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RAYLI SİSTEMLERDE EMNİYET ALGILARININ VE YOLCU DAVRANIŞLARININ
TASARIM DİLİYLE YÖNETİLMESİ
ÖZET
Sürdürülebilir kentsel gelişme için, toplu taşıma sistemlerine erişebilirlik öncelikle
sağlanması gereken unsurlardandır. Ayrıca bu, her sınıf ve ekonomik seviyedeki
vatandaşlara ulaştırılmış “hareketlilik kabiliyetiyle”, kentsel yaşamın ne denli
demokratikleştiğinin de bir göstergesidir.
Nüfus yoğunluğu ve sosyoekonomik etkisi ölçeğinde küçük bir Avrupa ülkesi
hüviyetindeki İstanbul kenti için bu çalışmada, raylı sistem yolcularının, algı ve
davranışları “emniyet” kavramı kapsamında incelenmiştir. Tasarımı etkin ve doğru
bir şekilde kullanarak, yolcuların emniyet algıları ve davranış biçimleri nasıl olumluya
yönlendirilir, varolan olumlu yaklaşımlar nasıl korunur ve geliştirilir konusu
araştırılmıştır. Kullanıcıların sahiplik duygularını güçlendirmek için yerel unsurların
kullanılması, “Kimlikte Yerellik” yaklaşımı içinde ele alınmıştır. Raylı sistem istasyon
ve araçlarını kullanıcılar için emniyetli ve güvenli mekânlar haline getirirken, tercih
edilebilir, çekici ve ilginç olma özelliklerini güçlendirmek için tasarım çözümlerine yer
verilmiştir.
Kentsel hareketlilik ve kentsel tasarım, yolcu algı ve davranışları, suça maruz kalma
korkusunun sosyolojik temelleri ile ilgili kuramsal yaklaşımlar incelenmiştir. Bu
incelemelerin ışığında mevcut raylı sistemlerde kullanılan uygulamalar ve tasarımlar
ele alınarak, yolcu bilgilendirme sistemleri, oturma grupları, metro araçları ve
vandalizm konularında alan çalışmalarına yer verilmiştir. Uluslararası alan
çalışmalarından örnekler sunulmuştur.
Raylı sistem ağının sürekli genişlediği İstanbul kenti için yapılması planlanan sistem
hatlarının

projelendirilmesinde

ve

araç

tasarımlarında

kullanılmak

üzere

tasarımcılara, mimarlara ve işletmecilere yönelik uygulanabilir öneriler ve ilkeler bu
tez çalışmasında sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Emniyet ve güvenlik, kentsel hareketlilik, kentsel tasarım, yolcu
algı ve davranışları, yerel kimlik, raylı sistem istasyonları ve araçları
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MANAGING PERCEPTION OF SAFETY AND PASSANGER BEHAVIOURS IN
RAILWAY SYSTEMS BY DESIGN LANGUAGE
SUMMARY
For sustainable urban development, one of the first priority is accessibility to the
public transportation. Moreover it is a “sign of democracy” of urban life with its
mobility for every economical degree of people.
In this study, perception and behavior of rail system passengers is examined for
İstanbul; which is a city of Europe; within the scope of "safety", in the perspective of
population concentration and social economical effect. Subject of "How to direct
safety perception and behavior of passengers to more positive attitudes and
to strengthen existing positive attitudes by utilizing the design in an effective and
correct way" is studied.
So as to improve user’s feeling ownership, using local components is examined by
localness of identity approach. While railway system make station and vehicles safe
and reliable for their users, in order to improve some of its preferable, attractive and
interesting properties, design solutions are presented.
Urban mobility and urban design, passenger perception and behaviors, sociological
basis of exposing to offense fear are examined. Applications and designs are used
in existing railway systems are handled in the clarification of these examinations and
are given place to fieldworks about passenger information systems, sitting groups,
metro vehicles and vandalism. Samples from international fieldworks are presented.
The thesis work involves practicable advises for information and main principles for
designers, architects and railway operators. This information shall be used their
railway car design and rail line project have been planned for Istanbul rail network
expanded on new railway lines.
Key Words: Safety and Security, urban mobility, urban design, passenger
perception and behavior, local identity, railway system stations and vehicles
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1. GİRİŞ
iPod’un tasarım sorumlusu tasarımcı Jonathan Ive, New York’taki Apple’in tasarım
ofisine bir sabah diğerlerinden farklı bir enerji ile girer ve şöyle der:
“Herkesin, iPod’un temiz göründüğünü söylemesinin nedenini artık biliyorum!...Bu
sabah tuvalette oturuyordum, beyaz parlak porselen küveti fark ettim ve üzerindeki
yansıtıcı krom musluğu ” (Willams, L., 2006)

Şekil 1.1: iPod ve küvet
Williams (2007) internette yayınladığı bu makalesine şöyle devam ediyor:
“Bilinçli ya da bilinçsiz, iPod malzemesi, herkesin her gün temasta bulunduğu banyo
kültürü çerçevesinde geleneksel “temizlik” kavramına göndermeler yapmaktadır...
Tasarlanmış her ürün, kullanıcısıyla bir iletişim kurar. Birçok üründeki ortak
başarısızlık, bu iletişimi kuramamış olmaları değil, yanlış mesajlar veren bir iletişim
kurmalarıdır. “
Bu tez çalışmasında, raylı sistem istasyon ve araçlarının ve bu mekanlarda
kullanılan

çevre

elemanlarının

tasarımlarında,

1

yolcunun

emniyet

algılarını

güçlendirici, yasal kullanım ve davranışı telkin edici mesajlar veren tasarım
çözümleri araştırılmıştır.
1.1

Amaç

Bu çalışmanın uzun vadeli hedefi, tasarımın bireysel ve toplumsal yaşam kalitesi
üzerindeki etkisinin farkındalığını artırmak, tasarımı ekonomik, sosyal, kültürel ve
yönetimsel bir araç olarak geliştirmek, sürdürülebilir, yenilikçi ve estetik tasarım
çözümlerine katkı sağlamaktır.
Tasarımın insan davranışları ve algısı üzerindeki çift yönlü etkileşiminin konu
edinildiği bu çalışmanın yakın hedefi, “kendi yerel davranış gelenekleri ve algılarıyla
uyumlu, emniyet kavramını güçlendiren doğru iletişimlerin kurulduğu istasyonlar ve
araçlar nasıl elde edilebilir?” sorusuna cevap bulmaktır.
Buradan elde edilecek uygulanabilir, somut veriler ve öneriler, hem mevcut istasyon
ve araçların iyileştirilmesinde hem de yeni istasyon ve araç projelerinde
kullanılabilecektir.
1.2

Kapsam

“Raylı Sistemlerde, Emniyet Algılarının ve Yolcu Davranışlarının Tasarım Diliyle
Yönetilmesi” şeklinde tanımlanan tez çalışmasında, tasarımı etkin ve doğru bir
şekilde kullanılarak, yolcuların emniyet algılarının ve davranış biçimlerinin olumluya
yönlendirilmesi, varolan olumlu yaklaşımların korunması ve geliştirilmesi konusu ele
alınmıştır. Konu edindiği alanın geniş ve disiplinler arası olması nedeniyle,
hedeflenen amaçtan uzaklaşmamak için çalışma, sadece İstanbul’daki Hafif Raylı
Sistem İstasyonları ve Tramvay araçları çerçevesinde incelenmiştir.
Aksaray-Atatürk Havalimanı Hafif Metro Hattı, hem Havalimanına olan bağlantısı
nedeniyle taşımakta olduğu yabancı uyruklu yolcu profili, hem de Otogar istasyonu
üzerinden taşımakta olduğu şehirlerarası seyahat eden yolcu profili ile diğer raylı
sistem hatlarından daha öncelikli bir öneme sahiptir. Şehir içi, şehirlerarası ve
uluslararası yolcu profili ile farklılık arz eden İstanbul Hafif Metro Hattı, tez
kapsamında incelenmiş ve alan çalışması bu hat üzerindeki aktarma merkezi olan
Otogar istasyonunda yapılmıştır.
“Raylı Sistemlerde, Emniyet Algılarının ve Yolcu Davranışlarının Tasarım Diliyle
Yönetilmesi” başlıklı tez 9 bölümden oluşmaktadır. Bölümlerin kapsamı özetle
şöyledir:
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Birinci bölümde çalışmanın amacı, yöntemi ve kapsamı ele alınmaktadır.
İkinci bölüm, kamu taşımacılığı bağlamında kentsel tasarım ve hareketlilik, hareket
biçimlerinin kentsel çevreyi şekillendirmedeki rolü, mekân kavramı ve kullanımı ile
ilgili kuramsal çalışmalara yer verilmiştir.
Üçüncü bölümde, çevresel algı, suç kavramı, yabancılaşma ve kişinin kendisini
güvende hissedebilmesi için geliştirdiği kentsel stratejiler ile ilgili kuramsal çalışmalar
sunulmuştur.
Dördüncü bölümde, çevresel tasarım kuramları ve suç önlemeye ilişkin teorilere yer
verilmiştir. İlk dört bölüm, tez için teorik bir altlık oluşturmaktadır. Sonraki bölümler
bu altlık üzerine bina edilmiştir.
Beşinci bölümde, sahiplik duygusunun güçlendirilmesi çerçevesinde tasarım
çözümlerini, sanatsal ve kültürel kimliğin gerek tasarım süreçlerinde göz önüne
alınmasının gerekse işletme faaliyetleri şeklinde organize edilmesinin önemi
vurgulanmıştır. Bu kapsamda ulusal ve uluslararası örneklere yer verilmiştir.
Raylı sistem araçlarındaki aşırı yolcu yoğunluklarının çeşitli sebepleri vardır (yetersiz
araç sayısı, bu hattı besleyen link hatlarının olmayışı gibi). Bu tez çalışması
kapsamında bu sebepler üzerinde durulmamıştır. Ancak yedinci bölümde, tasarım
çözümleriyle araç içerisindeki yolcu yoğunluklarının konfor ve emniyet üzerindeki
olumsuz

etkisinden,

araç

içerisindeki

yolcuların

doğru

yönlendirilmesi

ve

konumlandırılmasıyla nasıl uzaklaşılabileceği irdelenmiştir. Bu çerçevede 2009 yılı
başlarında İstanbul’da hizmete girecek olan, Alstom firmasının yapımını üstlendiği
tramvay araç projesi örnek olarak ele alınmıştır. Ayrıca bu bölümde, bagajlı
yolculuların davranış kalıplarının incelendiği ve tasarıma olan etkisinin gösterildiği
uluslararası bir araştırma projesi de ele alınmıştır.
Sekizinci bölümde, tez kapsamında yapılmış olan alan çalışmaları yer almaktadır.
Bir aktarma merkezi olmasıyla önem arz eden Otogar istasyonu, yolcu yönlendirme
ve bilgilendirme sistemiyle alan araştırmasına konu olmuştur. Mevcut yönlendirme
ve bilgilendirme sisteminin yetersizliği, yolcuların emniyet algısı ve davranışları
üzerinde ne tür etkiler oluşturduğu irdelenmiştir. Sonuçlar, tasarım çözümleriyle
sunulmuştur. Vandalizm ve tasarım arasındaki ilişki yine bu bölümde incelenmiş,
tasarlanmış ürünün kendine zarar vermek isteyenlere karşı, formu, malzemesi ve
imajıyla nasıl koruyabileceği, oturma bankı örneğinde araştırılmıştır.
Dokuzuncu bölüm, sonuç ve önerilerin yer aldığı bölümdür. Bu bölümde istasyon ve
araç tasarımlarında dikkate alınmak ve tasarım süreçleri boyunca yararlanılmak
üzere çözüm önerileri sunulmuştur.
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1.3

Yöntem

“Raylı Sistemlerde, Emniyet Algılarının ve Yolcu Davranışlarının Tasarım Diliyle
Yönetilmesi” konulu tez çalışmasında izlenen yöntem iki ana aşamadan
oluşmaktadır. Bunlar, masa başı çalışmaları ve alan çalışmalarıdır.
Masa Başı Çalışmaları:
Masa başı çalışması, literatür araştırması olarak da ele alınabilir. Bu bölümde tez
konusunu ilgilendiren kaynaklar ve yapılmış çalışmalar araştırılmıştır. Bu çerçevede
yararlanılan ana kaynaklar şunlardır:
•

Ydesign

firmasının

UITP

(Uluslar

arası

toplu

taşımacılık

organizasyonu) çatısı altında yürüttüğü, birçok Avrupa ülkelerindeki
raylı sistem işletmecileri ile birlikte Ulaşım A.Ş.’nin de (İstanbul’daki
raylı

sistem

işletmecisi)

içinde

bulunduğu

katılımcı

grubuyla

oluşturduğu büyük bütçeli bir çalışmadır. Bu çalışmada güvenlik ve
tasarım arasındaki ilişki çok boyutlu olarak ele alınmıştır. Araştırma
sonucunda, hazırlayanların arasında dil bilimci, antropolog, sosyolog,
mimar ve mühendislerinde bulunduğu, “Tasarım ve Güvenlik” adı
altında bir rapor yayınlanmıştır. Tez çalışmasında bu rapor ana
kaynaklardan biri olmuştur.
•

Üç senedir düzenlenmekte olan Railway Interiors Expo etkinliğinde
sunulmuş bildiri ve çalışmalar.

•

”Design Day” ismiyle Lizbon’da düzenlenen İstasyon Tasarımları
konulu etkinliğin bildirileri.

•

Yolcu memnuniyet araştırması anketi (Ulaşım A.Ş., 2007), bu tez
çalışmasını hazırlayan kişinin 2000 senesinden beri çalışmakta
olduğu ULAŞIM A.Ş.’nin (İstanbul’daki raylı sistem işletmecisi) Kalite
ve Kurumsal Gelişim Müdürlüğü tarafından GFK Araştırma Şirketi’ne
yaptırılmıştır. Geniş çapta hazırlanmış anket çalışmasının verileri,
Otogar istasyonundaki yolcu yönlendirme ve bilgilendirme sistemini
konu alan araştırmada altlık olarak kullanılmıştır.

•

Konu ile ilgili diğer kaynaklar

Masa başı araştırması, tezin tamamlanma sürecine kadar geri dönüşlü olarak
devam etmiştir.
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Alan Çalışmaları:
Otogar istasyonundaki yolcu yönlendirme ve bilgilendirme sistemi incelemesi ile
vandalizm ve tasarım arasındaki ilişkinin irdelendiği oturma bankı incelemesi bu tez
çerçevesinde yapılmış alan çalışmalarıdır. Bu çalışmalar esnasında veri toplama
yöntemleri olarak şunlar kullanılmıştır;


Fotoğraflama ve video çekimleri



Yolcularla birlikte yapılan seyahatler



Gözlemler



Bilgisayar

destekli

tasarım

görselleştirmeler
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programlarının

kullanımı

ve

2. KAMU TAŞIMACILIĞINDA KENTSEL TASARIM VE HAREKETLİLİK
2.1

Hareketlilik Kavramı

“Hareketlilik”, bu tez kapsamında fiziki hareketlilik olarak ele alınmıştır. Genel bir
tarifle, gerçek mekandan diğerine yürüyerek, ya da bir organik varlık (insan veya
hayvan) veya bisiklet, otomobil, uçak, motosiklet, tekne, tramvay, otobüs, metro vs.
gibi inorganik varlıklar yoluyla gitmek olarak tanımlanmaktadır.
Yer değiştirme olmaksızın fiziki hareketten bahsetmek mümkün değildir. Mekân
olmadan yer değiştirme de söz konusu olamaz. Öyleyse “mekân” nedir?
2.2

Mekân Kavramı

Mekân; kütle, yüzey, plan ve düzenleyici çizgilerin bir araya gelmesiyle oluşan
düzenleme olarak tanımlanabilir. Le Corbusier (1999) bu ana bileşenleri şu şekilde
tarif ediyor:
“Kütle, duyularımızı tümüyle etkileyen, algılayıp ölçebilmemizi sağlayan öğe.
Yüzey, kütlenin üzerimizde yarattığı coşkuyu yok edebilen veya arttıran kılıf.
Plan, her şeyi kesin olarak belirleyen, kütlenin ve yüzeyin yaratıcısı.
Düzenleyici çizgiler, düzeni algılamamızı sağlayarak hoşnutluk yaratırlar.”
Bu tanım,

mekân kavramının, ne denli insan varlığıyla anlam kazandığının da

dolaylı bir ifadesidir. Öyleyse mekân, insan için vardır. Barınma ve birtakım
eylemlerini gerçekleştirdiği bir alan olmasının ötesinde mekan, hoşnutluk ve güven
gibi bir takım fiziki olmayan ihtiyaçları da karşılamalıdır.
Bir Mekân Olarak İstasyon Ve Araç Tasavvuru
Fransız antropolog Marc Auge’nin (1986) de savunduğu gibi, raylı sistem
istasyonları herhangi bir kimlik, tarih veya ilişkilere sahip olmayan alanlar, yerler
veya daha ziyade ileride detaylı açıklanacak şekliyle “yok-yerler” midir? Bu
istasyonların şehir içindeki işlevi nedir ve işlevsellikleri başlı başına bir kamu alanı
olarak sahip oldukları rollerine nasıl benzetilebilir? Birçok kamu alanının sürekli
değişim nedeniyle anlamlarını ve kimliklerini kaybettiği görüşünü kabul etmeli miyiz?
Öyleyse bu kaybı öngörmeli veya bundan pişman mı olmalıyız, ya da diğer yandan,
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bir yeri kimliğinden mahrum etmenin insanları sınırlamalarından kurtaran, ileriye
dönük tek yol olduğunu savunan ünlü mimar Rem Koolhaas’ın (1996) “jenerik
şehrinde” gösterdiği gibi, bu gerçeği kutlamalı mıyız?
Zaman, mekân yoluyla temsil edilmekte ve yapılanmaktadır. Sanki ondan
büyülenmiştir. Bu, neden, örneğin 1970’lerde kurulan bir çok metro istasyonunun
bugün köhne ve işlevsiz göründüğünü açıklamaktadır. Buna karşın, yapımına
1930’larda başlanan Moskova metro sistemi sanatı, mozaikleri ve süslü avizeleri ile
meşhurdur (Ashtari, N., 2006).

Şekil 2.1: Sanatı ve süslü avizeleri ile Moskova Metrosu
Benzer olarak, raylı sistem araçlarını da düşünebiliriz. Artan ihtiyaca cevap vermek
amaçlı, birbirine benzer ve yerel unsurlardan yoksun araçlar, birbirinden ekonomik,
kültürel ve sosyal yapı itibariyle farklı şehirlerin niteliksiz birer ortak unsuru haline
gelmiştir.
Yolcu tipi ve yerel davranış modeli ile kendine özgü farklılıkları olan, çok kültürlü
İstanbul kenti için de problem benzerlik arz etmektedir. Geliştirilmekte olan raylı
sistem ve araç projelerinde, şehrin çevresel ve tarihi dokusu ile yolcu algıları ve
davranışları kapsamında yerel yolculuk kültürü araştırmalarının, tasarım süreçlerine
dâhil edilmesi gerekmektedir. Ancak bu bütüncül yaklaşım neticesinde, kente ait,
yeni ama ona yabancı olmayan, kimlikli ve dolayısıyla yaşayan mekânlar ve araçlar
tasarlanabilir.
Kurulu Çevre Ve Algımız Üzerinde Hareketliliğin Etkileri
Ashtari (2006), araştırma raporunda, fiziki hareketlilik biçiminin her zaman kurulu
çevreyi etkilediğini belirtmiştir. Özellikle otomobilin bir hareketlilik modeli olarak
yaygınlaşması, kentsel görünümün şeklini köklü değişimlere uğratmış ve farklı
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katmanlarda

yaşayan

insan

sınıflarını

tek

kültürlü

bir

yaşam

modeline

dönüştürmüştür.
Hareketliliğin, özellikle de oto-hareketliliğinin artan hızı, uzamsal çevre ile olan
ilişkinin ve algının değişimine neden olmuştur. Bu ilişki çözülmeye ve geçici olmaya
başlamakta, kentsel kamu alanlarına yönelik dikkatsizliğe ve ihmale neden
olmaktadır. Mekânların geçiciliği aynı zamanda güvensizliği beslemekte, devamlılık
ve tarih duygusuna duyulan ihtiyacı büyütmektedir (Washikar, S.,2005).
Fakat “hız”, insanların çevrelerini ve bu çevreyle olan ilişkilerini nasıl etkilemektedir?
Konu üzerinde çalışan araştırmacılar, hareketlilik hızındaki artışın neticesinde
kişinin, çevresindeki kentsel alan imgelerini o kadar hızlı değerlendirdiğini ve bunun
algılama derinliğinin kaybolmasına ve buna karşılık bilgi alışverişinin ve iletişim
kalitesinin düştüğünü belirtmişlerdir.

Şekil 2.2: Kenti gizleyen bir reklam panosu
Hızın bir neticesi olarak algıda yaşanan bu hassasiyet kaybından dolayı, daha
büyük ve hantal ama iyi görünebilen reklam panoları ortaya çıkmıştır. Neredeyse
kent, bu panoları ayakta tutan birer yapısal eleman gibi arka planda kalmıştır.

Şekil 2.3: Binayı, reklam nesnesini tutan bir taşıyıcı eleman gibi kullanan yaklaşıma
örnek
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Toplu taşıma istasyon ve araçlarının doğası itibariyle geçici mekanlar olduğu gerçeği
bilinciyle bu özellikli alanların tasarımlarını, kullanıcıların algı ve davranışlarını
yönlendirme amaçlı yapacakları çalışmalarda bir takım problemler kendini
göstermektedir. Hareketlilikteki hız artışı beraberinde “geçici konaklama” kavramını
getirmektedir. Bu da “mekânı sahiplenmeme” neticesini karşımıza çıkarmaktadır.
Oysa sahiplenme ve mekânı kalıcı kabul etmenin en temel kazançlarından birisi
yanlış davranışlar önünde sosyal bir koruma sağlamasıdır.
Bu konuya ulusal ve uluslar arası çalışmalara yer verilmiş olan ikinci bölümde
Marsilya Tramvayı çerçevesinde daha detaylı olarak değinilecektir. “Geçici
konaklama” algısı ve bunun beraberinde getirdiği bir takım olumsuz davranış
kalıplarının ne tür tasarım yaklaşımlarıyla kırılabileceğine ve yerine “mekânı
sahiplenme” duygusunun nasıl konabileceğine dair cevaplar bu başlık altında ele
alınacaktır.
Hareketlilik hızı kişinin bir yerden diğerine giderken kullandığı hareketlilik şeklidir.
Hareketlilik şekillerinin zamanla kurulu çevreyi ve bu çevrenin algılanışını nasıl
etkilediği bir sonraki başlıkta açıklanacaktır. Hareketlilik şekillerine yönelik bu
tarihsel yaklaşım bize, gelecekteki kentsel çevrenin nasıl planlanacağına ilişkin
ipuçları sağlamaktadır.
Hareketlilik Şekilleri
Washikar (2005) geliştirdiği modelinde, Orta Çağlardan günümüze kadar
Hindistan’ın Pune kentindeki kurulu çevre türünün, hareketlilik biçimine ilişkin olarak
nasıl değiştiğini açıklamaktadır. Washikar hareketlilik modellerini tarihsel açıdan
incelediğinde şu neticelere varmıştır.
Hareketlilik Modelleri:
•

Yürüme çağı

•

At, araba ve tren yolu çağı

•

Tramvay çağı

•

Otomobil çağı

•

Özel otomobiller çağı

•

Sanal medya çağı

Yürüme Çağı
Whasikar (2005) Orta Çağ’da Pune’yi, sınırlanmış kontrollü güvenli çevreye olanak
sağlayan, temel olarak binalar içerisinde yoğunlaşmış alan ile birlikte, geniş anlamda
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bir yaya kenti olarak tanımlamaktadır. Bu bizlere Avrupa’daki kale duvarları ile
çevrilmiş orta çağa özgü şehirleri hatırlatmaktadır.

Şekil 2.4: Pune’de bir kale
At, Araba Ve Tren Yolu Çağı
At, araba ve tren çağında, İngiliz hakimiyetinin altında (1871), bu alan genişlemiş ve
idari ve ticari işlevler amacıyla şehrin erişebilirliği gelişmiştir. Bahçe içerisindeki tek
katlı evler ve geniş açık kampüsler bu dönemin tipik kurulu çevresiydi. On
dokuzuncu yüzyılda Avrupa’da, kale duvarları yıkılmış ve isyanları bastırmak için
orduların daha hızlı hareket etmesine olanak sağlayan geniş bulvarlar kurulmuştur.
Tramvay Çağı
Tramvay çağı olan 1920’lerde, Pune şehri düzensiz yıldız şeklinde, yollar boyunca
dışa doğru yayılmıştır. Şehre doğru artan banliyö nedeniyle, koridorlar ticari yollar
haline gelmiştir. Seri üretim neticesinde, ilk örnek binalar ortaya çıkmıştır. Büyüme
yoğun rekabet anlamına gelmiş ve daha cazip yeni imgeler ve rekabetçi davranışlar
gerektirmiştir.
Otomobil Çağı
1960 ve sanayileşme sonrasında, otomobil çağında, alan geliştirme modelleri
değişmiş ve banliyöler yatırımcılar için çekici hale gelmiştir. Otomobillerin seri
üretimi mesafe problemine bir çözüm sağlayarak, üst düzey orta sınıfların şehre
gidip gelmesine olanak sağlamıştır. Bu kentsel yayılma ve bağlamı göz ardı eden
geometrik yapılar, beton ve modernleştirilmiş basite indirgenen mimari ile
şekillenmiş kurulu çevre türünün çağı olmuştur.
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Özel Otomobil Çağı
Daha sonra, yeni çağdaşçılık ve otomobili demokratlaştırma çağı olan özel otomobil
çağında, kurulu çevre sanat ve dekorasyon üzerine vurguyla simgeleştirilmiştir.
Seyahat hızı arttıkça, hızlı hareket edenleri izleyenler için hiçbir bağlamsal referansa
gerek kalmamış ve bu da derinliksiz mimari yüzeylerle sonuçlanmıştır.
Sanal Medya Çağı
Son olarak, günümüzün sanal medya çağında, otomobil ve bilişim endüstrileri
nedeniyle şehir merkezi çekirdeğin etrafında yayılmış ve yakınlık idesi kökten
değişmiştir.

Şekil 2.5: Pune’de gökdelen
Dijital

ve

fiziki

alanın

birleşmesi,

gerçeklik,

bağlayıcılık

ve

alan

algısını

değiştirmektedir. Fiziki gerçeklik çözülmüştür ve alan için yoğun bir rekabet söz
konusudur. Kurulu çevre üzerindeki etki izleyicinin kısa süreli bakışını çekmesi
gereken daha parlak yüzeyler ve aydınlık renklerdir. Oluşturulan yeni sanal
bağlantılar nedeniyle, bütüncül etki alanı bağlamında kentsel alanın algısı
kaybolmuştur.
2.3

Hareketlilik ve Sosyal Gerçeklik

Toplumsal Bütünlüğü Sağlayıcı Kamu Taşımacılığı
Toplu taşıma araçlarına erişebilirlik ve bu hakkın eşit şekilde tüm vatandaşlar
verilmiş olması o bölgenin sosyal gelişmişliğinin ve demokratikleşmişlik düzeyinin bir
göstergesidir. Toplu taşıma araçlarına erişebilirlik ve kullanabilirlik hakkının eşit
şekilde dağıtılamaması beraberinde toplumsal problemler getirecektir.
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Ashtari’nin (2006) de belirttiği gibi özellikle olanakları kıt olan mahallelerde,
alternatif taşıma aracı eksikliği sosyal dışlanmaya yol açmaktadır. Kamu
taşımacılığının olmaması nedeniyle, insanlar otomobile bağlı hale gelmektedirler. Bir
otomobile sahip olmak iş, sağlık, eğlence, alışveriş vs. mekânlarına erişim anlamına
gelmektedir. Ancak otomobil sahibi olmanın ve kullanmanın maliyeti nedeniyle,
düşük gelirli gruplar için otomobile bağlılık bu imkanlardan ve sosyal ihtiyaçlardan
mahrumiyet anlamına gelmektedir. Bu ise sosyal sınıflar arasındaki mesafenin
açılmasını ve bu duruma sebep olan fakirliğin daha da artmasını sağlamıştır.
Bu nedenle, kamu taşımacılığı sadece otomobile bağlılık ile değil, aynı zamanda
fakirlik ve şiddeti tetikleyebilecek “çifte toplum” yaratılması ile mücadele etmektedir.
Dünyanın her yerinde, bu farlılık kentte yaşayanlar arasında yayılmaktadır. Mahrum
kişiler yalnızlık içerisinde, ekonomik refahı paylaşan daha zengin kişilerle yan yana
yaşamaktadırlar. Rem Koolhaas’a (1996) göre, bu çifte toplum 21. yüzyıl şehrinin
bir modelidir. İleri düzeyde sanayileşmiş ülkelerde yapılan araştırmalar, yüksek
gelirli insanların “arzu edilir banliyöler, şehir içindeki apartmanlar ve yeniden
canlandırılmış tarihsel alanlarda” yaşarken, düşük gelirli ve işsiz insanların bozulan
kentsel alanlarda yaşadığını göstermektedir (White, R., 1998).
Toplum içinde yaygınlaşan bu sosyoekonomik kutuplaşma uzun vadeli işsizlik ile
şekillenmiş içe kapanık, tek kültürlü mahalle oluşumuna neden olmaktadır. Bu
sosyal parçalanma önemli bir konudur. Emniyet ve güvenlik kapsamında sosyal
bütünleşme ve ortak değerler çerçevesinde bir arada eşit haklarla yaşama kilit rol
oynamaktadır. Dolayısıyla kamu taşımacılığı, sosyal yapıyı bir arada iletişim ve
etkileşim halinde tutması anlamında hayati bir işlev göstermektedir.
Otomobilleşmeye Karşı Kamu Taşımacılığı
Kamu taşımacılığının yaygınlaşmasının önündeki en büyük engellerden biri de özel
otomobil sahipliğinin artmasıdır. Bir sınıf göstergesi olarak algılanması bu artışın bir
çok önemli gerekçelerinden biri olarak görülebilir. Otomobilleşme kutuplaşma ve
sosyal ayrışmayı getirirken, kamu taşımacılığı, şehirleşmenin altını çizer ve sosyal
bütünleşmeyi artırır.
Artan otomobil sayısı aynı zamanda çevreye verdiği uzun vadeli (hava kirliliği, sınırlı
kaynakların tüketimi gibi) olumsuz etkilerinin yanı sıra, trafik sıkışıklılığının ve
kazaların oluşturduğu gerilimler nedeniyle de sosyal yapı için bir tehlike
oluşturmaktadır.
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Vatandaşlık Bilincini Güçlendiren Kamu Taşımacılığı
Toplumdaki sosyal birliktelik ve katılım ancak hareketlilik kabiliyetinin herkese eşit
şekilde dağıtıldığı bir sistemde mümkün olabilir.
James Wickham (2004) bu konuda şunu savunmaktadır: Kamu taşımacılığı,
kentsel vatandaşlığın önemli ve tartışılmaz bir bileşenidir. Wickham Dublin’deki
kamu taşımacılığına ilişkin yaptığı analizinde, Dublin’de kamu taşımacılığının
olmamasının açık bir şekilde zayıf vatandaşlık ile ilgili olduğunu göstermiştir.
Birincisine örnek olarak, Avrupalıların 2003 yılında çeşitli Avrupa şehirlerindeki kamu
alanlarına sanatçılar tarafından boyanmış plastik inekler yerleştirme girişimlerini
göstermiştir. Dublin’de, sadece birkaç gün sonra, bütün ineklerin kamu alanlarından
kaldırılması gerekmişti çünkü hepsine zarar verilmişti.

