda zaten enine bir biçimleniş
kurgusu ve farklı fonksiyonlara yönelik mekânsal düzenlemelerin olmadığı enine
biçimleniş analizinde tespit edilmiştir. Bununla birlikte analiz sonucunda, yaya mekânı
olarak tanımlanan kaldırımların gerek aydınlatma gerekse bitkilendirme ve oturma
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birimleri açısından oldukça zayıf olduğu; yaya mekânında mekânsal bir
organizasyonun olmadığı ve bir alt mekân olarak algılanabilir olmadığı sonucu
çıkarılmıştır (Şekil 4.27). Her ne kadar yapıların bitişik nizamlı organizasoynu ana
mekânı algılanabilir doğrusal bir aks olarak güçlü bir şekilde tarifliyor olsa da cadde
enkesitinde mekân elemanları arasında bir organizasyon olmaması mekânda bir uyum
ve düzenin okunamamasına sebep olmaktadır.
Cumhuriyet Caddesi’nin cephesel biçimlenişi, mimari üsluplar, cephe detayları ve
cephe elemanları (yatay-dikey elemanlar, kapı ve pencereler) kapsamında analiz
edildiğinde (Şekil 4.28), birinci etapta 1:1000 ölçekte, çalışma alanındaki cephelerde
cephe detaylarının varlığı ve mimari bir üsluba sahip yapılar tespit edilmiş; gerek
aynılaşmış/ tek tip yapılar gerekse mimari üsluba sahip yapılar 1:100 ölçekli cephe en
kesitleriyle irdelenmiştir. 1:200 ölçekte caddenin doğu ve batı cephe boy kesitlerinde,
cephelerin biçimsel algılanabilirliği gestalt ilkeleriyle değerlendirilmiştir. Cadde
bütünündeki

cepheler,

biçimsel

özgünlükleri

açısından

değerlendirildiğinde,

caddedeki 136 yapı içerisinde erken cumhuriyet, modern ve postmodern üslupta
toplam 6 yapı tespit edilmiştir. Cephe detayı veren 17 tenteli, 1 arkadlı, 2 kolonlu, 4
açık çıkmalı yapı mevcut olup cumbalı yapı bulunmamaktadır. Bununla birlikte, diğer
yapılarda üslup açısından mimari bir tavır ya da yaklaşımın olmadığı; gerek cephe
detaylarında, gerek geometride, gerekse cephe elemanlarında cadde bütününü,
şehirdeki ya da ülkedeki herhangi bir caddeden ayıran biçimsel bir özgünlüğün
olmadığı tespit edilmiştir.
Caddedeki yapıların büyük çoğunluğu mimari bir tasarım kaygısı olmayan ‘müteahhit
stili apartman’ tipolojisidir. Kitlesel ve ucuz üretimle şekillen, rasyonel formlardan
oluşan,

tektip

monoton

cepheler,

Türkiye’deki

yapıların

ve

kentlerin

karaktersizleşmesinde çok büyük bir etken olan bu tipolojiyi meydana getirmiştir.
Cadde bütünündeki cepheler, cephe detayları bakımından incelendiğinde, yapıların
çoğunda kapalı çıkma (104 yapıda) ve saçak (113 yapıda) olduğu; tente, kanopi, arkad,
kolon, açık çıkma detaylarının ise seyrek olarak görüldüğü tespit edilmiştir. Bu
tespitlerden, cadde cephelerinin detayda biçimsel bir çeşitlilik sunmadığı, zengin ve
davetkâr detaylara cadde bütününde rastlanmadığı sonucu çıkarılmıştır. Cephelerde
tente, kanopi gibi detayların olmaması, bir kış kenti olan Van’da kullanıcıların soğuk
iklim şartlarına karşı korunmasını ve termal konforu olumsuz etkilemektedir.
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Şekil 4.27: Cumhuriyet Caddesi’nde kentsel açık mekân elemanlarının mekânsal organizasyon analizi ve kentsel açık mekân elemanlarına dair
mevcut durum görselleri.
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Cadde cephelerinin bütünde algılanabilirliği değerlendirildiğinde, cadde boyunca
yapılarda kapalı çıkma olduğu ve yakınlık, devamlılık, simetri ilkelerini karşıladığı
görülmektedir. Bununla birlikte, açık çıkma, tente, arkad, kolon, kanopi vd. cephe
elemanları yapı bazında ve parçacıl olarak yer aldığı için cephe bütününde algılanabilir
bir organizasyona sahip değildir. Bununla birlikte, cephe detaylarında oran-orantı,
ritim, denge ve uyum ilkeleri de okunamadığından görsel olarak tatmin edici bir cephe
biçimlenişine sahip olmadığını söylemek mümkündür. Cumhuriyet Caddesi
cephelerinin yüzeysel biçimlenişi kapı-pencere detayları ve yatay-dikey elemanlarının
organizasyonu kapsamında gestalt ilkelerine referansla cephe bütününde ve cephelerin
birbiriyle ilişkisi bağlamında değerlendirildiğinde, elemanların oranları, birbiriyle olan
mesafeleri ve konumları farklılık göstermekte yakınlık, benzerlik, devamlılık, simetri
ilkeleri cadde bütününde okunamamaktadır.31 Bu sonuçtan, cadde cephelerindeki
yüzeysel biçimlenişin organizasyonel bir düzen sunmadığı ve cephelerin boyuna
biçimleniş kurgusunda algılanabilir olmadığı çıkarımı yapılabilmektedir (Şekil 4.29,
Şekil 4.30).
Caddelerin biçimsel ve boyutsal nitelikleri (Bkz.: Bölüm 2.4.3.1 ve 2.4.3.2) ile
barındırdıkları kentsel açık mekân elemanları (Bkz.: Bölüm 2.4.3.4) ve bu elemanların
organizasyonu, mekânın iklim şartlarından etkilenme durumunu ve ‘iklim şartlarından
memnuniyet’ olarak tanımlanan (Abdel-Ghany ve diğ., 2013) kullanıcıların termal
konforunu ve yürünebilirliği doğrudan etkilemektedir. Bu sebeple, öncelikle çalışma
alanının içerisinde bulunduğu Van kentinin iklim verileri (yağış, rüzgar, sıcaklık)
literatür araştırmasından yola çıkarak değerlendirilmiş (Bkz.: Bölüm 4.1); sonrasında
çalışma alanının mevcut iklim şartlarına uygunluğu caddenin boyutsal özellikleri,
boyuna biçimleniş özellikleri (yönlenme ve kütlesel organizasyon) ve kentsel açık
mekân elemanlarının (ağaçlar ve üst örtü elemanları) varlığı ve organizasyonu
açısından analiz edilmiştir. Analizlerde, üç boyutlu modelleme, fotoğraflama ve
şematik gösterim tekniklerinden yararlanılmıştır. Bölüm 4.1’de belirtilen iklimsel
özellikleriyle Van, bir kış kentidir. Kış kentlerinde, kullanıcıların sert iklim
şartlarından (rüzgar, yağmur ve kar yağışı) en az etkilenmesi ve güneşten maksimum
fayda sağlaması hem termal konfor hem de mental sağlık açısından önem arz
etmektedir.

31

Parçacıl (2-3 yapı arasında) okunabilen organizasyon kırmızı çerçeve ile vurgulanmıştır.
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Şekil 4.28: Cumhuriyet Caddesi’nde cephelerde yüzeysel biçimleniş analizi.
131

Şekil 4.29: Cumhuriyet Caddesi Batı-orta cephesinin yatay-dikey ve kapı pencere elemanları.
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Şekil 4.30: Cumhuriyet Caddesi Doğu (güney kısım) cephesinin yatay-dikey ve kapı pencere elemanları.
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Kış kentlerinde caddelerin yönlenmesi, mekânın güneş alma ve rüzgardan etkilenme
durumu etkilemektedir (Bkz.: Bölüm 2.4.3.1). Bu sebeple, Van Cum Cumhuriyet
Caddesi’nin yönleniş durumu hem güneşlenme açısından hem de hakim rüzgarları alış
yönleri açısından analiz edilmiştir (Şekil 4.31). Yapılan analiz sonucunda, Cumhuriyet
Caddesi’nin kuzey-güney dik aksına yakın bir konumda, Beşyol kavşağı kısmen daha
doğuda ve Kazım Karabekir Caddesi kavşağı kısmen batıda kalacak şekilde
konumlandığı; bu konumlanış ile güneşten maksimum faydayı yaz ve kış
mevsimlerinde yalnızca öğle saatlerinde sağlayabildiği tespit edilmiştir.
Cumhuriyet caddesi 1.2. derece hakim rüzgar yönünü sırasıyla batı ve doğudan
almaktadır. Yapıların rüzgar yönüne dik konumlandırılışı bu rüzgarların caddeye
erişimi kısmen engellese de yapıların özellikle cadde ortasında az katlı oluşu ve
caddeye açılan dik yolların fazlalığı ile bu sokaklarda rüzgar perdesi oluşturarak
rüzgârın etkisini kırabilecek ağaçlandırmanın olmaması caddeyi batı ve doğu
rüzgârına maruz bırakmaktadır.

Cadde 3.derece hakim rüzgârına paralel

konumlandığı için bu rüzgârları doğrudan almaktadır.
Yönlenmenin yanısıra, mekânı tanımlayan yapıların kat yükseklikleri de caddenin
güneş alma ve rüzgârdan etkilenme durumunu etkilemektedir. Caddenin boyutuna
yönelik yapılan analizde sol kaldırımın %50 yüksek kapalılık derecesi oranına, sağ
kaldırımın ise %41,6 yüksek kapalılık derecesi oranına sahip olduğu ve caddenin
çoğunluğunun 5-6 katlı yüksek yapılardan oluştuğu tespit edilmişti (Bkz.: Şekil 4.27).
Caddenin boyutsal özellikleri güneş alma ve hakim rüzgara maruz kalma açısından
değerlendirildiğinde, alanın kuzey ve güneyindeki büyük kütleli 5-6 katlı yapıların
bulunduğu kısmın güneşlenme açısından oldukça verimsiz olduğu; her ne kadar cadde
ortasında az katlı yapılar olsa da cadde kuzey- güney aksına çok yakın bir açıyla
konumlandığından sabah ve öğlen gölge boylarının caddeyi kapladığı tespit edilmiştir
(Şekil 4.32, Şekil 4.33).
Yapılan analizler sonucunda gerek caddenin yönlenişi gerekse caddenin boyutsal
özellikleri sebebiyle, özellikle soğuk kış aylarında caddenin güneşten yalnızca öğlen
saatlerinde -güneş ışınlarının caddeye dik geldiği zaman zarfında- yararlanabildiği ve
günün diğer zamanlarında güneşten faydalanamadığı sonucu çıkarılmıştır.

Yaz

aylarında ise gerek günlerin daha uzun olması gerekse güneş ışınlarının daha dik açıyla
gelmesi sebebiyle güneşten faydalanabilme oranı daha fazladır. Buna rağmen, yaz
aylarında da sabah ve öğleden sonra güneşten kısmî yararlanılabildiği görülmektedir.

134

Caddenin boyuna biçimlenişinde gerek kütlesel organizasyon gerekse yüzeysel
biçimleniş caddenin hâkim rüzgarlardan etkilenme durumunu etkilemektedir. Çalışma
alanındaki bitişik nizamlı doğrusal organizasyon, kuzey-doğudan gelen 3.derece
hâkim rüzgarları doğrudan almakta ve orta şiddetli bu rüzgarların caddede hava
koridoru oluşturmasına sebep olmaktadır (Şekil 4.34).
Bitişik nizamlı yapılaşmada farklı cephesel ilişkiler kurularak (öne çıkma/geri çekme)
rüzgârın koridor etkisi kırılabilir. Bu geri çekmeler rüzgârın hızını kırabilir ve
kullanıcılar için kış aylarında sığınma olanağı sunabilir. Ancak çalışma alanının
tamamına yakınında tam cephesel ilişkiler kurulmuş ve duvar etkisi yaratılmıştır (Şekil
4.34). Bununla birlikte, çalışma alanının çoğunluğunda, cephede kapalı çıkmalar
mevcuttur. Yapı cephelerindeki bu hareketlilik sırasıyla batı ve doğudan gelen 1. ve
2. derece hâkim rüzgarların alan içerisinde dağılmasına yardımcı olmaktadır (Şekil
4.34).
Değinildiği üzere, Cumhuriyet Caddesi 1. ve 2. derece hakim rüzgarlarını sırasıyla batı
ve doğudan almaktadır. Caddeye dik bağlanan sokaklar bu rüzgarları doğrudan
almaktadır. Ancak Şekil 4.35’da da görüldüğü gibi bu sokaklarda ağaçlandırma yada
bitkilendirme çalışması bulunmamaktadır. Bu durum sokak ve caddeyi rüzgara maruz
bırakmaktadır.
Cadde, kuzeydoğu güneybatı eksenine yakın konumlandırılmış ve kuzeydoğudan
gelen 3. derece hakim rüzgarını doğrudan almaktadır. ağaçların rüzgar perdesi görevi
görebilmesi için 6-12m aralıklarla ve organizasyon içerisinde konumlandırılması
gerekmektedir (Tandoğan ve Şişman, 2018: 334-346). Ancak; analizde de görüldüğü
üzere ağaçlar gelişi güzel sıralanmıştır. bakım eksikliği ve budama hatalarından dolayı
ağaçlar gerek yazın gerekse kışın taç genişliğine sahip olamamaktadır. bu sebeple
ağaçlar, kamusal mekanda istenilen işlevleri (rüzgar ve yağışlardan koruma, mekânın
mikroklimasını dengeleme, gürültü, toz, ses yalıtımı vd.) yerine getirememektedir
(Şekil 4.35).
Cadde, yapay üst örtü elemanlarının varlığı açısından analiz edildiğinde gerek
parklarda gerekse caddede ve çalışma alanı içerisindeki sokaklarda rüzgâr, yağmur ve
kardan koruma sağlayacak üst örtü elemanlarının olmadığı; bu durumun kullanıcıları
kış şartlarına karşı korunmasız kılarak termal konforu ve yürünebilirliği olumsuz
etkilediği sonucu çıkarılmıştır (Şekil 4.36).
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Şekil 4.31: Cumhuriyet Caddesi’nin yönlenişe bağlı olarak güneşlenme ve rüzgâr alma durumu.
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Şekil 4.32: Van Cumhuriyet Caddesi’nin 2020- Ocak ayı güneş ışınlarına erişim durumu.
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Şekil 4.33: Van Cumhuriyet Caddesi’nin 2020- Temmuz ayı güneş ışınlarına erişim durumu.
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Şekil 4.34: Cumhuriyet Caddesi boyuna biçimlenişinin rüzgarla ilişkisi.

Şekil 4.35: Cumhuriyet Caddesi’nin mevcut bitkilendirme durumu, bitkilerin
mekânsal organizasyonu ve hâkim rüzgârlarla ilişkisi.
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Şekil 4.36: Cumhuriyet Caddesi’nde üst örtü elemanlarının eksikliği.
4.2.3 Çeşitliliğe yönelik analizler
Her kullanıcıya hitap edecek mekânsal, fonksiyonel ve biçimsel çeşitliliğin olması
mekândaki faaliyet ve deneyimlerin de çeşitliliğini beraberinde getirerek, mekânın
kullanımını ve canlılığını arttırmaktadır. Mekânsal ve fonksiyonel çeşitlilik, mekânda
kullanıcılara seçenek ve alternatifler sunarak seçebilme imkânı yaratmaktadır.
Bununla birlikte, biçimsel anlamda sunulan çeşitlilik, barındırdığı farklılık ve
karmaşıklıklarla kullanıcılarda merak ve keşfetme duygusu uyandırarak mekânı çekici
hale getirmektedir. Fonksiyonel çeşitlilik başlığı altında ulaşım modlarında olması
gereken çeşitliliğe bölüm 4.2.1’de, biçim ve boyutta olması gereken çeşitliliğe ise
bölüm 4.2.2’de değinilmişti. Bu bölümde ise fonksiyonel çeşitlilik başlığı altındaki
ticari birimlerde işletme çeşitliliği ile kamusal mekân işlevinde çeşitliliğe
değinilecektir.
Çalışma alanındaki ticari birimler, Üçeçam Karagel ve Karagel (2014)’in vermiş
olduğu ticari işletme türlerinin sınıflamasına göre (perakende ticaret, Yeme-içmedinlenme-eğlence hizmetleri, el sanatları ve küçük sanatlar ve büro hizmetleri) zemin
kat, birinci ve ikinci katlar için 1:1000 ölçekte mevcut durum tespiti ile analiz
edilmiştir.
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Zemin kat ticari birimlerin türleri analiz edildiğinde (Şekil 4.37), ticari birimlerin
%79’unun parekende ihtiyaçlara yönelik ticari işletmeler olduğu ve bu işletmelerin
%33’ünün uzun vadeli ihtiyaçlara, %41’inin periyodik ihtiyaçlara yönelik işletmeler
olduğu tespit edilmiştir.

Uzun vadeli işletmeler içindeki fonksiyonların büyük

çoğunluğunu kuyumcular ve telefon teknik servisleri oluşturmaktadır. Periyodik
ihtiyaçlara

yönelik

işletmelerin

çoğunluğu

ise

konfeksiyon,

tuhafiye

ve

manifaturacılardır. Zemin kattaki ticari işletmelerin %7’sini kamu hizmetleri
oluşturmakta olup çoğunluğunu özel bankalar ve ulaşım ofisleri oluşturmaktadır.
Zemin kattaki yeme-içme ve eğlence ihtiyacına yönelik işletmelerin oranı ise %6’dır
ve çoğunluğunu lokantalar oluşturmaktadır.
Zemin kat kullanımında ağırlıklı olarak uzun vadeli ve periyodik ihtiyaçlara yönelik
hizmetlerin olması, buna karşın yeme-içme ve eğlence ihtiyaçlarına yönelik birimlerin
azlığı, mekânı sıklıkla uğranılan bir yer olmaktan çıkarmaktadır. İnsanlar uzun vadede
ya da periyodik olarak caddedeki ticari birimleri kullanmaktadırlar. Bununla birlikte,
kullanıcı davranış profilinin de ticari birimden anlık ürün alıp mekândan ayrılmak
şeklinde olduğunu söylemek mümkündür. Çünkü, kullanıcıların mekânda vakit
geçirmesini ve durmasını sağlayacak yeme içme ve eğlenceye yönelik hizmetlerin
oranı oldukça düşüktür. Zemin katlardaki yeme- içme ve eğlence birimleri ve bu
birimlerin cephe zonlarındaki uzantıları mekânı canlı tutan önemli etkenlerdir.
Cumhuriyet Caddesi’nin zemin katlarındaki birimlerde bu durum gözlenmemektedir.
Bununla birlikte, zemin kattaki perakendeciler akşam saatlerinde mağazalarını
kapatmaktadır. Caddedeki ticari birimler açısından 7/24 kullanabilirlik söz konusu
değildir. Bu durum caddenin özellikle akşam saatlerinde ölü mekânlar haline
gelmesine sebep olmakta; geceleri insanların ve aktif cephelerin olmaması suç
ihtimallerini arttırarak güvenlik hissini ve güvenli yürüyüşü olumsuz etkilemektedir.
Zemin kat kullanımları %79 oran ile perakendeciler oluşturmakta, bu oranın büyük
çoğunluğunu kuyumcular, telefoncular ve konfeksiyoncular oluşturmaktadır. Yeme
içme ve eğlenceye yönelik ya da el sanatlarına yönelik işletmeler oldukça azdır.
Perakende birimlerinin de kendi içinde çeşitlenmediği görülmektedir. Bu sebeple,
zemin katlar ticari işletme çeşitliliği açısından zayıftır.
Bununla birlikte, birinci ve ikinci katlardaki ticari birimler sınıflandırıldığında (Ek F),
birinci katı %47 perakende, %30 kamu ihtiyaçlarına bağlı hizmetler, %14 ünü yemeiçme ve eğlence birimlerinin oluşturduğu; ikinci katta ise %40 perakende, %36 kamu
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ihtiyaçlarına bağlı hizmetler %15’ini ise yeme içme ve eğlence birimlerinin
oluşturduğu tespit edilmiştir. Bu analizlerden, ticari işletme çeşitliliğinin birinci ve
ikinci katlarda zemine göre daha fazla olduğu sonucu çıkarılmıştır.

Şekil 4.37: Cumhuriyet Caddesi zemin kat ticari birimlerde işletme türleri.
İhtiyaçlar çerçevesinde insanların ne tür unsurların bulunduğu mekânlarda davranışsal
yer seçimi yaptığı Bölüm 2.1’de detaylı bir şekilde verilmiştir. Mekânda bu unsurların
varlığı, mekânı yalnızca gerekli aktivitelerin gerçekleştiği bir mekân olmaktan
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çıkararak opsiyonel ve sosyal aktivitelerin de gerçekleştiği bir mekân haline
getirmektedir. Bu mekânsal unsurlardaki çeşitlilik, aktivite ve davranışların da
çeşitlenmesini sağlayarak ve farklı mekânsal ihtiyaçların karşılanabilmesine imkân
sunarak mekânı sosyal ve canlı bir mekân haline getirmekte ve mekân ‘yer’ işlevini
yerine getirebilmesine katkıda bulunmaktadır.
Tüm bu sebeplerle, öncelikle 1:1000 ölçekte sosyal mekân analizi yapılmıştır. Bu
çalışma Jan Gehl- Gehl Enstütü’nün ‘Social Space Survey’ baz alınarak
geliştirilmiştir. Çalışmada, temel davranışlar ile temel davranışlardan türeyen
aktivitelere, başka bir değişle sosyal etkileşime imkân sunan mekânların ve bu
mekânların fiziksel unsurlarının çalışma alanında var olup olmadığının ve hangilerinin
var olduğuna yönelik mevcut durum tespiti yapılmıştır (Şekil 4.38). Çalışma alanında
aranan unsurlar gerek Gehl Ensitü’nün verdiği unsurlar gerekse literatür araştırması
sonucu belirlenen unsurlar değerlendirilerek oluşturulmuştur. Bahsedilen mekânsal
unsurların bulunduğu mekânlar, kullanıcıların mekânsal davranış seçimi yaptığı
mekânlardır. Bu unsurlar 3 başlık altında toplanmış olup, bunlar;
• Odak-çekici ana unsurlar: insan, manzara noktası, meydan, park-oyun alanı, aktif
cephe, etkinlik/olay, su öğesi, peyzaj öğesi (saksı veya ağaçlar), yeme-içme kiosku,
sanatsal öğe ve yapı (kamusal ve kültürel yapıların önü ya da ön bahçesi, AVM önü
ya da ön bahçesi vb.),
• Detay fiziksel unsurlar: Kolon, tente, güneşlik, yağmurluk, verandalar, duvarlar,
korkuluklar, aktivite cepleri-çıkıntı ve oyuklar, basamaklar, yükseltilmiş/ alçaltılmış
platformlar, bank, masa ve sandalyeler, aydınlatma öğeleri,
• Lineer unsurlar: geçitler, pasajlar, yayalaştırılmış ya da yaya öncelikli yollar ve
kaldırımlar olarak belirlenmiştir.
Çalışma alanı, odak çekici unsurlar açısından değerlendirildiğinde, cadde ticari
niteliğinden dolayı aktif cepheler sunmaktadır. Bununla birlikte bu aktiflik sadece
gündüz saatlerinde olup 7/24 bir aktifliğe sahip değildir. Aktif cepheler dışında,
çalışma alanı içerisindeki üç park, rekreatif ihtiyaçların giderilebildiği ve insanların
(ilkbahar ve yaz aylarında) yoğunlukla bulunduğu alanlar olarak odak noktalarıdır.
Bununla birlikte, parklar kışın neredeyse hiç kullanılmamaktadır. Bir diğer odak
noktası sanat sokağıdır. Sokak, aydınlatma birimleri, oturma birimleri ve ağaçlara
sahip olduğu için yoğun bir şekilde kullanılmaktadır.
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Şekil 4.38: Cumhuriyet Caddesi ve yakın çevresi, sosyal mekân analizi.
Valilik binası ve Alışveriş merkezi ise nitelikleri sebebiyle odak noktalarıdır. Detay
fiziksel unsurlardan aydınlatma, bank ve üst örtüye parklarda ve yayalaştırılmış olan
sanat sokağında rastlanmıştır. Mekânda bulunan diğer detay unsur, aktivite cepleri ve
korkuluklardır. Aktivite cepleri, mekândaki bazı yapıların geri çekmeleri (stepback)
ile oluşmuştur. Cadde üzerinde yalnızca tekel binası önünde kamusal bir cep, diğer
aktivite cepleri ara sokaklardadır. Korkuluk ve duvarlar ise Valilik önü, Hz. ömer
camisi ve maraş (Kazım Karabekir cad) kavşağında tespit edilmiştir. Lineer unsurlar
açısından 5 yayalaştırılmış sokağa 5 pasaj ve 1 yeraltı çarşısına sahiptir. Analiz
sonucunda, Cumhuriyet Caddesi’nin farklı davranış ve aktivitelere imkân veren
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unsurlar açısından oldukça zayıf olduğu, buna karşın çalışma alanı içerisindeki
parkların ve yayalaştırılmış sokakların bu unsurlara caddeye oranla daha fazla sahip
olduğu tespit edilmiştir.
Mekânsal unsurların yanı sıra, mekânda yürütülen etkinlik, organizasyonların olup
olmadığını tespit etmek amacıyla Van Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal işler
Dairesi Başkanlığı ve İpekyolu Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığıyla
konuyla ilgili görüşme yapılmıştır. Görüşmede birimin ilgili kişilerine ‘Cumhuriyet
Caddesi’nde tek seferlik geçici etkinliklerin yapılıp yapılmadığı (kültürel etkinlikler,
spor etkinlikleri, oyunlar, söyleşiler, sosyal sorumluluk etkinlikleri vb.) ve dönemsel
etkinliklerin yapılıp yapılmadığı (eğitim organizasyonları ve kampanyaları, sağlık
organizasyonları ve kampanyaları, topluluk bağışları, sosyal sorumluluk projeleri,
kamusal fikir paylaşımı ve halk toplantıları vb.) sorulmuş ve caddede herhangi bir
etkinlik ya da organizasyonun geçici ya da dönemsel olarak yürütülmediği cevabı
alınmıştır32.
Mekân, farklı aktivite ve davranışlara imkân sunma açısından değerlendirildikten
sonra, hangi mekânsal aktivite ve davranışların mekânda ne yoğunlukla
gerçekleştirildiği analiz edilmiştir (Şekil 4.39).

Bu çalışma, Jan Gehl-Gehl

Enstitü’nün " Stationary activity mapping" çalışması baz alınarak geliştirilmiştir.
Çalışma alanının doğrusal olmasından dolayı bir noktadan gözlem yapmak mümkün
olmadığından, çalışma alanında işaretlenen 50 farklı noktada, 2’şer dakika gözlem
yapılarak görüş alanında bulunan kullanıcıların davranış haritası çıkarılmıştır.
Çalışma, hafta içi (pazartesi) ve hafta sonu (cumartesi) 1’er gün sabah 9:00-10.00,
öğlen 12:30-13.30 ve akşam 17:30-18.30 saatlerinde yapılmıştır. Aktiviteler, temel
davranışlardan türerler. Farklı temel davranışlardan türemiş olan farklı aktiviteler,
semboller yardımıyla lejantta sınıflandırılmıştır. Bu sınıflamayı kullanarak hangi
aktivitenin nerede ve kaç kişi tarafından yapıldığı, 2’şer dakikalık mekânsal gözlemler
yoluyla tespit edilmiş; sabah, öğlen ve akşam sayılarının pazartesi ve cumartesi
ortalamaları alınarak aktivite oranları bulunmuştur. Gözlem boyunca süre tutulmuş ve
1:1000 ölçekli halihazır harita üzerinde sembolik işaretlemeler yapılmıştır. Analiz

Etkinlik ve organizasyonlarının olmamasının sebepleri ise, bütçe yetersizliği, belediyenin bu yönde
bir politikasının olmaması ve caddenin mekânsal açıdan yetersiz olması şeklinde sıralanmıştır.
32
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sonucunda hangi aktivitelerin daha çok yapıldığı, hangi mekanlarda farklı aktivitelerin
yapılabildiği ve aktivite imkânı-çeşitliliği sunmayan mekanlar tespit edilmiştir.

Şekil 4.39: Cumhuriyet Caddesi ve yakın çevresi davranış ve aktivite analizi.
Mekânsal gözlemler sonucu oluşan davranış/aktivite haritasına bakıldığında,
cumhuriyet caddesi üzerinde yoğunlukla yürüme eylemi, durakta bekleme ya da banka
sırası bekleme eylemi ile birisini bekleme amaçlı durma eyleminin gerçekleştiği
görülmektedir. Cadde, bir önceki analizde de tespit edildiği gibi oturmak, sohbet
etmek, spor ya da rekreatif amaçlı davranışlara mekânsal olarak hizmet etmekte eksik
kalmaktadır. Bekleme eylemi ise, yoğunlukla, cadde üzerinde bulunan 6 bankanın
önünde gerçekleşmektedir. Ticari fonksiyon analizinde çıkan sonuçlarla örtüşen bir
sonuç ise zemin kat kullanımlarının, yayalar için durmak oturmak zaman geçirmek
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gibi eylemlere imkân sunmadığı yönündedir. Zemin kat kullanımları daha çok banka,
kuyumcu, tuhafiye züccaciye gibi periyodik ya da uzun vadeli ihtiyaçlar ile kamusal
hizmet ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Doğal olarak Cumhuriyet Caddesi yoğunlukla bir
yerden başka bir yere gitmek amaçlı sirkülasyon aksı olarak kullanılmaktadır (Şekil
4.40).

Şekil 4.40: Cumhuriyet Caddesi ve yakın çevresinde analiz edilen davranış ve
aktivitelerin oransal dağılımı.
Yapılan davranış analizi sonucunda, mekânın yoğunlukla bir yerden başka yere gitme
(%70), bekleme (%10) (durakta ya da sıra bekleme) ve ticari aktivite/ alışveriş (%3)
amaçlı kullanıldığını ve mekândaki aktivitelerin büyük çoğunluğunun gerekli
aktivitelerden oluştuğu tespit edilmiştir. Mekân, opsiyonel ve sosyal aktivitelere imkân
sunma açısından %15’lik bir orana sahiptir. Mekân, serbest ve rastlantısal aktivitelerin
gerçekleştiği kamusal bir mekân olarak kullanılmaktan ziyade sadece zorunlu/gerekli
ihtiyaçların karşılandığı bir mekân olarak kullanılmaktadır.
4.2.4 Kent kimliği ve kent estetiğine yönelik analizler
Bu bölümde ilk etapta, çalışma alanı olan Cumhuriyet Caddesi ve yakın çevresinin,
kente özgü / kentin kimliğini yansıtan tarihi kültürel ve doğal değerleri içinde
barındırıp barındırmadığı analiz edilecektir. İkinci etapta cepheler, cadde en kesitleri
ve kentsel açık mekân elemanları üzerinden renk, malzeme ve aydınlatmaya yönelik
analizler yapılacaktır. Renk, malzeme ve aydınlatma; kentin var olan kimliğinin
vurgulanmasında,

mekâna

özgü

bir

kimlik

tanımlanmasında,

mekânın

algılanabilirliğinin arttırılmasında, iklim duyarlı tasarımda ve caddenin biçimsel
estetiğinde mekânsal kalite açısından önemli rollere sahiptir. Üçüncü etapta ise kent
estetiği ve yerel yönetimlerin hizmet kalitesinin değerlendirilmesi için önemli bir ölçüt
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olan “bakım” ve “onarım”a yönelik değerlendirmeler yapılacak; son etapta ise çalışma
alanının kullanıcılar için ne düzeyde bir imgesel anlam ifade ettiği, halk tarafından
hangi mekânsal unsurların hatırlandığı, anlamlandırıldığı ve algılandığı zihin haritası
çalışması ile değerlendirilecektir.
Her kent, tarihi süreciyle, sosyo-kültürel ve coğrafi özellikleriyle kümülatif olarak
birikmiş bir kimliğe sahiptir. Bu kimliğinin mimarî mekânda yaşatılabilmesi, kolektif
belleğin oluşturulmasında, kentlilik bilincinin geliştirilmesinde ve kentlilerin o kentte,
kendinden, ait olduğu toplumdan ve tarihten bir şeyler bulabiliyor olması aidiyetin ve
bağlılığın geliştirilmesinde büyük öneme sahiptir. Van kenti tarihsel süreci içerisinde
bir çok medeniyete ev sahipliği yapmış, farklı milletlerden bir çok insanı barındırmış
ve halen barındırmakta olan çok kültürlü bir kenttir33. Kentin bu çok kültürlü/çok
katmanlı özelliği göz önünde bulundurularak, öncelikle mevcut kentin Cumhuriyet
kenti ideolojisiyle inşa edilmiş olması sebebiyle Cumhuriyet dönemine ait tarihi ve
kültürel yapıların, sanat öğelerinin ve döneme ait isimlerin olup olmadığı; sonrasında
Van kentinin mevcut yerleşiminde hâkimiyet sürdürmüş eski medeniyetlere
(Urartular, Selçuklular, Osmanlılar) ait tarihi, kültürel ya da sembolik değerlerin var
olup olmadığı analiz edilmiş; son olarak, kente özgü doğal değerlerin (bitki türleri,
Van gölü, Van kedisi, İnci Kefali gibi) ve kültürel değerlerin (yöresel yiyecekler,
kıyafetler, oyunlar, müzikler) çalışma alanında sembolik ya da gerçek anlamda var
olup olmadığı analiz edilmiştir (Şekil 4.41).
Yapılan analiz ile yapısal ölçekte Cumhuriyet Caddesi ve yakın çevresinin tarihi
anlamda sahip olduğu bir adet kimlik öğesi olduğu tespit edilmiştir. Bu öğe ‘Tekel
Binası’ olup erken Cumhuriyet dönemine aittir ve tescilli bir yapıdır. Ancak
günümüzde bu yapı âtıl durumdadır; kültürel ya da turistik herhangi bir amaç için
kullanılmamaktadır. Bu yapı dışında çalışma alanı, tarihi kimlik öğeleri açısından
Cumhuriyet, Osmanlı, Selçuklu ya da Urartu dönemlerine ait herhangi bir yapı ya da
sanat öğesi barındırmamaktadır. Yapılı çevreye ait diğer kimlik öğeleri (kent
mobilyaları, mekân isimleri vb. diğer fiziksel elemanlar) açısından Beşyol kavşağında
Van’a özgü bir balık türü olan İnci Kefali heykeli, Fekiye Teyran ve Ahmedi Hani
parklarında ise bu isimlerin heykelleri bulunmaktadır. Kimliğe katkıda bulunan doğal
unsurlar açısından incelendiğinde ise eski Van kentine özgü ağaçlardan dişbudak ve

33

Bkz.: Bölüm 4.1.2
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dut, çiçeklerden ise (refüj saksılarında) gül bitkisi tespit edilmiştir. Caddedeki diğer
değerler sembolik değerler olup ismen yaşatılmaktadır: Cumhuriyet caddesinin
yakınında bulunan iki adet yayalaştırılmış sokağa, Van’ın geleneksel kıyafeti olan
‘Fistan’ ve Van’ın kahvaltısıyla ünlü olmasından dolayı ‘Kahvaltıcılar’ ismi
verilmiştir. Ayrıca parklara verilen ‘Fekiye Teyran’ ve ‘Ahmedi Hani’ isimleri ise 17.
Yüzyılda yaşamış Kürt kökenli şairlerin isimleridir. ‘Dabbağoğlu Parkı’ ise ismini eski
Van Belediye Başkanı Tayyar Dabbağoğlu’ndan almıştır (Şekil 4.41).

Şekil 4.41:Cumhuriyet Caddesi ve yakın çevresinin yapılı çevre kimlik öğeleri
analizi.
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Bir mekâna kimlik kazandıran önemli bileşenlerden birisi de renktir. Bazı kentler tarih
boyunca renkleriyle akılda kalmakta ve hâkim renkler, kent bütününde ya da kentin
bir alt mekânında kullanıldığında, var olan kimliğin vurgulanması ve ortaya
çıkarılmasında yardımcı olmaktadırlar. Bununla birlikte bir mekândaki renkler, bir
konsept ve tavır çerçevesinde cadde bütünündeki bir kompozisyon dahilinde cephelere
uygulandığında, çevresinden ve kentin diğer kısımlarından farklı özgün bir renk
paletine sahip olarak mekâna kimlik kazandırabilir. Bu sebeple, çalışma alanında yere
özgü renklerin olup olmadığı ya da renk tasarımında mekâna özgü/ çevresinden
farklılaşan bir konsept ve tavrın olup olmadığı tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu
sebeple, öncelikle Van kentinin karakteristik renkleri tespit edilmiştir (Şekil 4.42).

Şekil 4.42:Van’ın karakteristik renkleri.
Van kentinin karakteristik renkleri incelendiğinde gerek eski kerpiç Van evleri gerekse
erken cumhuriyet dönemi yapıları ile tarihi kiliselerin, toprak rengi olan kahverengi ve
tonlarında olduğu görülmektedir. Bununla birlikte, Van gölü ve Van kedisiyle
özdeşleşmiş mavi rengi Van'ın bir diğer karakteristik rengidir. Çalışma alanı olan
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Cumhuriyet Caddesi’nin cephe renkleri incelendiğinde ise hâkim renklerin hem batı
hem de doğu cephede gri ve tonları olduğu tespit edilmiştir ve çalışma alanının Van’ın
kimlik renklerini barındırmadığı sonucuna ulaşılmıştır (Şekil 4.43). Cumhuriyet
Caddesi cephelerindeki renklerin özgün bir form niteliği oluşturup oluşturmadığı;
cephede kompozisyon oluşturacak bir konsept ya da tavrın olup olmadığı (uyumlu
renklerin kullanımı, kontrast renklerin kullanımı, sıcak ya da soğuk renklerin
kullanımı, kentin geri kalanından farklı bir rengin kullanımı gibi) analiz edildiğinde
ise, cadde cephelerini kentin geri kalanından farklı ve özgün kılan bir renk
kompozisyonunun olmadığı sonucu çıkarılmıştır. Caddede, kentin bütününde olduğu
gibi yoğunlukla gri ve tonları kullanılmıştır (Şekil 4.43).
Cadde cephelerinin görsel kalitesi biçimsel estetik değerlendirme kapsamında tasarım
ilkeleri ile incelendiğinde ise, biçimsel estetiğin en temel ilkesi olan bütünlüğün
(kompozisyon) olmadığı sonucu çıkarılmıştır. Uyumla oluşan birlik ve düzen cadde
bütününde okunamamaktadır. Zıtlık/kontrast ve vurguyla oluşturulabilecek ilgi çekici
bir cephe bütünlüğünün de olmadığını söylemek mümkündür. Caddede bazı yapı
grupları parçacıl olarak bir renk bütünlüğü tariflemektedir. Bazı tekil yapılar ise, cadde
genelindeki gri tonlarından farklı olarak sarı, kırmızı ve mavi renkleriyle caddenin geri
kalanından ayrışarak daha kolay algılanabilmektedir. Canlı renklerin görsel ilgiyi
arttırdığı ve mekânı daha çekici hale getirdikleri bilinmektedir (Bkz.: Bölüm 2.4.3.3).
Cumhuriyet Caddesi’ndeki hâkim cephe renkleri incelendiğinde ise yoğunlukla nötr
ya da soğuk-açık renklerin kullanıldığı görülmektedir. Cadde, psikolojik etkisi
açısından da olumsuz görsel bir etkiye sahiptir. Cumhuriyet Caddesi cephe renkleri
soğuk iklime uygunluğu açısından incelendiğinde ise doğu cephesinin yaklaşık 5/6’sı,
batı cephesinin yaklaşık ¾’ünün açık renkler olduğu tespit edilmiştir. Bu sebeple,
cephe renkleri, iklime uygunluk açısından zayıftır.
Renkler arasındaki uyum ve düzen ilkesi ya da kontrast renklerin ritm ilkesiyle birlikte
sunulmasıyla oluşturulabilecek kompozisyon caddede benzerlik ve devamlılık
ilkelerin okunmasını sağlayarak, caddenin bir bütün halinde algılanmasını sağlar; tekil
mimari yapıların tek tek algılanmasından ziyade caddenin bir bütün halinde
algılanması yer duygusunu kuvvetlendirir. Cumhuriyet Caddesi cephelerinin renkleri
arasında benzerlik ve devamlılık ilkeleri okunamamaktadır ve bu sebeple
algılanabilirliği zayıftır.
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Şekil 4.43:Cumhuriyet Caddesi Cephelerinin renk analizi ve hâkim renk paletleri.
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Cephelerdeki tabelalar renk tasarımı açısından incelendiğinde ise gerek yazı gerek ana
tabela renkleri açısından cadde boyunca çeşitlilik görülmektedir. Tabelalarda ortak bir
renk tasarımı, font tasarımı ya da biçim, boyut ve konumları açısından bir düzen
olmaması ve cephe boyunca yoğunlukla kullanılmaları görsel kaliteyi oldukça
düşürmekte, yapı cephelerinin algılanabilirliğini zorlaştırmaktadır. Gözü yoran bu
karmaşa caddenin görsel kalitesini zayıflatmaktadır (Şekil 4.44).

Şekil 4.44: Cumhuriyet Caddesi (Batı ve Doğu cephe kuzey kısım) cephe
tabelalarının renk analizi.
Renkler, aynı kotta bulunan farklı işlevlere sahip mekanların birbirinden ayrılmasında
ve kullanıcıyı mekânda yönlendirmek amacıyla kullanılabilmektedir. Kentsel açık
mekanlarda renk farklılığı mekandaki işlevsel farklılığı algılanabilir kılar ve daha
tanımlı mekanlar haline getirir; mekandaki kullanım karmaşasını önler. Cumhuriyet
Caddesi’ndeki parklarda bu mekânsal ayrım kot farkları ve yeşil alanlar ile
sağlanmıştır. Ancak sert zeminde bahsedilen amaçlarla bir renk kullanımı
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bulunmamaktadır. Yayalaştırılmış sokaklarda, Ercişli Emrah Sokak’ta bulunan
kafelerin önlerindeki yarı özel mekanlarda renk ve doku farklılığı kullanılarak
mekânsal bir ayrışma tanımlanmıştır. Cumhuriyet caddesi incelendiğinde ise gerek
taşıt gerekse kaldırımlarda, mekandaki işlevsel farklılıkları birbirinden ayırmak amaçlı
renk kullanımı bulunmamaktadır. Yalnızca refüjlerin algılanabilirliğini arttıran sarı ve
beyaz renkleri kullanılmıştır (Şekil 4.45).