Şekil 2.6: Çeşitli Avrupa kentlerine konan plastik inek
Kamu taşımacılığının vatandaşlığı teşvik ettiği ve kentsel kamu alanları üzerinde bir
etkiye sahip olduğu sonucuna varılabilir (Ashtari, N., 2006).
Kamu taşımacılığı sadece A noktasından B noktasına gitmek için kullanılan bir
hareketlilik biçimi değil sahip olduğu iki önemli özelliğiyle aynı zamanda bir kamu
alanıdır. Kamu taşımacılığı, aynı doğrultudaki noktalara ulaşmak isteyen insanların
birlikte gerçekleştirdikleri bir eylemdir. Bu nedenle farklılıklarına rağmen birlikte
kullanım kültürü geliştirmek durumundadırlar. Bu ise toplumsal uzlaşmayı ve
kaynaşmayı sağlar. Toplu taşıma hizmetinden faydalanabilmek için belirlenmiş bir
ücret ödenir, bu ise ortak bir sorumluluk yaratır. Bu sayede, sorumluluk bilincine
sahip sosyal yapı güçlenir ve kamu taşımacılığının sağlıklı devamı için gerekli
önlemlerin sosyal koruma boyutu güçlenmiş olur.
Kamu alanı hakkı bu alanda diğer insanlara karşı uygun kamu davranışlarında
bulunmak için sorumlu olduğumuz anlamına gelmektedir. Bu sorumluluktan
kaçınmanın tek yolu hakkı kullanmamak – ve özel alana çekilmek değildir. Bu
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nedenle, kamu taşımacılığı açısından, hareketlilik ve güvenlik hakkından ve
başkalarının tesisleri kullanmasını engellememek için yapmak zorunda olduğumuz
görevden bahsedebiliriz. Kaba ve tehdit edici davranışlar, grafiti ve çevreyi kirletme
failin başkalarının hesabına tesisleri kullanması anlamına gelmektedir. Eğer kamu
taşımacılığı

kamu

alanları

yaratacak

ve

vatandaşlar

hareket

haklarını

kullanacaklarsa, kamusal görgü kuralları görevinin icra edilmesi gerekir (James W.,
2004).
Kontrolün nasıl yapıldığı ve kamu taşımacılığının politik karar vermeye nasıl bağlı
olduğu düşüncesi, kapsamı bir sonraki kısım olan hareketlilik ve güç konusuna
götürmektedir.
2.4

Güç ve Harekeliliği Biçimlendirme

Hükümetlerin hareketliliği algılayış tarzı ya daha çok kamu taşımacılığına ya da
daha çok yollara yatırım yapmalarına yol açmaktadır. Bugün hala en baskın olan
otomobil olduğu için, hareketlilik genellikle otomobil hareketliliğine indirgenmektedir.
Hükümetlerin çoğu hala, planlama politikaları ile özellikle arazi kullanımı açısından
otomobile bağımlılığı teşvik etmektedirler.
Son zamanlardaki ekonomik gelişme ile İstanbul kentinin nüfusu ve metropoliten
alanı hızla artmaktadır. 1980 nüfus sayımında 6.15 milyon olan nüfusu çeyrek yüzyıl
sonra ikiye katlanıp 12 milyonun üzerine çıkmıştır. Kentte bulunan kayıtlı otomobil
sayısı aynı dönemde 7.5 kat artarak 2 milyon araca ulaşmıştır. Kentleşme ve
motorlu araçlardaki hızlı artış, ulaşım altyapısındaki gelişmeyi geçmiştir. Trafik
tıkanıklığı, trafik kazaları ve egzoz emisyon problemi günden güne kötüye
gitmektedir. Kentteki yolcu ulaşımı karayolu, demiryolu ve denizyolu sistemlerinden
oluşmaktadır. Karayolları toplam trafik yükünün yaklaşık olarak %90’ını taşıyan en
çok

kullanılan

durumlarının

sistem

konumundadır.

geliştirilmesiyle

ilgili

bazı

Japon
resmi

hükümeti

şimdiye

kadar

yol

gelişme

desteği

tekliflerinde

bulunmuştur: 1974’te Boğaziçi Köprüsü’nün yapımı için Yen Kredisi, 1988’de ikinci
köprünün yapımı için Yen Kredisi. Buna rağmen söz konusu iki köprüden karşıya
geçen trafik 380,000 araç/gün’e (270,000 araç kapasitesinde tasarlanmış olan)
ulaşmıştır. Trafik tıkanıklıkları nedeniyle oluşan zaman kaybı, trafik kazaları
nedeniyle meydana gelen insan kaybı, otopark alanlarının ileri derecede yetersizliği,
egzoz emisyonlarının yarattığı hava kirliliği gibi faktörler, kent hayatını bozan, kontrol
edilmesi zor tehlikeler olarak ortaya çıkmaktadır. İstanbul’da şu anda demiryolu,
metro, otobüs, tramvay ve vapur gibi toplu taşıma araçları hizmet vermektedir. Buna
rağmen bu sistemlerin sunduğu hizmetler, bağlantı noktalarının zayıflığından dolayı
14

entegre bir sistem olamadığından etkin kullanımdan uzaktır. Türk hükümeti, toplu
taşımayı güçlendirmek ve ayrıca trafik talebindeki artışı azaltmak için çeşitli
politikalar uygulamaktadır. Mevcut raylı sistemler, daha fazla trafik taşıyabilecek
kapasitede olmasına rağmen, bu sistemlerdeki trafik talebi %4’ün altında
kalmaktadır.

Bu koşulları göz önünde bulundurarak Türk hükümeti, Japon

hükümetinden İstanbul kentindeki kentsel trafik sorunlarının çözülmesini amaçlayan
geniş kapsamlı kentsel ulaşım mastır planının oluşturulması konusunda işbirliği
talep etmiştir. Japon hükümeti Kasım 2005’te Türk hükümeti temsilcileriyle, önerilen
mastır planın kapsamı ve temel politikasını görüşmek üzere bir ön çalışma ekibi
göndermiştir. Çalışmada çift yönlü müzakereler sonucu anlaşmaya varılmıştır.
Bu Master Plan Çalışması (İstanbul Metropolitan Alanı için Entegre Kentsel Ulaşım
Master Planı) Türkiye Cumhuriyeti’nin talebine cevaben, Uluslararası Japon İşbirliği
Ajansı’nın [(Japan International Cooperation Agency) “JICA”] teknik işbirliği ile bu
yılın Haziran ayında başlamıştır. Şu an 12 uzmandan oluşan JICA çalışma ekibi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının oluşturduğu ekip ile ortaklaşa
çalışmalarını sürdürmektedir. Bu çalışma 2008 yılının Ekim ayının ortasında son
bulacak olup yaklaşık 17 aylık bir süreyi kapsayacaktır (İstanbul Büyük Şehir
Belediyesi, 2007).
Mevcut çalışmanın hedefleri İstanbul kenti için uzun (2025 hedef yılı), orta ve kısa
(2012 hedef yılı) dönemli planların hazırlanmasını ve bu üç plan için bir uygulama
planının oluşturulmasını kapsayan bir kentsel ulaşım mastır planının hazırlanması
şeklindedir. Önerilen mastır planın hedefleri bir genel ve üç alt başlıkta olmak üzere
iki seviyede tanımlanabilir (İstanbul Büyük Şehir Belediyesi, 2007).
Genel hedef; toplu taşıma yatırımlarının arttırılarak özel otombile dayanan trafik
talebin toplu taşımaya kaymasının sağlanması, kent içinde hareketliliğin ve
erişilebilirliğin arttırılmasına katkıda bulunulması, daha yaşanabilir bir kentsel
çevrenin oluşturulması (trafik güvenliğinin arttırılması, hava kirliliğinin önlenmesi vs.)
(İstanbul Büyük Şehir Belediyesi, 2007).
Alt hedefler ise; toplu taşıma hizmetlerinin geliştirilerek özel otomobil bağımlılığını
azaltılması, kısa dönemde artan araç trafiği ile başa çıkmak için karayolu ağının
iyileştirilip geliştirilmesi, uzun dönemde kentin gelecekteki uygun mekansal
büyümesinin şekillendirilmesi ve trafik kurallarının sıkılaştırılmasıyla ve trafik talep
yönetimiyle mevcut yolların en etkin kullanımının sağlanmasıdır (İstanbul Büyük
Şehir Belediyesi, 2007).
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Kamu taşımacılığının politik sistemlere bağlılığı 1920’lerde, kamu taşımacılığının
muhtemelen Amerika’da Avrupa’dan daha fazla ilerlemiş olduğu gerçeğiyle
gösterilebilir. Örneğin, Los Angeles’ın 1911 yılındaki elektrikli tren yolu sistemi 1.000
milin üzerindeki yoluyla dünyadaki en geniş kent içi elektrikli tren yolu yolcu
hizmetiydi. Fakat devletin bu tren yolunu korumadaki güçsüzlüğü ve özel tramvayları
satın alan ve bunları kapatan henüz olgunlaşmamış otomobil endüstrisi nedeniyle
devam etmemiştir (James W., 2004). Bu örnek kamu taşımacılığının piyasa
güçlerine karşı korunabilmesi için politik ve kamusal desteğe bağlı olduğunu
göstermektedir. Devlet korumasının olmaması Los Angeles’da kamu taşımacılığının
kaderini tıkamış ve bu yolla şehrin kentsel tasarımını etkilemiştir. Fakat, tarih
boyunca, kentsel alanlarına kendilerine en uygun olan bir işlevi ve tasarımı
yükleyerek bu alanları kontrol altında tutan devletlerin bir çok örneği vardır. Örneğin,
Napoleon III tarafından görevlendirilen şehir planlayıcısı Baron Hausman Paris’te
orduların hızlı hareket etmelerini ve devrimcileri bastırmalarını kolaylaştıran geniş
bulvarlar inşa etmiştir (Ashtari, N., 2006).
Spesifik bir ideolojik gündem ile tasarlanmış kentsel alanın bir diğer güzel örneği
genellikle insanların sarayları olarak atfedilen Moskova metro sistemidir. Moskova
istasyonları Stalin yönetimi sırasında inşa edilmiş ve Sovyet gücünü gösterecek ve
sosyalizmi yüceltecek şekilde tasarlanmıştır. Görevli olan mimarlara insanlara
kendilerinin yer altında olduklarını unutturacak bir alan yaratmak için emir verilmiştir
ve bu, aydınlık ve ferahlığa yüklenen önemi açıklamaktadır (Bernett, D., 2004).

Şekil 2.7: Moskova Metro İstasyonu
Yukarıda gösterildiği gibi, kentsel alanın şekli, hareketliliğinin kavramsallaştırılma
biçiminden oldukça etkilenmektedir. Bunu tam olarak anlayan yerel bir politikacı
örneği Strasbourg’un eski belediye başkanı Catherine Trautmann’dır (1989-2001).
Trautmann şehre ışıklı tren yolunu tanıtmış ve projeye fon sağlarken, bunun
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%50’sinin hattın geçeceği caddelerin süslenmesi için kullanılmasını sağlamıştır. Çim
yollar, 1,700 ağacın dikilmesi ve büyük şehir meydanının yeniden inşa edilmesi
kentsel çevrenin düzeltilmesinin parçalarıdır. Trautmann’ın hareketlilik görüşü şehir
merkezinden gelen trafik akışını yasaklayarak ve kamu taşımacılığını geliştirerek
otomobil hareketliliğinin azaltılmasından ibarettir (Ashtari, N., 2006).
Bu örnekler kent planlamasının ve kentsel tasarımın ve geliştirmenin alana düzen
verme ve toplumu şekle sokmaya ilişkin olduğunu göstermektedir. Ayrıca,
hareketliliğin kentsel gelişim ile iç içe geçtiğini ve büyük ölçüde politik karar vermeye
bağlı olduğunu da göstermektedir.
Fonksiyonel alan verme ve kullanıcıyı disipline etme
Kentsel tasarım ve planlama sadece politika ile ilgili değildir, fonksiyonel kamu alanı
verme ve kullanıcıyı güvenliği için disipline etmeyle de ilgilidir. Aşağıdaki resimler
açık bir şekilde otomobile bağımlılık açısından, zebra çizgileri yaratarak bunun nasıl
yapıldığını göstermektedir.

Şekil 2.8: Yaya hareketlerini yönlendirme

Şekil 2.9: Hareketliliğe biçim verme
Benzer şekliyle raylı sistem istasyonları ve araçları, kullanıcılar üzerine belirli bir
davranış biçimi yüklüyor. Bu tez çalışmasının birincil ilgi alanlarından biri de bu
davranış yüklemelerinin niteliğiyle alakalıdır.
Önemli Bir Planlama Aracı Olarak Kamu Taşımacılığı
Kamu taşımacılığının Kentsel gelişme üzerindeki etkilerini Ashtari (2006:25)
araştırma raporunda şöyle belirtiyor:
1. Kentsel gelişimi teşvik eder ve yönlendirir;
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2. Yaşam kalitesini artırır (enerji tasarrufu sağlar ve kirlilik, stres, yolda
öfkelenme gibi sorunları azaltır);
3. Erişilebilirliği destekler;
4. Bütünleştirilmiş birden çok taşıt türü kullanımı taşımacılığı şebekesinde
önemli bir rol oynar;
5. Mekanları ve kamu alanlarını birbirlerine bağlayarak, ayrılma, dağılma ve dış
kenar sorunlarını çözebilir;
6. Caddede göz ve kulak görevi yaparak, kamunun güvenlik algısına katkıda
bulunur.
Şu sonuca varabiliriz ki, başarılı ve güvenli kentsel taşımacılık sistemlerinin ölçüsü,
güçlü politik destek, düzenli planlama ve kamu taşımacılığının ulaştığı seviye ile
belirlenir ve bütüncül bir yaklaşımla, güçlü yerel hükümetler, geniş bakış açıları ve
toplumsal bilincin bir araya gelmesiyle mümkün olur.
2.5

Güvenlik Bağlamında Mekân: Yok-Yer ve Heterotopi

Yapılan araştırmaların sonuçlarına göre insanlar, kişiliksiz ve sanki sadece
ekonomik ve bürokratik işler için tasarlanmış uzun binalarla şekillenmiş, tek
fonksiyonlu ve tek kültürlü kentsel çevrede kendilerini güvensiz hissetme eğilimi
göstermektedirler. Diğer yandan insanlar, banklar, ağaçlar ve farklı ekonomik ve
kültürel faaliyetlere sahip, çok sayıda insanın beraberce bulunduğu çekici ve hoş bir
alanda, kendilerini güvende hissetmektedir.
Bu tez çalışmasında yer alan iki önemli kavramdan biri Heterotopi ve diğeri Yok-Yer
kavramlarıdır. Metro istasyon ve araçlarını birer Yok-Yer mi yoksa Heterotopi olarak
mı değerlendirmek doğrudur? Bu önemli sorunun cevabını bulabilmek için bu
kavramları tanımak gerekmektedir.
Heterotopi ve Yok-Yer
Heterotopiler farklı grupların tehdit edici olarak görülmediği açık bir atmosferi ileten
yerlerdir. Lyn Lofland’in belirttiği gibi: şehri yaşamak, diğer şeylerin yanı sıra,
adsızlığın yaşanmasıdır. Şehir ile başa çıkmak, diğer şeylerin yanı sıra, yabancılar
ile başa çıkmaktır (Hajer, M., 2006).
Heterotopi kendimiz dışındaki kişileri pozitif bir ışık altında görmeğe olanak sağlar.
Diğer kişileri gözlemleme ve konumlandırmayı öğretir.
Buna karşın Yok-Yer ise, Augen’in (1986) tanımladığı gibi tarihi, kimliği ve hiçbir
kentsel ilişkisi olmayan mekândır.
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Heterotopi sosyal bir projenin uzamsal ifadesi ve uzamsal düzenleme hizmeti,
sosyal bütünleşmeye sahip olma gerekliliğinin cevabıdır. İstasyonları ve raylı sistem
araçlarını bir yok-yer olarak tanımlamak yerine, heterotopi olarak düşünmek kamu
taşımacılığını “toplumun kültürel omurgası” olarak adlandırılan, tamamen yeni bir
şekilde değerlendirmeyi sağlar. Fakat yeni değerlendirme, istasyonların yeniden
yaratılmasını gerektirmektedir (Hajer, M., 2006).
Farklı kimlik ve kültürlerin bir arada yaşadığı İstanbul kentinin toplu taşıma
merkezlerinin ve araçlarının heterotopi kavramı çerçevesinde ele alınması gerektiği
bu tezin araştırma alanı kapsamındadır. İstanbul’un toplu taşıma istasyonlarının ve
araçlarının da birer ortak paylaşım alanları olarak İstanbul halkı tarafından
sahiplenilmesi ve güven verici ortamlar olarak algılanması, bu mekânları kendilerine
ne denli yakın bulduklarıyla alakalı olarak araştırma kapsamına alınmıştır.

Şekil 2.10: İstanbul Metrosu’ndan yolcu manzaraları
Çok Fonksiyonlu Heterotopi
Heterotopi sadece fonksiyonel ulaştırma amacına hizmet etmemeli, aynı zamanda
başlı başına bağımsız bir kültürel yer ve bir kamu alanı olarak görülmelidir. Ancak
mekan için geliştirilecek düzenlemelerde dikkatli olunması, ilave fonksiyonların
tedarikçilerinin amaçları sadece ticari olmaması gerekmektedir. Aksi halde raylı
sistem kullanıcılarının vatandaş yerine müşteri olarak görüleceği ve temel kamu
değerleri ile temel sosyal ilişkilerin yeniden şekilleneceği bir riskli ortam çıkmaktadır.
White, Rob’un (1998) da düşündüğü gibi, Hajer, Maarten, (2006) istasyonların son
zamanlarda Free Record Shop, Rack and Pizza Hut gibi büyük uluslararası zincirler
tarafından piyasa açısından bir delik olarak keşfedilmiş olması, istasyonların bir
heterotopi olduğu düşüncesine ters düşmektedir.
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Hajer, Münih’teki S-Bahn istasyonunun bir kültür merkezi, snack bar yerine
kafeterya ve lokantası olan çok fonksiyonlu bir değiştirme istasyonuna güzel bir
örnek olduğunu ifade etmektedir.
“Kültürel aktivite alanı olarak kamu taşıma aracı” kamunun, kamu taşıma aracı
operatörüne ilişkin algısını ve imgesini geliştirmenin yanı sıra, yerel ekonomi ve
kültürel endüstrilerin gelişmesine katkı sağlamaktadır. Paris’in yanı sıra, bu felsefeye
bağlı kalan daha ilerleyici başka şehirler de vardır. Örneğin, Brezilya’nın Sao Paulo
şehrindeki metro istasyonlarında, Kültürel Faaliyet Programı, tematik sergilerden
müzik ve tiyatro performanslarına kadar, aylık kültürel aktivitelerin takvimini
vermektedir. Bu tür bir sergi bile 200,000’den fazla ziyaretçi çekmiştir (Ashtari, N.,
2006).
Heterotopi ve Atmosfer
Atmosfer özellikle aydınlatma yoluyla yaratılmaktadır. Burada, seçilecek materyaller
de eşit oranda önemli bir rol oynamaktadırlar. Rem Koolhaas’ın Hague’deki tramvay
tüneli bunu iyi şekilde göstermektedir. Aydınlatma hafifletilmekte ve platform için
kullanılan parkeler lüks, evde olma ve sıcaklık duygusu yaratmaktadır.

Şekil 2.11: The Hauge tramvay tüneli giriş katı
Heterotopi ve Kimlik
İstasyon “kimliğinin”, bu istasyonun kurulduğu kentsel alan ile iyi bir şekilde
bütünleşmesi ve özdeşim noktalarının yaratılması önemlidir. İdeal olarak, özdeşim
duygusu insanlar, şehir ve istasyon arasında yaratılmaktadır. Özdeşim duygusu
yaratarak

ve

insanların

sahiplik

duygusunu
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harekete

geçirerek,

insanlar

çevrelerinden gurur duymakta, çevrelerine daha iyi bakmakta ve onları korumak için
çaba sarf etmektedirler.
Eğer bir kişi bir istasyonu (yeniden) tasarlamadan önce bir yerin yerel kimliğini
hesaba katmak isterse, farkında olması gereken çok sayıda faktör vardır (Ashtari,
N., 2006):
•

Kimlik imgeye ilişkindir: kendimize (bize) ve diğerlerine (onlara) ilişkin olarak
tanımlanır;

•

Kimlik bir süreçtir: sürekli bir değişimdir ve hiçbir sabit özü ve gerçekliği
yoktur;

•

Kimlik

çeşitli

kültürlerden;

ulusal,

yerel,

evrensel,

tüketici

yanlısı,

kapitalist/tüzel, televizyon vs. etkilenmektedir;
•

Kimlik yapılandırılır: politik, kültürel, dini, sosyal, ticari/tüzel, ulusal, estetik ve
diğer amaçlara hizmet etmektedir;

•

Kimlik tarihe ilişkindir: süreklilik, aynı değerleri paylaşma, bağlayıcılık ve
yakınlık ile ilgilidir.

Diğer yandan, özenli tasarım farklı taraflar ve görüşler arasındaki diyalogdur. Biçim
ve işlevin, kültür ve politikanın, sanat ve kontrolün evliliğidir. Bir kentsel alana itinalı
bir biçimde tasarlandığı ve geliştirilen yerin kimlikleri hesaba katıldığı zaman,
aşinalık ve emniyet hissinin yanı sıra, ait olma duygusu, tarih ve süreklilik de
edinilebilir (Ashtari, N., 2006).
Baş tasarımcısı Rem Koolhaas olan Hague’deki tramvay tüneli itinalı tasarımın bir
örneğidir. Tarihsel referansları bütünleştirerek, başarılı bir şekilde bulunduğu yer ile
özdeşleşmektedir. Ayrıca, tramvay istasyonlarından bir tanesinin, istasyonun ana
girişinin hemen üzerinde olan, sert tahta içerisindeki yaya geçidi ile mükemmel bir
biçimde uyum sağlayan parke döşemeleri vardır (Ashtari, N., 2006).

Şekil 2.12: The Hauge tramvay tüneli
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2.6

Ön ve Arka Bölge

Yapılan araştırmalar, kamusal alanda bulunan kişilerin temel düzeyde iki farklı
davranış biçimi gösterdiğini ortaya çıkarmıştır. Bunlar “Ön ve Arka” bölge
davranışlarıdır.
Sosyal çevre içerisinde, başkalarınca görünür olma

halinde kişiler kendi

davranışlarını kontrol eden bir tutum sergilerler. Kamu mekanı ön bölge olarak
düşünülebilir. Greg Nijs’e (2007) göre, bu ön bölgede insanlar bulundukları
sahnededir. Sahnede, spot ışıklarının altındayken, sürekli olarak diğer insanların
göz hapsinde olacağından toplumun egemen normlarına uyacaklardır. Bu yüzden,
(sosyal kontrolün yaptırımlarından korkarak ve) sapkın davranışlar sergilemeyerek,
sosyal olarak kabul edilebilir bir kamu rolü icra ederler.
Ön bölge davranışı, bu yüzden, kişinin davranışlarının yapısal bir (oto-) kontrolüdür.
Ancak bu oto kontrol süreklilik arz ettiğinde büyük bir strese neden olur. Bu ise
kamusal alanda gerginlikler ve çatışmalar oluşturur. Böylesi durumlarda bir tür
‘sahne arkası’ söz konusu olur. Ön bölgenin aksine, sahne arkası ya da arka
bölgeler kişinin gerginliği olduğu gibi boşalttıkları yerlerdir. Burada en belirgin örnek
özel yaşam alanları yani kişilerin evleridir. Evde insanlar kamu rollerini bir kenara
bırakırlar ve daha rahat davranırlar. Kestirmek için kanepeye uzanabilir ya da
ayaklarını sehpanın üzerine uzatabilir. Arka bölgeye bir başka örnek ise, - mesleki
bağlamda – çalışanların arka ofisleri veya kafeteryalarıdır. Çalışanlar, tezgâhta gün
boyu müşterilerle uğraşarak kamu rollerini yerine getirirler. Kafeteryaya veya arka
ofise geçtiklerinde, rollerini üzerlerinden çıkararak birkaç dakikalığına “kendileri
olurlar”. Arka bölgeye karşılık gelen davranışlar yani arka bölge davranışı, bu
yüzden, daha az resmi niteliktedir ancak (insanların gözü önünde değil de özel
olarak icra edildiğinden) başka insanları rahatsız etmez (Nijs, G., 2007).
Kamu alanı ve özel alan arasındaki farkın son günlerde bulanıklaştığını ve kamu
alanlarında (daha) mahrem davranışlara doğru toplumsal bir eğilim olduğunu
görmekteyiz. Gençlerin oturma alanlarını evlerinde kullandıkları gibi kullanmaları
bunun bir örneğidir. Ayaklarını, daha sonra diğer yolcular tarafından kullanılması
gereken koltuklara uzatmaktadırlar. Bu tür bir tavır sürtüşmeye neden olabilir hatta
koltukları kullanan diğer kişiler ile tartışmaya kadar gidebilir.
Farklı davranış altkümelerine ilişkin bir başka önemli örnek ise, cep telefonu, Mp3
çalar, PDA vb gibi teknoloji türlerinin kullanımıdır. Bu nesnelerin halka açık alanlarda
– özellikle, kamu taşımacılığı altyapıları gibi küçük ve dar mekanlarda - kullanılması
küçük bir özel alan (ya da özel ‘baloncuk’) yaratır. Ancak ne yazık ki bu özel alan
22

kendisini çevreleyen alandan fiziksel olarak izole değildir. Bu yüzden, ortak
alanlarda mobil teknolojileri kullanan kişiler kamu/özel ayrımının bulanıklaşmasına
ve özel davranışın kamuya yayılmasına katkı sağlamaktadırlar. Bir sonraki metronun
gelmesini beklerken bir diyaloga kulak misafiri olmak insanların kendilerini huzursuz
hissetmelerine neden olabilir. Bazı durumlarda, bu kışkırtma duygularına bile yol
açabilir ve sonuç olarak çatışmaya neden olabilir. Mobil müzik teknolojileri ve video
cihazları da aynı etkiye sahiptir; (istemeyerek) dahil olmaya neden olabilir. Bu dahil
olma, “alansal suç” olarak görülmektedir (Nijs, G., 2007).
Bir bireyin, kişisel alandan gereğinden fazla şey talep etmesi olarak algılanacak
davranışı bu durumun standart bir örneğidir (Goffman, E., 1971).
Günlük 300 bin yolculuk değerine tek bir raylı sistem hattında ulaşılan İstanbul kenti
ölçeğinde durum ele alındığında, doruk saatlerde gerek araçlarda gerekse istasyon
peron katlarında ciddi yoğunluklar yaşandığı görülecektir. Bu denli kalabalık
alanlarda her durumun ön bölge dediğimiz alanda yaşanması bir sıkıntı kaynağı
oluşturacaktır. Greg Nijs (2007), araştırma raporunda İstanbul’da örneğine çok sık
rastladığımız bir hadiseyi şöyle anlatıyor:
“Antwerp’teki De Lijn’in 23 numaralı otobüs hattında gerçekleşen ve bir adamın
yaşamını yitirdiği olay oldukça saçma bir nedenle başladı. Bir grup genç, yüksek
sesle bir önceki akşamki futbol maçı hakkında konuşuyorlardı ve daha sonra
kendileriyle tartışacak olan bir adamın huzursuz olmasına neden oldular.”
Bireyler esasında toplum içinde sergilenecek davranışla özel davranış arasındaki
farkın bilincindedirler. Ancak, bu tür ihtiyaçların karşılanabilmesi için oluşturulmuş
mekanlar düşünülmemiş olduğundan, kişiler bu özel ihtiyaçlarını ön bölge dediğimiz
kamusal alanda, gözetim altında giderirler.
Peronda araç bekleyen bir yolcunun, cep telefonu çaldığında yapmak isteyeceği ilk
şey, eğer çevresindeki insanları rahatsız etmek ya da özelini paylaşmak istemiyorsa
bir kuytu veya uzak bir köşe aramak olacaktır. Eğer bu imkanı bulabilirse, rahatsızlık
oluşturma ihtimali olan bir davranışı, gerginlik veya tartışma sebebi olma ihtimalini
azaltarak gerçekleştirmiş olur.
Diğer bir deyişle, insanlar, küçük bir arka bölge yaratmak için, kendilerini ön
bölgeden soyutlarlar. Belirli bir dekordaki yapay bozukluklar önemlidir. Yapay
bozukluklar, dekorun sembolik bölünmesini ve içinde gerçekleşen etkileşimleri
kolaylaştırmak için kullanılır. Asıl amaçlarının dışında kullanımlarına izin verilen
sembolik alanlar, sosyal rahatlama açısından önemlidir.
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Ön ve arka bölge şu üç davranış tipini kendilerinde barındırırlar. Bunlar “kullanım,
hile ve suiistimal” dir.
2.7

Kullanım, Hile ve Suistimal

Kullanım
Kullanım,

tasarlanmış

mekan

ya

da

ürünün

amaçlanan

işlevine

uygun

kullanılmasıdır. Bu tür bir davranış bir ön bölge davranışıdır. Mekanın kamu kullanım
amacına göre, ön bölge davranışı sosyal olarak kabul edilebilir bir davranıştır. Ön
bölge davranışı gelenekseldir ve güvenlikle bağlantılıdır. Tasarım sosyal kontrolü
teşvik edebilir, kolaylaştırabilir ve ön bölge davranışını olumlu etkileyebilir.
Hile
Raylı sistem kullanıcılarının istasyon ve araçlarda “özel” davranış değil “kamusal”
davranış sergilemesi beklenir. Ancak bu her zaman (çoğu kez bir tür zorunluluktan)
mümkün olamamaktadır. Kamusal davranış kamusal alanlardaki insan davranışı ve
etkileşimine hükmeden birçok – ve çoğu zaman yazılı olmayan - kural ile ilgilidir.
Hile sözcüğünden, koltuklara ya da yere uzanmış veya koltuklara ayaklarıyla
basarak oturan, hızlı koşan, bağıran, sigara içmenin yasak olduğu yerlerde sigara
içen, sarhoş, uyumsuz davranışlar gösteren kişileri anlayabiliriz. Hile iyi niyetli
kullanıcıların kafasını karıştırır ya da onları rahatsız eder.
Kullanım ve hile arasındaki sınır çizgisi pek belirgin değildir: Peki ya cep
telefonlarının herkes tarafından kullanılması ya da yerde oturan gençler veya diğer
kamusal alanda birbirlerine tutkulu bir şekilde sarılan çift? Sosyal davranıştaki
değişiklikler toplumdaki değişikliklerin bir kanıtıdır. Eskiden reddedilen ve hedef
alınan kamusal davranışlar son günlerde yaygın bir şekilde kabul görmekte hatta bir
kültür haline gelmektedir.
Öyleyse değişen toplum yapısının neticesi olan bu tür olumsuz davranışların ön
bölgelerde gerçekleştirilmesi problemler oluşturacağından, arka bölgeler bu amaçla
kullanılırlar. Hileler, ön bölgelerde olumlu karşılanmazlar. Örneğin, iki çiftin samimi
yakınlaşmaları ön bölgede rahatsızlık oluştururken, arka bölgede görmezden
gelinebilir. Bu ise muhtemel çatışmaları engellemektedir. Buradan yola çıkarak
diyebiliriz ki, hileler olumlu karşılanmamakla birlikte, güvenlik algısını genişletip
kuvvetlendirirler. Hileler, kişisel rahatlama ve gerginliği atma stratejileridir ve özel
aktiviteleri ön bölgeden soyutlayarak çatışmaları önlemek için kullanılabilir.
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Suiistimal
Suiistimalden kasıt, istasyon ve araçlarda bulunan oturma gruplarına hasar vermek,
grafiti uygulamak, giriş bariyerlerinden atlamak gibi olumsuz ve yasak davranış
biçimleridir. Bu tür davranışlar, diğer yolculuların haklarını ihlalden, ciddi terör
saldırılarına kadar uzanan bir davranış yelpazesine sahiptir. Elbette suiistimal
engellenmeli ve cezaya tabi olmalıdır.
Şekil 2.13’te, hile ve suiistimale karşı tasarımcının ve işletmecinin alması gereken
tutum tarif edilmektedir.

Ön Bölge

Arka

KULLANIM

HİLE

SUİİSTİMAL

+

-/+

-

Kolaylaştırma

Azaltma/Kolaylaştırma

Azaltma

+

-/+

-

Meşrulaştırma

Azaltma

Bölge
Kolaylaştırma

/Kolaylaştırma

Şekil 2.13: Ön ve arka bölge davranışlarına karşı tutum geliştirme (Nijs, G., 2007)
Greg Nijs’in (2007) düşüncesine göre, “Kullanım hem ön bölge hem de arka
bölgede teşvik edilmeli ve kolaylaştırılmalıdır. Hileli davranış ise ön ve arka bölgede
belirli ölçülerde uygulanabilir alanlar bulabilir. Ancak ön bölgede karşılaşılan hileli
davranış modellerini azaltmaya dönük tasarım önlemleri alınmalıdır. Bu da bu tür
davranışları ön bölgeden uzaklaştırarak arka bölgeye yönlendirecek bir tasarım
yaklaşımıyla mümkündür. Bunun neticesinde arka bölgede kontrol altına alınmış ve
meşrulaştırılmış hileli davranışlar gerçekleştirilebilir ki bu da sosyal güvenliğe katkı
sağlayan kaçış ve rahatlama alanları demektir. Suiistimal ise hiçbir alanda kabul
edilmemeli ve bunu engellemeye dönük tasarım önlemleri alınmalıdır.
Greg Nijs (2007), hileli davranışa şöyle bir örnek vermektedir. Şekil 2.14’te
görüldüğü gibi, genç bir adam banka uzanmış, yatmaktadır. Gözlemimize göre, bu
evsiz biri değildir. Sarhoş değildir veya herhangi bir uyuşturucunun etkisi altındaymış
gibi de görünmemektedir. O zaman, uzanması haricinde gördüğümüz şey ‘normal’
bir bireydir. Davranışının yersiz görünmesinin nedeni gerçekten öyle olmasıdır.
Başka bir yerde, örneğin evinde, uzanıyor olsaydı, bir problem olmayacaktı.
Buradaki problem, davranışının başka bir ortama ait olmasıdır ve bu yüzden
beklenen ortam davranışa zıttır.
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Şekil 2.14: Ön bölgede arka bölge davranışı
Bu adamın duruşu, yanındaki adam için hiçbir şekilde tehdit edici değilse de, kabul
edilebilecek bir hile türü olacağı anlamına da gelmemektedir. Mevcut alandan aşırı
kapsamlı bir talepte bulunmakla kalmamakta aynı zamanda yanındaki adamın bu
geçişi komşusunu ‘rahatsız’ etmemek için hareketlerini/davranışını kısıtlamaya
mecbur hissetmesine neden olmaktadır. Bu kendi içinde tehditkâr bir durum değilse
bile, bu tür bir görüntü diğer davranışların göstergesi olabilir. Yukarıda açıkladığımız
gibi, insanlar genellikle küçük geleneksel inceliklerin olmamasını başka uygunsuz
davranışlarla bağdaştırırlar. Genç adamın tavrında yersiz olan unsurlardan biri,
insanların, bazıları tehditkâr olabilecek diğer unsurları da düşünmesine neden
olabilir (Nijs, G., 2007).
Dolayısıyla tasarımcılar ve mimarlar ön bölgede yaşanan hileli davranış modellerinin
tedirginlik ve güvensizlik algısı oluşturacağını unutmamalıdır. Nijs’in örneği
üzerinden konuyu incelemeye devam edersek, oturma grubunun işlevine uygun
olmayan bu türlü kullanıma izin verir halde tasarlanması bu davranışa katkı
sağlamış veya zemin hazırlamış olabilir mi? Bu tür hileli kullanımların önüne tasarım
yaklaşımlarıyla geçmek nasıl mümkün olabilir? Bu sorulara verilebilecek cevaplara,
alan çalışmaları kapsamında incelediğim İstanbul hafif raylı sistem istasyonlarındaki
oturma grupları çalışmasında yer verilecektir.
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3. SOSYOLOJİK ARAŞTIRMANIN TEORİK TEMELLERİ
3.1

Çevresel Algı
•

-İnsanlar çevrelerine nasıl bakarlar?

•

-İnsanlar çevresel anlamları ve bunların önemliliğini nasıl öğrenir?

•

-İstenenler veya istenmeyenler zihinde nasıl gelişir?

•

-Neden bazı mekânlar diğerlerinden daha iyi anımsanır?

Algı, kişinin çevre hakkında veya çevreden bilgilenme sürecidir. Bir anlamda son
derece etkili ve amaçlı, bilişim ve gerçeğin birleştiği noktadır (Lang, j., 1987). Kişinin
çocukluktan itibaren yaşadığı, öğrendiği, edindiği bilgiler bağlamında düşünce
sistemini daha çok ve daha yoğun aktive ettiği ve dolayısıyla hafızasında yer
etmesini sağladığı bir kavrama biçimidir. Bu bağlamda algı kişinin çevre ile bağını
kuran bir düşünce şeklidir.
Alper Ünlü (1998), kişinin bulunduğu çevre ile çift yönlü bir etkileşim içinde
olduğunu, kurulu çevreyi kavramsallaştırarak bir öğrenme ve tanımlama sürecine
girdiğini belirtmektedir. Kişi algısı ve bunun neticesinde sergilediği davranış biçimi,
psikolojik etkenler, fiziksel çevre, fizyolojik etkenler ve kültürel sosyal çevrenin etkisi
altındadır.
3.2

Suç Korkusu Kavramıyla Mücadele Etme

Çevresel algı kavramı bu çalışma çerçevesinde emniyet kapsamında ele alınarak
sınırlandırıldı. Kişiyi suça maruz kalma korkusuna iten sebepler araştırıldı.
Greg Nijs (2006), suça maruz kalma korkusunu, bireyin cezalandırılacak bir fiilin
veya bir suçun kurbanı olmasına ilişkin ihtimalin sonucu olduğu görüşünü belirterek,
konu dar anlamda ele alınmaması gerektiğini ve bu tanımın daha geniş ve hassas
bir alanı kapsadığını ifade etmiştir.
Suç korkusuna ilişkin araştırmanın, dört boyutunu şöyle ayırt etmektedir:
•

Savunmasızlık boyutu

•

Haksızlığa uğratma boyutu

•

Fiziki ve sosyal çevre boyutu

•

Sosyal psikolojik boyut
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Savunmasızlık
Savunmasızlık kavramı en yaygın karşılığını cinsiyet ve yaş değişkenlerinde
bulmaktadır. Kadınlar ve yaşlı kişiler kendilerini daha savunmasız ve dolayısıyla
suça maruz kalma ihtimallerini daha fazla görmektedirler. Yaş ve savunmasızlık
arasındaki ilişki bir dereceye kadar karşılaştırılabilir. İnsanlar yaşlandıkça şiddet
görmeye daha yatkın hale gelmektedirler. Bunun nedeni büyük ölçüde azalan
fiziksel kabiliyetler ve güçtür. Bir çok araştırmada, yaşlı kişiler yüksek suç korkusu
oranına sahiptir. Bu durum yaşlı erkekler ve kadınlar için geçerli olduğundan, yaşlı
kadınlar en yüksek orana sahiptir. Bu, nesnel olarak ve nispeten daha güvenli bir
kategori olduğu için, dikkate şayandır.
Cinsiyet ve yaşın yanı sıra, araştırmalarda sık sık bahsedilen iki kategori daha
vardır; bunlar etnik köken ve sosyo-ekonomik statüdür (genellikle gelir ve eğitim
düzeyi ile ölçülür). Araştırmalarda, bu durumun diğer değişkenler de eklendiği
zaman değişmesine rağmen, etnik azınlıklar daha yüksek bir güvensizlik duygusu
göstermektedirler. Aynı durum sosyo-ekonomik statü için de geçerlidir; genellikle
gelir ve suç korkusu arasında negatif bir korelasyon vardır. Gelir ne kadar düşükse,
korku o kadar büyük olur. Fakat bu sonuçlar tek anlamlı değildir (Nijs. G., 2007).
Araştırmacıların geniş kapsamlı incelemelerinin yanı sıra toplumsal yapının da
savunmasızlık kavramında etken olduğu, köklü toplumlarda geleneklerin olumlu
etkilerinin görüldüğü; ve fakat toplumun değer yargılarının, çağın gelişimine paralel
olarak, belli ve hazmedilmiş bir süreç içinde gelişiyorsa bozulmadan sürdüğü
görülür. Fakat eğer bu değer yargıları çağa adapte olamayıp büyük sıçramalar
yapmak zorunda kalıyorsa, orada felaket düzeyinde sarsılmaların olduğu ve suç
oranlarının arttığı dikkate değerdir. Suç oranlarının arttığı yerde savunmasızlık ta
artacaktır.
Haksızlığa Uğrama
Bazı araştırmacılar haksızlığa uğramanın – doğrudan veya dolaylı – suç korkusunu
artırdığını bulmuşlardır. İnsanların kendileri kurban oldukları zaman, bunu şiddetle
hatırlama eğilimi göstermekte ve yeniden kurban olmaktan korkmaktadırlar. Aynı
şey – daha az bir ölçüde – dolaylı haksızlığa uğratma için de geçerlidir. İnsanların
kendileri kurban olmamalarına rağmen, kurbanlarla tanışıyor olmaları nedeniyle
kendi kişisel güvenlikleri için endişelenmektedirler. Öyleyse, haksızlığa uğramanın
suç korkusu ile pozitif bir ilişkiye sahip olduğu sonucuna varmak oldukça mantıklı ve
kabul edilebilirdir. Fakat, bunun tersini iddia eden bir araştırma vardır. Verilen
açıklamalardan birisi önceki haksızlığa uğramaların insanları ‘güçlendirdiğidir’. Bir
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kurban olarak insanlar önce korkularının ‘üstesinden geldiklerini’ hissederler ve bu
sayede daha az yeniden kurban olma korkusu taşırlar (Nijs. G., 2006). Bu durumda
insanlar haksızlığa uğrama korkusuna karşı önceden belli bir miktarda uyarıldıkları
için, bilinçli olarak kendilerini güçlendirme önlemleri alabilirler. Ya da bir tür tetikte
bekleme eğilimi gösterirler.
Fiziki ve sosyal çevre
Suç korkusu tamamen doğrudan veya fiziksel deneyimlere bağlı olmadığı için,
araştırmacılar mimari yönler, nezaketlik derecesi veya toplumsal yaşamın
organizasyonu gibi daha bağlamsal değişkenleri de incelemeye başlamışlardır.
Başka bir deyişle, vurgu suç korkusunu başlatan faktörler veya değişkenler olarak
fiziksel ve sosyal çevrelere kaymıştır. Sonuçlar değişiklik göstermesine rağmen, bu
araştırmada tek bir sabit boyut vardır: kentsel alanlardaki suç korkusunun sürekli
olarak kırsal alanlardan daha yüksek olduğu belirtilmektedir.
Burada dikkati çeken ikinci şey kurulu çevre ile suç korkusu arasındaki karşılıklı
etkileşim üzerine odaklanan araştırmadır. Literatürde bu yönü kapsayan kilometre
taşı Wilson ve Kelling’in (1982) Kırılmış Camlar teorisidir. Bu teori, bir yer fiziksel
olarak bozulduğu zaman, suça teşvik edici hale geleceğini ifade etmektedir. Teori,
küçük düzensizliklerle mücadele etmek ve hafif suçlara yönelik cezai yaptırımları
katı bir şekilde uygulamak olarak özetlenebilir. Bu konu alan çalışmalarının yer
aldığı bölümde detaylı bir şekilde tekrar ele alınacaktır.
Sosyal psikolojik faktörler
Bu boyuttaki araştırma önceki ele aldığımız konularla karşılaştırıldığında daha
bağlamsal olan değişkenleri ele almaktadır. Sözde kurgulardan faydalanmaktadır.
Kurgular tek bir değişken yoluyla eylemsel kılınamayacak kuralsızlık, yabancılaşma,
sıkı idareye bağlılık veya karamsarlık gibi soyut kavramlardır.
Bu sosyal psikolojik modeller suç korkusuna ilişkin daha geniş bir açıklama
sundukları için, bazı araştırmacılar suç korkusu araştırmasının geleceği için bakış
açıları sunduğunu savunmaktadırlar. Van der Werff (1989) tarafından sunulan
modelde suç korkusunun; çekicilik, güç, kasıt ve alanın suç işlemeye müsait olması
ile bağlantılı olduğu belirtilmiştir.
Çekicilik faktörü, insanların ne dereceye kadar kendilerini ve eşyalarını suç
faaliyetleri için çekici bir hedef veya kurban olarak gördüklerine ilişkindir.
Kasıt faktörü, bir kişinin ne dereceye kadar suç işleme niyetini başka bir bireye veya
belirli bir gruba atfettiği ile temsil edilir.
29

Güç faktörü, bir kişinin başka bir kişiden gelebilecek muhtemel tehdit veya saldırıya
ilişkin olarak sahip olduğu kendine güvenme derecesine ve kontrol duygusuna
ilişkindir. Prensipte, birbiriyle ilişkili iki alt faktör olan kişinin kendi gücü ve diğer
kişinin gücüne ilişkin bir sorudur.
Suç işlenebilecek alan, dördüncü ve sonuncu faktördür. Bu son faktör suçun
meydana gelebileceği durum ile ilgilidir. Zaman, mekân içerisinde ve başka kişiler
mevcut olduğunda, o anda vaki olan karakteristikler vurgulanmaktadır. Bir durumun
muhtemel bir kurban gözünde kendini ne dereceye kadar suç eylemlerine
koyduğuna – durumun suçu veya ceza gerektirecek fili nasıl kolaylaştırdığı
sorusudur (Van Der Werff, C., 1989). Burada suçun işlenebileceği alan kavramı her
ne kadar suçu işleyecek kişinin kimliği ve o alanda bulunma durumu ile doğrudan
ilgili olsa da, zaman ve mekân kavramları ile ilgisi bu tez konusu bağlamındadır.
Zamana bağlı olarak ve ayni şekilde zamansız olarak mekânın kullanım
konumlarının, kullanım nesnelerinin, kullanımlardaki algıların ve kullanımın bütünsel
bakış açısının ayrı ayrı ele alınması gereği ortaya çıkmaktadır.
3.3

Kamusal Alanda Oluşan Problemler

İstanbul kentinin bir Avrupa ülkesi seviyesinde kentli nüfusuna sahip olması, kamu
alanlarının yoğun paylaşımını zorunlu kılmaktadır. Bu da beraberinde sorunlar
getirmektedir.
Kamusal alanda yaşanan kullanıcı etkileşimlerini Greg Nijs (2006) şöyle
sınıflandırıyor:
•

Tanımsız çoklu temaslar sorunu

•

Yeri tanımlama sorunu

•

Kamu alanının kamulaşamama sorunu

•

Kamu alanının öncüleri sorunu

Tanımsız Çoklu Temaslar Sorunu
Tanımsız çoklu temaslar, günümüz bağlamında çok daha önemli bir yer işgal
etmektedir. Ötekini tanıma ve bilme noktasındaki eksiklik, bu tür temaslar esnasında
korku ve endişe kaynağı olacaktır. Bugün yabancılarla yaşamak eskiden
olduğundan daha karmaşıktır. Ve bunun birçok nedeni vardır. Bunlardan bir tanesi
simgeleştirmenin zorluğudur. İnsanlar başka insanlarla karşılaştıkları zaman bu
kişileri simgeleştirme veya sınıflandırma eğilimi göstermektedirler. Bu ideal olarak
tanımsızlık kutbundan samimiyet kutbuna devamlı ve aralıksız bir bütün yoluyla
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yapılmaktadır. Bir kişinin bu açıdan tayin edileceği yer seçimi hısımlık, tanıma ve
özdeşime bağlıdır. Bir kişi kendini insanlara ne kadar yakın hissederse, benzerlik
açısından (örneğin sosyo-ekonomik statü, bilgi veya tat benzerliği) o insanlarla o
kadar ilişkide olur. Bir kişi kendini diğer kişilerle ne kadar az ilişkide hissederse,
tanımsızlık kutbuna doğru o ölçüde kayar ve daha az anlaşılır. Ve daha az anlaşılan
şey bir miktar endişe doğurur (Greg Nijs 2007). Mekanlar tanımlanamadığı
durumlarda da benzeri tedirginlikler oluşur. Kişi kendini yabancı hissetmeye
bailadığı anda, karşılaşacağı muhtemel durumlara dair ön görü sahibi olamaz. Bu
belirsizlik, endişe ve kaygı kaynağıdır.

Şekil 3.1: Tanımsız çoklu temaslar
Yerin Tanımlanması Sorunu
Yerin tanımlanması sorunu, emniyet ve güvenlik algısı açısından çok önemlidir.
Geçmekte olduğunuz ya da içinde beklemek durumunda olduğunuz mekanlar,
kendilerini

tanımlayabilmemize

imkan

veren

tarzda

tasarlanmış

ve

teşhir

edilmemişler ise, o mekan ile ilgili ön görülerimiz kendimizi emniyette hissetmemize
yetmeyecektir. Kapının ardında veya bir köşeyi döndüğümüz noktada bizi neyin
beklediğine dair bir ön görümüzün olmaması ciddi bir güvensizlik sorunu
oluşturacaktır.
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Şekil 3.2: İyi aydınlatılmış ve simgelerle güçlendirilmiş giriş mekânlarına örnekler
Kamu Alanının Kamulaşamama Sorunu
Bireyselliğin gitgide arttığı günümüz toplumunda, kişiler kendilerine ait özel alanlar
ve davranışlar geliştirmek istemektedirler. Bireysel davranış sergileme çabaları ve
bu özel alanı koruma ısrarı genel kamu düzeni içinde gerginlikler ve endişeler
oluşturmaktadır.
Kamu Alanının Öncüleri Sorunu
İlk okunuşta anlaşılması zor gelen bu ifade, esasında kendine kendisinden
beklenmeyen düzeyde sorumluluk yükleyen kişiler için kullanılmaktadır. Bu kişiler
sanki bir güvenlik görevlisi ya da işletmenin bir personeli gibi düzen koymaya
çalışırlar. Bunu yapan kişiler resmi olarak bu göreve atanmış kişiler olmadıklarından
diğer kişilerde bu rahatsızlık oluşturacak ve bu kişilerin kurmaya çalıştıkları
kanunsuz otorite insanları tedirginliğe itecektir. Sosyal oto kontrol anlamında, kişisel
denetimler ve kontroller bu bağlamın dışındadır. İşletmecilerin böylesi kamu
öncülerini disiplin altında tutmaları ve resmi görevlileri daha merkezi bir noktaya
çekmeleri gerekmektedir. Bu konuya bir örnek: İşi gücü olmayıp kendine iş yaratmak
isteyen ve hiç beklenmedik bir caddenin kenarında oto par görevlisi gibi bekleyip
makbuz keserek otopark parası alan kişiler vardı. Hala var mı bilinmez. Fakat bu
toplumun türettiği bir kimlik ve bir iş olarak dikkate değer.
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3.4

Kentsel Stratejiler

Bu kısımda, insanların kamu alanı içerisinde sosyal etkileşim ile “baş etme” yolları
üzerinde durulacaktır. Kamu alanı içerisinde sosyal etkileşim ile baş etme kamu
alanını sembolik bir şekle dönüştürmek anlamına gelmektedir. Lyn Lofland (1973)
bunu mükemmel bir şekilde şöyle ifade etmiştir:
“Yalnız birey kamu alanının karakterinin biçimini değiştiremez. Fakat bu alana ilişkin
kendi sosyal psikolojik ilişkisini değiştirebilir. Vücut yönetimini kullanarak – mimikleri,
yüz ifadelerini, hareketleri vs. kontrol ederek – birey kendi çevresinde sembolik bir
dokunulmazlık kalkanı yaratabilir. Yani, kamu alanı içerisinden kendini mümkün
olduğu kadar gösterişsiz yaparken aynı zamanda kesinlikle etkileşime açık olmayan
birisi gibi görünebilecek herhangi bir kişiyle iletişime girecek şekilde geçer (Lofland,
L., 1973:140).
Bir kamu alanında fiziki çevreyi değiştirmek imkânsız olduğu için, insanlar yalnız
yürüdükleri zaman belli stratejiler kullanma eğilimi göstermektedirler. Bazı
karşılaşmalardan kaçınmak ve kendini daha güvenli hissetmek için, birey kamu
içerisinde kendini görsel olarak sunma konusunda oldukça dikkatlidir. Sosyal
etkileşim ve bunun ihlalleri hukuki kanunlara değil, sembolik kanunlara bağlıdır.
Temeli belirli bir toplumun sosyal normlarıdır. Bunun anlamı – bizler (tasarımcılar,
mimarlar ve kamu düzeni öğrencileri) değiştirme alanlarında ve benzeri yerlerdeki
davranışları düşünürken – bu tür birçok özel kurallar sistemi ile uğraştığımızın
farkında olmamız gerektiğidir (Greg Nijs 2007). Greg Nijs’in “Temeli belirli bir
toplumun sosyal normları” olarak tanımladığı kavram, o toplum ya da belli bir grubu
için tasarlanacak nesne ya da çevrenin, toplumun ya da bireylerinin gelenekleri,
çevreleri, alışkanlıkları, davranış biçimleri, düşünceleri vb. toplumun kimliğini ortaya
koyan özelliklerinin normlar olarak mutlaka dikkate alınması gerekli olan etkenlerdir.
Birçok kentsel strateji vardır ve bunlardan bazıları bir çok ince varyasyonlar
halindedir. Bu kısımda, Lyn Lofland (1973) ve Ervin Goffman (1971) tarafından
açıklanan ana kentsel stratejilere değinilmiştir.
Bunlar;
•

Giriş döngüsü

•

Bekleme stratejileri

•

Geçme kuralları ve sivil dikkatsizlik
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Giriş Döngüsü
Giriş döngüsü görünüşte basit olan bir grup eylemden ibarettir. Caddeden bir metro
istasyonuna girdiğinizi veya metro istasyonu giriş salonundan platforma gittiğinizi
düşünün, bu önemsiz bir eylem gibi görünmektedir, fakat bunu yaparken pek çok
faklı yaklaşımlar vardır. Bunların sadece bir çifti ele alınacaktır, fakat akılda
tutulması gereken daha pek çok farklı taktik vardır. Giriş döngüsü üç aşamaya
indirgenebilir: hazırlık kontrolü, inceleme ve bir konuma ulaşma. Araştırmanın bu
aşamasında hazırlık kontrolünün fazla bir önemi yoktur. Fakat bütünlük açısından bu
konuya kısaca değinilecektir. Hazırlık kontrolü potansiyel olarak utandırıcı
durumlarla ilgilidir. İnsanlar bir yere girmeden önce, görüntülerinde istediklerinden
farklı bir görüntü olmadığından emin olmak için fiziksel görünüşlerini kontrol ederler
ve eğer gerekliyse düzeltirler.
Diğer yandan, inceleme oldukça önemlidir. İnsanlar bir yere girdiklerinde o yerin
yerleşimini ve orada bulunan insanları tanımaya çalışırlar. Bunun en yaygın “şekli”
hareket halindeyken yapılanıdır. Fakat belirsizlik hissetme eğiliminde olan insanlar –
ve güvenli olmayan bir sonuçla – çevrenin elverdiği kaynakları kullanarak bazı
geciktirme taktikleri uygulayacaklardır. Bir otobüse binmek mükemmel bir örnektir.
Otobüse binerken, birlikte gideceğiniz kişileri kontrol etmek istersiniz. Fakat
otobüsün önünde durmak ve uzun uzun bakmak (veya taramak) o kişiyi otobüste
bulunan kişilerin odak noktası haline getirir. Bu incelemeden kaçınmak için, insanlar
durmak için gerekçeler ararlar. Öyleyse, otobüste bilet almak veya bileti makineye
sokmak durmak için böyle bir gerekçeye hizmet edebilir. Fakat metro platformu ve
bu platforma girme süreci her zaman bu gerekçeleri sağlamaz. Yolcu bazen
platforma yüksek bir seviyeden bakabilir veya diğer zamanlarda, asansör insanlara
platformda kimlerin olduğunu kontrol etmek için zaman verir.

Şekil 3.3: Asma kattan peron katının izlenmesi
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Büyük istasyonların genelde asma katları vardır. İnsanlar platforma inmeden önce
bu katlardan aşağıya bakabildiği için, platformda kimlerin olduğuna ilişkin bir fikir
elde edebilirler. Büyük gözetim imkanları sağlamasının yanı sıra, insanlar platforma
girmeden önce neyle karşılaşacaklarını veya karşılaşmayacaklarını bilirler (Greg
Nijs 2007).
Bir başka inceleme biçimi uyarıcı sınırlamasıdır. Birey tarama yapmak için özel bir
alan seçerek çevreyi taramasını kısıtlar. Bu tür insanlar örneğin başlarını yere
eğerler ve yeri tararlar. Göz temasından kaçınmak için, dizden yukarısına bakmadan
girilen yeri tararlar. Gelen uyarıcıyı sınırlamanın bir başka yolu sadece çevrenin bir
kısmını incelemektir. Birey çevreyi sadece kendisine en yakın olan duvar tarafından
inceler ve yerine gidene kadar çevrenin geri kalan kısmını göz ardı eder.
Bu kentsel tarama biçimleri rahatsızlık duyguları (ve güvensizlik duygusu) ile
ilişkilendirilebilir; bazı biçimler kendilerini güvende hisseden insanlar tarafından
kullanılır (örneğin, hareket halindeyken) ve diğer biçimler de “savunma” nedenleriyle
benimsenir (örneğin uyarıcı sınırlama biçimi ve geciktirme taktiği).
Bir konuma ulaşma giriş döngüsünün son aşamasıdır. Bir konuma ulaşma oturacak
bir yer bulmayı veya durmayı ve ayakta beklemeyi kapsayabilir. Tam veya sınırlı bir
incelemeden sonra – yerin karmaşıklığı ve burada bulunan insan sayısına bağlı –
insanlar seçtikleri yere ulaşmak için taktikler kullanırlar. Bu taktiklerden bir tanesi –
genellikle büyük, karmaşık veya kalabalık yerlerde kullanılır – kestirme yol taktiğidir.
Örneğin birey oturmak istediği yere odaklanarak hiç beklemeden dosdoğru o yere
gider. Vücut dili her anlamda dosdoğru olacaktır. Bu yaklaşım biçimi eylemin
zorluğunu azaltır. Birey eyleminde kendisini meşgul edebilecek veya kafasını
karıştırabilecek gelen uyarıcıyı keser. Ayrıca, kendisine bakabilecek insanlara
bakmaktan kaçınır (Greg Nijs 2007).