Şekil 4.45: Çalışma alanında kentsel açık mekân renk analizi.
Cumhuriyet Caddesi cepheleri malzeme açısından analiz edildiğinde, Van’a özgü
kerpiç ve ahşap malzemenin kullanılmadığı, erken Cumhuriyet dönemine ait kesme
taşların kullanıldığı ise 3 yapının olduğu (Tekel binası, Valilik ve merkez bankası)
tespit edilmiştir. Caddenin cephe bütününde, kentin kimliğini yansıtan geleneksel
yapım malzemelerinin kullanılmadığı sonucu çıkarılmıştır. Caddenin cephe
malzemeleri incelendiğinde, caddede bulunan 78 yapının 33’inde beton (sıva+boya),
23’ünde cam, 17’sinde metal alüminyum, 3 prekast ve 2 seramik malzeme kullanıldığı
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tespit edilmiştir. Cadde bütününde kullanılan malzemeler ve cephe giydirmeleri tekil
mimari yapı özelinde düşünülmüş ve birbiriyle ilişkisizdir. Yapılar, ortak bir konsepte
ve cadde bütününde bir kompozisyona malzeme özelinde sahip değildir ve bu sebeple
caddeye özgün bir form niteliği kazandıramamaktadır. Biçimsel estetik açısından
incelendiğinde, caddenin cephe bütününde kullanılan malzemeler arasında bütünlük,
uyum, düzen, ritim gibi ilkeler okunamamaktadır.
Malzemelerin psikolojik etkileri bağlamında incelendiğinde ise, caddeye canlılık ve
dinamizm katabilecek taş, toprak, ahşap, kiremit, mermer gibi malzemelerin
bulunmadığı, fabrikasyon cephe giydirmelerinin yoğunlukta olduğu tespit edilmiştir.
Cephelerdeki malzemeler soğuk iklim şartlarına uygunluk açısından incelendiğinde
ise, tuğla, kerpiç, ahşap gibi ısı depolama kapasitesi yüksek ve ısı geçirgenliği düşük
malzemelerin kullanılmadığı tespit edilmiştir (Şekil 4.46).
Cumhuriyet Caddesi’nin zemin malzemeleri incelendiğinde ise (Şekil 4.47),
kaldırımların tamamının taş birim döşeme malzemeye sahip olduğu ve geçirimli bir
yapıda olması sebebiyle iklime uygun olduğu tespit edilmiştir. Bununla birlikte, taşıt
yollarının malzemesi asfalt beton olup geçirimli bir yüzeye sahip değildir. Bu sebeple
taşıt yollarının malzemesi soğuk iklim için uygun değildir. Zemin malzemesi dokuları
incelendiğinde ise, alt mekânların ve mülkiyet hiyerarşisinin algılanabilmesi için
herhangi bir doku ya da malzeme farklılığının cadde bütününde (kaldırımlarda ve taşıt
yolunda) uygulanmadığı tespit edilmiştir.
Zemin kat cepheleri ve vitrinleri, özellikle ticari işlevi olan cadde ve sokakların aktif,
canlı ve ilgi çekici olması açısından öneme sahiptir. Değinilmiş olan cephelerin
yüzeysel biçimlenişleri, üslupları, renk ve malzemelerin kendi içinde bir konsepte
sahip olması önem arz etmekle birlikte, bu unsurların birbiriyle olan ilişkisi de bütünde
bazı tasarım yaklaşımlarını gerekli kılmaktadır (Şekil 4.48). Cumhuriyet Caddesi’nin
cepheleri bu doğrultuda değerlendirildiğinde, uyumlu ve bütüncül olmayan renkler,
malzemeler, mimari detaylar, tabela ve vitrinler caddenin geneline hâkimdir.
Cephede bir tasarım konsepti olmadığı gibi kompozisyon (bütünlük) de
okunamamaktadır. Bu sebeple, Cumhuriyet Caddesi cephelerinin görsel kalite ve
cephe karakteri açısından oldukça zayıf olduğu sonucu çıkarılmıştır.
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Şekil 4.46:Cumhuriyet Caddesi cephelerinin malzeme analizi.

Şekil 4.47: Cumhuriyet Caddesi zemininde kullanılan malzemeler.
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Zemin kat vitrinlerinin çoğunluğunu şeffaf (cam) vitrinler oluşturmakla birlikte, font,
renk ve boyut açısından birbirinden ve yapının karakterinden tamamen bağımsız
tabelalar görsel kirlilik ve karmaşa yaratmaktadır.
Vitrinlerdeki birçok tabela ve reklam ile vitrin sunumları da etkili, basit, algılanabilir
ve temiz olmaktan uzaktır. Bu durum, cephelerin algılanabilirliğini ve geçirgenliğini
olumsuz etkilemekte; geçirgen olmayan cepheler güvenli yürüyüşü, caddenin 7/24
aktif kullanımını ve caddenin canlılığını olumsuz etkilemektedir (Şekil 4.48).

Şekil 4.48: Uptown United (2017)’nin cephe ve vitrin tasarım önerileri ve
Cumhuriyet Caddesi Batı cephesinden cephe ön görünüşü.
Kent estetiğini ve kent kimliğini etkileyen bir diğer unsur kentsel açık mekân
aydınlatmasıdır. Cumhuriyet Caddesi’nin aydınlatma yeterliliği, yaya, taşıt yolu
aydınlatılması, cephe aydınlatılması ve kentsel açık mekân elemanlarının
aydınlatılması açısından fotoğraflama yöntemiyle akşam 18:00 ve 22:00 saatlerinde
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incelenmiştir (Şekil 4.49). Yapılan incelemeler sonucunda, Cumhuriyet Caddesinde
yaya yolu aydınlatması olmadığı, yalnızca refüjlerde konumlandırılmış olan taşıt yolu
aydınlatma direklerine sahip olduğu tespit edilmiştir. Refüjlerdeki taşıt yolu
aydınlatma direkleri konforlu bir taşıt sürüşü için yeterli aydınatma imkânı
sunabilmektedir.
Bununla birlikte, gerek Cumhuriyet Caddesi’nin doğu ve batı kaldırımları gerekse ara
sokaklar aydınlatma açısından oldukça zayıftır (Şekil 4.49). Bu durum, akşam ve gece
kullanımında görünürlüğü olumsuz etkileyerek yürünebilirliği ve buna bağlı fiziksel
konforu olumsuz etkilemektedir. Her ne kadar refüjlerde aydınlatma birimleri olsa da
kaldırımlar için zayıf bir aydınlatma imkânı sunmaktadır; ara sokaklara ise hiç hizmet
edememektedir (Şekil 4.49).
Kaldırımlarda insan ölçeğinde yeterli aydınlatmanın olmaması güvenliği (safety) ve
güven hissini (sense of security) de etkileyerek psikolojik konfor açısından da olumsuz
etki oluşturmaktadır. Cumhuriyet caddesinde, taşıt yolu aydınlatma direkleri dışında,
dubalara, cephe ve zemin reflektörlerine rastlanmamıştır. Doğal olarak, aydınlatma
elemanlarının önemli işlevlerinden biri olan, alt mekânların tanımlanması, yayaların
mekânda yönlendirilmesi gibi durumlar da söz konusu değildir (Şekil 4.49).
Mimari kimliğin, tarihi ve kültürel öneme sahip yapıların aydınlatılmasına yönelik bir
yaklaşımın da mekânda olmadığını söylemek mümkündür. Mekânda korunan ve tarihi
öneme sahip tek yapı olan Tekel Binası’nda herhangi bir cephe aydınlatma çalışması
bulunmamaktadır (Şekil 4.49).
Kentsel açık mekân aydınlatmasında mekân bütününde bir yaklaşımın olması
gerekmektedir. Aydınlatmada kullanılacak ışığın rengi, şiddeti, konumu, elemanın
türü ve biçimi bir organizasyon dahilinde kurgulandığı takdirde mekânda ışık
kirliliğinin önüne geçilebilir34.
Cumhuriyet Caddesi cephelerindeki reklam ve isimlik panolarının farklı renk ve
şiddetle ışıklarla birbiriyle ilişkisiz bir şekilde aydınlatılması ise mekânda ciddi bir ışık
kirliliğinin oluşmasına sebep olmakta ve mekânın algılanabilirliğini güçleştirmektedir
(Şekil 4.49).

34

Bkz.: IES Lighting Handbook, The Standard Lighting Guide.
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Şekil 4.49: Cumhuriyet Caddesi ve yakın çevresinin aydınlatmaya yönelik mevcut
durum tespiti.
Kentsel açık mekânın bakım ve onarımı, görsel kaliteyi ve fiziksel konforu etkileyen
bir diğer göstergedir. San Francisco’da 4 farklı yerde yaklaşık 100 kişiye yapılan bir
ankette ‘temizlik ve bakım’, ‘çukurların olmaması’, ‘pürüzsüz yüzeyler’ en çok arzu
edilen özellikler arasında gösterilmiştir (Jacobs, 1993). Mekânın çöplerden
arındırılmış ve temiz olması, kar, su, çamur birikintisinin, kir ve pasın olmaması,
sökülme, dökülme, solma olmaması rahat hareket edebilirlik ve kolay kullanım
açısından fiziksel konforu doğrudan etkilemektedir.
Bir mekânın bakımının ve onarımının yapılmış ve düzenli olarak yapılıyor olması,
insanlar arasında o mekânın güvenli olduğuna dair bir algı uyandırmaktadır (Bektaş
ve diğ., 2019). Kente ve kentliye olan saygının da önemli bir göstergesi olan bakım,
onarım ve temizlik, uygar bir topluluğun ve kentliliğin geliştirilmesi açısından da
önemlidir.
Tüm bu sebeplerle, çalışma alanı olan Cumhuriyet Caddesi ve yakın çevresinin peyzaj
öğeleri, yapı cepheleri, zemin malzemeleri, altyapı elemanları, kent mobilyaları bakım
-onarım ve temizlik açısından değerlendirilmiştir. Değerlendirme için, Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanlığının hazırlamış olduğu erişilebilirlik izleme ve denetleme
formlarındaki sorular referans alınarak bir kontrol listesi hazırlanmıştır (Ek G).
Kontrol listesine göre mekânda değerlendirme yapılırken, elemanların her biri için
teker teker değerlendirme yapılmış; caddenin genel temizliğiyle ilgili yapılan
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değerlendirme ise, her bir yapı adası kaldırımı için yapılmıştır. Değerlendirilen
unsurların %90’ı istenilen şartları karşılıyor ise evet cevabı verilmiştir. Değerlendirme
sonucu çıkan ‘evet’ ve ‘hayır’ cevap sayıları yüzdelik oranlarla ve grafik gösterim ile
ifade edilmiştir (Şekil 4.50).
Yapılan analiz sonucunda, cadde üzerindeki ağaçların yeterli kök salınımı için
bırakılan toprak yüzeyin oldukça dar ve bakımsız olduğu; bununla birlikte çoğunda
ızgara olmadığı, olan ızgaralarda ise bakımsızlık ve kırıklar olduğu tespit edilmiştir.
Cadde üzerindeki ağaçlar ise bakımsızlık ve yanlış budama gibi sebeplerle yeterli taç
genişliğine sahip olamamaktadır ve canlı ve sağlıklı değildir.
Bununla birlikte, parklardaki ağaçların caddeye oranla daha sağlıklı ve bakımlı olduğu
tespit edilmiştir. Caddenin genel temizliğini incelendiğinde, özellikle kış aylarında
kaldırımlarda çamur, kar su birikintisi ve buzlanmanın olduğu kar küreme ve temizlik
açısından oldukça zayıf olduğu ve bu durumun özellikle kış aylarında güvenli
yürüyüşe bağlı fiziksel konforu olumsuz etkilediği ve mekânın görsel kalitesini
düşürdüğü sonucu çıkarılmıştır. Yaz aylarında, cadde kaldırımlarının temizliği genel
olarak iyi durumda iken çalışma alanı içerisindeki ara ve arka sokakların temizliğinin
yetersiz olduğu sonucu çıkarılmıştır. Zemin döşemeleri, altyapı elemanları ve kent
mobilyaları bakım ve onarım açısından incelendiğinde ise, bazılarında sökülme, kırık,
yıpranma ve eskime görülmekle birlikte genel olarak bakımlı ve onarımlı oldukları
tespit edilmiştir.
Cepheler bakım ve onarım açısından incelendiğinde ise %85’inin kırık, sökülme,
solma, eskime gibi niteliklere sahip olduğu, çalışma alanındaki yapıların büyük bir
çoğunluğunda fiziksel yıpranmanın olduğu ve bu durumun görsel kaliteyi olumsuz
etkilediğini söylemek mümkündür.
Yapılan yapı niteliği analizinde (Şekil 4.51) çıkan benzer sonuçlara göre, alandaki
yapıların çoğu 15 yaş ve üzeri, malzeme ve cephe kalitesi kötü, taşıyıcı sistemi
yıpranmış kötü nitelikli yapılardan oluşmaktadır. İpekyolu Belediyesi Parsel
sorgulamadan yapılan incelemelere göre, çalışma alanındaki bir çok yapının da
ruhsatsız olduğu tespit edilmiştir. Bu sebeple, çalışma alanındaki yapıların büyük
çoğunluğunun ( 136 yapının 110’unun) -Van’ın bir deprem kenti olduğu da göz
önünde bulundurularak- teknik ve yapısal olarak güvenli olmadığı sonucu
çıkarılmıştır.
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Şekil 4.50: Çalışma alanının bakım, onarım ve temizliğine yönelik mevcut durum analizi.
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Şekil 4.51: Cumhuriyet Caddesi ve yakın çevresinin yapı niteliği analizi.
Caddelerin mekân kalitesini etkileyen bir diğer gösterge mekânın imgelenebilirliğidir.
‘Okunaklı, anlaşılır, görünür’ Mekânlar, fiziksel özellikleriyle, ortak hatıra ve kolektif
bellek ile oluşan sembolik anlamlarla ve kullanım/işlevden doğan anlamlarla güçlü
imgelere sahip olabilir. Halk imgesini (Bkz.: Bölüm 2.1) oluşturan imaj öğeleri nelerin
hatırlandığını;

nelerin

hatırlandığı

nelerin
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anlamlandırıldığını,

nelerin

anlamlandırıldığı ise nelerin algılandığı konusunda çıkarım yapılabilmesini olanaklı
kılmaktadır.
Bu sebeplerle, Lynch (1960)’ın halk imgesini değerlendirebilmek adına oluşturduğu
görsel analizden yararlanılmıştır. Bu analizde, şehir plancısı ve mimarlardan oluşan 20
uzmandan ve caddeyi kullanan 50 vatandaştan imaj öğelerini kullanarak (yol, kenar,
düğüm noktası, bölge, işaret öğesi) Cumhuriyet Caddesi’ne yönelik bir zihin haritası
oluşturmaları istenmiştir. Zihin haritasını oluşturacak kullanıcılara ‘Cumhuriyet
Caddesi ve yakın çevresini, Maraş (Kazım Karabekir Cad.) kavşağından Hz. Ömer
Camisi ya da Rus Pazarına cadde boyunca yürüyerek gidecek olan bir yabancıya,
oluşturacakları haritayla tarf etmeleri ve tarif ederken caddede kendileri için önemli
olan noktaları (mimari yapı, yol, park, meydan, mekân elemanları) düşünerek verilen
5 imaj öğesini kullanmaları’ istenmiştir (Ek H). Oluşturulan 70 zihin haritası
değerlendirilmiş ve imgelenen öğelerin sıklıklarına göre halk imgesini tarifleyen
bütünleşik iki zihin haritası oluşturulmuştur (Şekil 4.52). Yapılan analizlerde, şehir
plancısı ve mimarlardan oluşan cadde kullanıcılarının, diğer cadde kullanıcılarına göre
mekândaki imaj öğelerini daha fazla ayırt edebildiği ve gerçeğe daha yakın/daha güçlü
bir imge sundukları tespit edilmiştir. Bu sebeple, iki denek grubunun haritası
birbirinden ayrı olarak verilmiştir.
Analiz sonucunda, kent merkezinin imgesinin yoğunlukla kamusal hizmet
ihtiyaçlarına yönelik kullanımlara ve taşıt ulaşım aksına göre şekillendiği sonucu
çıkarılmıştır. Kent merkezleri, ‘kentin kalbi’ olarak tanımlanır ve kullanıcı yoğunluğu
ile bilinir. Buna karşın yapılan analizde, kent merkezi olarak anılan Cumhuriyet
Caddesi’nin imgelenebilirliğinin oldukça zayıf olduğu tespit edilmiştir. Bunun temel
sebeplerinden birincisi, kent merkezi işlevlerinin çoğunun kentte dağınık olarak yer
seçmiş olmasıdır. Cadde, yoğun ticari faaliyetler içermekle birlikte, önemini ve
anlamını yitirmiştir. Çeşitliliğe yönelik yapılan analizlerde de tespit edildiği üzere,
kentliler bu caddeyi gerekli / zorunlu periyodik ya da dönemsel ihtiyaçlarını
karşılamak için ve çoğunlukla bir noktadan başka bir noktaya ulaşım aksı olarak
kullanmaktadır. İkinci sebep ise, caddeye dik bağlanan yolların bir ızgara sistem
oluşturması ve tek tipleşen bir matris ortaya koymasıdır. Gerek ızgara sistem ile tek
tipleşme gerek bitişik nizamlı yapılaşma gerekse ticari fonksiyonların biçim, boyut,
renk ve malzemede algılanabilir özellikler barındırmaması mekânın fiziksel olarak
algılanabilirliğini oldukça zayıflatmaktadır.
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Şekil 4.52:Cumhuriyet Caddesi ve yakın çevresinin imaj analizi.
Cadde, kullanıcıların büyük çoğunluğu tarafından doğrusal bir yol olarak
imgelenmiştir. Alanın gridal yapısı ve ara yollar şehir plancısı ve mimarlar tarafından
imgelenebilmişken, diğer cadde kullanıcıları bu ara yolları çoğunlukla bir imaj öğesi
olarak tarifleyememiştir. İşaret öğesi olarak imgelenen kullanımlar yoğunlukla cadde
üzerindeki bankalardan oluşmaktadır. Kullanıcılar bu imgelerin alanda olduğunu
bilmekte ancak konumunu çoğunlukla karıştırmaktadırlar. Kullanıcıların çoğu ara
yolları ve kullanımların alan içerisindeki konumunu karıştırmışlardır. İmgelenen
kullanımlardan

Ziraat

Bankası

ve

Hükümet

Konağı

cadde

köşelerinde

bulunmalarından dolayı net bir şekilde tanımlanabilmiştir. Bununla birlikte, Hükümet
Konağı büyük kütlesiyle, malzeme ve stildeki farkıyla ve birçok kamusal ve idari işlevi
içinde barındırmasıyla hem kullanıma bağlı hem de fiziksel özelliklerine bağlı bir
anlam ifade ederek güçlü bir imaja sahiptir. Benzer şekilde Van Park Avm, Tekel
Binası ve Merkez Bankası ’da gerek mimari stil farkı gerek kütlesel büyüklükleri gerek
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malzemelerindeki

farklılıkları

ile

-güçlü

bir

imge

oluşturamasalar

dahi-

algılanabilmiştir.
Caddenin büyük çoğunluğunu oluşturan ticari yapılara ise kullanıcılar tarafından
fiziksel, sembolik ya da kullanıma bağlı herhangi bir anlam atfedilmediği tespit
edilmiştir. Ticari birimler gerek bitişik nizamlı yapısı gerekse tektipleşmiş/aynılaşmış
yapılarından dolayı şehir plancısı ve mimarlar tarafından büyük yapı adalarının
oluşturduğu bölgeler olarak tariflenmişken; diğer cadde kullanıcıları ticari birimlerle
ilgili bir imgeleme yapamamışlardır. Kenar ve odak öğeleri neredeyse hiç
tariflenmemiştir. Bununla birlikte, kentsel açık mekân elemanlarına yönelik herhangi
detay bir imgeleme de söz konusu olamamıştır. Analiz sonucunda, caddenin imgesinin
okunabilirlik ve kullanıcıların yüklediği anlamlar açısından zayıf olduğu sonucu
çıkarılmıştır.
4.2.5 Kentsel tasarımda teknik ölçü ve düzenlemelere yönelik analizler
Mimari mekânların tamamı insan ihtiyaçları için tasarlanmıştır ve ihtiyaçlar
beraberinde mekânsal aktivite ve eylemleri (Bkz.: Bölüm 2.1) getirmekte, bu aktivite
ve eylemlerin gerçekleştirilebilmesi için mekânın insan ölçüleri ile uyumlu olması
gerekmektedir. Ching (2011) bu durumu "Mimarlıkta biçimler ve mekânlar ya insan
bedenini içerirler ya da onun uzantısı olurlar, bu nedenle de bedenin boyutları
tarafından belirlenmeleri gerekir" şeklinde açıklamıştır (s.310).