Şekil 3.4: Etkileşime karşı sembolik kalkan oluşturma
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Şekil 3.4’te, sağ tarafta oturan kadın yönünü bankta oturan diğer insanlardan
çocuğuna çevirerek, sembolik bir özel balon yaratmakta ve bu sayede, etkileşime
“kalkan tutmaktadır”.
İkinci taktik de buna benzerdir ve nesneye odaklanma taktiği olarak anılmaktadır.
Seçilen alana bakılmaz, yolcu sadece gideceği yerin genel istikametinde bazı
nesneler seçer ve dikkatini bunlar üzerinde yoğunlaştırır. Bu nedenle, girişin tam
üstünde bulunan büyük bir duvar saati yolcunun bakışını çeker. Bu yöntem özellikle
eğer girilen alan çok kalabalık değilse faydalıdır. Eğer alan genişse ve bulunacak
konum uzaktaysa, odaklanılan nesne yol boyunca değişebilir (Greg Nijs 2007).
Bekleme stratejileri
İlgilendiğimiz kentsel stratejilerin ikincisi sözde bekleme stratejileridir. Bir kişi alana
girdiği ve oturacak veya ayakta duracak bir yer bulduğu zaman yapılan şey
gösterişsiz görünmek ve etkileşime açık olunmadığını belli etmektir. Bu stratejinin
fikrini vermek için, kısaca iki biçime değinilmiştir.
Güzel bir nesne, çoğunlukla genç kadınlar tarafından kullanılan bir bekleme
stratejisidir. Genç kadınlar, etkileşimi engellemek için, ellerine bir nesne alıp onunla
oyalanır ya da bir dergi veya gazete alarak okurlar ya da okur gibi yaparlar.
Araştırıcı yaklaşım, genellikle güvenli insanların kullandığı bir bekleme stratejisidir.
Bu strateji sınırlanmamış bir beden hareketini kapsar. Araştırıcı metro platformu gibi
bir konuma ulaştığı zaman, çevreyi incelemeye başlar. Çevreyi baştanbaşa
inceledikten sonra, kendisine görünür olan şeyleri detaylı bir biçimde inceler. Bu,
istasyonun mimarisi veya tasarımı olabilir, fakat odak noktası platformda bekleyen
diğer insanlar da olabilir. Ayrıca araştırıcılar, görüş veya araştırma alanlarını
değiştirerek platform etrafında dolaşma eğilimi gösterirler.
Geçme kuralları ve sivil dikkatsizlik
Girme ve bekleme eylemleri arasında insanlar hareket etmek zorundadırlar. Ve
hareket ederken diğer insanlarla karşılaşırlar. Bu diğer insanlarla karşılaşma sıkıca
yapılandırılmış bir eylemler serisini içerir. Bu sıralamalardan bir tanesi sözde sivil
dikkatsizliktir. Sivil dikkatsizlik bir kişinin yanından geçilmesi veya bu kişiyle
karşılaşılması öncesinde ve sürecinde gerçekleşir.
Diğer insanların birkaç metre uzağında olduğunuz zaman, potansiyel bir tehlikeye
karşı ve aynı zamanda birbirinize çarpmamak gibi pratik nedenlerden ötürü, o kişiye
kısa bir bakış atarsınız. Bu bakışla diğer insanları görmüş olduğunuzu beyan
edersiniz. Daha sonra, geçmeden veya karşılaşmadan hemen önce, diğer kişinin
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sizin için hiçbir önemi olmadığını göstermek için bu bakış yere yönelir. Bu nedenle,
bakan kişi diğer kişinin gözleriyle karşılaşır fakat bir tanışma gerçekleşmez.
Bu önemsiz kamu âlemi davranışları toplumumuzda insanların sosyal münasebetini
sürekli düzenleyen davranışlardır. Sıkıca organize edilmiş bir silsiledir ve sonucunda
genelde ihlaller meydana gelir. Örneğin yön seçiminde bir yanlış anlama meydana
geldiği zaman, kasıtsız ihlaller ortaya çıkar. Bunun sonucu memnuniyet verici
olmayan fakat esasında tehdit edici bir unsur olarak görülmeyen birbiriyle kasıtsız
çarpışmalardır. Diğer yandan kasıtlı ihlaller de vardır. Kasıtsız ihlaller gereğinden
daha uzun süre bakma, diğerine kasıtlı olarak çarpma veya dokunma olabilir.
Düşünülebileceği gibi, bu tür ihlaller suç olarak hissedilir ve kurbanının kendisini
tehdit altında veya yıldırılmış hissetmesine neden olur. Burada açık bir şekilde
belirtmemiz gerekir ki, sivil dikkatsizliğin kullanımı kadınlar için önemli bir korunma
ve savunma stratejisidir. Sadece pratik kullanıma yönelik değildir, kadınların rahat
olması ve bütünlüğünün sağlanması için önemlidir. Öyleyse, erkekler için oldukça
önemsiz görünmesine rağmen, kadınlar için süreç ihlalleri geçilecek belirsiz ve daha
az güvenli bir ortam teşkil eder (Greg Nijs 2007).
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4. SUÇA KARŞI ÇEVRESEL TASARIM: DURUMSAL SUÇ ÖNLEMEYE İLİŞKİN
TEORİLER
Bu bölüm alan çalışmasında konu edilen Vandalizm sorununun teorik altılığını
oluşturmaktadır.
4.1

Durumsal Suç Önleme Üzerine Araştırma: Çevresel Kriminoloji

Kurulu çevreyle suç önlemeye ilişkin araştırma “çevresel kriminoloji” olarak
atfedilmektedir. Emniyet algısı bu çalışmaların merkezi odak noktası olmamasına
rağmen

–

bu

araştırma

çoğunlukla

kurulu

çevrenin

“nesnel”

emniyetini

geliştirmektedir – birçok önlem ve ipucu emniyet algısını doğrudan veya dolaylı
olarak etkilemektedir.
Durumsal önleme tedbirleri suç eylemlerinin önünde giden fail kararlarını etkilemeyi
amaçlamaktadır. Bunun için elde edilmek istenen menfaatleri azaltarak veya
öngörülen bedelleri artırarak, potansiyel suçluların veya faillerin suç işleme veya
anti-sosyal davranışlarda bulunmaları engellenmiş olur. Bunun için mevcut olan
imkanları veya fırsatları azaltmak gerekmektedir (Clarke, R. V., 1989).
1970’li yıllardan sonra, modern mimari ve diğer planlama tasarımlarının kasıtlı
olmayarak suç fırsatını kolaylaştıran durumlar yarattığı büyük ölçüde anlaşılmıştır.
Bu gözlem cezai adalet sistemine kapsamlı değişiklikler yapılması teklifinin
sunulmasına yol açmıştır. Teorisyenler – çoğunlukla kriminologlar – bu nedenle
suçun meydana gelmesini kolaylaştıran şey olarak kurulu çevrenin öneminin altını
çizmişlerdir. Suça yönelik yaşama gücü yaklaşımları istenen başarıyı vermediği için,
birçok yazar çevresel önleme yoluyla kazanılan başarılara dikkat çekmiştir
(Vogelzang, M., 2007).
4.2

Savunulabilir Alan ve Durumsal Suç Önleme

CPTED, Crime Prevention Through Environmental Design, Türkçe çevirisi ile
Çevresel Tasarım Yoluyla Suç Önleme (ÇTYSÖ) kavramı bu tezin önemli bir alanını
teşkil eder.
ÇTYSÖ öncülüğü, kriminolog C. Ray Jeffery tarafından, Crime Prevention Through
Environmental Design (1971) kitabında yapılan çok yönlü bir disiplindir ve bu terim
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Kuzey Amerikan literatüründe yaygın bir biçimde kullanılmaktadır. Eş zamanlı
olarak, mimar Oscar Newman (1972), kurulu çevre üzerine odaklanan bir yaklaşım
olan savunulabilir alanı geliştirmiştir ve ÇTYSÖ’den daha az çoklu disiplinli ve teorik
olmasına rağmen, karışık bir başarıyla olsa bile yaygın bir şekilde benimsenmiştir.
Her iki yöntemde yapılan iyileştirmeler ve geliştirmeler ÇTYSÖ adı altında, Jeffery’in
değişkeninin en kapsamlı olarak kalmasıyla, doksanlı yıllara kadar yapılmıştır.
4.3

ÇTYSÖ Arkasındaki Rasyonalite Modelleri

ÇTYSÖ, teorik temeli iki ana akademik kriminolojik bakış açısından alınmıştır; bunlar
Fırsat Teorisi ve Rasyonel Seçim Teorisidir (Clarke, 1989).
Fırsat Teorisi
Fırsat teorisi suçun nitelik ve miktarının fırsatta meydana gelen değişikliklerle ilgili
olduğunu ifade etmektedir. Örneğin günümüzde cep telefonunun başarısı bu küçük
ama değerli nesnelerin çalınması için fırsatları artırmıştır, bu nedenle cep telefonları
hırsızlık için popüler bir hedef haline gelmiştir.
Rasyonel Seçim Teorisi
Rasyonel Seçim Teorisi faillerin bir suç işlerken rasyonel bir karar verme süreci takip
ettiklerini ileri sürmektedir. Bu süreç faillerin her adımda suçu işlemeye devam edip
etmeyeceklerine karar verdikleri mantıksal karar ağacı olarak da görülebilir. Bu
teoriye göre, insan davranışları fiziki tasarımdan etkilenebilir, çünkü bu süreç fail için
suçu kolaylaştıran veya caydıran “ipuçları” sağlayan fiziki çevreden etkilenmektedir.
Çevresel tasarım potansiyel faillerin muhtemel suç alanına ilişkin algılarını ve suçun
meydana gelme ihtimallerini etkilemektedir (Vogelzang, M., 2007).
Örneğin, failler aşağıdaki kararlarla yüz yüze gelebilirler (Taylor ve Harrell, 1996):
•

Alana girmek ne kadar kolay?

•

Hedefler ne kadar gözle görülebilir, saldırıya açık veya çekici görünürler?

•

Görülme ihtimalleri nelerdir?

•

Eğer görülürse, alandaki insanlar bir şeyler yapar mı?

•

Suçu işledikten sonra alanı terk etmek için hızlı, direkt bir yol var mı?

Rutin Aktivite Teorisi
Kriminolog Lawrence Cohen ve Marcus Felson tarafından sadece 1994 yılında
geliştirilmiş olmasına rağmen, Rutin Aktivite Teorisi (RAT) “çevresel kriminolojiyi”
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destekleyen başka önemli bir teori sağlamaktadır. RAT suça failin bakış açısından
bakar: bir suç sadece, muhtemel fail bir hedefin uygun olduğunu ve yakınlarda bir
koruyucu olmadığını düşündüğü zaman gerçekleştirilecektir. Bu nedenle, RAT bir
suçun meydana gelebilmesi için üç unsurun aynı anda mevcut olması gerektiğini
ileri sürer (Vogelzang, M., 2007).
•

Uygun bir hedefin varlığı

•

Yakınlarda bir koruyucunun olmaması (eğer olsaydı suçun meydana
gelmesini önleyecek veya caydıracaktı)

•
4.4

Motive olmuş bir failin varlığı
Suç Önleme Stratejileri

Vogelzang (2007) araştırma raporunun sonuç kısmında geliştirilebilecek stratejileri
şöyle sıralamaktadır.
Doğal Gözetim İçin Tasarlama
Doğal gözetim yolcular arasında “doğal muhafızlık” yaratmak için gereklidir.
Çevre ve atmosferinin ‘doğal muhafızlığı’ desteklemesi ve diğerlerinin müdahalesini
teşvik etmesi gerekmektedir.
Doğal gözetim ve güvenlik sayısı (‘suç korkusuna’) ilişkindir: gözetim düzeylerini
korur ve yolcuların azalmasını engeller.
Doğal gözetime yönelik tasarım esnek bir biçimde yüksek yolcu hacimleri ile baş
edebilir ve aynı zamanda, özellikle işin az olduğu saatlerde etkili olur. Bu, insan
ölçeğini ve farklı yolcu hacimleri ölçüsüne uygunluk gösteren ‘ölçeklendirilebilir’ alan,
çevre kullanımını kapsayabilir.
Sahiplik Veya Mülkilik Duygusu Yaratma
Taşımacılık sistemi/çevresine sosyal bağlılık yolcular veya yakınlardaki sakinler
arasında sorumluluk duygusunu artırabilir. Bu katılımı teşvik etmek için tasarım
müdahaleleri (farklı düzeylerde) kullanılabilir.
Sahiplik ve mülkilik benzer şekilde, sadakat kazanmak veya kamudan takdir almak
için imkân sağlayan ileri düzey müşteri ilişkileri veya müşteri bağlama olarak da
görülebilir. Farklı sosyal-kültürel girişimler yolculuk yapan toplumla olan ilişkilerin
iyileştirilmesi için uygundur.
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Bir Yerin İmajını Canlandırma
Temizlik ve düzenlilik kullanıcı deneyiminde ve çevre imajında önemli bir faktördür.
Muhtemel faillere hitap etmek: bakım ve temizlik caydırıcıdır: gözetim ve kontrolün
olduğunu gösterir.
Yolculara hitap etmek: bakımı yapılan bir imaj suç korkusunu azaltır. Tam bakım ve
temizlik meydana gelen vandalizm ve diğer medeni olmayan davranışların
referanslarını siler.
Çevreyi İyileştirme Ve “kötü komşuları” Minimuma İndirme
Tasarım yoluyla alan koruması taşımacılık çevresine uygulanabilecek savunucu
çevresel stratejiler anlamına gelmektedir. Büyük ölçüde CPTED tarafından
geliştirilen (diğerlerinin yanı sıra), sunulan önlemler erişim kontrolü, doğal
gözetimden CCTV’ye değişiklik göstermektedir.
- Savunucu çevresel stratejilerin algılanan emniyetsizliğini göz önünde bulundurma:
bir fiziksel önlemin nesnel avantajlarını dikkatli bir biçimde öznel imalara veya
anlamlara karşı değerlendirme (örneğin; sert parmaklıklarla sağlanmış işlevsel
korumayı (muhtemelen) davetkâr olmayan veya yıldıran algılanan duygusuna karşı
değerlendirme).
- Öznel tedbirler emniyet algısının geliştirilmesi için etkili üreticiler olabilir: olumlu bir
hava ve duygu oluşturmak için çevreyi geliştirerek.
- Öznel tedbirler emniyet algısının geliştirilmesi için etkili üreticiler olabilir: oyalanma
veya eğlence imkânı getirerek, kişinin dikkatini cezp ederek veya emniyetsizlik
duygularını ortadan kaldırarak.
Taşımacılık çevresindeki veya etrafındaki etkinlikler emniyet algısının sağlanması
için önemli faktörlerdir. Etkisi olumlu veya olumsuz olabilir.
Kötü komşular’ güvenli bir durumu veya istasyondaki (veya çevresindeki,
girişlerindeki, yollarındaki) atmosferi bozan şeylerdir. Örneğin yasal olmayan, nahoş
veya gürültülü aktiviteleri, uygun olmayan politikalarla çalışan işleri, kısacası
yolcuları rahatsız eden herhangi bir şeyi kapsayabilir.
Çevredeki olumlu, sembiyotik aktiviteler eş zamanlı olarak ortaya çıkabilir veya
üçüncü taraflarca başarılı bir şekilde geliştirilebilir. Basit bir şekilde ‘meşgul
çevrelerden’ ve stratejik ortaklıklar yaratarak çok fonksiyonlu veya sosyal kültürel
değerlere katkı sağlar.
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5. TASARIMLA SAHİPLİK DUYGUSUNUN GÜÇLENDİRİLMESİ
Bir mekândaki emniyet ve güven algısı, o mekânın sahipsiz olup olmadığı ile
yakından ilgilidir. Yabancılaşma, mekânda kendini yabancı hissetme, tedirginliklerin
temel

kaynaklarındandır.

Tasarımcı,

kullanıcıyla

ürün

arasındaki

mesafeyi

yakınlaştırmalı, kullanıcının ürünü sahiplenmesini ve ona ait kılmasını sağlamalıdır.
Tasarlanmış her ürün, kullanıcısıyla iletişim içindedir. Bu iletişimin doğru mesajlar
veren biçimde kurgulanması gerekir. Bu karşılıklı iletişimde, kullanıcının olumlu
izlenimleri ve algıları onun davranışlarını da olumlu anlamda etkileyecek ve
sahiplenme duygusunu güçlendirecektir.
Benim İçin

Öyleyse

Kullanmalıyım

Bana uygun

Öyleyse

Güvenli ve Konforludur

Bana ait

Öyleyse

Korumalıyım

Sahiplik duygusu güçlenmiş kullanıcı sayısındaki artış, kalabalıkları doğal bir sosyal
düzen koruyucusu haline dönüştürür ki, bu da sisteme zarar verme eğiliminde olan
kişiler üzerinde caydırıcı bir etki yapar. Kendi doğallığında sağlıklı gelişen bu
durumun sürekliliği, güven ve huzur ortamın kalıcı olmasını sağlar.
MBD Design firmasının tasarladığı Marsilya Tramvayı, yerel unsurların tasarım
aşamalarına ne denli başarılı aktarıldığına güzel bir örnektir. Yerel unsurların
tasarım sürecine katılması, kullanıcı için yeni ve orijinal ama ona yabancı olmayan
tasarımlar yaratır.
5.1

Tasarımda Yerellik: Marsilya Tramvayı

Fransa’nın Marsilya kenti yöneticileri, şehir merkezinde oluşan trafik yoğunluğunu
azaltmak için, kent içi tramvay projesini başlatmıştır. Raylı sistem araç imalatçısı
Bombardier firması bu hatta kullanılacak araçların imalatçısı olarak seçilmiştir. Kent
yöneticileri, raylı sistemle kent içindeki ulaşım problemlerini çözmeyi hedeflerken,
yolcuların güvenli ve konforlu bir yolculuk yapmalarını da istemişlerdir. Bu amaçla
araç tasarım sorumluluğu Fransız tasarım firması MBD Design’a verilmiştir. Mafsallı
5 bölümden oluşan 32.5 m genişliğinde ve 2.4 m uzunluğundaki Marsilya Tramvay
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aracının tasarımında, aşağıda detayları verilen 3 temel unsur, ilham kaynağı olarak
kullanılmıştır. Bunlar; şehir, deniz ve eski tramvaydır.
Dış tasarım
Fransa’da bulunan Marsilya, kendine özgü mimari yapısı ile tipik bir sahil kentidir.
Araç dış tasarımında şehrin temel unsurları; mimarisi, deniz ve deniz araçları önemli
referans noktaları olarak alınmıştır.

Şekil 5.1: Marsilya aracı dış tasarımı
Kupa Tasarımı
Tramvayın ön kısmına verilmiş özel bir ad olarak kupa tasarımında, hem eski
tramvayın ön farı korunmuş, hem de adeta şehrin sembolü olmuş yatlar ve yunustan
esinlenilmiştir. Böylelikle geçmişe göndermeler yaparak bugün ve yarın ile olan bağ
korunmuştur. Bu özellikler Marsilya kentlilerinin yeni olanı sahiplenmeleri açısından
çok sembolik bir değer içermektedir.

Şekil 5.2: Kupa tasarımında yunus ve eski tramvay
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İç Mekân Tasarımı
İç mekân tasarımında yine kente ait dokular korunmuştur. Gölgelikler, korkuluklar ve
renkler, şehrin dokusuna göndermeler yapmaktadır.

Şekil 5.3: İç tasarımda esinlenilen öğeler
Marsilya Tramvayı tasarım çalışması, kullanıcı odaklı, kullanıcının algı ve zihinsel
şemalarına göndermeler yapan bir tasarım çabasıyla özel bir örnek olmuştur.
Tarihi dokusu, derin kültür mirası ve iki kıtanın köprüsü İstanbul kenti için
projelendirilecek olan araç ve istasyon tasarımlarında benzeri bir yaklaşımın
gerekliliği açıktır.
5.2

Sanat ve Kültür Aracılığıyla Sahiplik Duygusunun Güçlendirilmesi

Sanat her yerde, her dönemde ölümden sonraki hayattır, belki de ölümün gülen
yüzüdür. Sanat kültürü yansıtır, ondan beslenir (Boydaş,2002). Sanat ve kültürel
etkinlikler, yerel unsurların tasarıma aktarılmasında izlenebilecek en uygun
yöntemlerden biridir. Sanat birçok çeşidiyle hoş, telkin edici ve düşünmeye yöneltici
yönleriyle olumlu reaksiyonlara neden olur. Sanatın ve kültürün katma değeri, bir
kişinin düşünce yapısı üzerinde doğrudan veya dolaylı, anlık veya kalıcı, sığ ya da
derin bir etki olarak, seyahat eden topluluk aracılığıyla görünür hale gelir.
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Prof. Dr. Nihat Boydaş, 8. El Sanatları Sempozyumu’nda sunduğu bildirisinde, bütün
sanatlarda geçerli olan dört temel sanat ilkesini; Tekrar, Ahenk, Zıtlık ve Birlik olarak
tarif etmiştir. Geleneksel sanatlarımızın bu unsurları içerdiğini ve ancak yerel
sanatların muhafazasıyla güçlü bir geleceğin beklenebileceğini belirtmiştir.
Sanat ve kültür şunları sunar:
•

Eğlence

•

Atmosfer

•

Kimlik

•

Çeşitlilik

•

İlgi

•

Yerel / toplumsal bağlantılı

•

Estetik

•

Etkileşim

•

İnsani ya da kişisel boyut

•

Doğa ve doğal çağrışımlar

Şekil 5.4: Chiho Aoshima, City Glow, Mauntain Whisper 2006, Londra Metrosu

Şekil 5.5: Brian Griffiths, life is a laugh, Road Station, Londra Metrosu
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Sanat ve kültürel etkinliklerin toplumsal yapı üzerindeki büyük etkisi, istasyon
tasarım, düzenleme ve işletiminde göz önünde bulundurulmalıdır. Bu tür tasarım
adımlarının ve etkinliklerin seçiminde yerel unsurların kullanımı, yapılanların
kullanıcılar tarafından sahiplenilmesini ve dolayısıyla kendiliğinden oluşan sosyal bir
denetim mekanizmasıyla korunmasını sağlayacaktır.
İstasyon mekânlarında sanat ve kültürel faaliyetlerin kullanılması, kamuya açık
alanlarda gerçekleştiğinden toplumun her kesiminin eşit bir şekilde faydalanmasını
da sağlamaktadır. Bu da fırsat eşitliliği kapsamında, toplumsal güven ve emniyet
çerçevesinde çok önemlidir.
İstanbul Metrosu’nda, sanatsal ve kültürel etkinliklerin gerçekleştirilmesi amaçlı bir
Sergi ve Konferans salonu bulunmaktadır. Metro hattının açılışıyla beraber faaliyet
gösteren Sergi ve Konferans salonu, 2005 senesinden sonra Ulaşım A.Ş. firmasının
işletimine devredilmiş ve 60’ın üzerinde etkinlik gerçekleştirilmiştir.

Şekil 5.6: Taksim Metrosu sergi ve konferans salonu
Sergi ve Konferans salonunda düzenlenen etkinliklerin yanı sıra, Metro Pasajlarında
da etkinlikler gerçekleştirilmektedir. Bu sanatsal ve kültürel etkinliklerin yolcu
davranışları ve emniyet algısı üzerinde dolaysız ve olumlu bir etkisi vardır.
Yolcuların, peronlara uzanan yolculuğunda koridorlarda rastlaştıkları hoş sürprizler,
monoton ortamların oluşturduğu tedirginlik ve yalnızlık hissini giderme noktasında
etkili olmaktadır.
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Şekil 5.7: Taksim Metro pasajı, camdan hayvanat bahçesi etkinliği
Çeşitli sınıf, yaş ve kültürdeki kişilere eşit derecede ulaşan bu etkinlikler, tedirginlik
ve gerilim kaynağı olan farklılıkların olumsuz etkilerini de gidermektedir. Böylelikle
farklılıklar tedirginlik ve gerilim kaynağı olma yerine “Heterotopik” yapının birer
renkleri haline gelirler.

Şekil 5.8: Metro pasajlarında canlı müzik etkinlikleri
Bu tür etkinliklerin tüm raylı sistem hatlarına yayılması hedefler arasında yer
almalıdır. Etkinliklerin seçiminde yerel unsurların öncelikli gözetilmesi, sosyal
dayanışma ve tanışmayı artırmakla kalmayıp, farklılıkların öteki için tehdit unsuru
olmasını da engelleyecektir.
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6. ARAÇ TASARIMLARINDA ALGI VE DAVRANIŞ ANALİZİNİN ÖNEMİ
Son yıllarda düzenlenen uluslar arası raylı sistemler konulu organizasyonlarda algı
ve davranış kalıpları ile tasarım arasındaki ilişki gündeme getirilmekte ve bunun
önemi üzerinde durulmaktadır. Bu yaklaşımlar farklı alanlarda uygulama imkânını
bulmuş ve tasarım süreçlerine etkin bir şekilde girmiştir.

Şekil 6.1: Bir otomobilin iç görüntüsü
Otomobil sektörü bunun en somut görüldüğü alandır. Kullanıcı beklentileri ve
davranışları, konfor, emniyet ve lüks algıları etkin bir şekilde tasarımları
şekillendirmiş ve şekillendirmektedir.
Peki, toplu taşıma araçlarında durum böyle midir?

Şekil 6.2: Toplu taşıma araçlarından iç görüntüler
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Toplu taşıma araçları söz konusu olduğunda durum farklılık arz etmektedir.
Niteliksiz, benzer ve kimliksiz araçlar kamunun hizmetine sunulmaktadır. Fakat son
yıllarda bu bakış açısı olumlu yönde değişmiş, kullanıcı öncelikli tasarımlar
hazırlanmıştır.
Bu kısımda yolcu davranışlarının tasarım sürecine nasıl yön verdiğini gösteren iki
örnek ele alınacaktır. Bunlardan biri, yolcu yoğunluklarının tanzimi ve yönlendirilmesi
ile ilgili diğeri ise şehirlerarası uzun yolculuklarda bagajlı yolcuların davranış
kalıplarının tasarımla olan ilişkisinin konu edinildiği bölümdür.
6.1

Araç İçinde Yolcu Yoğunluklarının Konumlandırılması ve Yönlendirilmesi

Bu bölümde, tramvay araçlarındaki yolcu davranışlarının doruk saatlerde araç içinde
ne türlü sorunlar oluşturduğu ve bunun çözümünün tasarım ile nasıl gerçekleştirildiği
incelenecektir.
Ulaşım A.Ş. İstanbul’daki raylı sistem hatlarında kullanılmak üzere, 2007 senesi
içinde Fransız araç üreticisi Alstom firmasından 30 adet tramvay aracı almak üzere
anlaşma yapmıştır. Aracın tüm tasarım kararları Ulaşım A.Ş’nin Mühendislik ve
Teknik İşler Müdürlüğü başta olmak üzere ilgili bölümlerden oluşturulan, bu tezin
sahibinin de içinde bulunduğu, komisyon aracılığıyla resmi olarak alınmıştır.
İstanbul kenti, tarihi dokusu, kültür mirası ve var olan çok çeşitli kentli insanıyla diğer
Avrupa ülkeleri arasında bir ayrıcalığa ve farklılığa sahiptir. Dolayısıyla bu kente ait
olacak araç da farklılık arz etmelidir.
Yapılan ve ilgili başlıklarda detayları verilen Yolcu Memnuniyet Araştırması
sonuçlarına göre yolcuların en çok rahatsızlık duydukları konuların başında araçların
kalabalık olması durumu gelmişti.
Araçlardaki yolcu yoğunluğu, hattın ihtiyaca uygun tasarlanmamış veya yeteri kadar
ilave destek hatlarından yoksun olması gibi bir takım nedenlere bağlıdır. Ancak bu
tarz nedenler üzerinde bu tez kapsamında durulmayacaktır. Buradaki amaç,
kapasiteyi zorlayan yolculuk talebine çözüm üretmekten çok, mevcut yolcuları
dengeli bir şekilde araç içine yaymak ve yolcuların bir bölgede toplanmasını
engellemektir.
Bu yaklaşımla aşağıda İstanbul için geliştirilen Alstom tramvay aracı ele alınacak ve
süreç içerisinde alınmış tasarım kararları, yolcu davranış ve algıları çerçevesinde
incelenecektir.
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Alstom firması tarafından sunulan ilk öneri (Şekil 6.3), araç içindeki tutunma ve
oturma grubu sistemi çerçevesinde İstanbul’daki yerel yolculuk profiline uygun
değildi.

Şekil 6.3: Alstom firmasının ilk iç tasarım önerisi
Araç içerisindeki konumu dikkate alındığında kapı girişlerinde bulunan üç kollu
tutunma direği yolculuk sirkülâsyonu açısından sıkıntılar oluşturmaktaydı. Yolcular
araç içerisine bindiklerinde kapı bölgelerine yakın olmak istemekteler. Eğer bu
noktada onlara beklemelerini kolaylaştırıcı tasarım çözümleri yaptıysanız, araç
içinde yapacağınız, yolcuların aracın orta bölgelerine doğru ilerlemesini belirten
uyarıcı anonslar faydasız olacaktır. Çünkü kapı bölgesinde bekleme temayülü
gösteren yolcuya uygun koşullar sağlanmıştır.
Diğer önemli bir problem ise, kapı aralarında bulunan katlanır koltuklardır. Bu
koltuklar, öncelikli olarak katlanır kullanıma dönük bir işlevselliğe sahiptir. Eğer araç
içine tekerlekli sandalyeli bir yolcu girerse, bu koltuklarda oturan yolcular kalkarak,
engelli yolcuya araç içinde güvenli konumlanabilmesi için alan açmalıdırlar. Ayrıca
araç içindeki yoğunluk arttığında yine yolcular bu koltukları kaldırarak araç içinde
ayakta yolculuk yapanlar için konforlu bir ortam oluşturmak durumundadırlar.
Fakat Ulaşım A.Ş’nin atölye birim mühendislerin tecrübeleri ve gözlemleri
göstermiştir ki, bu koltuklara sahip hali hazırda işletmede olan tramvay araçlarında
katlanır koltuklar yukarıda bahsettiğimiz işlevlerine uygun kullanılmamaktadır.
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Bu iki temel sorun, yolcu davranış ve algılarını olumlu işletme koşullarını sağlayacak
şekilde biçimlendiren tasarım çözümleri ve tercihleriyle giderilmiştir.

Şekil 6.4: Yeni tutunma sistemi ve sırt dayama koltukları
Öncelikle işlevine uygun kullanılmayan ve bu nedenle gereksiz hacim kaplayan
katlanır koltuklar kaldırılarak yerine, yolcuların ayakta beklerken dayanmaları için
sırtlıklar yerleştirilmiştir.
Kapı akslarında yolcu birikmelerini önlemek için, kaldırılan katlanır koltukların
rahatlattığı alanın merkezine dört kollu bir tutunma dikmesi yerleştirilmiştir. Yatayda
elips bir tutunma sistemiyle bütünleşen bu yapı, yolcuların bu alanda güvenli,
emniyetli ve konforlu bir şekilde konumlanmasına olanak sağlamıştır.

Şekil 6.5: Araç iç diyagramı
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Araç içindeki genel tutunma sisteminin yataydaki dağılımı incelendiğinde (Şekil 6.5),
yolcuların kapı bölgelerinden orta bölgelere ve araç ön uçlarına yönlenmelerini
sağlayan ve kapı aksları üzerinde beklemeyi zorlaştıran tasarım tercihleri
görülebilmektedir.

Şekil 6.6: Tasarım değişiklikleriyle son halini alan yeni istanbul aracı
Bu tez çalışması kapsamında, Yapımını Alstom firmasının üstlendiği yeni İstanbul
Tramvayı Projesinin tasarım süreci ile ilgili bir konuyu daha belirmek gerekmektedir.
Marsilya Tramvayı örneğinde detaylı bahsedilecek olan, “kullanıcıların sahiplik
duygularını güçlendirmek için yerel unsurların kullanılması” / “Kimlikte Yerellik”
yaklaşımı, bu tasarım süreci boyunca da göz önüne alınmış ve İstanbul için
sembolleşmiş “Lale” figürü, yalın bir ifade ile araç dış ön tasarımında ve koltuk
döşemelerinde kullanılmıştır.

Şekil 6.7: İstanbul Alstom aracı dış görünümü
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Yapılan yolcu memnuniyeti araştırma anketinde, yolcuların en çok rahatsızlık
duydukları konuların başında araçların kalabalık olması gelmekteydi. Yoğunluk
sebebiyle yolculuğun konforsuz bir hal alması bu memnuniyetsizliğin bir sebebi
olabilir. Ancak tek sebebi değildir. Kişinin kendini güvende ve emniyette
hissetmemesi, kötü niyetli kişilerin kural dışı fiillerine maruz kalma riskleri de
(literatür kısmında suça maruz kalma korkusu şeklinde ifade edilmiş olan riskler) bu
memnuniyetsizliğin bir nedenidir.
Veli Duyan (2005), kişiler arasındaki mesafenin iletişimsel anlamları olduğunu
belirtmiştir. Bu mesafe, iletişimin niteliğini, kişiler arasındaki konum farklılıklarını,
eşitliği ya da eşitsizliğini görmeye yardımcı olur. 35 cm’lik mesafe mahrem, yakın
ilişkilerin göstergesidir. Bedenden başlayarak 40-80 cm’ler arası mesafe kişisel,
samimi ilişkileri gösterir. 80 ve 200 cm’lik mesafeler sosyal, toplum kurallarına uygun
mesafelerdir. Sosyal mesafenin bitiminden itibaren ise genel, topluma açık kamusal
mesafe başlar. Araç içindeki yolcuların birbirlerine olan mesafeleri, yoğun saatlerde
zaman zaman mahrem mesafelerde olabilmektedir. Bu da gerginlik, çatışma ve
güvensizlik ortamını oluşturan bir durum olarak yolculuk niteliği üzerinde ciddi
olumsuzluklar meydana getirmektedir.
Alstom Tramvay Projesinin tasarım aşaması için ayrılmış süresinin kısıtlı olması,
yerel unsurların analizi ve tasarıma adaptasyonu bağlamında tasarım sürecini
zorlamıştır. Bu tez çalışmasının bir amacı da, kamusal alan tasarımlarında yerel
kültürel unsurların ve çevre mimarisinin tasarım süreçlerine dâhil edilmesinin
önemine dikkat çekmektir.
İstanbul Alstom Aracı projesi kapsamında, araç içindeki yolculuk dağılımının dengeli
olabilmesi için geliştirilmiş tasarım çözümleri ve tercihleri bu bağlamda ele
alındığında çok önemlidir. Bundan sonraki projelerde de benzeri yaklaşımların
tasarım süreçlerinde gözetilmesi gerektiği kurum ve ürün kimliği bakış açılarında
olduğu gibi toplumsal kimlik bakış açılarından da önem taşımaktadır.
6.2

Bagaj Kullanım Kültürünün Araç İç Düzenlemesine Etkileri

Yolcu davranış kalıplarının tasarımla ilişkisinin kurulduğu bir başka önemli çalışma
Bernhard Rüger’in (2005) Almanya’nin Köln kentinde 2005 senesinde ilki
düzenlenen Railway Interiors Expo sempozyumunda sunduğu bildiridir. Benrhard
Rüger, şehirlerarası trenlerde yolcuların bagajlarını, kendilerine ayrılan bagaj
alanlarına değil de farklı noktalara koyduklarını ve bunun yolculuk konforu ve
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emniyeti açısından sakıncalar yarattığını, çalışmasında göstermiştir. Bernhard
Rüger (2005) çalışmasının başında şöyle söylemektedir:
“Yolcuların pek azı tasarımcıların istediği gibi davranırlar”.
Bu tespitten yola çıkarak Rüger (2005), yolcu beklentilerinin ve yolcuların gerçekte
nasıl davrandıklarının bilinmesinin, uygun bir araç tasarımı için temel bir koşul
olduğunu belirtmektedir.

Şekil 6.8: Yolcular bagajlarını yukarı kaldırmak istemiyorlar
Yolcular bagajlarını kaldırmak istemiyorlar. Bunun nedenlerinden bir tanesi, bagaj
için

ayrılmış

üst

bölmelerin,

işlevlerine

uygun

tasarlanmamış

olmalarıdır.

Başkalarına rahatsızlık vermeden ve ciddi bedensel gayret göstermeden, bu
bölümlere çoğu araçlarda bagaj yerleştirmek zordur.
Ayrıca yolculuk esnasında bagajdan bir şey almak gerektiğinde aynı sıkıntılar
tekrarlı bir şekilde yaşanacak ve etki alanındaki tüm yolcular bundan olumsuz
etkileneceklerdir. Gereksiz yakınlaşmalar ve iletişimler tedirginlikler yaratacaktır.

Şekil 6.9: Rastgele bırakılmış bagajlar
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Bagajlar için ayrılmış bu kısımlar kullanılamayınca, kişiler bavullarını ya da taşınır
eşyalarını gelişigüzel uygun gördükleri yerlere koyuyorlar. Bu da yolculuk konforunu
en önemlisi emniyetini ciddi bir şekilde olumsuz etkiliyor. Acil bir durumda bu
koridordan geçmenin imkânı yoktur (Şekil 6.9).
Yolcular bedelini ödemiş oldukları koltuklar yerine, kendi bagajlarının üstüne
oturmaktalar. (Şekil 6.10) Bu öncelikle onların konforsuz ve emniyetsiz bir yolculuk
yapmalarını kaçınılmaz kılarken, boş bir koltuğun atıl kalmasını sağlayarak
işletmenin verimini de düşürmektedir. Gerçekte boş koltuk varken, sistemde
koltuklar satılmış görünmektedir.
Peki, yolcular neden böyle davranmaktalar?
•

Öncelikle yolcular, taşınabilir eşyalarının kendilerine yakın olmasını istiyorlar.
Yolculuk esnasında ihtiyaç duyduklarında kolay ulaşabilmek istiyorlar.

•

Yolcular eşyalarını yukarı kaldırmak istemiyorlar. Bunun, hem zahmetli hem
de başka yolculara rahatsızlık vereceğini düşünüyorlar.

•

Yolcular, eşyalarıyla istedikleri an göz teması kurabilmek istiyorlar.
Mümkünse bunu sürekli yapabilmek istiyorlar.

Şekil 6.10: Bagajının üstüne oturan bir yolcu
Kendi beklentilerine ve isteklerine uygun davranan yolcuların oluşturduğu konforsuz
ve emniyetsiz ortamın bir sebebi de yanlış tasarım tercihleridir. Bernhard Rüger
(2005), yaptığı kavramsal çalışmayla bu problemlere çözüm getirmiştir.
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Şekil 6.11: Bagaj alanı için aralanmış koltuklar
Şekil 6.11’de görüldüğü gibi, basit bir yaklaşımla, bagajlar için uygun alanlar
oluşturulmuştur. Böylelikle kişiler bagajlarını bu koltukların birbirine bakan sırt
kısımlarında oluşan boşluklara koyabilecektir.

Şekil 6.12: Araç iç diyagramı
Bu alanlar ilave olarak aracın çeşitli noktalarında konumlanmış boş alanlarda
bırakılmıştır (Şekil 6.12). Ancak bu alanların yerleşimi, bagaj sahibinin bagajını
istediği zaman görebilmesine izin verecek tarzda düzenlenmiştir. Böylelikle, göz
kontağı kesintiye uğramaksızın sağlanmış olur.
Bu tasarım iyileştirmesinin bir bedeli vardır o da koltuk sayısındaki nispi azalmadır.
Ancak yapılan araştırma göstermiştir ki, emniyetli ve konforlu seyahat yolcu
taleplerini arttırmaktadır. Bu durum göz önünde tutulduğunda, uzun vadede
beklenenin ötesinde yolcu artışları olacaktır.
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7. YOLCU MEMNUNİYET ARAŞTIRMASI
Yolcu memnuniyet araştırması, bu tez çalışmasını hazırlayan kişinin 2000
senesinden beri çalışmakta olduğu ULAŞIM A.Ş.’nin (İstanbul’daki raylı sistem
işletmecisi) Kalite ve Kurumsal Gelişim Müdürlüğü tarafından GFK Araştırma
Şirketi’ne yaptırılmıştır.
Yolcu memnuniyeti araştırması, İstanbul’daki kent içi raylı toplu taşımacılık
sisteminin işletmecisi olarak, hafif metroda sunulan hizmetlerin kalitesinin artırılması
projesi kapsamında, yolcuların görüş ve önerilerini alarak çalışmalara yön vermek
amacıyla

yapılmıştır.

Araştırmanın

sonuçları

hem

mevcut

sistemlerin

iyileştirilmesinde hem de yeni oluşturulacak raylı sistem hatlarında tasarıma yön
veren veriler olarak kullanılacaktır.
Bu anket çalışmasının verileri, tez çalışması kapsamında yapılan alan çalışmalarına
yön vermesi açısından oldukça önemlidir.
7.1

Araştırma Metodolojisi ve Örneklem Seçimi

Araştırma yüz yüze anket yöntemiyle 12 – 28 Mayıs 2007 tarihleri arasında tüm
istasyonlarda yapılmıştır.
Araştırma İstanbul Metrosu yolcularının davranışlarına göre Hafta içi, cumartesi ve
pazar günleri yapılmıştır. Gün içerisinde ise sabah yoğun, sabah normal, öğle,
akşam yoğun, akşam normal saat dilimlerinde yolculuk davranışları dikkate alınarak
yapılmıştır. Araştırmada sıralı örneklem kuralı da uygulanmış buna göre istasyona
giriş yapan her beşinci kişi ile görüşülmüştür.
İstanbul Metrosu yolcularının memnuniyet düzeyleri ölçülürken ana kütlenin
tümünün

yani

İstanbul

Metrosu

yolcularının

tümünün

birden

gözlenmesi

olanaksızdır. Günlük yaklaşık olarak 180 bin yolcu taşıyan İstanbul Metrosunun tüm
yolcularının memnuniyet düzeylerini ölçmek hem katlanılması imkansız bir maliyetle
hem de gereksiz bir zaman kaybına neden olacaktır.
Bunun yerine, ana kütleyi tam olarak temsil edecek nitelikte bir örneklem seçimi
yaparak, ana kütlenin memnuniyet düzeyini ölçmek mümkün olabilmektedir. İstanbul
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Metrosu yolcuları için örneklem seçimi yapılırken temel olarak aşağıdaki kriterler
dikkate alınmış, örneklemin rastlantısallığı ilkesi göz ardı edilmemiştir.
•

İstasyonlardaki girişler

•

Kullanılan bilet türleri

•

Günlere göre yolculuklar

•

Saatlere göre yolculuklar

Çalışmanın gerçekleştirildiği zaman dilimleri aşağıdaki gibidir:
•

Sabah Yoğun (07:00-08:59)

•

Sabah Normal (09:00-11:59)

•

Öğlen (12:00-15:59)

•

Akşam Yoğun (16:00-19:59)

•

Akşam Normal (20:30-00:00)

Her bir kümedeki örneklem sayısını bulabilmek için, ana kütle sayısını kullanılabilen
örneklem sayısını hesaplama formülü kullanmıştır. Araştırma %3.46 hata payı
aralığında gerçekleştirilmiş ve %95 güven aralığında yapılmıştır.

ni =

Ni
1 + N i (e 2 )
(1.1)

burada,
ni = i. ana kütleyi temsil eden i. örneklem sayısı,
Ni = i. ana kütle,
e = hata payıdır.
İstanbul Metrosu Örneklem Sayısı şu şekilde olmuştur:
Planlanan

: 750

Gerçekleşen

: 761

Tablo 7.1: Yolcularla yapılan görüşmenin sıklığı
Görüşmenin
Kişide Yapıldığı
1-2
3–4
5–6
7–8
9 – 10
11 ve üstü
ORTALAMA

Kaçıncı
Frekans
240
247
155
76
30
13
761
4,09. kişi
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2007
Yüzde
31,5
32,5
20,4
10
3,9
1,7
100,0

Araştırma süresince gerçekleştirilecek olan görüşme tasarımı rastlantısal olarak
karşılaşılan her 5. kişi üzerinden kurgulanmıştır ve her kabul etmeyenin ardından bir
sonrakiyle görüşme imkânı aranmıştır. Buna göre, görüşme yapılan kişilerin kaçıncı
kişiler olabildiğine dair yukarıdaki tabloda soldan birinci sütun üzerinden soldan
ikinci sütuna bakıldığında ilk seferinde 5. kişiyle görüşülebilme oranı %15,51’de
kalmıştır ve bu en son 21. kişiye kadar ulaşmıştır (Tablo:7.1).
Hafta içi ve hafta sonu bakımından anketlerin yapılma durumuna bakıldığında
anketlerin %75,2’sinin hafta içi, %24,8’inin ise hafta sonu gerçekleştirildiği
görülmektedir (Şekil 7.1).

100
80

75,2

60
40
20

13,9

10,9

Cumartesi

Pazar

0
Hafta içi

Şekil 7.1: Yolcularla görüşmelerin yapıldığı günler
Araştırmaya konu olan görüşmeler şu istasyonlarda yapılmıştır. (Tablo 7.2)
İstanbul Metrosu örneklem bilgileri özetle şöyledir:
n (Örneklem)

:761 kişi

GA(Güven Aralığı) : %95
e (Hata Payı)

: %3.54
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Tablo 7.2: Görüşmenin yapıldığı istasyon
2007

İstasyonlar

Frekans

Yüzde

Aksaray

108

14,2

Emniyet

38

5,0

Ulubatlı

23

3,0

Bayrampaşa

32

4,2

Sağmalcılar

37

4,9

Kartaltepe

30

3,9

Otogar

59

7,8

Esenler

54

7,1

Terazidere

22

2,9

Davutpaşa

24

3,2

Merter

17

2,2

Zeytinburnu

68

8,9

Bakırköy

31

4,1

Bahçelievler

23

3,0

Ataköy

75

9,9

Yenibosna

82

10,8

Dünya Ticaret Merkezi

8

1,1

Havaalanı

30

3,9

TOTAL

761

100

İstanbul Metrosu örneklem bilgileri özetle şöyledir:
n (Örneklem)

:761 kişi

GA(Güven Aralığı) : %95
e (Hata Payı)

: %3.54
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7.2

Memnuniyet Ölçümü

Yolcuların yolculuklarının kalitesini belirten çeşitli kriterler ile ilgili memnuniyet
düzeyleri ölçüldü (Ulaşım A.Ş., 2007). Memnuniyet düzeyleri 1 (kesinlikle memnun
değilim), 2 (memnun değilim), 3 (pek memnun değilim), 4 (biraz memnunum), 5
(memnunum) ve 6 (kesinlikle memnunum) şeklinde ölçeklendirildi. Ortalama
memnuniyet düzeyleri bu değerlerin ortalaması alınıp 16,67 ile çarpılarak bulundu.
Bu nedenle 100 değeri ankete katılan tüm yolcuların ‘kesinlikle memnun’, 83 değeri
‘memnun’ 67 değeri ‘biraz memnun’, 50 değeri ‘pek memnun değil’ 33 değeri
‘memnun değil’ ve 17 değerinin ‘kesinlikle memnun değil’ olduğunu göstermektedir.
Araştırmada dikkate alınan hizmet kriterleri aşağıdaki gibidir (Tablo: 7.3).
Tablo 7.3: Hizmet kriterleri grupları
Gruplandırma
Zaman faktörü
İstasyon konforu

Hizmet Kriterleri
Araç bekleme süresi
Sefer tarifelerine uyum
Yolculuk süresi
İstasyonların temizliği
İstasyonların aydınlatması
Araç içi bilgilendirme
İstasyonlardaki yönlendirme tabelaları ve yönlendirme işaretleri
Seferlerde meydana gelen aksama durumlarında istasyonlarda
yapılan bilgilendirme

Bilgilendirme

Araç Konforu

Güvenlik
Karşılama
Erişim

Diğer Hizmet Kriterleri

Seferde meydana gelen aksama durumlarında trende yapılan
bilgilendirme
İstanbul Ulaşım İnternet sitesinden sağlanan bilgilendirme
hizmetleri
İstanbul Ulaşım Yolcu Hizmetleri Hattından sağlanan
bilgilendirme hizmetleri
Araçların temizliği
Havalandırma sistemi
Doluluk oranı
Gürültü ve titreşim seviyesi
Araç güvenliği
İstasyon güvenliği
Gişe görevlilerinin tutum ve davranışları
Güvenlik görevlilerinin tutum ve davranışları
İstasyonlara erişim
Yürüyen merdivelerin çalışma durumu
Yolculuk ücreti
Jeton alma durumu
Akbil makinalarının çalışma durumu
Turnikelerin çalışma durumu
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Hizmet kriterlerinin memnuniyet düzeyleri cinsiyet, yaş, araç sahipliği, eğitim,
medeni durum, metro kullanım sıklığı ve ailenin aylık gelirine göre değişmektedir.
Aşağıdaki bölümde bu kategorilere göre hizmet kriterlerinin memnuniyet düzeyleri
incelenecektir.
7.3

Araştırma Bulguları

Demografik Ve Sosyo-Ekonomik Profil
•

Görüşülen kişiler ağırlıklı olarak 14-25 yaş grubundadır. (%59,7)

•

Araştırma kapsamında lise mezunları (%46) ilk sırada, ilköğretim mezunları
(%21,2) ikinci sırada yer almaktadır.

•

Görüşülen kişilerin %75,4’ü erkek yolculardan oluşmaktadır.

•

Görüşülen kişilerin üçte birine yakınını öğrenciler (%29,4) oluşturmaktadır.

•

Yolcuların çoğunluğu bekarlardan (%71,4) oluşmaktadır.

•

Metro en çok orta gelir grubu (%44,3) tarafından tercih edilmektedir.

•

Metro yolcularının %36,8’inin özel aracı vardır. Bu yolcuların %53,9’u araç
sahibi olmalarına ve aynı güzergahta kendi araçlarıyla yolculuk yapabilme
imkanlarına rağmen metroyu kullanmaktadırlar.

Yolculuk Karakteristikleri
•

Katılımcı yolcuların ağırlıklı olarak 26-30 dakika arasında tüm seyahatlerini
tamamladıkları anlaşılmaktadır.

•

Metro en çok hafta içi kullanılmaktadır.

•

Metronun ağırlıklı olan kullanım amacı iş konseptine odaklanmaktadır.

•

Araştırma kapsamında her türlü bilet kullanıcısı ile karşılaşılmış ve en çok
kullanılan bilet türü jeton olmuştur.

•

Sınırsız akbil kullandığını belirtenler, en çok 6 ay-1 yıl aralığında sınırsız
akbil kullandıklarını belirtmişlerdir.

•

Metro istasyonuna gelme süreleri 5 dakikadan daha az sürelerden başlayıp 1
saati aşan sürelere kadar genişlemektedir. En yoğun katılım 6-10 dakika
arasında belirlenmiştir.

•

Katılımcı yolcular birinci sırada yürüyerek, ikinci sırada ise otobüsle metroya
ulaştıklarını ifade etmişlerdir.

•

Yolculuk esnasında çeşitli rahatsızlıklar yaşadığını ifade eden yolcuların
oranı %40 olarak belirlenmiştir.
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•

Rahatsızlık veren durumların başında %71 ile araçların kalabalık olması ve
%28,1 ile diğer yolcuların tutum ve davranışları gelmektedir.

•

Metroda, güzergahın bir ucundan diğer ucuna kadar seyahat edenlerin oranı
toplam denekler içerisinde %0,8’lik bir dilime tekabül etmekte, ardışık
istasyonda inenlerse %4,3’lük bir toplamı oluşturmaktadırlar. En yüksek
oranlı seyahatler ise %13,5 ile üç istasyonlu seyahatler olmaktadır.

•

Metroya binme sıklıkları günlük ifadelerde %40,2 ile günde 2 defa binenlerden
oluşmaktadır.

7.4

Memnuniyet Ve Önem Analizi

Araştırmada; zaman faktörü, istasyon konforu, bilgilendirme, araç konforu, güvenlik,
karşılama, diğer hizmet kriterleri gibi konular ve bunların alt başlıklarında
memnuniyet sorgulamaları yapılmış ve demografik dağılıma göre farklılıklar arz etse
de bütün konularda 49-85 düzeylerinde memnuniyet seviyelerine ulaşılmıştır. Alt
kriterlerde en yüksek ve en düşük memnuniyet düzeyleri sırasıyla aşağıdaki gibidir:

7.5

•

Turnikelerin çalışma durumu

85,23

•

İstasyonlardaki yönlendirme tabelaları ve yönlendirme işaretleri

85,19

•

Yolculuk süresi

83,84

•

Araçlardaki gürültü ve titreşim seviyesi

72,68

•

Yolculuk ücreti

71,12

•

Araçlardaki kalabalıklık seviyesi (doluluk oranı)

49,37

Memnuniyet Ve Önem Analizi Sonuçları

Memnuniyet ve önem değerlendirmeleri önceliklerin tespitinde iki farklı şekilde
analize tabii tutulmuştur. İlk analizde kriterlerin 100 üzerinden değerlendirmeleri
yapılarak

öncelik

düzeyleri

belirlenmiş

(GAP

Analizi),

ikinci

analizde

ise

değerlendirmelerin farkları alınarak daha kapsamlı bir incelemeye gidilmiştir. Bu
analizde sadece “Memnunum” ve “Kesinlikle Memnunum” cevaplarını verenler
memnun kabul edilmiş, diğer cevapları verenler memnun olmayanlar olarak kabul
edilmiştir. Yine aynı uygulama önem değerlendirmelerine de uygulanmış elde edilen
değerler “Önem-memnuniyet analizi = önem x (1- memnuniyet)” formülüne göre
analiz edilmiştir. Her iki analizin sonucunda oluşan öncelik sıralamaları aşağıdaki
gibidir.
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GAP Analizi
Bireylerin I. öncelikte hizmet kriterlerinden çok önem verdikleri fakat memnun
olmadıkları kriterler aşağıdaki gibidir:
•

Araçlardaki güvenlik seviyesi

•

Araçlardaki kalabalıklık seviyesi (doluluk oranı)

•

Araçların içindeki havalandırma sistemi (sıcaklık nem durumu)

•

İstasyonlara erişim

Bireylerin II. öncelikte hizmet kriterlerinden hem önem vermedikleri hem de memnun
olmadıkları kriterler aşağıdaki gibidir:
•

Araçlardaki gürültü ve titreşim seviyesi

•

İstanbul Ulaşım İnternet sitesinden sağlanan bilgilendirme hizmetlerinden
duyduğunuz memnuniyet seviyesi

•

Yolculuk süresi

Bireylerin III. öncelikte hizmet kriterlerinden memnun oldukları ama önem
vermedikleri kriterler aşağıdaki gibidir:
•

Akbil makinelerinin çalışma durumu

•

Araç içi bilgilendirme hizmetleri (anonslar, uyarılar, güzergah haritası)

•

İstasyonlardaki güvenlik seviyesi

•

İstasyonların temizliği

•

Jeton satış hizmeti

•

Yolculuk ücreti

Memnuniyet Önem Analizi:
Bu analizde ise I. öncelikte bireylerin on bir hizmet kriterlerine çok önem verdikleri
belirlenmiştir.
1. Hafif Metro aracını bekleme süresi
2. İstanbul Ulaşım İnternet sitesinden sağlanan bilgilendirme hizmetleri
3. Seferlerde meydana gelen aksama durumlarında istasyonlarda yapılan
bilgilendirme
4. Jeton satış hizmeti
5. Yürüyen merdivenler yürüyen bant ve asansörlerin çalışma durumu
6. İstasyonlardaki güvenlik seviyesi
7. Araçlardaki güvenlik seviyesi
8. Araçların içindeki havalandırma sistemi (sıcaklık nem durumu)
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9. Araçlardaki gürültü ve titreşim seviyesi
10. Yolculuk ücreti
11. Araçlardaki kalabalıklık seviyesi (doluluk oranı)
II. öncelikte on üç hizmet kriteri belirttikleri belirlenmiştir:
1. İstasyonlardaki yönlendirme tabelaları ve yönlendirme işaretleri
2. Turnikelerin çalışma durumu
3. Yolculuk süresi
4. Araç içi bilgilendirme hizmetleri (anonslar uyarıl ar güzergah haritası)
5. İstasyonların aydınlatması
6. Araçların temizliği
7. Araçların sefer tarifelerine uyumu
8. İstasyonların temizliği
9. Seferde

meydana

gelen

aksama

durumlarında

trende

yapılan

bilgilendirmeler
10. Akbil makinelerinin çalışma durumu
11. Gişe görevlilerinin size karşı tutum ve davranışları
12. Güvenlik görevlilerinin size karşı tutum ve davranışları
13. İstasyonlara erişim
7.6

Sonuç

İstanbul Metrosu Yolcu Memnuniyeti Araştırması sonucunda aşağıdaki gibi önemli
bulgulara ulaşılmıştır:
Memnuniyet

düzeyi ortalama 79,09 seviyesindedir. Ortalamanın

memnuniyet düzeyinin en yüksek çıktığı üç konu şöyledir:
•

Turnikelerin çalışma durumu

•

İstasyonlardaki yönlendirme tabelaları ve yönlendirme işaretleri

•

Yolculuk süresi

Memnuniyet düzeyinin en düşük olduğu üç konu ise şunlardır:
•

Araçlardaki gürültü ve titreşim seviyesi

•

Yolculuk ücreti

•

Araçlardaki kalabalık seviyesi (doluluk oranı)
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yanı sıra

Memnuniyet düşüşünün olduğu alanlar şunlardır:
•

İstasyonlardaki güvenlik seviyesi

•

Araçlardaki güvenlik seviyesi

•

Araçların içindeki havalandırma sistemi (sıcaklık, nem durumu)

•

Araçlardaki kalabalık seviyesi (doluluk oranı)

•

Araçlardaki gürültü ve titreşim seviyesi

•

Yolculuk ücreti

Görüldüğü üzere birçok kriterde memnuniyet düşüşü olmuşsa da, en düşük değerli
memnuniyet %49 seviyesindedir. Ayrıca, memnuniyet düzeylerinin ağırlıklı olarak
%70 ve %85 bandına oturduğunu da belirtmek gerekir. Bu oranlar yüksek dereceli
müşteri memnuniyeti oranları olarak kabul edilemezler.
İstasyonlardaki yönlendirme tabelaları ve yönlendirme işaretleri ile ilgili sonuçlar ise
şaşırtıcıdır. Otogar istasyonu özelinde derinlemesine incelenmiş olan yolcu
bilgilendirme ve yönlendirme sisteminin çok doğru çalışmadığı, bir sonraki başlıkta
yer verilmiş olan alan çalışması ile açıkça görülmektedir. Buna rağmen, memnuniyet
düzeyinin yüksek oluşu şaşırtıcı olmakla birlikte, toplum beklentileri ve beğeni
seviyeleri

üzerine

ayrı

bir

araştırma

düşündürtmektedir.
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projesinin

yapılması

gerekliliğini

8. ALAN ÇALIŞMALARI VE TASARIM ARAŞTIRMALARI
Çalışmanın bu kısmında, tez çalışması kapsamında yapılmış alan çalışmalarına yer
verilmiştir. Bu çalışmalar, ilk bölümde verilen teorik altyapı dikkate alınarak
oluşturulmuştur.
İstanbul hafif raylı sistem hattını kullanan yolcuların memnuniyetini ölçmek için
yapılmış araştırma raporu verileri ışığında, yolcu bilgilendirme sistemlerinin analizi
ve geliştirilen çözüm örnekleri ile Vandalizm ve tasarım arasındaki ilişkinin raylı
sistem istasyonlarında kullanılan oturma grubu örneği kapsamında incelenmesi, bu
başlık altında sunulmuştur.
8.1

Yolcu Bilgilendirme Ve Yönlendirme Sistemi: Otogar İstasyonu

12 – 28 Mayıs 2007 tarihleri arasında, İstanbul’daki raylı sistem hatları işletmecisi
Ulaşım A.Ş (Ulaşım A.Ş, 2007) firması tarafından yaptırılmış olan araştırma
sonuçlarına

göre,

yolcuların

bilgilendirme

ve

yönlendirme

sistemlerinden

memnuniyeti % 85 mertebelerinde tespit edilmiştir.
Tablo

7.4’te

İstasyon

bazında

anket

sonuçlarının

dağılımı

görülmektedir.