Mekânın insan

ölçüleri ile uyumlu olması kullanım kolaylığı; başka bir deyişle konforlu mekânlar
sunmaktadır. Bu sebeplerle, kentsel açık mekân elemanlarının ergonomik standartlara
uygunluğu ile kaldırım, yaya geçidi ve otobüs duraklarının engelsiz tasarım
standartlarına uygunluğu bölüm 2.4.3.1’de verilmiş olan standartlar doğrultusunda
analiz edilmiştir. Analizde, her bir standart, her bir kentsel açık mekân elemanı, yaya
geçidi ve otobüs durağı için tek tek kontrol edilmiş; kaldırımlarda ise her bir yapı adası
kaldırımı için kontrol yapılmıştır (Ek I).
Analizler sonucunda, standartları karşılama oranları grafik gösterim ile ifade
edilmiştir. Oluşturulan kontrol listelerinde engelsiz tasarım standartları için Global
Designing Cities Initiative (2016), Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Engelli ve
Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü (2017) ve United States Departman of Justice,
(2015)’in vermiş olduğu standartlardan yararlanılmıştır. Ergonomi standartları için ise,
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Neufert (2016), Corbusier (2011), Steiner ve Butler (2007) ve kontrol listesinde
belirtilmiş olan diğer araştırmacıların sunmuş olduğu standartlardan yararlanılmıştır.
Yapılan analizler sonucunda, kaldırımların çoğunluğunda engellerden ve kentsel açık
mekân elemanlarından arındırışmış minimum 3 m genişliğinde temiz yürüyüş yolunun
olmadığı, kaldırımların hiçbirinde cephe, peyzaj ya da tampon zonlarının yer almadığı,
görme engelliler için mekânda bulunan hissedilir yürüme yüzeylerinin çoğunun
standartları karşılamadığı, engelli otoparklarının olmadığı ve kaldırımlarda gece
görüşünü sağlayacak yeterli aydınlatmanın olmadığı tespit edilmiştir. Bununla birlikte,
rampa eğimleri ve kaldırım yükseklikleri çoğunlukla standatları karşılamaktadır.
Cadde üzerindeki kaldırımlar çoğunlukla düz, sabit ve dayanıklı olarak
değerlendirilmiş, çukur kırık ve su birikintiside nadir olarak rastlanmış, enine ve
boyuna eğimleri standartlara uygun bulunmuştur. Analiz sonucunda çalışma
alanındaki kaldırımların %66’sının tasarım standartlarına uygun olduğu sonucu
çıkarılmıştır. Standartlara uygunsuzluk yoğunlukla ara ve arka sokaklarda tespit
edilmiş olmakla birlikte, cadde üzerindeki bazı rampaların %5 eğinden fazla olduğu,
bazı kısımlarda ise kırık ve sökükler tespit edilmiştir (Şekil 4.53). Yaya geçitleri
tasarım standartları kapsamında analiz edildiğinde, her 80-100m’de bir hemzemin
geçitin bulunmadığı, hiçbir yaya geçitinin aydınlatılmadığı, trafik işaret lambalarının
görme ve işitme engelliler için uygun olmadığı sonucu çıkarılmıştır.Yaya geçitlerinin
minimun 3.65m genişliğe sahip olması, geçişin engellerden arındırılmış olması ve
rampa eğimlerinin %8’i aşmaması ise alanda çoğunlukla olumsuz olarak
değerlendirilmiştir. Otobüs durakları incelendiğinde ise, durakların hiçbirisinde
güzergah, güzergah numarası ve durak numarasını belirten levhaların olmadığı,
engellilerin inip binebilmesi için yükseltilmiş durak platformlarının bulunmadığı tespit
edilmiştir. Tekerlekli sandalyeliler için duraklarda bırakılması gereken minimum 120
cm genişliğinde alan ve duraklardaki zemin malzemlerinin standartlara uygunluğu ise
çoğunlukla olumsuz olarak tespit edilmiştir. Durakların çoğunla araçların yanaşması
için cep ve oturma birimleri de bulunmamaktadır (Şekil 4.53). Yapılan analizler
sonucunda, cadde üzerindeki kaldırımların standartlar açısından iyi durumda olduğu;
bununla birlikte ara ve arka sokakların fiziksel konfor açısından caddeye oranla daha
kötü durumda olduğu tespit edilmiştir. Cadde kaldırımlarının zemin malzemelerinin
bakım ve onarımı ile görme engelliler için hissedilebilir yüzeylerin fiziksel konforun
sağlanabilmesi için iyileştirilmesi gerekmektedir. Yaya geçitlerinin %57, otobüs
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duraklarının ise %66 oran ile tasarım standartlarına uygun olmadığı tespit edilmiştir.
Cadde üzerindeki yaya geçitlerinin azlığı, geçitlerde aydınlatma olmaması ve bordür
uzantıları, dar köşe yarıçapları, sığınma adalarının olması gibi trafik yavaşlatma
politikalarının çoğunlukla olmaması hem trafik güvenliğini hem de güven hissini
olumsuz etkilemektedir.

Şekil 4.53:Cumhuriyet Caddesi’nde kaldırım, yaya geçitleri ve otobüs duraklarının
engelsiz tasarım standartlarına uygunluk oranları.
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Kentsel açık mekân elemanlarının ergonomi standartlarına uygunluğu analiz
edildiğinde, oturma birimlerinin %85 uygunlukla, bilgi ve işaret levhalarının % 60
uygunlukla, çöp kutularının % 82 ve üst örtü elemanlarının %70 uygunlukla ergonomi
standartlarını karşıladığı tespit edilmiştir (Ek I 3). Buna karşın aydınlatma birimleri ve
ağaçlar gerek birbirlerine göre konumları ve mesafeleri gerekse boyutları açısından
ergonomi standartlarının altında kalmaktadırlar (Şekil 4.54). Ek olarak, oturma
birimlerinin ve üst örtü elemanlarının tamamı parklarda bulunmaktadır ve cadde
üzerinde ağaçlar ile aydınlatma elemanlarının boyutları ise- standartlara göre- insan
ölçeğinin üzerindedir. Bu sebeple, cadde üzerinde kentsel açık mekân elemanlarıyla
tanımlanmış insan ölçeğinde alt mekânlar okunamamakta; cadde insan ölçeğinde bir
mekân olarak algılanamamaktadır. Kentsel açık mekân elemanları arasında, caddeyi
diğer caddelerden farklılaştıran/ özgün kılan bir konsept ya da tasarım yaklaşımının
olmadığı ve uyumlu ölçek ilişkilerinin okunamadığını da söylemek mümkündür (Şekil
4.54).
4.2.6 Kullanıcıya yönelik analizler
Çalışma alanında yapılan kullanıcıya yönelik analizlerde, planlama, kentsel tasarım ve
mimarlık disiplinlerinin mekânsal kaliteyi ölçmeye yönelik kavram ve teorilerinden
yola çıkarak, literatürdeki teknik ve yöntemlerle mekânın kalitesi analiz edilmiştir.
Bununla birlikte, kentlerin barındırdığı her toplum sosyal, kültürel, ekonomik birçok
sebeplerle literatürde değinilenlerin yanı sıra farklı mekânsal ihtiyaçlara, mekânsal
algıya sahip olabilir. Bu sebeple, çalışmanın son analizi olan kullanıcıya yönelik anket
çalışmasında Cumhuriyet Caddesi’nin kullanıcı profili (yaş ve cinsiyet dağılımı,
eğitim durumu, memleket bilgisi vd.), mekânı kullanım amacı, kullanım sıklığı,
mekânsal ihtiyaçları gibi mekânın genel kullanım durumu ve beklentiler, caddenin
kullanıcı üzerindeki imgesel anlamı ve imajının ortaya çıkarılması amaçlanmıştır (Ek
J). Anket sorularından çıkan sonuçlar yapılan diğer analizleri de destekler niteliktedir.
Anket çalışması yapılabilmesi için öncelikle örneklem kişi sayısının belirlenmesi
gerekmektedir. Bu sebeple, Pazar ve pazartesi günleri öğlen 12.00-13.00 saat
aralığında caddenin doğu ve batısından geçen toplam kullanıcıların ve kullanıcı
profilinin belirlenmesi amacıyla yaya sayımı yapılmıştır. Yapılan sayımda saatte
ortalama 5610 kullanıcının caddeden geçtiği; bu kullanıcıların 1320’sinin kadın,
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4290’ının erkek olduğu tespit edilmiştir. Kullanıcıların yaş dağılımı ise 3879 genç, 739
ergen, 847 orta yaşlı ve 148 yaşlı kullanıcı şeklindedir (Şekil 4.55).

Şekil 4.54:Cumhuriyet Caddesi’ndeki kentsel açık mekân elemanlarının ergonomi
standartlarına uygunluk oranları.
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Şekil 4.55:Cumhuriyet Caddesi kullanıcı profillerinin oranları.
Yapılan sayımlardan çıkan kullanıcı profili sonuçlarından, caddedeki kullanıcıların
çoğunlukla genç erkeklerden oluştuğu tespit edilmiştir. Cumhuriyet Caddesi’nde bir
kullanıcı çeşitliliği bulunmamaktadır. Bu sonuç, mekânsal anlamda kadınlara, çocuk
ve yaşlılara yönelik mekânsal kullanımların olmamasıyla açıklanabileceği gibi
caddenin erkek egemen (eril) kullanımının toplumun kültürel yapısıyla da doğrudan
ilişkili olduğu düşünülmektedir.
Saatte geçen 5610 kullanıcı sayısına göre %95 güvenirlik ve 0.05 hata payı ile anketler
için 350 örneklem kişi sayısı belirlenmiştir. Anket çalışmasına katılan kullanıcıların
%53’ünü erkekler, %47’sini kadın kullanıcılar oluştururken %58’ini gençler, %14’ünü
ergenler, %21’ini orta yaşlılar ve %7’sini yaşlılar oluşturmaktadır. Ankete katılan
kullanıcıların eğitim düzeyleri %45 oranla üniversite, %41 oranla ilkokul/ ortaokul/
lise iken kullanıcıların %14’ü herhangi bir eğitim almamıştır. Kullanıcıların %72’si
Vanlı iken %21’ inin memleketi çevre iller, %7’sinin memleketi ise diğer illerdendir35.
Kullanıcıların caddeyi genel kullanım durumu incelendiğinde, %49’unun ayda 1 ya da
2 kez kullandığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuç, ticari işletme çeşitliliği analizindeki
sonuçlarla örtüşmektedir. Kullanıcılar, caddenin ticari yapısına bağlı olarak periyodik
ya da uzun dönemli perakende ihtiyaçları için caddeyi kullanmaktadırlar. Caddeye
erişim vasıtalarına bakıldığında ise, %55’inin yürüyerek %34’ünün ise özel araçla
erişim sağladığı görülmektedir. Bu durum mekândaki yoğun taşıt ve yaya
sirkülasyonunun varlığını destekler niteliktedir. Bisiklet ve toplu taşım ise toplamda

35

Sonuçların sayısal verileri Ek J’de anketle beraber verilmiştir.
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%11’lik paya sahiptir. Kullanıcıların %65’i mekânı hafta içi kullanmaktadır (Şekil
4.56).

Şekil 4.56: Caddenin genel kullanımına yönelik oransal veriler.
Cumhuriyet Caddesi kullanıcılarının %79’u (277 kişi) caddeyi bir yerden başka bir
yere gitmek amaçlı geçiş güzergahı olarak kullandığını belirtmişken %80’i alışveriş
amaçlı kullandığını belirtmiştir. Buna karşın kullanıcıların yalnızca %22’si spor,
yürüyüş, temiz hava almak gibi pasif rekreasyon ihtiyaçlarına yönelik kullandığını
%31’i ise sosyalleşmek ve diğer insanlarla bir arada olmak amaçlı kullandığını dile
getirmiştir.
Biçim ve boyuta yönelik ve çeşitliliğe yönelik analizlerin sonuçlarıyla örtüşen bu
sonuç, mekânın kullanıcılar tarafından bir yol ve ticaret merkezi olarak kullanıldığını
kamusal bir mekân ve ‘yer’ olarak kullananların oranının ise düşük olduğu sonucu
çıkarılmıştır (Şekil 4.57).
Kullanıcılara ‘Cumhuriyet Caddesi’nin kendileri için ne anlam ifade ettiği’
sorulduğunda ise, 275 kişi, caddenin yaya ve taşıtlar için bir geçiş mekânı olduğunu,
266 kişi ise caddenin bir alışveriş mekânı olduğunu belirtmiştir. 186 kişi (%53) ise
caddeyi insanların sosyalleşebildiği ve toplumsal iletişimin olduğu kamusal bir mekân
olarak tanımlamıştır.
Bununla birlikte, 128 kişi, caddenin kentin tarihi ve kültürel kimliğini yansıtan bir
mekân olmadığını 127 kişi turistler için ilgi çekici bir mekân olmadığını, 156 kişi ise
caddenin mimari bir kimliğinin olmadığını belirtmiştir. Bu soruya verilen cevaplarda
kararsız kullanıcı sayısının da oldukça fazla olduğu tespit edilmiştir (Şekil 4.58).
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Şekil 4.57:Kullanıcıların Cumhuriyet Caddesi’ni kullanım amaçlarının dağılımı.

Şekil 4.58:Cumhuriyet Caddesi’nin kullanıcıların imge süreçlerinde oluşturduğu
anlamlar.
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Kullanıcılardan Cumhuriyet Caddesi’ni ankette verilen sıfatlara göre yedi derece
içerisinden tanımlamaları istendiğinde ise 350 kişi içerisinden 260 kişi az, çok ya da
son derece yorucu, 259 kişi kalabalık, 202 kişi kasvetli, 283 kişi gürültülü, 221 kişi
düzensiz ve 209 kişi bakımsız, 198 kişi demode olarak nitelendirmiştir. Buna karşın
350 kişi içerisinden hiç kimse caddeyi sakin, modern, sessiz ya da bakımlı olarak
nitelendirmemiştir (Şekil 4.59).
Kullanıcıların verdiği cevaplar 7’li likert skalasına göre puanlandırıldığında caddenin
imajının ‘kısmen olumsuz’ olduğu sonucuna varılmıştır. Olumsuz cevapların daha
fazla olmasına karşın kararsız/ nötr cevapların değerlendirmenin sonucunu etkilediği
düşünülmektedir. Kullanıcılar caddenin genel imajından memnun değildir. Kalabalık,
gürültü caddenin karakteri haline gelmiştir. Kalabalık ve gürültü sıkışık ve kaotik bir
ortam oluşturmakta ve kullanıcıların psikolojik konforunu olumsuz etkilemektedir.
Biçimsel olarak da büyük çoğunluk düzensiz, demode ve bakımsız olarak
nitelendirmiştir.
Bu sonucu destekler nitelikte, kullanıcıların 272’si taşıt trafiği ve kalabalık azalırsa
caddeyi daha sık kullanacağını belirtmiştir. 273’ü park ve yeşil alanlar arttırılırsa,
264’ü toplu taşım, bisiklet ve yürüyüş yolları olursa, 267’si oturmak, dinlenmek,
sohbet etmek için mekânlar ve oturma birimleri olursa mekânı daha sık kullanacağını
ifade etmiştir (Şekil 4.60).
4.3 Bölüm Sonucu ve Değerlendirmeler
Yapılan analizler ile öneri kavramsal kalite kriterleri modeli çerçevesinde ‘konfor’,
‘çekicilik’ ve ‘kimlik’ kriterlerinin caddenin mekânsal bileşenleri ve bu bileşenlerin
nitelikleri tarafından karşılanıp karşılanamadığı ve ne düzeyde karşılanabildiği
parametreler aracılığıyla test edilmiştir. Yapılan analizler sonucunda her bir parametre
puanlanmış olup, puanlamalar ile kriterlerin, birincil ve ikincil göstergelerin aldığı
kalite puanları ve bu doğrultuda kalite düzeyleri belirlenmiştir (Ek K). Cumhuriyet
Caddesi’nin mekân kalitesiyle ilgili değerlendirme, caddenin mekânsal bileşenlerinin
‘konfor’, ‘çekicilik’ ve ‘kimlik’ kriterlerini ne düzeyde sağladığı yönünde genel
değerlendirme şeklinde yapılmış olup; öncelikle her bir kriterin kalite düzeyi
belirtilmiş,

sonrasında

kriterlerin

mekânsal

değerlendirmeleri yapılmıştır.
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göstergeleri

üzerinden

kalite

Şekil 4.59: Cumhuriyet Caddesi’nin kullanıcı üzerindeki imajı.

Şekil 4.60: Kullanıcıların Cumhuriyet Caddesi’ne yönelik mekânsal beklentileri.
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4.3.1 Konfora yönelik değerlendirmeler
Konfor kriteri, mekânı kolay ve rahat bir şekilde zorlanmadan ve minimum eforla
kullanabilme, psikolojik anlamda huzurlu olma, korku ve stresten uzak olabilme,
termal anlamda mevcut iklim şartlarından memnun olabilmekle ilişkilidir. Konfor
kriterinin birincil göstergeleri olan erişilebilirlik, bakım ve onarım, ergonomi,
güvenlik, algılanabilirlik ve iklime uygunluk göstergeleri ve bunlara bağlı ikincil
göstergeler analiz edilmiş ve konfor kriteri toplamda +150- (-150) puan aralığından (79) puan almıştır. Bu puan ile, Cumhuriyet Caddesinin konfor kriteri açısından kalite
düzeyi ‘kötü’ olarak tespit edilmiştir (Şekil 4.61).

Şekil 4.61:Cumhuriyet Caddesi’nin konfor kriterinden aldığı kalite puanı.
Cumhuriyet Caddesi fiziksel konfor açısından değerlendirildiğinde gerek taşıtların
gerekse yayaların mekâna erişebilirliğinin oldukça zayıf olduğu tespit edilmiştir.
Cumhuriyet Caddesi, ticaret merkezi niteliğinden dolayı yoğun yaya ve taşıt
kullanımına sahiptir. Bununla birlikte, Beşyol kavşağı birçok ulaşım aksının birleştiği
bir düğüm noktasıdır. Doğrusal bir ticaret merkezi olan cadde, ilk planlandığı yıl olan
1946 yılından günümüze gelindiğinde, hızla gelişen ve büyüyen kentin taşıt trafik
hacmini kaldıramaz duruma gelmiştir. Yapılan analizler neticesinde otopark
yetersizliğinin de olduğu tespit edilmiş olup, yol üstü park etme durumu caddenin taşıt
hizmet düzeyini ve sürüş konforunu oldukça düşürmektedir. Alternatif ulaşım
konusunda da zayıf olan mekânda bisikletli ulaşım sistemi bulunmamakta, tek yönde
toplu taşım hizmeti verilmekte ve cadde üzerinde yetersiz sayıda durak bulunmaktadır.
Bisiklet ve toplu taşımla ulaşımın zayıf olduğu mekâna özel taşıtla erişim sağlanmak
istendiğinde ise ciddi trafik sıkışıklıklarıyla karşılaşılmaktadır. Yaya erişilebilirliği
açısından değerlendirildiğinde ise, caddedeki yüksek trafik yoğunluğu sebebiyle,
cadde cepheleri arasındaki bağlantısallık ve etkileşim oldukça zayıftır. Yeterli
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kaldırım genişlikleri açısından değerlendirildiğinde batı cephesinde yaya yoğunluğu
daha fazla olduğu için batı cephesi kaldırımı konforlu bir yürüyüşe imkân veren
genişliğe sahip değildir. Doğu cephesi kaldırımı ise yeterli genişliğe sahiptir. Bununla
birlikte, kaldırımlarda fonksiyonel bir bölgelenme (enine biçimleniş) olmadığı için
gerek mekân elemanlarının kaldırımlarda gelişi güzel konumlandırılması gerekse
mülkiyet hiyerarşisinin olmamasından dolayı zemin kat ticaret birimlerinin kaldırımı
yarı özel alanlar gibi kullanması, yürümek için ayrılan temiz/net bir yürüyüş bölgesine
imkân vermemektedir. Mekânın herkes tarafından kullanılabilmesi için yaşlıların ve
fiziksel engellilerin de mekânsal erişilebilirliğinin düşünülmüş olması gerekmektedir.
Bu bağlamda, mekânın teknik ölçü ve standartları değerlendirildiğinde cadde
üzerindeki kaldırımların genel olarak standartları karşıladığı, ancak ara ve arka
sokakların standartları karşılama açısından zayıf olduğu tespit edilmiştir. Yaya
geçitleri ve otoparklar ise genel olarak engellilerin kullanımına uygun ölçü ve
düzenlemelere sahip değildir. Fiziksel konfor, bakım ve onarım açısından
değerlendirildiğinde mekândaki en temel problemin yapıların bakım ve onarımı
olduğu sonucu çıkarılmıştır. Cephelerdeki kırık, dökülme, sökülme gibi fiziksel
yıpranmaların yanı sıra çoğu yapının malzeme ve taşıyıcı sisteminin yıprandığı ve
birçoğunun 15 yaş üstü olduğu tespit edilmiş ve caddedeki yapıların çoğunun yapısal
ve teknik açıdan bakıma ve onarıma ihtiyacı olduğu belirlenmiştir. Caddenin bakımı
açısından ise, kış mevsiminde yağmur, kar birikintileri ve buzlanmaların temizliği ve
caddenin bakımı oldukça zayıftır. Genel anlamda mobilyalardaki yıpranma ve
eskimeler, kırıklar ve sökülmelerin onarımı ile özellikle çalışma alanındaki ara ve arka
sokakların temizliği ve bakımı olumsuz değerlendirilmiştir. Mekân konforu
ergonomik standartlar açısından değerlendirildiğinde ise, elemanların çoğunun
standartları karşıladığı buna karşın aydınlatma birimleri ve ağaçların insan ölçüleri ve
kullanımına uygun olmadığı belirlenmiştir.
Mekân psikolojik konfor açısından değerlendirildiğinde, en temel problem trafik
yoğunluğu ve trafik sıkışıklığından doğan güvenlik problemidir. Taşıtların caddeye
olan yüksek hakimiyeti hem gürültü kirliliğine sebep olmakta hem de mekân
kullanımındaki kaotik ortam kullanıcıları genel anlamda strese sokmaktadır. Çalışma
alanında herhangi bir trafik yavaşlatma politikası da bulunmadığı için hem yayalar
hem de bisikletliler mekânı kullanabilmek için ekstra bir efor sarf etmektedir.
Yayaların mekânı kullanımı caddenin iki kaldırım cephesiyle sınırlı olmasından ve
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yaya yoğunluğunun fazla olmasından dolayı caddede sürekli kalabalık ve sıkışıklık
durumu hakimdir. Kullanıcılar, rahat, kişisel mesafesini koruyarak ve gezinti amaçlı
caddeyi kullanmakta zorlanmaktadır. Yapılan anketlerde de kullanıcılar çoğunlukla
gürültü ve kalabalıktan şikayetçi olmuşlardır. Mekânda psikolojik konforu olumsuz
etkileyen bir diğer nitelik ise mekânın kapalılık derecesidir. 24 m genişliğindeki
Cumhuriyet Caddesi’nde mekân hissi yaratan, insanı rahatsız etmeyen, duvar ve
koridor etkisi yaratmayan bir kapalılığın olabilmesi için yapıların 3-4 katlı olması
gerekmektedir. Sol kaldırımda insanı rahatsız etmeyen kapalılık derecesinin oranı
%37,5 iken sağ kaldırımda %41,6’dır. Caddenin geneli, sahip olduğu yüksek katlı
yapılar ile hem klostrofobik bir etki bırakmakta hem de caddenin mekân olarak
algılanabilirliğini olumsuz etkilemektedir. Psikolojik konforu etkileyen bir diğer
gösterge kullanıcıların mekândaki güvenlik hissidir. Aydınlatma, bitkilendirme ve su
öğeleri doğal bir ortam sunarak ve sert kent mekânının daha insanî algılanmasına
yardımcı olarak; oturma birimlerinin varlığı, 7/24 aktif zemin kat kullanımları ve
geçirgen cepheler ise insanları mekânda vakit geçirmesini sağlayarak mekânın daha
güvenli algılanmasını sağlamaktadırlar. Cumhuriyet Caddesi’nde ise düzensiz
sıralanmış ve sağlıklı olmayan, işlevini yerine getiremeyen ağaçlar mevcuttur.
Caddede oturma birimleri, yaya mekânı aydınlatma birimleri ve su öğeleri ise
bulunmamaktadır. Caddeyle ilişkili olan 3 park, bu elemanlara sahiptir ve psikolojik
konfor açısından daha olumlu olarak değerlendirilmiştir. Ancak caddenin kendisi
kentsel açık mekân elemanları açısından oldukça zayıfıtr. Zemin kat kullanımları,
ticari işlevleri ile mekânı gün içerisinde canlı tutmakla birlikte, akşam ve gece
vakitlerinde kapandıkları için cadde ıssızlaşmakta ve güvenliksiz bir mekâna
dönüşmektedir.
Mekânın algılanabilirliği, organizasyonla oluşturulan düzenle sağlanmakta ve
tasarımda bu organizasyon geştalt ilkeleri yardımı ile oluşturulmaktadır. Algılanabilir
bir mekân, mekânın anlaşılırlığını ve kavranabilirliğini arttırarak insanların mekânsal
karmaşa ve kaosa bağlı endişe duymasını ve stresini engellemektedir.