Yolculardan, Yönlendirme Tabelaları Ve Yönlendirme İşaretlerinden Memnun olup
olmadıkları kendilerine sorulduğunda, altı seviyede cevap vermeleri istenmiştir.
Bunlar;
1- Kesinlikle Memnun Değilim
2- Memnun Değilim
3- Pek Memnun Değilim
4- Biraz Memnunum
5- Memnunum
6- Kesinlikle Memnunum
Tablo 7.4’te memnuniyet dereceleri ilk satırda 1’den 6’ya kadar olan nümerik
ifadelerle gösterilmiştir.
Bu tabloya göre, Otogar istasyonunda 60 kişiyle yapılan karşılıklı görüşmeler
neticesinde; 2 yolcu “Memnun Değilim”, 1 yolcu “Pek Memnum Değilim”, 6 yolcu
“Biraz Memnunum”, 31 yolcu “Memnunum”, 20 yolcu ise “Kesinlikle Memnunum”
cevaplarını vermiştir.
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Tablo 7.4: Yönlendirme tabelaları ve yönlendirme işaretlerinden memnuniyet
ölçümünün istasyonlara göre dağılımı
İstasyon
Aksaray
Emniyet
Ulubatlı
Bayrampaşa
Sağmalcılar
Kartaltepe

1
0
0
0
1
0
0

2
0
0
0
0
0
3

3
4
1
1
0
3
0

4
4
2
0
3
5
4

5
51
21
12
16
23
14

6
48
14
10
11
6
9

Toplam
107
38
23
31
37
30

Otogar

0

2

1

6

31

20

60

Esenler
Terazidere
Davutpaşa
Merter
Zeytinburnu
Bakırköy
Bahçelievler
Ataköy
Yenibosna
DTM
Havaalanı
Toplam

0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
1
4

1
1
0
0
0
0
0
1
2
0
0
10

2
1
0
0
2
0
0
2
3
1
2
23

4
2
1
0
4
6
1
8
5
0
3
58

33
12
13
5
39
16
18
58
50
2
10
424

13
7
11
11
24
8
4
6
21
5
14
242

53
23
25
17
69
30
23
75
82
8
30
761

Ancak yolcularla birlikte yapılan seyahatlerdeki gözlemlerde ve işletme esnasında
alınmış video kayıtlarında, yolcu bilgilendirme sisteminin yeterli seviyede olmadığı
ve işletme genelinde yolculuk konforunu ve emniyetini olumsuz yönde etkileyen bir
durum ortaya koyduğu görülmüştür.
Pilot İstasyon: Otogar
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından İstanbul'da kent içi raylı sistemlerin
işletmeciliğini yapmak üzere kurulan İstanbul Ulaşım A.Ş. toplam 64 km
uzunluğundaki 7 kent içi raylı sistem hattının işletmeciliğini yapmaktadır.
İşletmeciliğini yaptığı Zeytinburnu-Kabataş tramvay hattı Uluslararası Toplu
Taşımacılar Birliği tarafından yüksek yolcu talebini karşılama alanında dünyada en
iyi uygulama seçilen Ulaşım A.Ş. her gün 700.000 in üzerinde yolcuya hizmet
vermektedir.

İstanbul’da

giderek

ivme

kazanan

raylı

sistem

yatırımlarının

tamamlanmasıyla birlikte kısa zamanda çok daha fazla sayıda yolcuya hizmet
verecek olan Ulaşım A.Ş. 2005 yılında imzaladığı Uluslararası Toplu Taşımacılar
Birliği Sürdürülebilir Gelişme Beyannamesi ile sürdürülebilir gelişme alanındaki
taahhüdünü de ortaya koymuştur.

68

Şekil 7.2: İstanbul’daki raylı sistem hat şeması
1989 yılından bu güne yolcu taşımaya devam eden Aksaray - Havalimanı Hafif
Metro hattı, hizmet verdiği bölge ve güzergâh üzerinde günlük 220.000 yolcu ile
taşıyıcı aks konumuna gelmiştir. 1. etabında Aksaray - Kartaltepe arasında hizmet
veren Metro, 18 Aralık 1989 tarihinde Esenler, 31 Ocak 1994 tarihinde Otogar ve
daha sonrasında ikinci etabı oluşturan Terazidere, Davutpaşa, Merter, Zeytinburnu
ve Bakırköy istasyonlarının da açılması ile potansiyelini arttırmıştır. Zaman içinde
yapılan yatırımlarla yeni istasyonlar sisteme dâhil edilmiş, son olarak ta 13 Aralık
2002 tarihinde Dünya Ticaret Merkezi ve Havalimanı istasyonları da açılmıştır.
Aksaray Havalimanı güzergâhında toplam 18 istasyon bulunmaktadır. Bunların, 6
tanesi ortak kullanılan Orta Peron, 11 tanesi İkili Peron, Otogar' da bulunan bir
tanesi ise 3 hattın geçiş yapabildiği İkili Ortak Peron şeklinde inşa edilmiştir. Tüm
istasyonlarda kapalı oturma alanları bulunmakla beraber, 9 istasyonda toplam 28
yürüyen merdiven, 4 istasyonda toplam 7 asansör ayrıca Aksaray istasyonunda
merdivenlerin kullanılarak inilmesini sağlayan özel yapım bir de özürlü aracı
bulunmaktadır. Halen Aksaray ve Zeytinburnu bölgelerinde tramvaya aktarma
yapılabilen metro hattında tüm istasyonlar 24 saat kapalı devre kamera (CCTV)
sistemi ile izlenmektedir.
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Şekil 7.3: Dünya ticaret merkezi istasyonu
Yolcu yönlendirme ve bilgilendirme sisteminin, yolculuk konforu ve emniyeti
üzerindeki

etkisinin

araştırıldı

bu

alan

çalışması

için

Hafif

Metro

Hattı

istasyonlarından Otogar istasyonu pilot istasyon olarak seçilmiştir. Otogar istasyonu
bir aktarma istasyonudur. Otobüs terminaline gelen yolcular kent içine ve
Havaalanı’na bu noktadan dağılmaktadırlar. Farklı kültür ve sınıftan yolcuların bir
araya geldiği, bir kesişme istasyonu olma durumuyla diğer istasyonlardan oncelikli
bir değeri vardır. Otogar istasyonunun bu konumu, sahip olduğu bilgilendirme ve
yönlendirme sisteminin önemini bir kat daha artırmıştır.
Otogar metro istasyonunda mevcut olan yolcu bilgilendirme sisteminin, yolculuk
konforu, yolculuk emniyeti ve yolcu etkileşimi bağlamında inceleneceği alan
çalışmasından elde ettiğimiz veriler, sistemin iyileştirilmesi ve yeniden tasarlanması
çalışmalarında kılavuz niteliği taşımaktadır.
Otogar istasyonundaki, yönlendirme ve bilgilendirme sistemini incelemeden önce,
mevcut olan işletme sistemini anlamamız gerekmektedir.
İşletme Sistemi
Otogar istasyonundaki yönlendirme ve bilgilendirme sistemini doğru analiz
edebilmek

için

öncelikle

gün

boyu

yapılan

işletme

koşullarını

tanımak

gerekmektedir. Otogar istasyonu bir aktarma istasyonudur. Bu istasyondan üç farklı
yöne dağılım gerçekleşir. Bunlar Havaalanı, Esenler ve Aksaray yönüdür.
Otogar istasyonunun bu aktarma istasyonu olma özelliğinin yanı sıra bir başka
önemli özelliği de, yolcu yoğunlukları göz önüne alınarak yapılmış iki farklı işletme
programına sahip olmasıdır. Böylelikle yolcu yığılmalarının önüne geçilmek
istenmektedir. Bu iki farklı işletme uygulamalarını Doruk saat ve Normal saat işletme
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koşulları olarak isimlendirilecektir. 2004 senesinde başlamış olan uygulamanın
detayları aşağıdaki gibidir.
Doruk Saat Uygulaması
Doruk saat uygulaması, işletmenin hizmete girmesinden 09.00 saatine kadar devam
eder. Bu uygulamada Aksaray istasyonundan kalkan boş araç Otogar istasyonuna
kadar yolcusuz gelir ve buradan Esenler yolcusunu alarak Esenler istikametine
gider. Esenler istikametinden gelen araç Otogar istasyonunda durarak Aksaray
istikametine gider. Havaalanı istikametinden gelen araç Otogar istasyonunda durur
ve Aksaray istikametine devam eder.

Şekil 7.4: Doruk saat işletme koşullar
Normal İşletme Uygulaması:
Bu program, doruk saatler dışında uygulanır. Bu sistemde, Aksaray istikametinden
boş araç gelmez. Aksaray istikametinden gelen araç Otogar istasyonunda, Esenler
yolcusunu bırakır ve Havaalanı istikametine gider. Esenler-Otogar istasyonları
arasında mekik seferi yapan araç Otogar istasyondan Esenler yolcusunu alır.
Havaalanı istikametinden gelen araç, Esenler yolcusunu Otogar’da mekik seferi
yapan araca aktarır.
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Şekil 7.5: Normal zaman işletme koşulları
Yolcu Bilgilendirme Sisteminin Sahip Olması Gereken Özellikler
Yolcu bilgilendirme sistemlerinde bulunması gereken özellikler, başka bir deyişle
yolcunun elde etmek istediği bilgiler şunlardır:
•

Şu anki zaman

•

Gidilecek istikamet ve gelecek olan aracın varış zamanı

•

Gelecek olan aracın uğrayacağı istasyonlar

•

Aracın istasyonda hangi noktada duracağı

•

Bulunan istasyondan diğer hangi noktalara ulaşabilineceği

•

Aktarma yapılması gereken büyük bağlantı noktalarının tarifi

•

Değişen işletme şartlarından anında haberdar olmak

•

İstasyonu nasıl kolayca terk edeceğinin bilgisini bulmak

Yukarıda bahsi geçen bilgilerin, istasyon içindeki konumlandırılmaları, içerikleri,
formları ve uyumluluğu, sistemin doğru algılanması ve yolcu tarafından dikkate
alınması açısından çok önemlidir. Dolayısıyla, yolcu bilgilendirme sistemleri hem
fiziksel yapıları hem de içerikleri anlamında doğru yapılandırılmalıdır.
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Mevcut Sistem ve Problemler
Otogar istasyonundaki yolcu bilgilendirme sistemi yukarıda bahsi geçen kriterlerin
dışındadır. Mevcut yolcu bilgilendirme sistemi, gün içinde uygulanmakta olan farklı
iki işletme programına (yukarıda tarif edildiği gibi dinamik yapıya sahip işletme
sistemine) statik yapısıyla cevap verememekle birlikte biçimsel yeterliliklere de sahip
değildir.
•

Bilgilendirme Sistemi doğru bilgileri içermemektedir. Doruk saat uygulaması
içerisinde istasyonda bulunan hiç bir yönlendirme levhası doğru bilgiyi
taşımamaktadır.

•

Bilgilendirme sistemi güncel bilgileri içermemektedir.

•

Bilgiler açık değildir.

•

Konumlandırma problemleri mevcut ve yolcunun bilgi öğrenme biçiminden
bağımsız uygulanmıştır.

•

İçeriklerde farklı formatlar kullanılmıştır. Bir standart yoktur.

•

Biçimlerde farklı geometriler kullanılmıştır. Bir standart yoktur.

•

Gereksiz Bilgilendirme levhaları vardır. Ne işletme ne de yolcu için önem arz
etmeyen bilgilendirme levhaları istasyonu bir nevi tabela mezarlığına
çevirmiştir.

Şekil 7.6: Otogar istasyonu havaalanı istikameti
Şekil 7.6’da, doruk saat uygulamasında yolcuların nasıl yanıltıldığı görülmektedir.
Kırmızı ile gösterilmiş yönler, araçların doruk saatlerde gittikleri gerçek yönlerdir. 1
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ile numaralandırılmış ok Havaalanı istikametini, 2 ile numaralandırılmış ok Aksaray
istikametini temsil etmektedir. Bu durum mevcut tabelalar ile çelişki arz etmektedir.

Şekil 7.7: Tabela kirliliği
Şekil 7.7’de, istasyondaki tabela kirliliği net şekilde görülebilmektedir. İstasyon
boyunca peronlarda çıkış yönünü gösteren farklı formatlarda toplamda 16 adet
tabela kullanılmıştır. Yalnızca yanlarda iki çıkışı bulunan bir istasyon için gereksiz bir
sayıdır. Gereksiz tabela sayısındaki fazlalık, yolcuların görmek zorunda oldukları
tabelaları gizlemektedir. Yolcuların dikkati dağılmakta, kargaşa onlara “Buradan bir
bilgi alamazsın” mesajı vermektedir. Kaotik bu durum, yolcuyu kestirme yollara
sürükleyerek, bir başka yolcuya ya da görevliye sorarak bilgi alma tercihi
yaptırmaktadır. Kamu alanlarında bu türlü iletişimler genelde, sosyal yapının
yardımlaşmayı önceleyen yapısıyla tehlikesiz ve olağan görünürken, bazı
durumlarda rahatsızlık verebilir.
Ayrıca bu peron doruk saat uygulamasında kapalı tutulmaktadır.. Ancak peronun bu
saatler arasında ne maksatla ve ne sureyle kapalı tutulduğuna dair hiç bir yerde bir
bilgiye rastlanmamıştır. 5 ile çerçevelenmiş tabelaya aşağıdaki resimde ayrıca
değinilecektir.
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Şekil 7.8: Beş numaralı tabela detay görüntüsü
Şekil 7.8’de görülen tabela yine yolcuyu yanıltan bir tabela olarak mekanda
konumlanmıştır. Bu tabelada istasyon dışındaki yerleşim tarif edilmeye çalışılmıştır.
Ancak gerek oklar ve gerekse tabelanın konumlandırıldığı yer bunun bir metro
güzergâh tabelası gibi algılanmasına sebebiyet vermektedir. Bu tabela gerçekten bir
gereklilik ise bunun en azından üst bilet katında yer alması gerekmektedir. İki
simetrik çıkışı olan yani iki çıkıştan da ortak mekâna ulaşılan istasyon mimarisinde
bu tabelaya kesinlikle ihtiyaç yoktur.

Şekil 7.9: Havaalanı istikametinden istasyon girişi
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Şekil 7.9’da daire içine alınmış tabela çok öncelerden, Yenibosna istasyonunun son
istasyon olduğu eski dönemlerden kalma bir tabeladır. Bunun kaldırılması
gerekmektedir.
Peron katına doğru inen yolcunun, karşılaştığı bu hatalı tabela, aşağıda yer alan
tabelalara karşı kendisinde bir güvensizlik oluşturacaktır. Zira bu hatalı tabelanın
verdiği mesaj “yönlendirme sistemi eskidir, uyanık ol” mesajıdır.
Bu resimlere ilave olarak EK B’de verilmiş olan video görüntüleri yolcuların bu denli
karmaşık bir yönlendirme sistemi içerisindeki tercih ve davranış biçimlerini görmek
açısından çok önemlidir ve analiz açısından tamamlayıcı niteliktedir.
Yolcu Davranışı Analizi
Yukarıda tarif edilmiş olan yolcu bilgilendirme sistemi karakteri, yolcu davranışı
üzerinde çift taraflı bir etki oluşturmaktadır. Etkileşim negatif yöndedir. Bu, yolculuk
konforu, emniyeti ve sürekliliği üzerinde olumsuz ve direk bir etki oluşturmaktadır.
Yapılan saha araştırmasında (bkz. Ek B’deki video görüntüleri), yolcu profili ne
olursa olsun benzer davranış kalıplarının oluştuğu tespit edilmiştir. Seçiciliğini,
okunabilirliğini ve güvenilirliğini kaybetmiş bilgilendirme sistemi, yolcunun aklını
karıştırmakta, günün stresine ilave yükler getirerek düzen bozucu davranış
kalıplarına yol açmaktadır.

Şekil 7.10: Yolcuların aracın gideceği yön hakkında tartışması
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Kamera görüntüsünden elde edilen bu karede (Şekil 7.10), muhtemelen
şehirlerarası yolculuğun akabinde istasyona gelmiş bir yolcu, diğer yolcularla aracın
hangi yöne gideceğine dair konuşuyor. Yorgun, dikkati zayıflamış bir yolcunun içinde
bulunabileceği en müşkül durum bu karede kendine yer buluyor.

Şekil 7.11: Çocuğuyla son anda araçtan inen bir yolcu
Yine kamera görüntüsünden elde edilen bu karede (Şekil 7.11), yolculuğun gerçek
emniyet derecesi açısından sıkıntı oluşturacak bir hadiseye şahitlik ediliyor. Yanlış
araca binen çocuklu vatandaş, araç içerisinde yapılan uyarı neticesinde son anda
araçtan inmeye çalışıyor. Ancak makinist neredeyse kapıları kapatma komutunu
vermiştir.
Bunun neticesinde yaşananlar, alınan anlık kararların sistem ve kullanıcı üzerinde
ne denli tehlikeler yarattığının bir örneğini oluşturmaktadır.
Bu ve benzeri durumların varlığı sebebiyle yolcu nezdinde işletme, itibarını yitirir. Bu
durum kişinin bir takım itibar alanları oluşturma çabası içine girmesine neden olur.
Düzensizliği belirginleştirmede kendince katkılarda bulunur ki bu genelde olumsuz
etkiler meydana getirir.
Düzensiz yapı içindeki kişi, kendi yapmış olduğu yanlışın ya da sebep olduğu
düzensizliğin fark edilmesinin mümkün olmadığını (ki genelde fark edilemez ve
tespit edilemezler) düşünür. Bu sistem güvenliğinin de bozulduğu anlamına gelir.
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Yapılan araştırmada görülüyor ki, yolcuların anlık kararlar alması (yanlış binilen
araçtan

hemen

inmeye

çalışmak

gibi)

tedirgin

davranış

kalıpları

ortaya

çıkarmaktadır. Bu ciddi yaralanmalara yol açabilecek büyük kazaların meydana
gelebileceğine işaret etmektedir.
Var olan yolcu bilgilendirme sisteminin ortaya çıkardığı tablo, kurum saygınlığını
sorgulatmaktadır. Bu ise kurumca koyulmuş kuralların çiğnenmesine dönük bir telkin
olarak algılanabilir. Yolcuların, peron üzerine çizilmiş (araç yanaştığında platform
üzerinde durmaları gereken noktaları gösteren) çizgilere riayet etmemesi buna bir
örnektir.
Yolcu bilgilendirme sistemi, güvenli, konforlu ve sürekli bir yolculuk standardı için
yukarıda bahsedilen konuların çerçevesinde tekrar ele alınmalıdır. Dinamik işletme
koşullarını statik yönlendirme ve bilgilendirme sistemiyle tarif etmenin imkânı yoktur.
Dolayısıyla bilgilendirme sisteminin de dimanik bir yapıya, güncel bilgileri anında
yolcuya iletebilecek bir seviyeye gelmesi zaruridir.
Düzenli, sürekli ve doğru bilgilendirilen yolcu, izlenmese dahi ciddi kurum imajını her
zaman üzerinde bir otorite olarak algılayacak ve davranış biçimini bu algılarla olumlu
yönde şekillendirecektir.
Çözüm Geliştirme Çalışmaları
Ulaşım A.Ş, var olan yönlendirme ve bilgilendirme sistemindeki eksiklikleri gidermek
amaçlı 2007 senesi içinde bir çalışma başlatmıştır. Halen devam etmekte olan bu
çalışma ile nispi biri rahatlama sağlanacak olmakla birlikte daha köklü çözümler için,
araç konumuna duyarlı, ortak merkezden haberleşme yeteneğine sahip dijital
göstergelerin uygulamaya alınması gerekmektedir.
Hali hazırda devam etmekte olan çalışmadan bazı örnekler aşağıda sunulmuştur.
Amaç sistemi belirli standartlara getirmek, tüm istasyonlarda algının sürekliliğini
bozmadan bütünlüğü korumaktır.
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Şekil 7.12: Yolcuların görüş açılarının tespiti
Mevcut sistemdeki yön ve bilgi levhalarının yükseklikleri gelişi güzel tayin edilmiş.
Bu yenileme çalışmasında benzeri hataları yapmamak için ergonomi araştırmaları
yapılmaktadır.

Şekil 7.13: Konumlandırma analizi
Şekil 7.13’te görüldüğü gibi, yolculuk hareketlerinin aksları belirlenerek tabelalar için
en uygun yerler tespit edilmektedir.
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Şekil 7.14: Okların standartlaştırılması
Mevcut

sistemde

farklı

formatlarda

semboller,

yazılar

ve

piktogramlar

kullanılmaktadır. Bunların standartlaşması ve tüm istasyon ve araçlarda ortak dilin
kullanılması zaruridir. Bu bağlamda, yenileme projesinde bu bakış açısı kilit rol
oynamaktadır. (Şekil 7.14 ve 7.15)

Şekil 7.15: Yazıda ortak dilin oluşturulması
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8.2

Vandalizme Karşı Tasarım

Vandalizm ile mücadele çok yönlü bütüncül bir yaklaşımla mümkündür. Eğitim,
sosyal adalet, sosyal barış, güvenlik tedbirleri gibi birçok parametrenin uyum içinde
olması gerektiği mücadele alanıdır. Ancak bu tez kapsamında, ürün ve çevre
tasarımının Vandalizm ile mücadeledeki rolü üzerinde durulacaktır.
Vandalizm; bir kişinin herhangi bir kanuni özrü olmaksızın kamu mallarına zarar
vermesidir. Cohen’e (1973) göre, kişiyi vandalizme iten durumlar şunlardır:
Açgözlülük; daha çok para veya mülk sahibi olma isteğidir. Bu istek, kişide, menfaat
temin edebileceği kamu mallarına zarar verme eğilimi doğurur. Örneğin telefon
kulübelerindeki ankesörlerde biriken jetonları almak için verilen zarar.
Taktiksel bir planın parçası olabilir. Bu bir örnekle açıklanabilecektir. Örneğin kişi
soğuk bir kışı dışarıda geçirmek yerine, bu kapsamda bir suç işleyerek hapishanede
bir yatak temin etmiş olur.
İdeolojik bir temele dayanabilir. Bu taktiksel Vandalizm ile benzerlik arz etse de
amaç inanılan düşüncenin propagandasını yapmaktır. Bunun örnekleri duvarlara
kazınan ya da boyanan yazılardır.
İntikamcı yaklaşım Vandallar için bir diğer yasal olmayan gerekçedir. Bunun
gerekçeleri, sosyal adaletsizlik ve eşitsizlikten kaynaklanabileceği gibi bir öğrencinin
okul müdüründen intikam almak için okul camlarını kırması gibi nedenlere
dayanabilir.
Oyun kapsamında Vandalizm de ise bir nevi yarışma ve kendini ispat etme
çerçevesinde olay gelişir. Önemli olan kimin daha çok cam kırdığıdır.
Kötü niyetli ve kasıtlı vandalism ise mucadelesi en zor ve etki alanı en geniş olan
durumdur. Öfke ve şiddet ana baskın duygulardır. Bu türlü Vandalizmler orta sınıf
kamu mallarını hedef alırlar.
Kırık Cam Teorisi
Toplumdaki sosyal yapının bozulması suç oranlarında artışa neden olduğuna yaygın
bir kanı halinde inanılır. Ancak, küçük suçların yaygınlaşmasının sosyal yaşam
kalitesi ve yapısı üzerinde olumsuz etkiler oluşturduğu düşünülmez.
Wilson, J., Kelling, G, (1982) “kırık camlar teorisiyle” bu noktaya dikkat
çekmişlerdir. Bu teorinin iki önemli noktası vardır. Bunlardan ilki, kişilerce verilen
hasarların zamanında onarılmamasıdır. Bu da teorinin ismiyle özdeşleşen kırık
camlar örneğiyle en güzel şekilde anlatılır. Eğer bir yapıda kırılmış bir cam var ve bu
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onarılmıyor ise kısa bir süre sonra yapıdaki diğer camlar da kırılacaktır. Hasar
gidermedeki bu gecikme, kişilere “burada kimse sizin ne yaptığınızla ilgilenmiyor”
mesajı vermektedir. Elbette bu mesaj kişilerce hemen algılanır. İkinci bir nokta ise,
küçük suçların cezasız kalmasıdır. Kişinin sosyal statüsü, cinsiyeti vb. ayrıcalıkları
söz konusu olmaksızın, işlediği toplumsal suç karşılığında cezalandırılmalıdır. Bu iki
unsurun birlikteliği ciddi bir otoritenin varlığı algısını insanların bilişsel haritalarında
yer alacaklardır. Kişiler bu mekânlara girdiklerinde daha kontrollü ve disiplinli
davranacaklardır.
Tezin bu aşamasında, İstanbul raylı sistem istasyonlarından örnekler verilecek ve
konu emniyet, yolcu algı ve davranışları kapsamında incelenecektir.
İstanbul Hafif Metrosu
İstanbul’daki raylı sistemlerde karşılaşılan Vandalizm örneklerinden en önemlisi
gece yarısı saat 24:30 civarlarında yaşanan (Şekil 7.16) kundaklama olayıdır. Son
seferini yapan araca kimliği belirsiz bir yolculunun yanıcı madde atması neticesinde
cereyan etmiştir.

Şekil 7.16: 15.02.2005 tarihinde kundaklama sonucu hasar gören araç
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Ayrıca zaman zaman grafiti uygulamalarıyla da karşılaşılmaktadır (Şekil 7.17).

Şekil 7.17: Grafitiyle Boyanmış Araç
Bu türden geniş çaplı olayların önüne, uzun soluklu ve daha önce ifade ettiğimiz,
farklı disiplinlerin bir arada uyum içinde çalıştığı önlem paketleriyle geçilebilir. Ancak
bu önlemlere ciddi katkı sağlayacak, kurum kimliğinin saygınlığını güçlendirme,
otorite kurma, tasarımla ürünün kendisini korumasını sağlamak gibi çalışmalar da
özenli ve dikkatli bir şekilde ele alınmalıdır. Bu bağlamda, “kırık camlar teorisine”
atıfta bulunarak önce yolcu algılarının iyileştirilmesi için ne gibi pratik önlemlerin
alınması gerektiği ve oturma grupları özelinde tasarımın ürünü, kendi formu ve
malzemesiyle zarar vermek isteyenlere karşı nasıl koruduğu konuları ele alınacaktır.
Kurum Saygınlığının Korunması
Kötü bir eyleme niyet eden kişinin, öncelikle eylemi için elverişli koşullar ve güvensiz
bir ortam aradığı literatür kısmında detaylı olarak incelemişti. CCTV sisteminin ya da
yeterli

sayıda

güvenlik

elemanlarının

varlığı,

kötü

niyetli

kişinin

eylemini

gerçekleştirmesine mani olmak için yeterli midir?
Otorite ve kurum saygınlığı kilit bir rol oynamaktadır. Bu sadece kötü niyetli kişiler
üzerinde caydırıcı bir etki yapmakla kalmaz, kamusal bilinci canlı ve güçlü tutarak
sosyal kontrolü de sağlar. Dolayısıyla kameranın görüş açısına girmeyen bir suç,
sosyal denetime takılır ve engellenir. Bunun sürekliliği çift yönlü bir etkileşimle hem
kurumun saygınlığını hem de sosyal denetimin güçlenmesini sağlar.
Bunun olmadığı durumlarda ise tersi yaşanır. Aşağıda istasyonlarda çekilmiş
fotoğraflara yer verilmiştir.
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Şekil 7.18: Taksim Metro İstasyonu: Hasar görmüş bir duvar
Hasarların bir an önce giderilmesinin önemi açıktır. Kameranın varlığına rağmen
(Şekil 7.18) mekân güven ve emniyet algısı oluşturamamaktadır. Acaba kamera
kayıtları düzenli tutuluyor mu yoksa orada da bir arıza söz konusu olabilir mi?
Elbette böyle bir durum söz konusu değildir. Ancak hasarın uzun süre
giderilememesi

bu

izlenimi

uyandırabilir.

Bu

konuda

daha

dikkatli

olmak

gerekmektedir.

Şekil 7.19: Yenibosna İstasyonu: Kaybolan sarı çizgiler
Peronda bekleyen yolcuların can güvenliği için, peron kenarlarında bulunan sarı
bantlar hayati önem taşımaktadır. Güvenlik standartları kapsamında bir zorunluluk
olan bu bantlara riayet edilmesi ve sarı çizgilerin aşılmaması konusunda hem görsel
hem de sesli uyarılar yapılmaktadır. Yolcular bu konuda bilinçlendirilmektedir. Ancak
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Şekil 7.19’da görülen resim karesi bu çizginin ne derece önemli olduğunu ne yazık ki
hissettirmiyor. Çizgi neredeyse kaybolmuş.
Bu durum iki önemli netice ortaya çıkarmaktadır. Bunlardan birincisi ki en önemlisi
güvenlik problemidir. Çizginin yer yer kaybolması gerçek bir tehlike durumu
oluşturmaktadır. Bu çizginin kolay algılanabilir ve uyarıcı niteliğe sahip olması
gerekmektedir. Aksi halde kazaların yaşanmasına, dikkatsiz yolcuların ciddi bir
şekilde yaralanmasına yol açabilir.
İkinci nokta ise, tez konusuyla direk alakalı olarak kişi algılarında oluşturduğu
olumsuz etkidir. Kişi bu mekânı emniyet algısı açısından güvensiz olarak
tanımlayacaktır. Hayati önem taşıyan sarı çizginin uzun süre onarılmaması, ciddi bir
güvensizlik algısı oluşturacaktır. Bu da kurumsal kimlik saygınlığını zedelemektedir.
Sarı çizginin geçilmesi yasak ve tehlikelidir. Bu uyarı hem yerleştirilmiş tabelalarla
görsel olarak hem de gün boyu yapılan anonslarla sözlü olarak yolculara
bildirilmektedir. Fakat bu uyarılara sıkça dikkati çekilen yolcu peronda nasıl bir
çizgiyle karşılaşmaktadır? Acaba bahsedilen çizgi bu mudur? İhlal durumu söz
konusu olduğunda görevli otoritesini kullanarak hatalı davranan kişiyi ciddiyet
içerisinde uyarabilir mi?
Kurum kendi koyduğu kurallara ehemmiyet içerisinde yaklaşmaz ve ihlal edilmemesi
konusundaki iradesini güçlü tutmaz ise; ihlaller, konmuş kuralları tanımamak,
otoriteyi reddetmek gibi toplum düzenini ve emniyetini tehdit eden durumlar oluşur.
Oturma Grupları
Raylı sistem istasyonlarında bulunan oturma gruplarının, alanın işlevsel yapısına
uygun form ve yapıda olması gerekmektedir. Yoğun yolculukların yaşandığı, kısa
süreli bekleyişlerin ağırlıklı durum arz ettiği peronlarda bu amaca uygun oturma
grupları bulundurulmalıdır. Ayrıca farklı yapıdaki pek çok kişinin kullandıkları bu
çevre elemanının aynı zamanda hasara ve vandalizme karşı dayanıklı olması
gerekmektedir.
Raylı sistem istasyonlarında kullanılacak oturma gruplarının aşağıdaki niteliklere
sahip olması gerekmektedir:
Toplu Oturma Biçimlerinde Kişisel Oturma Alanlarının Tanımlı Olması
Her kişinin oturma alanı belirli ayraçlarla ayrılmalıdır. Oturan kişilerin arasına mesafe
koyarak bu sağlanacaksa, bu boşluğun elin içeri girmesine izin vermeyecek kadar
olması gerekmektedir. Kişisel oturma alanı, nesne üzerinde oluşturulacak kaplama,
renk veya çizgi gibi uygulamalarla da sağlanabilir.
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Şekil 7.20’da görüldüğü gibi üç kişilik oturma grubunda iki kişi oturmaktadır. Bu tez
kapsamında yapılmış olan gözlemler çoğu zaman bir bayanın tek başına
oturduğunu göstermiştir. Kişisel oturma alanları belirlenirse (çekilen bir ince çizgi
veya doku farklılığı bile bu algıyı oluşturabilir) kişiler bu sınırlara riayet etmeye
gayret sarf edeceklerdir.
Toplu oturma gruplarındaki bu kişisel alan tarifsizliği, gereksiz yakınlaşmalara
sebebiyet vereceğinden, taciz ve hırsızlık gibi suçlara uygun şartlar hazırlayarak
teşvik etmektedir. Literatür kısmında da değinildiği gibi insanlar etraflarında sanal bir
güvenlik duvarı oluşturmak isterler. Bunda da haklıdırlar. Tasarımcı bu ihtiyacı
gözetmeli ve bu sanal duvara destek verecek tasarım çözümleri geliştirmelidir. Eğer
bu sanal güvenlik duvarının biçimi tasarımcı tarafından belirlenmez ise kişi kendi
alanını kendi belirler. En sık karşılaşılan örnek, bir bayanın tek başına otururken, bir
başkasının yanına oturmasını engellemek için yanına bir eşyasını koymasıdır.
Bayan eşyasını bir sınır tanımlayıcısı olarak kullanmaktadır.

Şekil 7.20: Yer olduğu halde oturmayan yolcu
Oturma Gruplarının Sırt Dayama Yerinin Olması
Sırt dayama yerinin olması muhtemel taciz ve hırsızlık gibi suçların önüne
geçilmesinde faydalı olacaktır. Şekil 7.21 bu tez kapsamında yapılmış olan
illüstrasyonda, bu durum açık bir şekilde görselleştirilmiştir. Kişi yanındaki yolcunun
el çabukluğuyla ceplerini karıştırabilir, taciz edebilir vs. Bu tür durumlar yolcuların
güven içinde yolculuk yapmalarına karşıt gelen tedirginlik oluşturacak durumlar
meydana getirirler.
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Şekil 7.21: Sırtlığı olmayan oturma bankı hırsızlık illüstrasyonu
Doğru Malzeme
Oturma Gruplarının malzemesi kişilere konforlu bir oturma olanağı sağlaması için
ahşap

malzemelerden

yapılmakta

ya

da

kaplanmaktadır.

Gerek

İstanbul

metrosunda, gerekse yurtdışında uygulanmış ahşap kaplamalı oturma gruplarında
sıklıkla benzeri Vandalizm olaylarına tanık olunmuştur. Malzemenin hava koşullarına
dayanıklı, kolay kazılmayan ve çizildiğinde kolay onarılabilen malzemeden yapılması
gerekmektedir.

Şekil 7.22: Vandalizme maruz kalmış ahşap oturma bankı
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Çevre Koşullarının Durumu
Oturma gruplarının çevresi iyi aydınlatılmalıdır. Bu güvenlik ve emniyet açısından bir
zorunluluktur. İyi aydınlatılmamış mekanlar, toplumda tedirginlik ve rahatsızlık verici
olayların yaşanmasına olanak sağlarlar.

Şekil 7.23: İki aydınlatma elemanının ortasına konmuş oturma bankı: Gündüz
Şekil 7.23’te iki aydınlatma elemanının ortasına konmuş bir oturma bankı
görülmektedir. İlk bakışta herhangi bir problem gözükmemektedir. Ancak, Şekil
7.24’te mekânın aynı açıdan çekilmiş gece görüntüsü verilmiştir.

Şekil 7.24: İki aydınlatma elemanının ortasına konmuş oturma bankı: Gece
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Peronun son kısımlarına denk düşen bu bölge, tamamıyla güvensiz ve tedirgin edici
bir izlenim vermektedir. Taşınabilen, yerine sabitleştirilmemiş bu oturma bankının
kör noktaya konmuş olması son derece bilinçsiz bir karardır. İki aydınlatma
elemanının ışık ışınlarının kesişmediği noktaya konan ve gerekli aydınlık düzeyinin
sağlanmadığı bu oturma bankının yeri değiştirilmeli ve yolcuların hizmetine, rahatlık
ve emniyet içinde sunulmalıdır.
Aydınlık düzeylerinin standartlara uygun olarak sağlanmasına ek olarak, çevre
elemanların bakımlarının ve onarımlarının da süreklilik arz etmesi gerekmektedir.

Şekil 7.25: Çevre elemanlarının durumu
Hava ve ortam koşullarının oluşturduğu hasarların vakit geçirilmeden onarılması
gerekmektedir. Bu yapılmaz ise insanların meydana getirdiği tahribatlar var
olanlardan cesaret alınarak yaygınlaşacaktır. Sistemin bütünlüğünün tutarlılığı
sağlanamaz ise çevresel bir elemanı korumaya dönük çabalar boşa gidecektir. Eğer
oturma banklarının ya da gruplarının tahrip edilmesi istenmiyorsa, sistemin
bütününü kuşatan bir dikkat, titizlik ve düzen anlayışına sahip olunmalıdır.
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9. SONUÇ VE ÖNERİLER
Toplu taşıma sistemleri hareketliliğin gelişimi ve yaşanabilir kentsel çevreler için
önemli bir araçtır. Yaygınlaşmış ağı ile toplu taşıma sistemleri insanları bir noktadan
diğerine götürmekle kalmaz, özel araç fazlalığının sebep olduğu kirlilikle mücadele
ederek sonraki nesillere sağlıklı bir gelecek temin eder. Gereksiz tüketimin önüne
geçerek ülkelerin ekonomik kalkınmalarına da katkı sağlarlar. Toplumun tüm
katmanlarına yayılmış, ulaşılabilir ve kullanılabilir bir toplu taşıma ağı, o ülkenin
demokratikleşme seviyesinin de bir göstergesidir.
Toplu taşıma sistemi işletmecileri, özelde raylı sistem işletmecileri bu hedeflere
ulaşabilmek için daha fazla yolcuya ulaşmalıdırlar. Bunun için raylı sistemleri daha
cazip ve çekici kılmak gerekmektedir. Güvensiz ve emniyetsiz bir yer kimseye cazip
gelmeyeceğinden, işletmecilerin ve tasarımcıların öncül hedefi insanların emniyet ve
güvenlik algılarını güçlendirmek olmalıdır.
Seferlerin aksamadığı, dakik işletme prensibiyle çalışan, yolculara konforlu ve
seçkin bir seyahat deneyimi yaşatan, temiz ve bakımlı alanlar sağlayan, onları
gerektiğinde önemli bir müşteri olarak, gerektiğinde ise bir vatandaş olarak gören ve
sistem hakkında onlara da söz hakkı tanıyan bir anlayışın sahibi olunmalıdır. Bu tez
çalışmasında, tasarım çözümlemeleriyle bu hedeflere ulaşabilmenin yolu araştırıldı.
Ürün ile kullanıcı arasındaki iletişimin doğru kurulması gerektiği bunun yolunun da
kullanıcıyı, onun beklentilerini ve davranış kültürünü tanımaktan geçtiği vurgulandı.
Bu bağlamda kamu alanları ile ilgili bazı temel tespitler yapıldı.
Kamu alanları heterotopi olarak adlandırılan mekânlardır. Bir grubun diğerine
hakimiyet kurduğu mekanlar olmamalıdır. Toplumun genelini kuşatan, her tür
katmandan yolcunun sahiplenmesi gereken mekânlardır. Kimliksiz de değillerdir.
Genelin kabul edeceği, saygın ve nitelikli bir kimliğe sahip olmalıdırlar.
Yolcu tipi ve yerel davranış modeli ile kendine özgü farklılıkları olan, çok kültürlü
İstanbul kenti için de durum benzerlik arz etmektedir. Geliştirilmekte olan raylı
sistem ve araç projelerinde, şehrin çevresel ve tarihi dokusu ile yolcu algıları ve
davranışları kapsamında yerel yolculuk kültürü araştırmalarının, tasarım süreçlerine
dâhil edilmesi gerekmektedir. Ancak bu bütüncül yaklaşım neticesinde, kente ait,
yeni ama ona yabancı olmayan, kimlikli ve dolayısıyla yaşayan mekânlar ve araçlar
tasarlanabilir.
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Farklı birçok yapıda ve statüde kişilerin kullandığı bu mekânlar, karşımıza iki temel
kavram daha çıkardı. Ön ve Arka bölgeler. Ön bölge, diğer insanların gözetimi
altında olduğunu bildiği ve bunu umursadığı yerlerdir. Arka bölgeler ise, özelleşmek
istediği, rahatlama ve stres atma alanlarıdır. Tasarımcılar ve mimarlar, güvenliğin ve
emniyetin koşullarını sağlamaları kaydıyla, topluluktaki stresin ve oluşabilecek
muhtemel çatışmaların önüne geçebilmek için arka bölgeler oluşturmalıdırlar.
Tez çalışmasında öne çıkan diğer kavramlar kullanım, hile ve suiistimaldir.
Tasarımcılar ve mimarlar, bir ön bölge davranışı olan kullanımı kolaylaştırmalı ve
yaygınlaştırmalıdırlar. Bunun için tasarımların kullanıcılar tarafından anlaşılabilir,
kolay kullanılabilir ve tercih edilebilir olması gerekmektedir. Hileli kullanımlar zaman
içinde azaltılmalı, bu tür kullanımların önüne uygun tasarım alternatifleri sunularak
geçilmelidir. Suiistimaller ise asla kabul edilmemeli ve cezasız kalmamalıdır.
Bir mekândaki emniyet ve güven algısı, o mekânın sahipsiz olup olmadığı ile
yakından ilgilidir. Yabancılaşma, mekânda kendini yabancı hissetme, tedirginliklerin
temel

kaynaklarındandır.

Tasarımcı,

kullanıcıyla

ürün

arasındaki

mesafeyi

yakınlaştırmalı, kullanıcının ürünü sahiplenmesini ve ona ait kılmasını sağlamalıdır.
Tasarlanmış her ürün, kullanıcısıyla iletişim içindedir. Bu iletişimin doğru mesajlar
veren biçimde kurgulanması gerekir. Bu karşılıklı iletişimde, kullanıcının olumlu
izlenimleri ve algıları onun davranışlarını da olumlu anlamda etkileyecek ve
sahiplenme duygusunu güçlendirecektir.
Sanatsal

ve

kültürel

etkinlikler,

yerel

unsurların

tasarıma

aktarılmasında

izlenebilecek en uygun yöntemlerden biridir. Sanat birçok çeşidiyle hoş, telkin edici
ve düşünmeye yöneltici yönleriyle olumlu reaksiyonlara neden olur. Sanatsal ve
kültürel etkinliklerin tüm raylı sistem hatlarına yayılması hedefler arasında yer
almalıdır. Etkinliklerin seçiminde öncelikle yerel unsurların gözetilmesi, sosyal
dayanışma ve tanışmayı artırmakla kalmayacak, sahip olunan farklılıkların birer
tehdit unsuru olmasını da engelleyecektir.
Standartlara uygun olmayan yolcu yönlendirme ve bilgilendirme sistemi, yolcuların
emniyet algıları ve yolculuk konforları üzerinde çok etkindir. Yanlış araca binen
yolcunun anlık kararlarla aniden inmeye çalışması, doğru araca bindiğinden emin
olamama hali vb. davranışlar ve duygular yolculuk konforu ve emniyetini dolaysız
etkileyen faktörlerdir. Ulaşım sistemlerinin öncelikli hedefi, yolcuyu gitmek istediği
noktaya

güven

içinde

ulaştırmaktır.

Yolcuların

doğru

yönlendirilmeleri ve bilgilendirilmeleri hayati öneme sahiptir.
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ve

güncel

bilgilerle

Kötü bir eyleme niyet eden kişi, öncelikle eylemi için elverişli koşullar ve güvensiz bir
ortam

arar.

İstasyon

ve

araç

tasarımlarında,

mimarlar,

tasarımcılar

ve

mühendislerce göz önünde tutulması gereken en önemli unsur, sistemin bir bütün
olarak çalıştığıdır. İstasyon mimarisi, üzerinde taşıdığı çevre elemanları (aydınlatma,
oturma grupları, çöp kutuları, yönlendirme ve bilgilendirme sistemleri, reklam
panoları vs) ve işletmeci kuruluşun kurumsal kimliği (dakik işletme sistemi, istasyon
ve araçların temizliği, güvenlik elemanlarının davranışları ve görev ahlakı vs.)
birbirini etkileyen unsurlardır. Tasarlanmış her mekân ve ürün, kullanıcısıyla iletişim
içerisindedir. Bu tez çalışması çerçevesinde, kullanıcı ile ürün ve/veya mekân
arasındaki ilişkinin nitelikli ve doğru kurulması yönündeki çabanın önemine dikkat
çekilmiştir. Sarı çizginin kaybolduğu, oturma banklarının zarar görmeye devam ettiği
bir sistemde yolcuların emniyet algılarını güçlendirmek ve olumlu davranmasını
sağlamak güçtür. Tasarımcı, mühendis ve işletmeci, sorumluluk alanlarındaki bilinci
ortak bir paydaya çekmeli ve koordinasyon içerisinde çalışmalıdır.
Tasarım Çözümleri
•

Platformlar yolcuları makul bir mesafede araçlardan uzak tutabilecek
genişliklere sahip olmalıdır. Böylelikle kargaşa ve tehlikeli yakınlaşmaların
önüne geçilmiş olur.

•

Tünel tipi istasyonlarda tavan yüksek ve ferah olmalıdır. Böylelikle ferahlık
duygusu sağlanmış olur.

•

Koridorlar ve geçişler, doruk saatlerde yolcuların geçişi esnasında rahatsızlık
veren gereksiz yakınlaşmaların önüne geçebilmek için yeteri derecede geniş
olmalıdır. Böylelikle ferahlık ve güven duygusu sağlanmış olur.

•

İstasyon girişleri ve çıkışları, görünür, algılanabilir ve ayırtedilebilir nitelikte
bilgilendirme levhaları konmalıdır.

•

Yolcular istasyonun herhangi bir noktasında yürürken (koridor, bilet holü, vb)
sonraki 10 metreyi görebilmelidir. Keskin olmayan köşeler, geniş açılı
birleşim noktaları bu hedefi gerçekleştirmek için faydalı olabilir. Böylelikle
tedirginliklerin önüne geçilebilir.

•

İstasyon yapısının mükemmel simetriden uzak olması gerekir. Bu yolcuların
referans noktaları oluşturmalarını zorlaştırır. Böylelikle kolay ve doğal bir
dolaşım imkanı sağlanmış olur.

•

İstasyonlar ve girişleri iyi bir şekilde dışarıdan görülebilmelidir. Buna mani
olan engellerin kaldırılması gerekir.

•

İstasyonlar ve girişleri ilkyardım, acil yardım, kurtarma ve güvenlik araçlarının
istendiği zaman geçebilmesini izin verir şekilde tasarlanmalıdır.
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•

İstasyon girişleri, yetkili haricindeki kişilerin araçlarına kapalı olmalıdır.

•

İstasyon tasarımı, verimli bakım ve temizliğe olanak sağlayacak tarzda
tasarlanmalıdır. Temizlenmesi ve onarılması zor alanlar, ve kir tutabilecek
alanlar bırakılmamalıdır.

•

Bilet turnikelerinin çalışma biçimi ve geometrisi, yolcuların hızlı ve güvenli
geçişine izin verecek biçimde tasarlanmalıdır.

•

İstasyonda bekleyen yolcuların görüş alanlarının açık olması ve diğer
yolcuları rahat görebilecek bir alan içinde bulunması (mümkünse şeffaf
duvarlar) gerekir.

•

Yürüyen ve normal merdiven atları eğer işlevsel bir niteliğe sahip değilse
açık bırakılmamalıdır.

•

Eğer düzenli onarım ve temizlikleri yapılacaksa tuvaletler bulundurulmalıdır.
Ancak kontrol edilemeyen tuvaletler kapatılmalıdır.

•

İstasyon girişlerinin de istasyonun bir parçası olarak algılanması ve gerekli
ilgi ve alakanın bu çevre elemanlarına da gösterilmesi gerekir. Sistemin
bütünlüğü gözetilmelidir.

•

İstasyonda kullanılan tüm nesneler ( aydınlatma elemanları, oturma grupları,
bilgilendirme teçhizatları, yer/duvar/tavan kaplamaları, turnikeler, yürüyen
merdivenler) dikkatsiz kullanıma karşı ve kasti hasar verici kullanımlara karşı
dayanıklı olmalıdır. Hasarlı parçalar sistemin bütününü kaldırmaya gerek
oluşturmadan değiştirilebilmelidir.

•

İstasyonda bulunan tüm nesneler, konma amacının dışında kullanımlara izin
vermemelidir. Oturma gruplarına rahat uzanılamamalıdır. Bunun için
kolçaklar konulmalı, gerekirse bireysel oturma bölümleri oluşturulmalıdır.
Korkulukların üstüne rahat oturulamamalıdır.

•

İstasyonlarda kullanılan nesneler, hırsızlığa teşvik edici bir çekiciliğe sahip
olmamalıdır.

•

Peronda kullanılan nesneler, ideal görüşü engeller şekilde yerleştirilmemeli,
genel görüş açık tutulmalıdır.

•

Asansörler ve şaftları şeffaf olmalıdır. Eğer bu mümkün değilse en azından
kapıları şeffaf olmaldır.

•

Asansörler iyi aydınlatılmalı, yüksek tavana ve vandalizme dayanıklı bir
yapıya sahip olmalıdır. Havalandırmasının iyi olması gerekmektedir.
Asansöre binerken yolcuyu selamlayan ses kayıtları, yolcuya güven ve
emniyet telkin eder.
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•

Yolcuların

temas

etmesi

gerekmeyen

nesneler,

uzanamayacakları

yüksekliklere konmalıdır.
•

Grafitinin hedefi olabilecek tüm yüzeyler, kolay silinebilir, kolay onarılabilir ve
grafiti için verimsiz yüzeyler olmalıdır.

•

Çöp kutuları dengeli bir şekilde istasyonun geneline yayılmalı ve temizlikleri
düzenli yapılmalıdır.

•

Yönlendirme sistemi okunabilir, kullanışlı ve güncel olmalıdır.

•

Mümkün olduğu yerlerde, istasyonlarda doğal ışık kullanılmalıdır.

•

Aydınlatma sistemi, karanlık ve ürkütücü loş bölgeler oluşturmamalıdır.
Soğuk aydınlatmadan kaçınılmalıdır. Aydınlık seviyesindeki ani değişimler
anlık görme bozukluğu oluşturacağından dengeli bir aydınlatma yapılmalıdır.
Aydınlatma elemanları, kamaşma, kontrast ve yansımalar oluşturmayacak
şekilde konumlandırılmalıdır. Metro girişleri, mevcut aydınlatmadan bağımsız
ayrı bir sistemle ışıklandırılmalıdır. Yapay ışık metro araçlarında, doğal ışık
seviyesinden

bağımsız

olarak

çalışmalı

sağlamalıdır.
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ve

dengeli

bir

aydınlatma
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EK_A: İSTASYON TASARIMINDA RENKLERİN ÖNEMİ
Renklerin tasarım alanında son derece önemli bir yeri ve etkisi vardır. Güvenlik
önlemlerinin gerektiği yerlerde ise bu önem fazlasıyla artmakta ve renklerin
kullanıcıların algılarındaki konumları çok bilinçli olarak değerlendirilmelidir.
Beyaz
Bir nesnenin beyaz renkli olması, nesnenin moleküler yapısının ışığın çok az bir
bölümünü emdiğini ve büyük bölümünü göze yansıttığı anlamına gelir.
Görsel etki:
Bu nedenle, beyaz, görsel olarak artan alan izlenimi verecektir, beyaz yüzeyler
geriye doğru hareket ediyor gibi görünür ve ışık büyük oranda (%70 ila 85) yansıtılır.
Yüksek karışım düzeylerinde büyük oranda diğer renklere eklenen beyaz renk, her
bir renge özgü etkiden aynı kombine etkiyi alacaktır.
Eğer beyaz rengi diğer renklerin yanına koyulursa, yanında bulunduğu renklerin
güçlü yoğunluğunu yumuşattığı görülür çünkü kendi ışınımı, çevresindeki renklerin
limitlerinin ötesinde bir ışınım yaratmasına izin vermeyecek türdedir.
Beyaz bir yüzey veya siyah bir yüzey üzerindeki sarı bir kare ile yapılan deneyde,
beyaz yüzey üzerinde sarı kare, siyah kare üzerinde olduğundan çok daha küçük
görünmüştür.
Fiziksel etkiye ek olarak, üretilen psikolojik etki, temizlik, mükemmeliyet, saflığın
yanı sıra boşluk, asepsi ve izolasyon da olabilir.
İstasyon mekânlarında beyaz renk, olması beklenen, her şeyin daha iyi
görülebilmesi ve güvenlik açısından olmasa olmaz denilebilecek bir renktir.
Mimarların ve ürün tasarımcılarının ürettikleri fikirler temelinde ise içinde beyaz
rengin hakimiyeti olan, gün ışığı etkisini güçlendiren renkler daha çok tercih nedeni
olabilir.

97

Siyah
Siyah bir renk değildir, renksizliktir. Nesne tayfın dalga boylarının tamamını emer ve
göze hiçbir şey yansıtılmaz.
Alan düzeyinde:
Siyah yüzeyi derin yapar. Duvarlar ileri doğru gelir, alan görsel olarak daralır.
Ayrıca siyah bütün parlaklığı emer, yansıtma endeksi %5’tir. Diğer tonlarla büyük
oranda karıştırıldığında, alanda renkli yüzeyi görsel olarak yakınlaştırıyormuş etkisi
uyandırır.
Siyah rengi diğer renklerin yanına koyduğumuzda, kendi ışınımını yaymayarak
bunları daha parlak kılar.
Siyah rengin uyandırdığı hisler:
Baskı, huzursuzluk hissi, isyana teşvik, cansızlık, depresyondur. Bu nedenle
istasyonlarda bir duvarın hiçbir şekilde siyaha boyandığı görülmemiştir. Parlamaları
kırıcı etkisi belli oranda değerlendirilir. Fakat görüntüleri yutucu özelliği ile genel
kullanımı kabul edilemez.
Nerede ve ne zaman kullanılmalı?
Büyük bölümü siyah olan bir renk düzeni aynı hissi uyandırır.
Siyah renk ve siyah tonları %50’yi aşan bir ton dikkatli bir şekilde kullanılmalıdır.
Kırmızı
Kırmızı sıcak renk paletine dahildir. Bu renk paletindeki bütün tonlar gibi, kırmızı da
yüzeyini aşar ve alana yayılır. Duvar görsel olarak daha yakın ve bu nedenle alan
daha dar görünür.
Bu yüzden, sıcak renk paletindeki bütün renkler gibi, kırmızı da, yarattığı hisleri de
dikkate alarak, alanların bölümlerini genişletmek için kullanılabilir. Örneğin duvarın
daha yakın veya tavan alanının daha küçük görünmesi sağlanabilir.
Kırmızı rengin yarattığı hisler:
Kırmızı, sıcak renk paletindeki bütün renkler gibi, kişiyi dışa dönük olmaya, hareket
etmeye iter.
Kişiyi kısa süre içinde ancak pek de uzun süremeyecek şekilde kışkırtır.
Saf formda kullanıldığında, kırmızı tehlikeyi sembolize eder, alarma geçirir (kırmızı
ışık – yangın alarmı).
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Ayrıca lüks ve zenginlik izlenimi yaratır, etkileme eğilimine sahip ve güçlü bir renktir.
Neşe ve cinsellik arzusuz uyandırır, gerginliği arttırır.
Kırmızı son derece heyecan vericidir. Öfke, isyan, agresiflik vb gibi hisleri
tetikleyebilir.
Nerede ve ne kadar kullanılmalıdır?
Bunu, çok dikkatli bir şekilde, olduğu gibi, küçük miktarlarda ya da daha az yoğun
tonlarda, beyaz ile karıştırarak kullanılmalıdır.
Bu renk, dikkati çekmek için bir sinyal olarak kullanılabilir. .
Fiziksel

olarak,

kırımızı

renk

ideal

olarak

zeminde

kullanılabilecek

yön

göstergelerinde kullanılabilir. Göz seviyesinde, tabelalarda kullanılmalı ve titreşimleri
alarm

etkisi

uyandıracağından,

bütün

öğeler

ilk

bakışta

seçilebilmelidir.