Yapılan

analizlerle gerek cepheler gerek açık mekân gerekse elemanlar algılanabilirlikleri
açısından incelenmiştir ve mekânda ciddi bir mekânsal organizasyon problemi olduğu
tespit edilmiştir. Caddede bir kompozisyon bulunmamaktadır. Yapıların tekil olarak
mekânda yer seçmesi, birbiriyle renk, malzeme, üslup ve detay açısından ilişkilerinin
olmaması, cephelerde bir uyumun ve düzenin okunamamasına sebep olmaktadır.
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Benzer şekilde, mekân elemanları da tekil olarak düşünülmüş ve gerek renk, malzeme
gerekse birbiriyle olan mesafe ve konumları açısından mekânsal bir organizasyon
sahip olmadıkları sonucu çıkarılmıştır. Mekânda güçlü bir şekilde algılanabilen tek şey
bitişik nizamlı kütlesel organizasyon ile oluşturulmuş koridor etkisidir. Bununla
birlikte, caddede boyut, renk ve malzeme açısından caddedeki diğer yapılardan ayrışan
birkaç örnek bulunmaktadır. Bunlar, Valilik binası, tekel binası, avm ve merkez
bankasıdır. Kullanıcılara yapılan Lynch analizinde de Valilik binası güçlü bir şekilde
imgelenebilmiş; diğer belirtilen yapılar da zayıf olsa imgelenebilmiştir. Bu yapılar
dışında, kullanıcılar caddeyi sadece kullanıma bağlı imgelemişler ve yoğunlukla
bankalara zihin haritalarında yer vermişlerdir. Cumhuriyet caddesi, kullanıcılar
tarafından doğrusal bir yol ve bankaların, AVM’nin ve Valilik binasının bulunduğu
bir yer olarak imgelenmiştir ve cadde üzerindeki hiçbir ticari birim ve mekân
elemanları ‘halk imgesini’ oluşturabilecek sıklıkta imgelenememiştir.
Cumhuriyet Caddesi termal konfor açısından değerlendirildiğinde, yönlenme
açısından güneşi kışın yalnızca öğle saatlerinde yazın ise öğlen alabilmekte ve sabah
ile öğleden sonra ise kısmi olarak erişebilmektedir. Bununla birlikte, birinci ve ikinci
derece hâkim rüzgâra dik konumlandırılmasına rağmen rüzgâr yönüne paralel ara
yolların fazlalığı, ara yollarda rüzgâr perdesi oluşturabilecek bitkilendirmenin
olmaması ve 3. Derece hâkim rüzgârı doğrudan almasından dolayı cadde rüzgârdan
korunma açısından zayıftır. Caddenin bitişik nizamlı kütlesel organizasyonu ve
caddedeki ağaçların da rüzgâr perdesi oluşturabilecek nitelikte olmaması, rüzgâr
koridorlarının oluşmasına sebep olmaktadır. Her ne kadar caddedeki her bir yapıda
kapalı çıkmalar, bazı yapı formlarında geri çekmeler ve bazılarında da tente ve
konapiler olsa da rüzgâr etkisinin kırılmasında etkili bütüncül bir yaklaşım
bulunmamaktadır.

Özellikle

kışın

cadde,

güneşten

öğle

saatleri

dışında

yararlanamamakta, rüzgâra maruz kalmakta ve ağaçlandırma ile üst örtü elemanlarının
olmamasından dolayı kar ve yağmur yağışlarına maruz kalmaktadır. Mekândaki
renkler gerek cephede gerekse açık mekânda (parklar hariç) çoğunlukla açık ve nötr
renklerden oluşmaktadır. Kış kentlerinde ise koyu ve canlı renklerin uygun olduğu
bilinmektedir. Malzeme açısından, kaldırım malzemeleri iklime uygun iken taşıt yolu
ve cephe malzemelerinin geçirimli ve dokulu, ısı tutma özelliği olan malzemelerden
yapılmadığı tespit edilmiştir. Cadde, termal konfor açısından zayıf olarak
değerlendirilmiştir.
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4.3.2 Çekiciliğe yönelik değerlendirmeler
Çekicilik kriteri, mekânın insanlarda ilgi uyandırması ve hoşa gitmesiyle ilişkilidir.
Çekicilik kriterinin birincil göstergeleri olan çeşitlilik, görsel kalite, canlılık ve bunlara
bağlı ikincil göstergeler analiz edilmiş ve yapılan analizler sonucunda çekicilik kriteri
toplamda +90- (-90) puan aralığından (-63) puan almıştır. Bu puan ile, Cumhuriyet
Caddesinin çekicilik kriteri açısından kalite düzeyi ‘çok kötü’ olarak tespit edilmiştir
(Şekil 4.62).

Şekil 4.62: Cumhuriyet Caddesi’nin çekicilik kriterinden aldığı kalite puanı.
Cumhuriyet Caddesi çeşitlilik açısından değerlendirildiğinde, gerek enine biçimlenişte
kullanıma ve mülkiyet hiyerarşisine bağlı kullanım zonlarının olmaması, gerek
kütlesel organizasyonda farklı cephesel biçimlenişler ve yapı formlarının olmaması
gerekse cephede yüzeysel biçimlenişte (kapalı çıkma ve saçak dışında) detayda bir
çeşitlilik

sunmaması

açısından

biçimsel

çeşitlilik

oldukça

zayıf

olarak

değerlendirilmiştir. Bu durumun temel sebebinin, caddenin bir ‘mekân yaratma
kaygısıyla’ biçimlenmemiş oluşudur. Yapılar tekil olarak ve mimari bir tasarım
kaygısından uzak olarak düşünülmüş ve uygulama imar planına uygun bir şekilde taşıt
yolunu tanımlayacak şekilde cadde kenarına dizilmişlerdir. Keza, enine biçimlenişte
de farklı kullanımlara yönelik alt mekânlar yaratma kaygısı olmadığı için taşıt ve yaya
ulaşımına göre biçimlenmiştir. Bununla birlikte, caddede boyutsal bir çeşitlilik
olduğunu söylemek mümkündür. Ancak boyuttaki bu hareket ve dinamizm
kaldırımlardan algılanamayacak kadar insan ölçeğinin üzerindedir. Cadde fonksiyonel
çeşitlilik açısından değerlendirildiğinde, zemin kat ticaret birimlerinin periyodik ve
uzun vadeli ihtiyaçlara yönelik perakende ticarette yoğunlaştığı görülmektedir
(kuyumcular, telefoncular, konfeksiyoncular). Yeme-içme ve eğlenceye yönelik
birimler ile el sanatlarına yönelik birimler ve kamusal hizmet birimleri zemin katta
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oldukça azdır. Doğal olarak, kuyumcularla, telefoncularla ya da konfeksiyoncularla
işi olmayanların caddede bulunması veya vakit geçirmesi için bir sebep
bulunmamaktadır. Zemin kat kullanımları, cephe zonu uzantıları da olmadığı için
insanları mekânda tutan ve vakit geçirmesini sağlayabilecek bir fonksiyonel çeşitliliğe
sahip değildir. Bununla birlikte 1. ve 2. Kat ticari kullanımlarının zemine göre daha
çeşitli olduğu tespit edilmiştir.