İstasyonlarda istenmeyen, ama ayni zamanda yok edilemeyen duvar çıkıntıları vb
yolcuların çarpabileceği yerler varsa bu bölüm kırmızı renk ile işaret edilip çarpmayı
önleyici önlem almakta kullanılabilir.
Turuncu
Alan üzerindeki etkisi
Sıcak renk paletine dahildir ve dışadönüktür. Sınırı aşma özelliği ve büyük
miktardaki ışınımıyla alanı küçültür ve daraltır. Ayrıca, yüksek ışık yansıtma
kapasitesinden dolayı, alanı oldukça parlak gösterir.
Turuncu rengin yarattığı hisler:
Duvarlar daha yakın görünür ve sıcaklık ve koruma hissi verir.
Turuncu hareket ve iletişimi olumlu etkileyen bir renktir.
Canlı ve yaşamaya teşvik eden bir renktir.
Nerede kullanılır?
Parlaklığı sayesinde, telkin ettiği sıcaklık ve rahatlıktan dolayı, iki alan arasında ve
bekleme platformlarında geçiş bölgelerinde kullanılır.
Canlı bir renk olarak, beyaz ile yumuşatılarak sarı ve kırmızıya benzetilmelidir.
Kahverengi
Kahverengi, sarı, kırmızı ve siyah renklerin karışımıdır.
Sıcak renk paletine aittir.
Alan üzerindeki etkisi
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Kahverengi bir duvar, bize doğru geliyormuş ve alanın daraltıyormuş hissi uyandırır.
Kahverengi, siyah kısmıyla, ışığı emer.
Çok as ışık yansıtır, alanı karartır.
Kahverenginin yarattığı hisler:
Güç duygusu.
Doğada görülen toprak rengi tonlarına benzediğinden, hoş ve sıcak olarak algılanır.
Nerede kullanılır?
Kahverengi, doğal ışık olmadığı sürede çok fazla ışık yansıtmadığından, geçiş
alanlarında kullanılabilir. Üzücü ve iç karartıcı olduğundan, kullanmaktan kaçınılır.
Sarı
Alan üzerindeki etkisi
Sarı sıcak renk paletine dahildir; alanı işgal eder, daraltır; derin ve sınırlarının
ötesinde ışınıma sahip olduğundan alanı küçültür.
Sarı, mekanı aydınlatan bir renk olduğundan çevreye ışık saçar.
Yansıtma derecesi % 65 ila 75’tir.
Sarı göz alır; net ve güçlüdür.
Sarı rengin uyandırdığı hisler:
Bir uyanış rengi olan sarı dışadönük paletin bir parçasıdır ve fiziksel ve zihinsel
hareketi uyarır.
Sarı renk bizi neşelendirir, enerjik ve iyimser kılar. Bir yandan iletişimi tetiklerken
diğer yandan da sarı renkten kaynaklanan titreşimler egoyu güçlendirir bu da
çatışmalara neden olabilir.
Ne zaman ve nasıl kullanılmalı?
Yoğun aydınlığından ve parlaklığından dolayı, saf sarıya daha yakın tonlarda, yoğun
bir şekilde, dıştan içe doğru olan geçiş noktalarında ve sulandırılmış şekilde
bekleme alanlarında kullanılır.
İnsan gözü daima en aydınlık yere yöneldiğinden ve insan ışığa doğru hareket
etmeye eğilimli olduğundan, “içerideki yolcuları etkilemek” için de kullanılır. Gün ışığı
etkisi sarı renk ile elde edildiği nedenle beyaz rengi sarı renk ile kırmak ve
yumuşatmak önem taşır. Özellikle en aydınlık olması istenen yerler için bile sarı
renk ile hafif kırılmış beyaz tonlar tercih edilebilir.
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Kum Rengi
Beyazın alanı görsel olarak büyüttüğü sarının ise küçülttüğü göz önünde
bulundurulduğunda, uzamsal düzeyde, kum tonları daha az değişiklik yaratır.
Bu nedenle, bu renk daha yumuşak sıcaklık yaratarak mekanı görsel olarak
değiştiremez.
Kum rengini uyandırdığı hisler:
Kum rengi sükunet dolu rahatlatıcı, sıcak bir renktir.
Durağan bir renk olduğundan harekete teşvik etmez.
Nerede kullanılır?
Bazı istasyonlarda, genellikle doğal taş, traverten ya da mermer formunda kullanılan
kum rengi sakin ve huzurlu bir ortam sağlar.
Genel uyumla entegre edilmesi ve özelliklerini kaybetmemesi için hiçbir tonla
ilişkilendirilmemesi gerekir.
Kum aynı zamanda bir yerden bir yere rehberlik eden bir renk olarak da kullanılabilir.
Bu renkle diğer tonları da ilişkilendirilebilir; bu her bir bölgeye özgü taleplere daha
özgün bir biçimde cevap verilmesini sağlar.
Yeşil
Yeşil, mavi ve sarı rengin karışımıdır.
Dengeyi temsil eder ve içedönük palete dahildir.
Uzamsal Etki
Nüanslar olmadan, alanı büyütmez veya küçültmez. Açık yeşil beyaz eklenerek,
alanı büyütürken, soluk yeşil geriye doğru hareket ediyor gibi görünecektir. Beyaz
oran bu renge büyük miktarda aydınlık katar.
Yeşil rengin uyandırdığı hisler
Yeşil renk içindeki sarı rengin az ya da çok olmasına bağlı olarak farklı etkiler verir.
Mavi renk fazla ve sarı renk az ise rahatlatıcı, dinlendirici, huzur verici bir etki verir.
Bu durumda hastanelerde, yaşlı evlerinde, akıl hastalarının bulunduğu mekanlarda
bu nüans açık ton ile beraber tercih edilir. Yeşil rengin içinde sarı rengin ağır bastığı
nüansları ise sarı rengin etkilerinin yükseldiği uyarıcı, sinir sistemini canlandırıcı,
aşırı yüksek dozda agresiv olmaya kadar götürücü etkisi ortaya çıkar. Yeşil rengin
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doğadaki nüansları daha çok gri tonları ile nötrleştirilmiş nüanslardır ve açık hava ile
beraber olumlu etkiler verir.
Açık yeşilin üzerimizdeki etkisi
Açık yeşil sakinleşmeye ve rahatlamaya davet eder. Yatıştırıcı ve dengeleyici bir
etkiye sahiptir; hafiflik hissi veren tazeleyici bir renktir. Bu sakinleştirici etkiyi doğada
da hissederiz.
Nerede ve ne zaman kullanılmalı?
Soluk yeşil doğanın her yerinde çok miktarda bulunmaktadır.
Bu renk geçiş bölgelerinde ve sınırlama olmaksızın büyük miktarlarda duvar
düzeyinde kullanılacaktır.
Denge sağlar ve yolcuları korur. Bir miktar hafiflik sağlarken, kendini yumuşak bir
uyumla ya da aksine mekanın talepleriyle bütünleştirebilir.
Koyu Yeşil
Uzamsal düzeyde
Sıcak renk paletinden sarıyla ve soğuk renk paletinden de mavinin karıştırılmasıyla
oluşan bu rengin siyah oranı, alan küçülüyormuş ve yüzey yakınlaşıyormuş hissi
verir.
Koyu yeşilin uyandırdığı hisler:
Koyu yeşil bir denge rengidir, güven verici, derin ve rahatlatıcıdır. Yansımaya,
oryantasyona davet eder. Ayrıca geçmişe referans yapan geleneksel yanımızı da
tetikler. Denge ve uyumla bağlantılı renk oryantasyonudur. Gücüyle etkileyen bir
renktir.
Nerede, Ne kadar kullanılmalı?
Koyu yeşil birkaç seviyeden oluşan istasyonlarda kullanılır. Özellikle psikolojik ve
oryantasyon

etkisi

ve

doğaya

yaptığı

göndermeden

kullanılmaktadır.
Ezilme hissi verdiğinden tavanda kullanılmamalıdır.
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dolayı

zeminde,

Mavi
Alan üzerindeki etkisi
Gök mavisi soğuk renk paletine dâhildir, alanı büyütür ve duvarlar geri hareket eder.
Beyaz eklendiğinde, aydınlık, tazelik, boşluk izlenimi uyandırır ve yumuşak bir ışık
yansıtır.
Soluk mavi rengin yarattığı hisler
“Soğuk” (mavi-yeşil=Türkuvaz) olarak adlandırılan renk paletine aittir ve biri
içedönüklüğe davet eder. Mavi sakinleştirici, dinlendirici, stresi azaltıcı bir etkiye
sahiptir. Sakinleşmeyi sağlar; gerginliği azaltır. Parlak bir renk olan gök mavisi büyük
bir ışık saçar.
Nerede, ne kadar kullanılmalı?
Mavi, doğanın da bize sunduğu gibi, her yerden büyük miktarlarda ve tehlikesiz bir
şekilde kullanılabilecek nadir renklerden biridir. Bu renk, su ve gök başta olmak
üzere, sınırlama yapmaksızın, her yerde bulunabilir.
Geçiş bölgelerinde nerede kullanılır?
Giriş bölgelerinde kullanılır. Duvarlar ve tavan, iç ve dış mekan arasındaki geçitte
ise, göğün zaten var olan mavisi ile bağlantı sağlar ve aydınlığı sayesinde yolcuların
dikkatini çeker.
Aktarma ve bekleme alanlarında, bu rengi başlıca, büyük bir görsel açıklık,
dinlenme, rahatlama sağladığı ve korku ve beklemenin verdiği gerginliği azalttığı
tavanda kullanılır.
Lacivert
Alan üzerindeki etkisi
Lacivert derinlik hissi yaratır, büyük bir güç üretir. Lacivert ışığı emer ve yansıtmaz.
Lacivert rengin yarattığı hisler
Derinlik, bilgi, ayrım ve incelik hissi uyandırır. Lacivert yabancılık ve mesafe doğurur.
Bizi eylemde bulunmaya zorlamaz ama bizi içedönük olmaya iter.
Nerede, ne kadar kullanılır?
Görsel etkisi gözleyerek, lacivert rengi kullanır ve diğer renklerle karıştırırken dikkatli
davranılması gerekir. İnce, mücevher benzeri değerli yönünden dolayı, geçici sergi
veya vurgulama amaçlı olarak kullanılır.
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Menekşe moru titreşimi neyi tetikler?
Fiziksel etkisini belirlemek zordur. Derin ve zengin olduğu için, bizi derinden etkiler.
Büyük miktarlarda ve büyük yoğunluklarda kullanıldığında, bunaltıcı olabilir.
Ne hissettirir?
Mor yaratıcılık, meditasyon ve ruhun yükselişini doğurur. İçebakış ve içedönüklüğe
zorlar, gerçeklikten ayırır. Hareketsiz hale getirir ve güvensiz hissettirir. Endişeye
uygun değildir.
Nerede ve ne zaman kullanmalı?
Aktarma alanlarında kullanılıyorsa, telkin edebileceği dengesizlikten dolayı yetersiz
kalır ve tavsiye edilmez.
İstasyon içinde geçici bir sanatsal faaliyeti ön plana çıkarmak ve pekiştirmek için dar
bir alanda kullanılabilir.
Gri
Alan üzerindeki etkisi; tek başına kullanıldığında, nötr renk olarak alanı çok fazla
değiştirmez. Alanı ne büyütür ve küçültür.
Özellikle diğer renkleri ön plana çıkarmak için kullanılacaktır. Açık gri diğer tonları
bozmaz veya bölmez. Diğer bütün renklerin kombinasyonunu sağlar.
Nerede ve ne zaman kullanılmalı?
Gri genel bir uyum sağlamak için kullanılacaktır. Aslında, renklerin yanı sıra, tavan,
kolon, yapı, zemin gibi çok sayıda öğede yalnızca gri renk mevcuttur.
Gri, homojenlik sağlayan nötr esaslı bir renktir. Homojenliği kullanıcı için iyilik hissi
yaratması kaçınılmazdır. Zemin, tavan ve duvarlarda diğer renkler için altyapı olarak
kullanılabilir.
Koyu Gri
Uzamsal Etki
Koyu gri alanı büyük oranda küçültür. Kendini ön plana çıkarır, yüzeyi yakına getirir
ve alanı stabilize eder. Çok az ışık yansıtır.
Koyu gri rengin yarattığı hisler; düzen ve katılık izlenimidir.
Bütün bu nedenlerden dolayı, esas olarak, alanı yapılandırmak için, özellikle
yapıların inşasında ve donanımında küçük miktarlarda kullanılacaktır. Diğer tonları
ön plana çıkarmak için de kullanılabilir.
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EK_B: YOLCU MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMASI ANKET FORMU

Başlangıç Saati : ___ /___ Bitiş Saati : ___ /___

ANKET NO:

İyi günler. İsmim ........ bağımsız bir
araştırma şirketinde
çalışıyorum. Şirketim şu anda Metro hizmetlerinde “Yolcu
Memnuniyeti Araştırması” için bir anket çalışması gerçekleştirmektedir. Bu konu ile ilgili olarak sizin
görüşleriniz de bizim için çok önemli, görüşmeyi kabul ederseniz görüşmemiz yaklaşık 5-10 dakika
sürecektir. Araştırmamıza katılarak yardımcı olmak ister misiniz ? ……..…… Yardımlarınız için
teşekkür ederim.

Anketi kaçıncı kişinin kabul ettiği: ANKET YAPMAYI KABUL ETMEYEN KİŞİLERE
ÇİZGİ (-) ÇEKİP, KABUL EDEN KİŞİNİN KAÇINCI KİŞİ OLDUĞUNU YUVARLAK
İÇİNE ALARAK BELİRTİNİZ!!)
Kişi Sırası
1
2

3

4

5

6
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7

8

9

10

İSTASYON VE BİLET BÖLÜMÜ
b Anket yapılan istasyon adı:
(SORMADAN KODLAYINIZ)
Aksaray
Emniyet
Ulubatlı
Bayrampaşa
Sağmalcılar
Kartaltepe
Otogar
Esenler
Terazidere
Davutpaşa
Merter
Zeytinburnu
Bakırköy
Bahçelievler
Ataköy
Yenibosna
Dünya Ticaret Merkezi
Havaalanı

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Anketin yapıldığı saat dilimi:
(SORMADAN KODLAYINIZ)
Sabah Yoğun (08:00-09:59)
Sabah Normal (10:00-11:59)
Öğlen (12:00-16:59)
Akşam Yoğun (17:00-20:29)
Akşam Normal (20:30-00:00)

1
2
3
4
5
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Şu andaki metro yolculuğunuz için kullandığınız bilet türünün okuyacaklarımdan hangisi
olduğunu belirtir misiniz? TEK CEVAP.
ŞIKLARI OKUYUNUZ
KOTA
KONTROL

BİLET TÜRLERİ

1.
İNDİRİMLİ

Günlük sınırsız
Haftalık sınırsız
Onbeş günlük sınırsız
Aylık sınırsız
İndirimli (sınırsız olmayan)
akbil (öğrenci öğretmen
vb)
Ücretsiz
kart
(Basın
mensubu, özürlü, polis,
Büyükşehir
Belediyesi
çalışanı vb)

2. TAM

Tam
akbil

3. JETON

Jeton

(sınırsız

olmayan)

1
2
3
4

DEVAM
EDİNİZ

5

6

K5’E
GEÇİNİ
Z

7
8
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Ne kadar süredir sınırsız akbil kullanıyorsunuz?
ANKETÖR DİKKAT: SINIRSIZ KULLANDIĞINI BELİRTENLERE SORUNUZ
# _____ gün
# _____ ay
# _____ yıl

b Hangi istasyonlarda ineceksiniz?
Aksaray
Emniyet
Ulubatlı
Bayrampaşa
Sağmalcılar
Kartaltepe
Otogar
Esenler
Terazidere
Davutpaşa
Merter
Zeytinburnu
Bakırköy
Bahçelievler
Ataköy
Yenibosna
Dünya Ticaret Merkezi
Havaalanı

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

METRO KULLANIM BÖLÜMÜ
Metroyu ne sıklıkla kullanıyorsunuz? TEK CEVAP
ANKETÖR DİKKAT: GÜNDE , HAFTADA, AYDA VB. ŞEKLİNDE YALNIZCA BİR YANIT
ALINIZ. “SEYREK, ARADA BİR” GİBİ CEVAPLAR VERİLİRSE İRDELEYİNİZ.

Günde

#.....

Haftada
Ayda
Diğer

#..... kez
#..... kez
#..................

kez
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Metroya farklı bir ulaşım aracı ile gelmiş olabilirsiniz. Veya metro, kullanacağınız ilk ulaşım
aracı olabilir. Bu hususu dikkate alarak yolculuğunuzun başlangıç noktasının ilçesini söyler
misiniz? TEK CEVAP.

ANKETÖR DİKKAT: METROYA BİNİLEN İSTASYON VEYA CİVARININ
SÖYLENMESİ
DURUMUNDA
SÖYLENEN
NOKTANIN
YOLCULUĞUN
“BAŞLANGIÇ” NOKTASI OLDUĞUNDAN EMİN OLUNUZ
Peki, şu anda yaptığınız yolculuğun en son varış noktası neresidir; ilçesini söyler misiniz?
TEK CEVAP.

ANKETÖR DİKKAT: METRODAN İNİLECEK İSTASYON VEYA CİVARININ
SÖYLENMESİ DURUMUNDA SÖYLENEN NOKTANIN YOLCULUĞUN “EN SON”
VARIŞ NOKTASI OLDUĞUNDAN EMİN OLUNUZ
İlçe / Belde
Adalar
Avcılar
Bağcılar
Bahçelievler
Bakırköy
Bayrampaşa
Beşiktaş
Beykoz
Beyoğlu
Eminönü
Esenler
Eyüp
Fatih
Gaziosmanpaşa
Güngören
Kadıköy
Kağıthane
Kartal
Küçükçekmece
Maltepe
Pendik
Sarıyer
Şişli
Ümraniye
Üsküdar
Zeytinburnu
Büyükçekmece
Sultanbeyli
Çatalca
Diğer
#_____________________
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S2
0
1
2
3
4
5
6
7
8
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
25
26
27
28
30
47

S3
0
1
2
3
4
5
6
7
8
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
25
26
27
28
30
47

b Bu yolculuğunuzda metro istasyonuna hangi yolla/yollarla geldiniz? ÇOK CEVAP
Yürüyerek
Otobüsle
Taksiyle
Servis otobüsü ile
Özel araçla
Dolmuşla/Minibüsle
Deniz yoluyla
Diğer(Belirtiniz)
# ______________

1
2
3
4
5
6
7

Bu yolculuğunuzda metro istasyonuna TOPLAM kaç dakika/saatte geldiniz?
ANKETÖR DİKKAT: S.4’TE BELİRTİLEN YOLU DİKKATE ALARAK CEVAP ALINIZ
# _____ saat
# _____ dakika

Bu yolculuğunuzun, başlangıç noktasından gitmek istediğiniz yere gidene kadar TOPLAM
kaç dakika/saat süreceğini düşünüyorsunuz?
ANKETÖR DİKKAT: TÜM YOLCULUK SÜRESİNİ DİKKATE ALARAK CEVAP ALINIZ
# _____ saat
# _____ dakika

Metroyu en sık kullandığınız günler hangileridir? ŞIKLARI OKUYUNUZ

ANKETÖR DİKKAT:
EŞİT SIKLIKTA KULLANILIYORSA ÇOK CEVAP ALABİLİRSİNİZ
Hafta içi
Cumartesi
Pazar

1
2
3

Metro yolculuğunuzu en çok hangi amaçla yapıyorsunuz? TEK CEVAP. ŞIKLARI
OKUYUNUZ
Evden işe-işten eve
Evden okula-okuldan eve
Alışveriş
İş amaçlı yolculuk
Eğlence veya sosyal faaliyet için
Hastane, doktor veya
sağlık hizmetlerine gidiş
Akraba veya arkadaş ziyareti
Diğer(Belirtiniz)
# ____________________

1
2
3
4
5
6
7

MEMNUNİYET BÖLÜMÜ

Metro ile yaptığınız yolculuklarda aşağıda sayacağım konular ile ilgili memnuniyet
derecenizi 6 Kesinlikle memnunum; 1 Kesinlikle memnun değilim olmak üzere elinizdeki kart
yardımı ile değerlendirebilir misiniz?
KART 1’i GÖSTERİNİZ. İFADELERİ ROTASYONLU SORUNUZ

6 - Kesinlikle Memnunum
5 - Memnunum
4 - Biraz Memnunum
3 - Pek Memnun Değilim
2 - Memnun Değilim
1 - Kesinlikle memnun değilim
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R
1

Metro aracını bekleme süresinden

# ____

2

İstasyonlara erişimden

# ____

3

İstasyonlardaki güvenlik seviyesinden

# ____

4

Araçlardaki güvenlik seviyesinden
Güvenlik görevlilerinin size karşı tutum
ve davranışlarından
Yolculuk süresinden
Araçlardaki kalabalıklık seviyesinden
(doluluk oranı)
İstasyonların temizliğinden

# ____

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Araçların sefer tarifelerine uyumundan
İstasyonlardaki yönlendirme tabelaları
ve yönlendirme işaretlerinden
Jeton satış hizmetinden
Araçların temizliğinden
Araçlardaki
gürültü
ve
titreşim
seviyesinden
İstasyonların aydınlatmasından
Yolculuk ücretinden
Araçların
içindeki
havalandırma
sisteminden (sıcaklık, nem durumu)
Yürüyen merdivenler, yürüyen bant ve
asansörlerin çalışma durumundan
Akbil
makinalarının
çalışma
durumundan
Turnikelerin çalışma durumundan
Araç
için
bilgilendirme
hizmetlerinden(anonslar,uyarılar,
güzergah haritası)
Gişe görevlilerinin size karşı tutum ve
davranışlarından
Seferlerde meydana gelen aksama
durumlarında istasyonlarda yapılan
bilgilendirmeden
Seferde meydana gelen aksama
durumlarında
trende
yapılan
bilgilendirmelerden

# ____
# ____
# ____
# ____
# ____
# ____
# ____
# ____
# ____
# ____
# ____
# ____
# ____
# ____
# ____
# ____
# ____
# ____
# ____
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İstanbul
Ulaşım
İnternet
sitesini
“www.istanbul-ulasim.com.tr
www.istanbululasim.com” daha önce hiç kullandınız mı?
Hayır
1
S12’YE GEÇİNİZ
Evet
2
DEVAM EDİNİZ

VEYA

İstanbul Ulaşım İnternet sitesinden sağlanan bilgilendirme hizmetlerinden duyduğunuz
memnuniyet seviyenizi belirtir misiniz? KART 1’i GÖSTERİNİZ.
Kesinlikle Memnunum
6
Memnunum
5
Biraz Memnunum
4
Pek Memnun Değilim
3
Memnun Değilim
2
Kesinlikle memnun değilim
1
İstanbul Ulaşım Yolcu Hizmetleri Hattını-444 00 88 daha önce hiç aradınız mı?
Hayır
Evet

1
2

S14’E GEÇİNİZ
DEVAM EDİNİZ

İstanbul Ulaşım Yolcu Hizmetleri Hattından sağlanan
duyduğunuz memnuniyet seviyenizi belirtir misiniz?
Kesinlikle Memnunum
6
Memnunum
5
Biraz Memnunum
4
Pek Memnun Değilim
3
2
Memnun Değilim
Kesinlikle memnun değilim
1

bilgilendirme

hizmetlerinden

a. Metro yolculuğunuz sırasında sizi rahatsız eden durumlar var mıdır?
Hayır
Evet

1
2

S15’E GEÇİNİZ
DEVAM EDİNİZ

Diğer yolcuların tutum ve davranışları
Pahalı olması
İstasyonlara erişim zorluğu
Sefer tarifelerini bilmeme
Merdivenlerden inme ve çıkmaların zorluğu
Yeterince yürüyen merdiven olmaması
Hırsızlık, kapkaç vb. olaylara karşı güvenlik
yetersizliği
İstasyonların kirliliği
Sarsıntının fazla olması
Araçların kalabalık olması
Yolculuğun uzun sürmesi
Araç bekleme süresinin fazla olması
Araçların konforsuz olması
Çalışanların tutum ve davranışları
Havalandırmanın yetersiz olması
Gürültünün fazla olması

S14.b. Sizi rahatsız eden durumlar
nelerdir? OKUMAYINIZ ÇOK CEVAP.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Diğer
( ______________________
Metro yolculuklarınız için aşağıda sayacağım kriterlerin önem derecesini 6 Çok önemli; 1
Hiç önemli değil olmak üzere elinizdeki kart yardımı ile değerlendirebilir misiniz?
KART 3’Ü GÖSTERİNİZ. İFADELERİ ROTASYONLU SORUNUZ
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6 - Çok önemli
5 - Önemli
4 - Biraz önemli
3 - Pek önemli değil
2 - Önemli değil
1 - Hiç önemli değil
R
1

Araçların temizliği

# ____

2

Metro aracını bekleme süresi

# ____

3

Araçların sefer tarifelerine uyumu

# ____

4

# ____

6

İstasyonların aydınlatması
Araçlardaki kalabalıklık seviyesi (doluluk
oranı)
İstasyonların temizliği

7

Yolculuk süresi

# ____

8

İstasyonlardaki güvenlik seviyesi

# ____

9

Araçlardaki güvenlik seviyesi

# ____

10

Araçlardaki gürültü ve titreşim seviyesi

# ____

11

Gişe görevlilerinin size karşı tutum ve
davranışı

# ____

5

# ____
# ____

# ____

14

İstasyonlarda metro hizmetleriyle ilgili
sunulan
bilgilendirme
hizmetleri(Yönlendirme
tabelaları,Sefer
tarifeleri, Güzergah haritaları vb.)
Araçların içindeki havalandırma sisteminden
(sıcaklık, nem durumu)
İstasyonlara erişim kolaylığı

15

Jeton satış hizmeti

# ____

16

Yolculuk ücreti
Güvenlik görevlilerinin size karşı tutum ve
davranışları
Yürüyen merdivenler, yürüyen bant ve
asansörlerin çalışma durumu
Akbil makinalarının çalışma durumu

# ____

12
13

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Turnikelerin çalışma durumu
Araç
içi
bilgilendirme
hizmetlerinden
(anonslar,uyarılar,güzergah haritası)
Gişe görevlilerinin size karşı tutum ve
davranışlarından
Seferlerde
meydana
gelen
aksama
durumlarında
istasyonlarda
yapılan
bilgilendirmeden
Seferde
meydana
gelen
aksama
durumlarında
tren
içinde
yapılan
bilgilendirmelerden
İstanbul Ulasim İnternet sitesinden sağlanan
bilgilendirme hizmetleri
İstanbul Ulaşım Yolcu Hizmetleri Hattından
-444 00 88 sağlanan bilgilendirme
hizmetleri

# ____
# ____

# ____
# ____
# ____
# ____
# ____
# ____
# ____
# ____
# ____
# ____
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b. Sizin veya ailenizin özel aracı var mı?
Hayır 1 DEMOGRAFİYE
GEÇİNİZ
Evet 2 DEVAM EDİNİZ
Bu yolculuğu özel aracınızla yapma imkanınız var mıydı?
Hayır
Evet

1
2

DEMOGRAFİK SORULAR
Yaşınız?
# ____
Cinsiyetiniz?(ANKETÖR DİKKAT! SORMADAN KODLAYINIZ!!)
Erkek
1
Kadın
2
Eğitim durumunuz?
Okuryazar değil
Okuryazar
İlkokul mezunu
İlköğretim/ortaokul mezunu
Lise mezunu
Üniversite mezunu+

1
2
3
4
5
6

Şu anda geçiminizi sağladığınız işiniz ve işyerinizdeki konumunuz nedir?
ANKETÖR DİKKAT: KİŞİNİN NE İŞ YAPTIĞINI DETAYLI BİR ŞEKİLDE BELİRTİNİZ
Şu anda yaptığı iş: #……………………………….
İşyerindeki konumu:
Çalışan

1

İşyeri sahibi

2

Ortak

3

Yönetici

4

Serbest-Kendi hesabına çalışan

5

Medeni durumunuz?
Evli
Bekar
Dul
Boşanmış

1
2
3
4
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AİLENİZİN (Tüm ev halkının kazancı, gayrimenkul gelirleri vb. dahil) AYLIK TOPLAM geliri
nedir? KART 4’Ü GÖSTERİN
250 YTL ve altı
1
251-500 YTL
2
501-750 YTL
3
751-1000 YTL
4
1001-1250 YTL
5
1251-1500 YTL
6
1501 – 1750 YTL
7
1751 – 2000 YTL
2001 – 2250 YTL
2251 – 2500 YTL
2501 – 3500 YTL

8
9
10

3501 YTL ve üstü

12

11

(ANKETÖR DİKKAT! SORMADAN KODLAYINIZ!!) Herhangi bir engeliniz (özrünüz) var
mı?
Hayır
Evet

1
2

Anket İstanbul’da Kent içi Raylı Sistemler İşletmecisi İstanbul Ulaşım A.Ş tarafından
yapılmıştır. Metro hizmetleriyle ilgili İstanbul Ulaşım A.Ş. yetkililerine iletmek istediğiniz görüş
ve önerileriniz nelerdir?

#_________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
_____________________
___________________________________
_____________________________
Bu çalışmayı İstanbul Ulaşım A.Ş. için gerçekleştirmekteyiz. Bilgilerinizin İstanbul Ulaşım
A.Ş. ile paylaşılmasını ister misiniz?
EVET
1
HAYIR
2
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GÖRÜŞÜLEN KİŞİNİN ADRES BİLGİLERİ:
GÖRÜŞÜLEN KİŞİNİN :
ADI-SOYADI :

ADRESİ :
İL
İLÇE
SEMT
MAHALLE
CADDE
SOKAK
BİNA
NO
/
APARTMAN İSMİ
KAPI / DAİRE NO
EV TELEFONU
İŞ TELEFONU
CEP TELEFONU
E-MAİL
GÖRÜŞME TARİHİ

(______)
(______)
(______)
@
___/___/2007

ANKETÖR DİKKAT: BİTİŞ SAATİNİ ÖN TARAFA YAZMAYI UNUTMAYINIZ!!
SORULARIM BURADA SONA ERİYOR, ZAMAN AYIRARAK YARDIMCI OLDUĞUNUZ İÇİN VE
ARAŞTIRMAYA KATKILARINIZDAN ÖTÜRÜ ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM .
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EK_C:

YOLCU

BİLGİLENDİRME

VE

YÖNLENDİRME

ÇALIŞMASI: OTOGAR VİDEO KAYDI İÇERİKLİ CD.
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SİSTEMİ

ALAN

ÖZ GEÇMİŞ
Levent ŞAHİN, 1976 yılında İstanbul’da doğmuştur. 1994 yılında İstanbul 50. Yıl
İnsa Lisesi’nden mezun olmuş, aynı yıl Yıldız Teknik Üniversitesi Makine
Mühendisliği bölümüne girmiştir ve 2001 senesinde mezun olmuştur.
Özel ve kamu sektöründe toplam 12 yılı bulan bir iş deneyimi vardır. Makine
Mühendisliği eğitimi devam ederken, özel bir mimarlık şirketinde 4 yıl mimari
görselleştirme ve animasyon sorumlusu olarak çalışmıştır. 2000 yılından itibaren,
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin bir iştiraki olan, İstanbul Ulaşım Sanayi ve Tic.
A.Ş.’de çalışmaktadır. Proje Müdürlüğü bünyesinde başladığı çalışma hayatını,
Mühendislik ve Teknik İşler Müdürlüğü’nde devam ettirmektedir.
Proje Müdürlüğü bünyesinde; Atatürk Havalimanı Metro İstasyonu projesinde,
Vezneciler-Sultançiftliği Raylı Sistem Hattı, Bakırköy Monoray Hattı, ÜsküdarÜmraniye Metro Hattı projelerinde, Mühendislik ve Teknik İşler Müdürlüğü
bünyesinde; yerli araç imalatı projelerinde görev almıştır. Halen Mühendislik ve
Teknik İşler Müdürlüğü bünyesinde araç iç tasarım sorumlusu olarak görevine
devam etmektedir.
Evli ve 2 çocuk babası olup, İngilizce bilmektedir.
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