Ulaşım işlevinde çeşitlilik değerlendirildiğinde,

bisikletli ulaşım, hafif raylı sistem gibi alternatif ulaşım modlarının olmadığı tespit
edilmiştir. Toplu taşım güzergahı ise tek yönlü olarak verilmektedir. Caddeye ulaşım
çoğunlukla yayan ya da özel araçla yapılabilmektedir. ‘Mekân’ işlevinde çeşitlilik
değerlendirildiğinde ise, cadde üzerinde oturma birimlerinin, masa ve sandalyelerin
olmaması, farklı aktivite ve davranışlara imkân verebilecek kamusal açıklıkların
çıkıntı ve oyukların olmaması, duvarlar, verandalar ya da üst örtülerin olmaması
mekânın çoğunlukla bir yerden başka bir yere gitmek amaçlı kullanımını mümkün
kılmamaktadır. Bununla birlikte, caddeyle ilişkili 3 park, oturmak, konuşmak,
dinlenmek, sohbet etmek gibi pasif rekreasyon ve sosyal aktiviteleri kısmen de olsa
mümkün kılmaktadır ancak bu parklar da iklime uygun bir mekânsal tasarımları
olmadığı için kışın neredeyse hiç kullanılmamaktadır. Kullanıcı çeşitliliği açısından
değerlendirildiğinde mekânın yaklaşık %75’ini erkek kullanıcılar oluşturmakta ve
yaklaşık %70’ini gençler oluşturmaktadır. Yaşlı kullanıcı oranı oldukça düşük olup
sayımda engelli kullanıcıya rastlanmamıştır. Mekân kullanıcı çeşitliliğine de sahip
değildir ve ‘eril bir mekân’ olarak tanımlamak mümkündür.
Çekicilik kriteri görsel kalite açısından değerlendirildiğinde, boyuna biçimlenişin
oluşturduğu ‘koridor’ algısı dışında mekânın gerek cephede gerekse kentsel açık
mekân elemanlarında ve alt mekânların algılanmasında oldukça zayıf olduğu
belirtilmişti. Gestalt ilkeleriyle kurulan mekânsal organizasyon beraberinde uyum ve
düzeni de beraberinde getirdiğinden karmaşa ve kaosun önüne geçer, görsel kirliliği
önler. Cumhuriyet caddesi ise, bütünde organizasyonu olmayan, parçacıl ve görsel
olarak karmaşık bir görüntü sunarak görsel açıdan olumsuz etki bırakmaktadır.
Bununla birlikte, cadde biçimsel estetik açısından değerlendirildiğinde, gerek cephede,
gerek cadde zemininde gerekse kentsel açık mekân elemanları arasında kompozisyon
(bütünlük), uyum, denge, ritim gibi ilkeler okunamamaktadır. Birbiriyle ilişkisiz
parçalar ve elemanlardan oluşan cadde ‘mekân yaratma kaygısıyla’ tasarlanmadığı için
bir tasarım yaklaşımı ya da konsepte sahip değildir. Caddenin hiçbir bileşeni biçimsel
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olarak estetik barındırmamaktadır. Biçimsel estetiğin yanı sıra, kullanıcılara farklı
duyusal deneyimler yaratmalarından dolayı hoşa giden ve haz duyulan bazı nitelikler
değerlendirildiğinde, farklı tür ve renkte yaprak ve çiçekleri barındıran ağaçlar ve diğer
bitkiler açısından cadde oldukça zayıftır. Var olan ağaçlar yeterli taç genişliğine sahip
değildir ve çeşitlilik barındırmamaktadır. Ne sıcak ve samimi hisler uyandırarak
insanlara çekici gelen sarı, turuncu, terracota, kırmızı renkleri ve tonları ne de taş,
ahşap, tuğla gibi doğal malzemeler (Valilik, tekel binası, merkez bankası hariç)
mekânda bulunmamaktadır. Hem yapılan analizlerde hem de kullanıcı anketinde
caddenin temizliği de olumsuz değerlendirilmiş olup yapılan anketlerde kullanıcıların
çoğunluğu caddeyi ‘demode, düzensiz ve bakımsız’ olarak nitelendirmiştir. Cadde
görsel kalite açısından oldukça kötü durumdadır.
Mekânı çekici kılan göstergelerden birisi de mekânın canlılığıdır. Canlılık, insanların
mekânda bulunması, vakit geçirmesi ve farklı aktivitelerde bulunmasıyla mümkün
olmaktadır. İnsanların varlığı sosyal bir varlık olan insanlara çekici gelmektedir.
Cumhuriyet Caddesi canlılık açısından değerlendirildiğinde, kör cephelerin olmaması
ve ticari birimlerin gün içerisinde aktif olması mekânı günün belirli saatlerinde yaya
sirkülasyonunun olduğu canlı bir mekân haline getirmektedir. Bununla birlikte, akşam
saatlerinde birimler işletmelerini kapattıktan sonra, cadde tamamen ölü bir mekân
haline gelmektedir. Çünkü aydınlatma, vitrinlerde transparanlık gibi nitelikler yoktur.
Etkinlik ve organizasyonların da bulunmadığı caddede mekânda vakit geçirmeyi
olanaklı kılan zemin kat ticaret birimleri ve bu birimlerin cephe uzantıları da
bulunmamaktadır. Cumhuriyet Caddesi gün içinde ticari ihtiyaçlarla ya da bir yerden
başka bir yere giden insan sirkülasyonu ile canlılığa sahip olabilmektedir.
4.3.3 Kimliğe yönelik değerlendirmeler
Kimlik kriteri, mekânın içinde bulunduğu kentin tarihi, kültürü ve toplumuyla
şekillenen, mekânı diğer mekânlardan farklı ve özgün kılan niteliklerle ilişkilidir.
Kimlik kriterinin birincil göstergeleri olan yere özgülük, imgesel anlam, formda
özgünlük ve sosyal anlam ve bunlara bağlı ikincil göstergeler analiz edilmiş ve yapılan
analizler sonucunda kimlik kriteri toplamda +36- (-36) puan aralığından (-30) puan
almıştır. Bu puan ile, Cumhuriyet Caddesinin kimlik kriteri açısından kalite düzeyi
‘çok kötü’ olarak tespit edilmiştir (Şekil 4.63).
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Şekil 4.63:Cumhuriyet Caddesi’nin kimlik kriterinden aldığı kalite puanı.
Cumhuriyet Caddesi, Cumhuriyetin ilanından sonra planlanmış bir caddedir. Doğal
olarak tarihi ve kültürel değerlerin varlığı ve bunların korunması açısından erken
cumhuriyet dönemi ve cumhuriyet dönemi mimarisinin mekândaki varlığı öncelikle
sorgulanmıştır. Yapılan analizlerde erken cumhuriyet dönemi mimarisine sahip ve
tescilli 1 tane yapı olduğu (Tekel Binası) tespit edilmiş olup, bu yapı günümüzde
işlevsizdir ve herhangi bir restorasyon çalışması yapılmamıştır. Tekel binasının yanı
sıra Valilik Binası (1988) ve Merkez Bankası (1973)’da Cumhuriyet dönemi mimari
yapısı olarak Caddede bulunmaktadır. Bununla birlikte, Van Kenti, birçok farklı
uygarlığa (Urartu, Selçuklu, Osmanlı) uzun yıllarca ev sahipliği yapmıştır. Ancak
kentin merkezi olan Cumhuriyet Caddesi’nde kentin tarihi ve kültürel hafızasının/
belleğinin yaşatılmasına yönelik mimari ya da kamusal sanata yönelik herhangi bir
nitelik bulunmamaktadır. Kente özgün renkler (kahverengi ve mavi) ve geleneksel
yapım malzemeleri olan kerpiç ve ahşap malzeme yapılarda kullanılmamıştır. Gerek
Cumhuriyet Caddesi gerekse kentin geneli -günümüzde çoğu kentimizde olduğu gibitarihi bir geçmişi yokmuş ve dün inşa edilmişçesine kimliksizdir. Bununla birlikte,
kültürel bazı değerlerin ismen yaşatılmasına yönelik bir yaklaşım mevcuttur. Bazı
sokak ve parklara Van’ın yemek kültürü, kıyafet kültüründen gelen isimler verilmiş;
bazı Vanlı sanatçıların ismi yaşatılmaya çalışılmıştır. Ancak mimari anlamda yere
özgü tarihi ve kültürel değerlerin yok denecek kadar az olduğunu ve var olan 3 yapının
da (1’i tescilli), iyileştirme, aydınlatma gibi kimliği vurgulamaya ve canlandırmaya
yönelik yaklaşımlara sahip olmadığı tespit edilmiştir. Doğal değerler açısından da
caddede gül çiçeği, dut ve dişbudak ağaçları bulunmaktadır. Ancak gerek bakım ve
budamadaki yanlışlıklardan dolayı oldukça sağlıksız gerekse organizasyon olmadığı
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için algılanmaları güçtür. Caddedeki doğal değerler caddeye karakter atfedebilecek
nitelikte değildirler.
Yere özgü niteliklerle var olan kimliğin ortaya çıkarılması ve vurgulanmasının yanı
sıra, bir mekâna biçimde, boyutta, renk ve malzemede kimlik de kazandırılabilir.
Caddeye kazandırılacak bu kimlik, bir kompozisyonu (bütünlüğü) gerekli kılmaktadır.
Bu yolla cadde bir mekân olarak bütüncül algılanabilir ve anlamlandırılabilir. Mekâna
kazandırılacak kimlik aynı zamanda bir konsepti zorunlu kılmaktadır. Konsept,
mekândaki her bir bileşenin bir amaç doğrultusunda anlam kazanmasını olanaklı
kılmakta ve konsepte sahip bir mekân çevresinden ayrıştırılabilen, özgün bir karaktere
sahip olabilmektedir. Cumhuriyet caddesi, özgün bir forma sahip olma durumu
açısından değerlendirildiğinde, caddeyi diğer herhangi bir cadde ya da sokaktan
ayıran/özgün kılan enine biçimleniş kurgusuna sahip olmadığı, cephede yüzeysel
biçimleniş açısından farklı üsluplara sahip olduğu tespit edilen 6 yapı dışında, cephe
yüzeylerinde (eleman ve detaylarda) özgün bir tavır olmadığı, renk açısından caddenin
geneline hakim gri ve tonlarının cephede ve zeminde yer aldığı, malzeme açısından da
cadde bütününde, diğer caddelerden ayıran özgün bir tavrın olmadığı tespit edilmiştir.
Görsel kalite de değinildiği gibi, kimliksiz, karaktersiz ve çirkin mekânların temel
sebebi, parçacıl ve tekil düşünülmelerinden kaynaklanmaktadır. Mekân yaratma
kaygısı ya da bir anlam ve karakter atfetme kaygısı mekânda bulunmamaktadır.
Mekâna sosyal açıdan bir anlam atfedilmesi de mekâna sosyal/toplumsal bir kimlik
kazandırmaktadır. Sosyal açıdan anlamlı bir mekân aktivite ve etkinliklere imkân
vererek sosyal bir mekân yaratabilmeli, katılım ve deneyimlere imkân sunabilmelidir.
Cumhuriyet Caddesi ise gerek bitişik nizamlı doğrusal yapısı, biçimsel monotonluğu
ve ulaşım odaklı olması sebebiyle yalnızca bir yerden başka bir yere ulaşım eylemine
ve ticari yapısından dolayı alışverişe imkân vermektedir. Caddede, durmak,
dinlenmek, sohbet etmek, izlemek gibi eylemleri gerçekleştirebilecek mekânsal
olanaklar yoktur. Bununla birlikte, katılımı, yere ve topluma bağlılığı, sosyal iletişimi
güçlendirecek etkinlikler, organizasyonlar, kutlama ve ritüeller de caddede
sunulmamaktadır. Mekân sosyal açıdan bir anlama sahip değildir. İmaj analizi
sonucunda da kullanıcılar caddeyi doğrusal bir yol olarak, işaret öğeleri olarak da
sıklıkla Valilik binasını, bankaları ve AVM’yi imgelemiştir. Cadde sosyal ve kamusal
bir anlamdan ziyade, zorunlu ihtiyaçlara bağlı kurumlarla anlamlandırılmış ve
algılanmıştır.
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5. SONUÇ VE ÖNERİLER
Geleneksel sokaklar, kentte bir dolaşım ağı sistemi olmakla beraber toplumsal
etkileşimin gerçekleştiği, günlük hayatın canlılığının nüksettiği, içinde vakit
geçirilebilecek ve güvenle hareket edilebilecek kentlerin can damarları idi. Dar ve
uzun biçimi ile bir hareketi ve uzanmayı temsil eden sokaklar aynı zamanda sosyal
etkileşim, ritüeller ve alışveriş aktiviteleri ile topluluk yaşamının odak noktası olan
kamusal mekânlar idi. Günümüzde ise çoğu sokak, mekânın varoluş amacından ve
insan ile mekân arasındaki bu bağdan bağımsız olarak şekillenmektedir. Bu
şekillenmenin sebepleri 18. Yüzyıldan günümüze kadar gelen bir süreci
kapsamaktadır. 18. Yüzyılda sanayi devrimiyle beraber ortaya çıkan hızlı kentleşme
süreci, motorlu taşıtların kent yaşamına girerek sokaklara hakim olması, küreselleşme
ve fordist kitlesel üretimle şekillenen tek tipleşmiş mekânlar ve yapılar, modernizmle
beraber benimsenen ilkesel, teknik ve rasyonel tavır ile estetik kaygıların kaybolması
ve mekânları ele geçiren zevksizlik, 1965 yılında kat mülkiyeti kanunu ile yap-satçı
politikanın Türkiye’deki kentlere hakim olması, mimari tasarım kaygısından uzak ve
müteahhitler tarafından yapılan çevresiyle ve kentle ilişkisiz mimari yapılar, ilkesel ve
teknik uygulama imar planları ile tekil mimari projelerin arasında sıkışan kentsel
mekânlar ve Türkiye’deki yerel belediyelerin kentsel tasarım rehberlerinin,
çalışmalarının, yaklaşımlarının olmaması gibi küresel ölçekten ulusal ölçeğe uzanan
problemler, günümüzde sokaklardaki kamusal hayatın kaybolmasına, hoşa gitmeyen ,
yer duygusu ve mekân hissi kaybolmuş mekânların oluşmasına, toplumsal ve insanî
amacın kaybolmasına ve böylelikle sokakların içinden geçip gidilen yapılar arasındaki
boşluklara dönüşmesine sebep olmuştur.
Bir kentsel açık mekân olarak sokaklar, varoluş amacı olan insandan kopmuş, sosyal
ve toplumsal anlamını yitirmiş ve ‘yer’ işlevini kaybetmiştir. İnsanın mekânla kurduğu
bağın kopması ile toplumsal boyutta izolasyon, güvensizlik, yabancılaşma; bireysel
boyutta ise memnuniyetsizlik, mutsuzluk ve sağlık problemleri ortaya çıkarmaktadır.
Mimari disiplinlerin tamamı insanların mutlu, huzurlu ve sağlıklı bir şekilde yaşamını
sürdüreceği mekânlar tasarlamayı amaç edinir. Toplumsal izolasyon, güvensizlik ve
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yabancılaşma öncelikle sosyal bir varlık olan insanın doğasına uygun değildir ve bu
problemler toplumsal, ekonomik, politik birçok büyük problemi de tetiklemektedir.
Bireysel açıdan ise kentlerdeki problemlerin bunalım, depresyon, obezite gibi sağlık
problemlerini tetiklediği, gündelik hayatta ve çalışma hayatında verimi düşürdüğü,
bireylerin yer değiştirme ve göç eğiliminde olduğu bilinmektedir. Sağlıksız kentsel
mekânlar sonucu ortaya çıkan sağlıksız toplumlar ve bireyler, çalışma alanı kent olan
bilim insanlarını, kentsel yaşam kalitesini araştırmaya ve incelemeye yöneltmiştir.
Literatürde yapılan incelemeler sonucunda, birçok farklı araştırmacının, kentsel açık
mekânların kalite düzeyini ölçmek adına çeşitli kalite kriterleri sunduğu tespit
edilmiştir. Bazı araştırmacılar aynı kriterlere değinmişken, bazı kriterlerin birbirini
kapsayıcı olduğu tespit edilmiş, çoğu araştırmacı ise farklı birçok kriter ile mekân
kalitesini ölçmeye yönelik önerilerde bulunmuştur. Literatürdeki bu geniş kapsamlı,
çeşitli kriterlerin benzerlik, farklılık ve birbiriyle ilişkisi bağlamında kapsayıcı,
bütüncül ve ortak paydada buluşabilen bir model sunamadığı tespit edilmiştir. Bu
sebeple, bu tez çalışmasının ‘kavramsal bir kalite kriterleri modeli sunması’ birincil
olarak amaçlanmıştır. Bu amaç ile, tanımı "kullanıcıların mekânsal ihtiyaçlarını
karşılayan mekânsal niteliklerin toplamı" olan kentsel açık mekân kalitesinin
kriterlerini oluşturabilmek adına "insanın mekânsal ihtiyaçları nelerdir?", "Caddenin
bileşenleri nelerdir ve bu bileşenlerin nitelikleri neler olmalıdır? / hangi nitelikler
mekânı daha kaliteli yapmaktadır?" sorularına cevap aranmıştır. Bu sorulara cevap
bulabilmek adına çalışmanın ikinci bölümünde mekânsal ihtiyaçlar ve insan- mekân
etkileşimi araştırılmış ve insanların mekânda fizyolojik, güvenlik, sosyal/toplumsal,
kavrama, kendini gerçekleştirme, estetik ve ekonomik ihtiyaçlarının olduğu tespit
edilmiştir. İnsanların bu temel mekânsal ihtiyaçları çerçevesinde davranış ve
aktivitelerini gerçekleştirdiği ve ihtiyaçları çerçevesinde davranışsal yer seçimi
yaptığı; doğal olarak, mekânın işlevlerinin, insanın mekânsal ihtiyaçlarına göre
çeşitlenmesi gerektiği ve cadde formunun bileşenlerinin bu işlevlere göre şekillenmesi
gerektiği sonucu çıkarılmıştır. İkinci soruya cevap bulabilmek adına bölüm 2’de
caddenin bileşenleri araştırılmış ve caddenin işleve dayalı, yerel yönetim hizmetlerine
dayalı ve forma dayalı 3 bileşeni olduğu; mekânın işlevlerinin ve hizmetlerin cadde
formuyla bütüncül ve komplex bir ilişki içerisinde olduğu tespit edilmiştir. Cadde
formunun bileşenleri ise Ching (2011) ile Trancik (1986)’in form tanımlarından yola
çıkarak biçim/şekil, boyut, renk, doku ve malzeme ile kentsel açık mekân elemanları
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olarak belirlenmiştir. Bu bileşenlerin, mekânsal ihtiyaçlar doğrultusunda ne tür
niteliklere sahip olması gerektiği biçimsel, boyutsal, estetik, psikolojik, iklimsel teknik
ve sosyal boyutlarıyla irdelenmiş ve mekânın nitelikleri ile insan ihtiyaçlarının
kavramsal ilişkisi kurulmuştur. Üçüncü bölümde, 11 farklı araştırmanın sunmuş
olduğu 68 kalite kriteri, yapılan literatür araştırması sonucu değerlendirilmiş, bu
kriterlerin ve göstergelerinin birbiriyle ilişkisi irdelenmiştir. Her bir araştırmacı,
kaliteli bir mekânı bazen benzer, bazen birbirini kapsayıcı şekilde çoğunlukla farklı
kriter ve göstergelerle tanımlamıştır. Bu yüzden, tüm bu kriterleri kapsayıcı ve
bütüncül, insanların mekânsal ihtiyaçlarını odağa alan 3 kalite kriteri belirlenmiş; bu
kriterlerin sahip olması gereken nitelikler göstergeler ile; göstergelerin nasıl ölçülüp
değerlendirileceği ise parametreler ile tanımlanarak bölüm 3.3 ve Ek C’de kavramsal
bir kalite kriterleri modeli sunulmuştur. Kalite kriterleri göstergelerinin (mekânsal
niteliklerinin) nasıl belirlendiği ve ilişkilendirildiği bölüm 3.3’de verilmiştir.
Kaliteli mekânın temel ilkelerini temsil eden soyut, üst ilkeler olan "konfor, çekicilik,
kimlik" kriterlerinin mekânsal ihtiyaçlarla kurulan ilişkisi ve kaliteli bir mekânın
mekânsal nitelikleri aşağıdaki gibidir:
• Fiziksel olarak konforlu bir mekân, fiziksel rahatlık sunarak insanların mekânda
kolaylıkla ve zorlanmadan eylemlerini gerçekleştirmesini, kullanıcıların minimum
efor ve enerjiyle hareket edebilmesini sağlayarak yaşamsal/fizyolojik bir ihtiyaç olan
hareketi mümkün kılar. Erişilebilir, bakımlı ve onarımlı, ergonomik mekânlar ise
fiziksel olarak konforlu bir mekânın mekânsal nitelikleridir. Psikolojik olarak
konforlu bir mekân insanların mekânda korku, stres ve karmaşa ve kaostan uzak
kalabilmesini sağlayarak hem güvenlik ihtiyacının hem de kavrama ihtiyacının
giderilebilmesini mümkün kılar. Güvenli ve algılanabilir mekânlar psikolojik olarak
konforlu bir mekânın mekânsal nitelikleridir. Termal olarak konforlu bir mekân,
insanların olumsuz iklim koşullarından minimum etkilenmesini sağlayarak,
tehditlerden ve zararlardan korunmak gibi güvenlik ihtiyaçlarının giderilmesini
mümkün kılar. İklimine uygun mekânlar termâl olarak konforlu bir mekânın
mekânsal niteliğidir.
• Çekici bir mekân, mekânsal ve fonksiyonel anlamda sunduğu alternatfiler ve
seçebilme imkânları ile farklılaşan zorunlu, opsiyonel, sosyal aktivite ve
davranışların gerçekleştirilebilmesini sağlayarak hem sosyal ve toplumsal
ihtiyaçların,

hem

ekonomik ihtiyaçların
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hem

de kendini

gerçekleştirme

ihtiyaçlarının; görsel anlamda sunulan alternatifler ise merak, keşfetme, inceleme
gibi kavrama ihtiyaçlarının giderilebilmesini mümkün kılar. Çekici mekânlar görsel
olarak tatmin ederek ve duyusal zevk vererek estetik ihtiyaçların karşılanmasını
mümkün kılar. Çeşitliliğe sahip,biçimsel olarak estetik, algılanabilir ve canlı
mekânlar, çekici mekânların mekânsal nitelikleridir.
• Kimliğe sahip bir mekân, sahip olduğu kente özgü mimari, kültürel ve doğal
değerleriyle, diğer mekânlardan ayrılan özgün formuyla, barındırdığı fonksiyon,
aktivite ve etkinliklerle anlamlandırılan ve anlam yüklenebilen, hatırlanan ve
benimsenen mekânlar olarak, kentlilerin

yere bağlılığını arttırır ve aidiyet

hissetmelerini sağlar. Böylelikle hem sosyal/toplumsal ihtiyaçların hem kavrama
ihtiyaçlarının giderilebilmesini mümkün kılar. Kullanıcılar tarafından sosyal ve
imgesel anlamlar yüklenebilen, özgün bir forma sahip, yere özgü değerler barındıran
mekânlar, kimliğe sahip mekânların mekânsal nitelikleridir.
Önerilen 3 kriter, mekânsal ihtiyaçların karşılanması için sunulan kapsayıcı ilkelerdir.
Mekân bu ilkeleri karşıladığı takdirde kaliteli bir mekândır ve mekânın bu kriterleri
karşılama düzeyi, kalite düzeyini belirlemektedir.
Çalışmanın ikinci amacı ise, "önerilen kavramsal modelin örneklem alanı olarak
seçilen Van İli İpekyolu İlçesinde yer alan Cumhuriyet Caddesi ve yakın çevresi
üzerinde analiz ederek mekânın kalite kriterleri açısından yeterli olup olmadığını tespit
etmek ve yetersiz olan kriterler için mekânsal çözüm önerileri sunmak" idi. İlin
2016’da yapılan yaşam bileşik endeksinde 81 il içerisinde 72. sırada olması ve bu
endeks değerlerinde mutluluk düzeyinin %58, sosyal hayattan memnuniyet düzeyinin
ise %40,4 olarak belirlenmiş olması Van ilinin temel seçilme gerekçesini
oluşturmuştur. Cumhuriyet Caddesi’nin, mevcut kent merkezinin en eski parçası ve
çekirdeği olması, bununla birlikte süreç içerisinde kentin büyümesiyle birlikte kent
merkezinin saçaklanması ve idari fonksiyonların çoğunun caddeden taşınması,
caddenin fiziksel bir yıpranmaya ve eskimeye maruz kalması, plan değişiklikleri,
plana aykırı yapılaşmalar ve yap-satçı bir politikayla eklenti, zevksiz ve karaktersiz bir
şekilde şekillenmesi, kentin ilk planlandığı yıl olan 1946 yılından günümüze kadar
aynı ana ulaşım aksları üzerinde gelişmesinden ve caddenin yoğun ticari fonksiyonlara
sahip olmasından dolayı taşıma kapasitenin üstünde bir trafik hacmine ve yaya
sirkülasyonuna sahip olması, bununla birlikte yayalar ile taşıtlar arasında kullanımdan
doğan karmaşa örneklem olarak bu caddenin seçilmesinin gerekçelerini oluşturmuştur.
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Birbiriyle ilişkili olan tüm bu problemler, kamusal bir mekân olarak nitelendirilen ve
ulaşım işlevinin yanı sıra ‘yer’ işlevine de sahip olması beklenen caddenin yalnızca
içinden geçip gidilen ya da ticari birimlere ihtiyaç duyulduğunda uğranan bir yer haline
getirmiştir. Var olan problemlerin, caddenin hangi bileşenlerinden ve niteliklerinden
kaynaklandığını tespit edebilmek, eksik ya da zayıf nitelikleri ortaya çıkarabilmek
adına çalışmanın 4. Bölümü "Cumhuriyet Caddesi’nin mevcutta sahip olduğu
nitelikler kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılamakta yeterli midir? " sorusuna cevap
aramıştır. Bu doğrultuda, Cumhuriyet Caddesi’nin mekânsal bileşenleri (biçim, boyut,
renk, doku ve malzeme, mekân elemanları) modelde verilen parametreler
doğrultusunda oluşturulan 6 analiz seti ile analiz edilmiştir. Analiz çalışmalarında
haritama, yaya ve taşıt sayımı, teknik çizim, doğrudan gözlem, anket, kontrol listesi,
zihin haritası yöntemleri kullanılmış ve şematik gösterim, grafik gösterim, kesit çizim,
3D modelleme, fotoğraflama tekniklerinden yararlanılmıştır. Yapılan analizler
sonucunda ‘konfor’ kriterinin kalite düzeyi ‘kötü’; ‘çekicilik’ kriterinin kalite düzeyi
‘çok kötü’ ve ‘kimlik’ kriterinin kalite düzeyi ‘çok kötü’ olarak belirlenmiştir. Cadde
276- (-276) puan aralığından toplamda -172 puan almış; caddenin genel kalite düzeyi
‘çok kötü’ olarak belirlenmiş (Şekil 5.1) ve caddenin, kullanıcıların mekânsal
ihtiyaçlarını karşılamada oldukça yetersiz olduğu sonucu çıkarılmıştır.

Şekil 5.1: Cumhuriyet Caddesi’nin kalite düzeyi.
Kentteki tüm kullanıcıların eşit kullanım hakkına sahip olması kamu yararı kavramı
ile açıklanmaktadır ki üst ölçekte şehir planlama disiplini alt ölçekte ise kentsel tasarım
disiplininin asıl amacı kamu yararını gözeten kararlar vermek ve bu doğrultuda
müdahaleler gerçekleştirmektir. Cumhuriyet Caddesi’nde mekân kalitesini ölçmek
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amaçlı yapılan analizler sonucunda ise, caddenin taşıt ulaşımını önceleyen bir koridor
olarak kullanıldığı anlaşılmaktadır.
Yapılan analizler sonucunda Cumhuriyet Caddesi’ndeki en büyük problemlerden
birisinin erişilebilirlik olduğu tespit edilmiştir. Yoğun yaya ve taşıt kullanımının
olması caddenin taşıma kapasitesini aşmakta, bu sebeple her iki kullanıcı da caddeyi
konforlu bir şekilde kullanamamaktadır. Farklı ulaşım modlarının olmaması, toplu
taşım yetersizliği gibi sebeplerle kentin bisikletli, yaşlı, engelli kullanıcılarının caddeyi
kullanabilme oranının oldukça düşük olduğu yapılan sayımlarla ortaya çıkarılmıştır.
Caddedeki motorlu taşıt öncelikli çarpık işlevsel dağılım mekândaki güvenliği, güven
hissini ve caddenin ‘yer’ olarak algılanmasını da oldukça güçleştirmektedir.
Caddedeki parekende ticaret odaklı zemin kat işletmeleri ve Hükümet binası ile çeşitli
bankalar caddenin canlılığının temel sebebidir. Bununla birlikte, parekende birimlerin
periyodik ya da uzun vadeli ihtiyaçlara yönelik olması, kullanıcıların gerek idari
birimlerde gerekse ticari birimlerde ihtiyaçlarını giderip caddeden ayrılması, caddenin
canlılığıyla ilgili soru işaretleri oluşturmaktadır. Bir mekânın canlılığından kastedilen,
insanların mekânı kullanmak için o mekânda bulunması, vakit geçirmesi, çeşitli
aktivite ve davranışlarda bulunması, etkileşim ve iletişim halinde olmasıdır. Doğal
olarak, zemin kat kullanımları caddede bulunmak için bir amaç değil caddenin
canlılığını destekleyen araçlar olmalıdır. Gün içerisinde kullanıcı sirkülasyonuna bağlı
bir ‘canlılık ilüzyonu’ olsa dahi, bankaların ve ticari birimlerin akşam saatlerinde
kapanmasıyla caddenin ıssızlaşması aslında kullanıcıların mekânda bulunmak için
hiçbir tercihi ya da sosyal sebebinin olmadığını göstermektedir.
Mekân kalitesini oldukça olumsuz etkileyen bir diğer problem gerek caddenin enine
biçimlenişinde

gerek

açık

mekân

elemanlarında

mekânsal

organizasyonun

olmamasıdır. Bunun temel sebebi caddenin bir ‘yer’ olarak değil taşıt yolu olarak
biçimlendirilmesi olmakla birlikte, meslekler arası koordinasyonsuzluk da birbirinden
bağımsız ve ilişkisiz elemanların caddede gelişigüzel yerleştirilmesine sebep olmuştur.
Yapılarda, uygulama imar planı plan kararlarından gelen bitişik nizamlı, çekme payı
olmayan nizam biçimi, boyuna biçimlenişte bir organizasyon tanımlasa da yarattığı
koridor ve duvar etkisi mekânın insan ölçeğinde algılanmasını güçleştirmekte, aktivite
cepleri/kamusal ceplerin oluşturulamamasına sebep olmakta, hareket ve dinamizm
yaratılarak daha çekici hale getirilebilecek bir kütlesel organizasyonun önüne
geçmekte ve caddeye son derece monoton, aynılaşmış bir form atfetmektedir. Bu
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noktada kentsel açık mekânların biçimlenişinde imar planlarının ve mekânsal planlar
yapım yönetmeliğinin sınırlayıcılıkları da mekânların kimliksizleşmesinde etkendir.
Mekânın kalitesini düşüren bir diğer problem, mekânın kış şartlarına uygun
olmayışıdır. Özellikle peyzaj elemanları ve üst örtüler açısından mekân oldukça
zayıftır. Bakım ve temizlik açısından da kış aylarında ciddi problemler olduğu tespit
edilmiştir. Gerek zemin gerekse cephede kullanılan renk ve malzemelerin de iklime
uygun olmadığı tespit edilmiştir.
Tespit edilen son ana problem ise caddenin görsel kalitesi ve kimliği üzerinedir. Cadde
bütününün gerek zeminde gerek cephede ve mekân elemanlarında algılanabilirliği
geştalt ilkelerini, biçimsel olarak estetiği ise tasarım ilkelerini barındırmasını
gerektirir. Mekâna kimlik kazandırılabilmesi için ise cadde bütününde renk, malzeme
ve biçimde özgün kararların verilmesi gerekmektedir. Tüm bunlar mekânda bir
konsept dahilinde kompozisyon kurgulanmasını zorunlu kılar. Cadde, tekil
düşünülmüş parçaların birleşiminden oluştuğu için kompozisyona ya da bir konsepte
sahip değildir.
Tüm bu ana problemler ve barındırdıkları alt problemler sebebiyle, Cumhuriyet
Caddesi’nin mekân kalitesini arttırılabilmek ve kamusal bir mekân olarak kentlilere
kazandırabilmek adına uzun vadeli çözümlerin geliştirilmesi gerekmektedir.
Cumhuriyet Caddesi’nin mekân kalitesinin arttırılması, her şeyden önce kentlilerin o
mekânda bulunmaktan ve mekânı kullanmaktan duyduğu memnuniyeti arttıracak ve
bu yolla kentlilerin yaşam kalitesinin arttırılmasına katkıda bulunacaktır. İkinci olarak,
kullanıcıların fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden iyilik haline katkıda bulunacak ve
sağlıklı bireyler ile sağlıklı toplumların oluşmasına katkı sağlayacaktır.
Bu tez çalışmasının da içerisinde yürütülmüş olduğu Covid-19 pandemi sürecinde,
depresyon ve anksiyete vakalarının dünya çapında artış göstermesi, aslında ‘hayatın
evlere sığamadığını’ ve kentsel açık mekânların, sosyal bir varlık olan insanların
bireysel sağlığındaki önemini vurgular niteliktedir. İzolasyon ve yabancılaşmanın,
sağlık açısından en net etkilerini gördüğümüz ve yaşadığımız bu süreçte, kaliteli
kentsel açık mekânların sunduğu sosyalleşebilme, farklı etkinlik ve aktivitelerde
bulunabilme imkânlarının bireysel ve toplum sağlığı açısından önemi anlaşılmıştır.
Üçüncü olarak, sosyal etkileşimi ve ilişkileri güçlendirerek toplum ruhunun
oluşmasına katkıda bulunacaktır.
Yoğun kullanılan bir ticaret aksı olması ve kentin kalbi olarak nitelendirilmesi sebebi
ile kentsel ölçekte bir öneme sahip olan alanın mekânsal kalitesinin arttırılması, göç
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ile şekillenmiş ve kozmo kültürel bir yapıya sahip Van ilinde toplumsal birlik ve
beraberliğin sağlanmasına katkıda bulunacaktır. Eski önemini ve değerini yitiren
caddenin kalitesinin arttırılmasıyla, değeri de artacak ve yatırımların mekâna
çekilmesiyle kente ekonomik katkıda bulunacaktır. Sahip olacağı çeşitli işlevlerle
istihdam olanakları sunacak; çekici bir odak noktası olarak kentin turizm ve marka
değerini arttıracaktır. Tüm bu gerekçelerle, mekân kalitesi düşük olan Cumhuriyet
Caddesi’nin mekân kalitesinin arttırılabilmesi için çalışma kapsamında tasarıma
yönelik mekânsal önerilen sunulması amaçlanmıştır. Bu amaç ile "Van Cumhuriyet
Caddesi’nin kentsel mekân kalitesinin arttırılmasına yönelik hangi müdahale biçimleri
ve tasarım politikaları uygulanmalıdır?" sorusuna cevap aranmıştır. Yapılan üst ölçek
incelemeler ve kentin -Cumhuriyet Caddesi’ni de doğrudan etkileyen- problemleri göz
önünde bulundurularak kentin ulaşım master planının ve kentsel tasarım rehberlerinin
hazırlanması kentin mevcut ulaşım problemlerinin çözülmesinde ve kentsel mekânın
kalitesinin arttırılmasında öncelenmesi gereken kentsel ölçekte önerilerdir.
Cumhuriyet Caddesi’nin mekân kalitesiyle ilgili yapılan çıkarımlar sonucu, caddenin
yeniden canlandırılarak kente ve kentliye kazandırılması gerektiği düşünülerek,
‘yenileme’ ve ‘sağlıklaştırma’ olmak üzere 2 mekânsal müdahale biçimi, bu
müdahalelerin tasarım politikaları ve mekânsal önerileri sunulmuştur (Şekil 5.2).
5.1 Fiziksel ve İşlevsel Yenileme
Fiziksel olarak malzeme ve taşıyıcı elemanlarda eskimenin olduğu, ömrünü
tamamlamış, köhneleşmenin başladığı mekân ve yapılar ile sahip olması gereken
işlevleri kaybetmiş mekân ve yapıların kaldırılarak alanın yeniden düzenlenmesini
kapsayan müdahale biçimidir (Nkubiyaho, 2020).
5.1.1 Cumhuriyet Caddesi’nde kısmi yayalaştırma
Cumhuriyet Caddesi’nin motorlu taşıt odaklı bir işleve sahip olması sebebiyle
kaybetmiş olduğu ‘kamusal mekân’ işlevinin kente kazandırılabilmesi, yaya ulaşımı
ile tercihi ve sosyal aktiviteler için mekânlar yaratılabilmesi, farklı ulaşım modlarının
caddeye entegre edilerek tüm kullanıcılar tarafından erişilebilir bir mekân
sağlanabilmesi ve bu yolla mekânın fiziksel ve psikolojik konforunun arttırılabilmesi
amacıyla, kentsel mekânda çok fonksiyonlu yaklaşımı destekleyen ‘kısmi
yayalaştırma’ tasarım politikası olarak önerilmiştir.
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Şekil 5.2: Cumhuriyet Caddesi’nin mekân kalitesinin arttırılmasına yönelik tasarım konsept şema.
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Kısmi yayalaştırma, yaya öncelikli mekânsal düzenlemeleri içermekte olup günün
belirli saatlerinde mekânda taşıt ulaşımına izin verilmesini mümkün kılar. Dünya
çapında, kent merkezlerinde yapılan birçok yayalaştırma çalışmasında mekân taşıt
ulaşımına tamamen kapatıldığında mekânın kullanımının azaldığı görülmüştür
(Francis, 1987: 25). Cumhuriyet Caddesi’nin mevcut en kesitinin dar olması da göz
önünde bulundurularak yaya mekânı öncelikli, cadde ortasında tek şeritte çift yönlü
işleyen hafif raylı sistemle desteklenmiş, bisikletli ulaşımın mümkün olduğu ve sabahakşam belirli saatlerde ticari birimlerin servislerinin girişine izin verilen bir cadde
kesiti önerilmektedir36 (Şekil 5.3).

Şekil 5.3: Cumhuriyet Caddesi enkesit önerisi.
Cadde en kesitinde yapılabilecek mekânsal düzenlemeler için öneriler şu şekildedir:
• Cephe zonu: Zemin kat ticari birimlerin uzantıları olarak kaldırım kafelerinin ve
ticari birimlerin standlarının bulunduğu, caddenin doğu ve batı cephesinde 1,5 m
genişliğin yeterli olacağı zonlardır (Global Designing Cities Initiative, 2016: 81).
Yarı özel mekânlar olarak hizmet edecek olan bu zonlar, mülkiyet hiyerarşisine bağlı
kullanım karmaşasını önleyecek; ticari birim standlarının yürüme zonunu işgal
etmesini engelleyecek; vitrin inceleme, alışveriş, kafe mobilyalarında oturma gibi
açık hava kullanımlarına imkân vererek caddenin canlılığını, 7/24 kullanımı
destekleyecek ve mekânın çekiciliğini arttıracaktır. Bu zonların üst örtü elemanları,
tente ve kanopilerle desteklenerek kış şartlarında iklime uygun kullanımı sağlanmalı,
aydınlatma dubaları ve reflektörleriyle zonun algılanabilirliği ve çekiciliği
arttırılmalıdır. Yaya mekânındaki diğer zonlarla kullanım farkının algılanabilirliği

36

Bkz.:’Downtown shared Street transitway’ ve ‘downtown median transit’ (NACTO, 2016).
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için zeminde malzeme, doku ve/ veya renklerde farklılaşma sağlanmalıdır. Zemin
malzemeleri iklime uygun ve ilgi çekici, taş, tuğla birim döşeme, pişmiş toprak
malzemeleri kullanılabilir. Renklerde ilgi çekici ve diğer zonlarla kontrast oluşturan
canlı renkler ve iklime uygunluk açısından koyu renkler tercih edilebilir (Şekil 5.4).

Şekil 5.4: Cumhuriyet Caddesi’nde cephe zonuna yönelik öneriler. (Global Street
design guide’dan düzenlenmiştir).
• Yürüyüş zonu: Hem bir yerden başka bir yere erişim hem de rahatsız edilmeden
konforlu bir şekilde gezintinin mümkün olması gereken zonlardır. Şekil 4.21’de
yapılan analiz doğrultusunda Cumhuriyet Caddesi doğu cephesi için 5 m, batı cephesi
için 7 m yürüyüş yolu genişliği kullanıcıların rahatsız edilmeden, manevra yapmak
zorunda kalmadan, kişisel mesafesini korumasına imkân vererek yürüyebilmesini ve
gezinebilmesini sağlayacaktır.
Yürüyüş zonlarının özellikle batı cephesinde genişletilmesi kullanıcıların hem
psikolojik hem fiziksel konforunu arttırarak güven hissine katkıda bulunacak, daha
rahat gezinmelerini sağlayarak mekânın çekiciliğini arttıracaktır. Yürüyüş zonu soğuk
iklim şartlarında kullanıma uygun olabilmesi için güneş ışığını geçirgen üst örtü
elemanlarıyla desteklenmelidir. Zemin malzemesi iklime uygun ve ilgi çekici, taş,
tuğla birim döşeme, pişmiş toprak malzemeleri kullanılabilir. Renklerde ilgi çekici ve
diğer zonlarla kontrast oluşturan canlı renkler ve iklime uygunluk açısından koyu
renkler tercih edilebilir. Yaya yürüyüş zonu, ticari birimlerin servis alabilmesi adına
yaya yoğunluğunun seyrekleştiği sabah 5-7 saatleri arası ile akşam 22-24 saatleri arası
taşıt kullanımına açılabilir (Şekil 5.5).
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Şekil 5.5: Cumhuriyet Caddesi’nde yürüme zonuna yönelik öneriler. (Global Street
design guide’dan düzenlenmiştir).
• Kent mobilyaları ve peyzaj zonu: İnsanların oturma, dinlenme, izleme, muhabbet
etme gibi farklı davranış ve aktivitelerine imkân veren, caddenin kamusal bir mekân
olarak kullanımındaki en önemli bölgedir. Bu bölge için 2 m genişlik idealdir (Global
Designing Cities Initiative, 2016: 81). Peyzaj öğeleri açısından herdem ve iğne
yapraklı ağaçlar rüzgar perdesi oluşturulmasına yardımcı olacak, kar ve yağmurdan
korunma açısından üst örtü görevi görecek ve güneş ışınlarının geçirimini
sağlayacaktır.
Bununla birlikte, taç genişliği olan ve gövde yüksekliği 2.5-3m arasında olan ağaçlar
alt mekânın tanımlanmasında ve mekân hissinin yaratılmasına yardımcı olacaktır. Her
dem iğne yapraklıların yanısıra, farklı türde renkli çiçek ve yapraklara sahip ağaçların
3-6.5 m aralıklarla organize edilmesi mekâna kimlik kazandırılmasında ve
çekiciliğinin arttırılmasında yardımcı olacaktır. Van’a özgü çiçeklerden çitgülü,
terslale,nergis; ağaçlardan dişbudak, alış, kuş iğdesi gibi yere özgü değerlere yer
verilmesi mekânın doğal değerlerinin yaşatılmasına katkıda bulunacaktır. Aydınlatma
direkleri, insan ölçeğine uygun olarak 3,5-4,5 m yüksekliğinde olmalıdır. Kent
mobilyaları zonunun aydınlatması için reklektörler ve aydınlatma dubaları
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kullanılarak mekânın güvenliği arttırılıabilir. Kent mobilyaları zonunda da esnek
kullanıma uygun üst örtü elemanlarına yer verilmesi mekânın konforunu ve kışın
kullanımını arttıracaktır. Oturma birimleri farklı kullanıcı profillerine hitap edebilecek
şekilde tekli ya da çok kişilik olarak zonda konumlandırılmalı ve yüksekliği
ergonomik standartlara uygun (43 cm optimum) olmalıdır. Zonda çöp kutuları da her
oturma birimine bir tane olacak şekilde konumlandırılmalıdır. Mobilyaların tamamının
renk ve malzeme açısından ortak bir tasarım diline sahip olması hem mekân kimliğini,
hem görsel kaliteyi destekleyecektir Mobilyalarda kente özgü renkler olan kahverengi
ve mavinin kullanılması mekânın kimliğini güçlendirecektir. Tüm bunlara ek olarak
mobilyalar konum, yönleniş ve bir araya gelişleri açısından mekânsal organizasyona
sahip olması mekânın algılanabilirliğini arttıracaktır. Bu zonda sokak satıcıları,
kiosklar ve sokak sanatçıları için yer organize edilebilir. Caddeyi izleyen gözler,
güvenliği ve canlılığı sağlayacak; sokak sanatçıları mekâna sosyal bir anlam
kazandırılmasına yardımcı olacaktır (Şekil 5.6).

Şekil 5.6: Cumhuriyet Caddesi’nde kent mobilyaları ve peyzaj zonuna yönelik
öneriler. (Global Street design guide’dan düzenlenmiştir).
• Bisiklet zonu: Sağlıklı, çevre dostu ve ekonomik bir ulaşım alternatifi olan bisikletli
ulaşım, gerek Van’ın bir ovada olması ve topoğrafyasının oldukça elverişli olması
gerekse kentte hem günümüzde hem de 19.yy’a kadar dayanan aktif bir şekilde
bisiklet kullanımının olması sebebiyle kente kazandırılması önemle önerilen bir
ulaşım türüdür. Cumhuriyet Caddesi’nin doğu cephesi, yaya yoğunluğu açısından
daha seyrek olduğundan ve yürüyüş zonu daha dar önerildiğinden, bu kısma 2m
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genişliğinde (Global Designing Cities Initiative, 2016: 98), çift yönlü bisiklet yolu
önerilmiştir (Şekil 5.7). Cadde en kesiti elverişli olmadığı için buffer önerilmemiş
olup, bisiklet durakları Beşyol meydanında önerilmiştir. Bu bisiklet aksının, kent
ölçeğinde güneyde İki Nisan Caddesi, kuzeyde-halihazırda bisiklet yolu olanAkköprü deresiyle entegre edilerek İskele caddesine ve yine bisiklet yoluna sahip
Van Gölü kıyısına bağlanması hem çekici bir rota oluşturacak hem de kent
merkezinin üst ölçekte erişilebilirliğini arttıracaktır.

Şekil 5.7: Cumhuriyet Caddesi’nde bisiklet zonuna yönelik enkesit önerisi. (Global
Street design guide’dan düzenlenmiştir).
• Toplu taşım (hafif raylı sistem) zonu: Hafif raylı sistemler dar alanda fazla insana
hizmet verebilmesi, uygun fiyatlı olması ve sabit güzergahlı olarak belirli
duraklarının olmasıyla trafik sıkışıklığı yaratmaması gibi birçok avantaja sahiptir.
Cumhuriyet Caddesi’nin en kesit yetersizliğinden dolayı tek güzergahta çift yönlü
hareket edecek hafif raylı sistem önerilmiştir (Şekil 5.8).
Cadde, topoğrafik açıdan eğimsiz olmasıyla hafif raylı sisteme uygundur. Ulaşım
talebi ve yoğunluğa göre vagon sayısı belirlenmelidir. Kent merkezlerinde, düşük hızlı
(10-20

km/sa)

hareket

ederek

güvenliği

ve

caddenin

bağlantısallığını

önlememektedirler. Hafif raylı sistem için kuzeyde Akköprü Deresi’nden37 başlayarak
Rus Pazarı, Beşyol Meydanı ve Cumhuriyet Caddesi’ni bağlayarak İki Nisan Caddesi

Akköprü Deresi’nin çevresi bisiklet ve yaya yolları ile entegre edilmiş ve dere boyunca
düzenlenmiş bir rekreasyon alanıdır.
37
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kavşağında sonlanan 2 km’lik bir rota önerilebilir. Böylelikle kentin rekreatif, turistik
ve ticari noktaları birbirine bağlanabilir.

Şekil 5.8: Cumhuriyet Caddesi’ne önerilen hafif raylı sistem (Url 22).
5.1.2 Beşyol Kavşağı’nda yayalaştırma
Beşyol kavşağı, 5 ana arteri birbirine bağlayan geniş bir alana sahip trafik düğüm
noktası olarak ciddi trafik sıkışıklıklarına sahiptir. Bununla birlikte, çevresindeki
kavşak adaları, Dabbağoğlu Parkı, Valilik Bahçesi ve taşıt yollarıyla beraber büyük
bir kentsel açık mekân oluşturmaktadır. Her ne kadar Beşyol meydanı olarak anılsa da
taşıt ulaşımıyla kimliksizleşmiş ve çevresiyle ilişkisi kopmuştur. Bu alanın trafiğe
kapatılarak yayalaştırılması ve çevresindeki park ve bahçenin yeşil alan işlevini
koruyarak meydana entegre edilmesiyle ‘Beşyol Kent Meydanı’ önerilmektedir.
Köhne ve güvenli olmayan yeraltı pasajının kaldırılarak taşıt trafiğinin yeraltına
alınması, kent merkezindeki park yeri problemine çözüm olarak yine yeraltında
merkeze hizmet edebilecek yeraltı otoparklarının tasarlanması, Dabbağoğlu Parkı’nın
yeraltında ‘park et-devam et’ sisteminin geliştirilmesi trafiğe yönelik diğer önerilerdir.
Böylelikle kullanıcılar meydana ve caddeye yakın bir konumda taşıtlarını bırakarak
bisiketle, hafif raylı sistemle ya da yürüyerek mekânı deneyimleyebilir. Beşyol
kavşağı ve çevresinin yayalaştırılarak kent meydanına dönüştürülmesiyle çevresiyle
güçlü ilişkiler barındıran, kent merkezinin odak noktası ve simgesi bir mekân
yaratılabilir böylelikle doğrusal kent merkezinin açıldığı ve büyüdüğü, kente güçlü bir
kimlik kazandıracak bir mekân yaratılabilir. Beşyol Meydanı’nda hafif raylı sistem ve
bisiklet rotalarının durakları ile belediyenin bisiklet kiralama durakları bulunabilir.
Beşyol Meydanı’nda tekli ve grup halinde oturma birimleri, üst örtü elemanları, yaya
aydınlatma direkleri, aydınlatma dubaları ve reflektörler ile farklı tür ve büyüklükte
peyzaj öğeleri ve su öğeleri önerilmektedir. Böylelikle güven hissi ve buna bağlı
kullanıcıların psikolojik konforu arttırılacaktır. Mekânsal organizasyonu gözetilerek
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ve birbiriyle renk ve malzeme açısından uyumlu olan kentsel açık mekân elemanlarıyla
mekânın desteklenmesi ve böylelikle mekânın algılabilirliğinin arttırılması; mekânın
spor ve oyun gibi aktif rekreasyon işlevi ile dinlenme, izleme, oturma, sohbet gibi pasif
rekreasyon ihtiyaçlarına göre organize edilmesi böylelikle sosyal bir mekân
yaratılması önerilmektedir. Mekânın kamusal sanat öğeleri (heykel ve resim gibi) ile
desteklenerek tarihi ve kültürel sembolleri barındırmasıyla mekâna olan aidiyet
güçlendirilebilir. Yerel belediyeler, özel sektör ve STK işbirlikleriyle organize
edilecek etkinlik, organizasyon ve toplantılar toplumsal bir aradalığı güçlendirecek,
mekânı sosyal olarak anlamlı bir mekân haline getirecek ve kent kimliğini
destekleyecektir. Önerilen etkinlik ve organizasyonlar tek seferlik ve dönemsel
organizasyonlar olabilir. Bu etkinlikler şu şekilde önerilebilir: sanat etkinlikleri
(konser, dans, folklör gösterileri, resim sergileri). Kültürel etkinlikler (kent kültürünü
ve tarihini tanıtıcı organizasyonlar, yemek ve el işçiliklerini tanıtan sergi ve kermesler,
önemli gün kutlamaları ve ritüelleri), spor etkinlikleri (turnuvalar, yarışlar), oyun
etkinlikleri (çocuk ve yetişkinler için taşınabilir standlar), sosyal etkinlikler (söyleşiler,
sosyal sorumluluk toplantıları, eğitim sağlık ve kültürel toplantı ve organizasyonlar).
5.1.3 Ömrünü tamamlamış niteliksiz ve ruhsatsız yapıların yıkılması ve yeniden
tasarım
Şekil 4.56’da yapılan analiz sonucunda caddedeki çoğu yapının eskimiş, 15 yaş üstü
ve niteliksiz olduğu; bununla birlikte çoğu yapının ruhsatsız olduğu tespit edilmiştir.
Van’ın bir deprem kenti olması sebebiyle, deprem yönetmeliği ve 6306 sayılı afet
riskli alanların dönüştürülmesine yönelik yönetmelik esaslarına göre kötü nitelikli
yapıların yıkılması önerilmektedir. Bu yapıların yıkılmasıyla cadde üzerinde
önerilecek yeni yapılar ve açık mekânlar caddenin konfor, çekicilik ve kimlik
açısından ‘kamusal mekân işlevini’ güçlendirecektir.
• Yeni yapılacak olan yapılarda boyutsal öneriler: Yapılan analizler sonucunda,
caddede 3-4 katlı yapılar olması hem insan ölçeğine uygun hem de mekân hissi
yaratan bir kapalılık derecesi oluşturmaktadır. Boyutsal olarak 3-4 katlı yapıların
sunulması mekân hissini yaratmada yeterli olacak hem de klostrofobik ya da boşluk
hissi yaratmayacak ve konforlu bir mekân sun-nacaktır. Yapıların boyutlarının ritim,
uyum, denge gibi tasarım ilkeleri gözetilerek çeşitlilik içinde verilmesi hem görsel
açıdan çekici hem de biçimsel olarak estetik mekânlar sunacaktır. Sosyal ve kültürel
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işleve sahip yapıların boyutsal olarak 1-2 katlı olması çevresinden ayrıştırılarak daha
kolay algılanabilmesini ve gerek işlevsel gerek fiziksel anlamda imaj öğesi haline
getirilebilmesini sağlar. Bu sebeple sosyal ve kültürel işleve sahip yapıların boyutsal
olarak vurgulanması ve algılanabilirliklerinin sağlanması önerilmektedir.
• Yeni yapılacak olan yapılarda biçimsel öneriler: Yeni yapılacak yapılardan ticari
işleve sahip olanların, bitişik nizamlı ve farklı cephesel ilişkilerle kurgulanması
önerilmektedir. Böylelikle hem caddenin düz ve monoton bir formdan kurtarılması
ile çekiciliği arttırılacak hem de kamusal açıklıklar sunarak caddede farklı aktiviteler
için mekânlar oluşturulması sağlanacaktır. Sosyal ve kültürel işleve sahip yapılar ise
ayrık nizamlı önerilmekte ve bahçe ya da kamusal cep gibi yarı kamusal mekânlarla
desteklenmesi önerilmektedir. Yeni yapılacak olan yapılarda L, T form gibi farklı
yapı formlarına yer verilerek biçimsel çeşitliliğin sağlanması ve kamusal ceplerin
oluşturulması ise bir diğer öneridir. Cephede boyuna biçimlenişte ise, cephe
detaylarında arkad, tente, kanopilere yer verilmesi ve böylelikle iklime daha uygun
mekânlar yaratılması önerilmektedir. Önerilen tüm yapıların bir tasarım konsepti ile
kompozisyon dahilinde tasarlanması mekânın görsel kalitesi ve algılanabilirliği için
oldukça önemlidir. Bu doğrultuda, yeni yapılacak yapılarda mimari üslup ile cephe
elemanları ve cephe detaylarının geştalt ilkeleri ve kentsel tasarım ilkeleri gözetilerek
ve bütüncül olarak tasarlanmaları önerilmektedir. Kullanılacak tabelaların renk, font,
büyüklük, biçim açısından uyumlu olması mekânın görsel kalitesini destekleyecek
ve bütüncül bir mekân olarak algılanmasını kolaylaştıracaktır. Cephe aydınlatması
ve tabela aydınlatması, cephenin mimari detaylarını ve vitrin detaylarının
vurgulaması ile mekânının mimari kimliğini destekleyecek, algılanabilirliğini
arttıracak ve görsel açıdan çekici mekânların oluşturulmasına katkıda bulunacaktır.
Bu sebeple cadde bütünündeki cephelerde duvara monte aydınlatma birimleri ve
reflektörlerin kullanılması önerilmektedir.
• Yeni yapılacak olan yapılarda renk, doku ve malzemeye yönelik öneriler: Cephede
kullanılacak renkler açısından koyu renkler iklime uygunluk açısından tercih
edilmelidir. Psikolojik etkileri açısından bir kış kenti olan Van için canlı renklerin
kullanılmasının uygun olacağı düşünülmektedir. Canlı renkler ilgi çeken renkler
olduğu için mekânın görsel çekiciliğini arttıracak ve çevresinden farklı bir renk paleti
sunarak mekâna kimlik kazandıracaktır. Bu sebeple, yeni yapılacak yapılardan ticari
işleve sahip olan çoğunluğun sarı, turuncu, kiremit ve kırmızı renklerinin koyu
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tonlarının uygun olacağı düşünülmektedir. Uyumlu renklerin önerildiği caddede renk
tasarımı yapılırken ritm ilkesi ve devamlılık ilkesi gözetilerek kurgulanması cadde
bütününde bir kompozisyon sağlayacak ve cadde bütününün bir mekân olarak
algılanmasını kolaylaştıracaktır. Sosyal ve kültürel işleve sahip yapıların ise bir imaj
öğesi olarak algılanabilmeleri ve hem imgesel hem de kültürel anlama sahip
olabilmesi için Vana özgü renkler olan kahverengi ve mavi renklerinin koyu
tonlarının kullanılması önerilmektedir. Yeni yapılacak yapıların malzemeleri
açısından ise, ticari işleve sahip yapılarda doğal malzemeler olan doğal taş ve
tuğlanın kullanılması, doğal yapılarından dolayı kullanıcılara daha çekici gelecektir
ve daha sıcak, samimi bir atmosferin oluşturulmasına katkıda bulunacaktır. Bu
malzemeler aynı zamanda ısı depolama kapasitesi yüksek ve ısı geçirgenliği düşük
malzemeler olduğundan kış kenti olan Vana uygundur. Sosyal ve kültürel işleve
sahip yapılarda ise Vana özgü kerpiç ve/ veya kesme taş malzemelerin kullanılması
kültürel değerlerinden dolayı mekânın kimliğini destekleyecektir. Malzemedeki
farklılıktan dolayı ise algılanabilirlikleri artacaktır. Caddede doku, zemin
malzemelerinde

zonların

ayrıştırılmasında

kullanılabilir.

Cephelerde

doğal

malzemeler kullanılacağı için doku önerisinde bulunulmamıştır. İşlevsel öneriler ise
şu şekildedir:
• Yeni ticari işlevleri barındıracak yapılara yönelik öneriler: Şekil 4.37’de yapılan
analiz sonucunda, zemin kat kullanımları %79 oran ile perakendeciler oluşturmakta
ve bu oranın çoğunluğunu kuyumcular, telefoncular ve konfeksiyoncular
oluşturmaktadır. Caddedeki ticari çeşitliliğin arttırılması ve 7/24 kullanımın
desteklenerek canlılığa ve güvenliğe katkıda bulunabilmek amacıyla cadde zemin kat
işlevlerinde, cephe zonlarında ticari uzantıları olan cafeler, barlar, restorantlar
önerilmektedir. Bu işlevler caddeyi, özellikle çoğunluğunu genç nüfus oluşturan
kullanıcılar için çekici bir mekân haline getirecek; bu birimlerin cephe zonları ise
insanların caddede 7/24 vakit geçirebilmesine imkân vererek canlı ve çekici bir
mekân olmasına katkıda bulunacaktır. Bu ticari birimlerin vitrinlerinin görsel
geçirgenliği sağlayan şeffaf vitrinler olması, karmaşa yaratmayan etkili ve basit
sunumlara ait olması ve aydınlatılması mekânın görsel kalitesini ve vitrinlerin
algılanabilirliğinin arttırılması açısından önerilmektedir.
• Sosyal ve kültürel işlevleri barındıracak yapılara yönelik öneriler: Cumhuriyet
Caddesi’nde yapılan analizlerde, caddenin hiçbir sosyal ya da kültürel donatıya sahip
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olmadığı tespit edilmiştir. Kent merkezlerinin bir özelliğinin de sosyal ve kültürel
donatılara sahip olması göz önünde bulundurularak, yeni yapılacak yapıların bazıları
sosyo-kültürel donatılar olarak önerilmektedir. Bu donatılar, sinema ve tiyatrolar, el
sanatlarına yönelik birimler, geleneksel yemeklerin ve kıyafetlerin üretildiği
birimler, halk evleri, sergi salonları ve resim galerileri, STK birimleri, kültürü
koruma ve yaşatma dernekleri olabilir. Bu birimler hem mekâna sosyal bir anlam
katacak hem toplumsal birlik ve beraberliği destekleyecek, hem de kültüre ait işlevler
ile aidiyeti arttıracak; böylelikle kent kimliğini desteleyecektir. Farklı kullanıcı
profillerini mekâna çekecek olan bu işlevlerin, özellikle kadınların mekânı
kullanımını

arttıracağı

ve

kadınlar

için

istihdam

olanakları

sunacağı

düşünülmektedir.
• Yaratılacak kentsel açık mekânlara yönelik öneriler: Şekil 4.43 ve şekil 4.44’de
yapılan analizler neticesinde, Cumhuriyet Caddesi’nin %83 oranda gerekli aktiviteler
için kullanıldığı ve tercihi ya da sosyal aktivitelerin %17’lik oranla çok düşük bir
değere sahip olduğu tespit edilmiştir. Büyük oranda yeniden kurgulanacak olan
boyuna biçimleniş kurgusu ile farklı yapı formları ve farklı cephesel ilişkilerle
caddede kamusal ceplerin oluşturulması önerilmiştir. Bu kamusal ceplerde
basamaklar, çıkıntılar, yükseltilmiş alçaltılmış platformlar gibi mekânsal detaylar ile
masa, sandalye ve bank gibi mobilyalar önerilmektedir.
Diğer kentsel açık mekân elemanları açısından bitkinlendirme elemanları, su öğeleri
ve kamusal sanat öğeleri ile aydınlatma elemanlarıyla desteklenmesi önerilmektedir.
Böylelikle, cadde kullanıcıların durabileceği, oturabileceği, izleyebileceği, sohbet
edebileceği kamusal cepler yaratılabilecektir. Yaratılacak kamusal cepler, insan
ölçeğinde küçük samimi mekânlar oluşturulacaktır. Bu mekânlar caddede farklı
aktivite ve davranışların gerçekleştirilebilmesini mümkün kılarak mekânın aktif
kullanımına, yer duygusunun

kuvvetlendirilmesine ve sosyal

bir anlam

kazanabilmesine katkıda bulunacaktır.
5.2 Fiziksel Sağlıklaştırma
Fiziksel olarak malzeme ve taşıyıcı elemanlarda eskimenin olduğu ancak yenileme
gerektirecek kadar telafi edilemeyecek problemlerin olmadığı mekân ve yapılarda
basit ve esaslı onarımlarla, sağlamlatırma ve temizleme ile mevcut fiziksel niteliğin
güçlendirilmesini kapsayan müdahale biçimidir (Nkubiyaho, 2020).
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5.2.1 Cephe düzenlemesi /sağlıklaştırması
Cumhuriyet Caddesi’nde nitelik açısından iyi ve orta durumda olan yapı cephelerinde,
cephelerdeki sökülme, eskime, dökülme ve kırıkların onarımı önerilmektedir. Bununla
birlikte, mevcut yapıların cephe ve vitrin düzenlemelerinin yeni yapılacak yapılarla
entegre bir şekilde yapılması, renk, malzeme, doku, aydınlatma ve tabela
tasarımlarının caddenin tasarım konseptine uygun ve kompozisyon dahilinde
yapılması önerilmektedir.
5.2.2 Restorasyon (koruyarak canlandırma)
Cumhuriyet Caddesi’nde mimari kimliğe ve tarihi öneme sahip 3 yapı bulunmaktadır.
Bunlar Hükümet/Valilik binası, Merkez Bankası ve Tekel Binasıdır. Bu yapılardan
Tekel binası erken cumhuriyet dönemine ait olup tescilli yapıdır. Diğer iki binası ise
1970-1980 dönemlerine ait cumhuriyet dönemi mimarisidirler. Yapılan imaj
analizinde de bu yapılar kullanıcılar tarafından sıklıkla imgelenen, işlevsel, biçimsel
ve/veya tarihi/kültürel anlamlar yüklediği imaj öğeleridir. Bu yapıların mevcut
işlevinin ve fiziksel yapısının korunarak restorasyonu önerilmektedir. Restorasyon
dahilinde cephelerin bakımının ve onarımının yapılması, taşıyıcı elemanlarının
sağlamlaştırılması,

aydınlatma

elemanlarıyla

cephenin

mimari

kimliğinin

vurgulanması önerilmektedir.
Bu tez çalışması, 3 önemli kalite kriteri sunmuş; bu kriterlerin gösterge ve
parametrelerini tanımlayarak mekân kalitesinin ölçülebilmesine yönelik I.C.A isimli
kavramsal bir model geliştirmiştir. Model, kapsamı gereği geliştirilmeye açık olup,
örneklem alanda test edilerek uygulanabilirliği ortaya konmuştur. Model, Van ili
Cumhuriyet Caddesi’nde uygulanarak, caddenin mekânsal kalite düzeyi belirlenmiş
olup konu çerçevesinde ve kentsel tasarım ölçeğinde, alanda yapılan ilk çalışma olma
açısından önem taşımaktadır.
Çalışmada yapılan kapsamlı analizlerin ve kullanılan çeşitli yöntemlerin ileride
konuyla ilgili yapılacak bilimsel çalışmalara yön göstermesi; analiz sonuçları,
değerlendirme ve mekânsal önerilerin ise Caddede yapılabilecek mekânsal
düzenlemelere ve kentsel tasarım çalışmalarına yol gösterici rehber niteliği taşıması
hedeflenmektedir.
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EK A
Çizelge A 1:Taşıt Trafiği Hizmet Düzeyleri (Yayla, 2004: 84; AASHTO, 2011’deki
bilgiler doğrultusunda oluşturulmuştur).
Hizmet
Hız, Hacim (Akım) ve Kapasite Özellikleri
Düzeyi
A
Düşük trafik hacmi ve yüksek hızın olduğu düzeydir. (Bir sınırlama yoksa hız 100
km/sa dolaylarındadır.) İki şeritli ve iki yönlü yolda maksimum trafik hacmi 420
taşıt/saat’den küçüktür. Yolun trafik hacminin kapasiteye oranı 0.20-0.04 arasındadır.

B

Trafik akımı kararlıdır. Hız ortalama 90 km/sa dolaylarındadır. Yolculuk konforu A
seviyesi kadar olmasada yüksektir. İki şeritli ve iki yönlü yolda toplam maksimum
trafik hacmi 750 taşıt/saat civarındadır. Yolun trafik hacminin kapasiteye oranı 0.2-0.5
arasındadır.

C

Trafik akımı kararsızdır. Hız ve manevra kaabiliyeti yüksek trafik hacmi tarafından
kontrol edilmeye başlar. Yolculuk konforunda azalmalar başlar. Hız (bir sınırlama
yoksa) 85 km/sa dolaylarındadır. İki şeritli ve iki yönlü yolda maksimum trafik hacmi
1200 taşıt/saattir. Yolun trafik hacminin kapasiteye oranı 0.5-0.7 arasındadır.

D

Dengesiz akımlar mevcuttur. Hızlarda önemli düşüşler olur. Sollama ve manevra
kabiliyetleri düşer. Yolculuk konforu düşüktür. Trafikte 5-10 taşıttan oluşan kümeler
görülür. Ortalama hız 80 km/sa dolaylarındadır. İki şeritli iki yönlü yolda toplam trafik
hacmi 1800 taşıt/saat civarındadır. Yolun trafik hacminin kapasiteye oranı 0.7-0.9
arasındadır.

E

Akım kararsızdır. Trafik hacminin kapasiteye yakın olduğu durumdur. Ortalama hız 4850 km/sa dolaylarındadır. Dur-kalklar başlar. Yolculuk konforu düşüktür. İki yönlü ve
iki şeritli yollarda bu yolların kapasitesi kabul edilen 2400 taşıt/sa dolaylarında
toplam trafik hacmi görülür. Yolun trafik hacmi kapasiteye çok yakın bir seviyededir
(Q/C= ~1).

F

Yolun kapasitesinden fazla bir trafik hacminin görüldüğü düzeydir. Zorlamalı akım söz
konusu olup trafik hacmi düşüktür. Büyük sıkışıklıklar yaşanır ve kuyruklar görünür.
Yolun trafik hacminin kapasiteye oranı 0 ya da 1’dir.
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Ek B
Çizelge B 1: Yürünebilirlik parametreleri ((Southworth, 2005).
Bağlantılılık

Sokakların birbiriyle ilişkili, birbirine referans veren bir dokuda olması;
ara yollar ve kısa bağlantıları olan geçirgenliği yüksek yapı adaları
yürünebilirliği arttırmaktadır. Çıkmaz sokaklar, topoğrafik engeller, su
yolu, tren yolu, otoyol gibi unsurlar yaya sirkülasyonunu bölerek
yürünebilirliği engellemektedir.

Farklı ulaşım

Metro, tramway, otobüs gibi farklı ulaşım türlerinin yaya akslarıyla
çakıştırılması ve bu ulaşım türlerinin duraklarına yaya aksı boyunca yer
verilmesi yürünebilirliği arttırmaktadır.

türleri ile bağlantı
Yoğun ve çeşitli
alan kullanımları

Yürünebilir bir komşuluk ünitesi ya da şehrin günlük ihtiyaçları
karşılayacak aktivite ve fonksiyonlara sahip olması gerekmektedir. Max.
800m uzaklıkla olması gereken bu donatıları kafe, banka, postane,
ilkokul, dini tesis, market, manav, sağlık ocağı, kütüphane, spor salonu
ve park vb. olarak sıralamak mümkündür.

Güvenlik

Günümüzde politikalar hızlı ve verimli motorlu taşıt seyahatini
desteklediği için sokak ve caddeler yayalar için daha az güvenli hale
gelmiştir. Yaya güvenliğini arttırmak amaçlı birçok avrupa ülkesinde
trafik yavaşlatma politikaları, yaya geçitlerinin düzenlenmesi, yaya geçiş
sürelerinin arttırılması, taşıt yolunun daraltılarak kaldırımların
genişletilmesi gibi uygulamalar yapılmaktadır. Sosyal suçların önlenmesi
amacıyla ise yapılabilecek başlıca uygulama 7/24 yaşayan mekânların
yaratılmasıdır. Farklı saatlerde ve farklı kullanıcı profillerine hitap eden
mekânlar, her zaman insan sirkülasyonuna sahip olacağı için suç
oranlarını da azaltacaktır. Buna ek olarak; sokak ve caddelerde
kameraların ve aydınlatma elemanlarının konulması da sosyal suçları
engelleyecektir.

Rotanın Fiziksel

En az yaya dostu sokak ve caddeler, motorlu taşıt odaklı, peyzaj öğeleri
olmayan, trafik gürültüsü, hava kirliliği ve aydınlatma karmaşası olan
mekânlar olarak tanımlamak mümkündür. Bu mekânlar düzenden uzak
kaotik cephelere, büyük otoparklara sahiptir. Elektrik direkleri, sokak
lambaları, control levhaları ve posta kutularıyla sık sık kesilen/sürekliliği
olmayan bir yaya güzergahına sahiptir. Sokak ve caddeleri bu kaotik
durumdan kurtarmak için, yaya yolunun sürekliliği sağlanmalı ve
üzerindeki mobilyalar belli bir düzen dahilinde mekânsal hiyerarşi
gözetilerek konumlandırılmalı ve sirkülasyonu bozmamalıdır. Yaya
yolları 2,3 kişinin yanyana rahatlıkla yürüyebileceği genişlikte olmalıdır.
Mevsimsel şartlar gözetilmeli, yürünebilirliği engellememesi için
buzlanma ve kara uygun malzemeler seçilmeli, gerekirse üst örtüler ve
korkuluklarla desteklenmelidir. Aydınlatma birimleri ve peyzaj öğeleri
ile sokak sanatları o mekânı daha güvenilir yapacak ve yürümeye teşvik
edecektir.

Kalitesi

Rotanın Bağlamı

Rotanın kullanıcısına ilgi çekici unsurlar sunması gerekmektedir. Görsel
çevrenin ilgi çekici olması, saydam cephelerin çokluğu, ağaçlar ve
manzaralar etkili unsurlardır.
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Ek C
Çizelge C 1: Caddelerin mekânsal kalitesinin değerlendirilmesine yönelik öneri kavramsal model: I.C.A.
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Ek D
Çizelge D 1: Birincil ve ikincil göstergelerin hangi analizlerle değerlendirildiğini gösterir tablo.
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Ek E

Şekil E 1: Cumhuriyet Caddesi’nde boyut (insan ölçeği) analizi.
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Ek F

Şekil F 1: Cumhuriyet Caddesi birinci ve ikinci kat ticari birimlerinin sınıflaması.
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Ek G
Çizelge G 1: Bakım, onarım ve temizliğe yönelik kontrol listesi.
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Ek H

Şekil H 1: İmaj analizinin oluşturulabilmesi için kullanıcılara verilen yönlendirme
dökümanı.

227

EK I

Şekil I 1:Cumhuriyet Caddesi kaldırımlarının engelsiz tasarım standartlarına uygunluğuna yönelik kontrol tablosu.
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Şekil I 2:Cumhuriyet Caddesi yaya geçitleri ve otobüs duraklarının engelsiz tasarım standartlarına uygunluğuna yönelik kontrol tablosu.
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Şekil I 3:Cumhuriyet Caddesi kentsel açık mekân elemanlarının ergonomi standartlarına uygunluğuna yönelik kontrol tablosu.
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EK J
Çizelge J 1: Cumhuriyet Caddesi kullanıcılarına yönelik anket çalışması.
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EK K
Çizelge K 1: Analiz sonuçlarında verilen puanlar ile gösterge ve kriterlerin aldığı toplam puanlar ve kalite düzeyleri.
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