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ÖZET 
 

İnsanların kullanmayı keşfettiği ilk kentsel mekan olarak tanımlanan meydanlar, tarihsel 

süreçte kentlerde farklı işlevler taşımış ve kentsel yaşamın önemli bir parçası olmuştur. 

Çalışmada öncelikle, meydanların önemini anlatabilmek amacıyla bu mekanların kent yaşamına 

kazandırdıkları tanımlanmak istenmiştir. Kentlerin yaşanabilir olması için, yaşayanların fiziksel, 

sosyal ve ekonomik gereksinimlerini karşılayabilmesi gerekir. Yaşanabilir kentler, insanların 

birbirleriyle ilişki kurmasına olanak tanıyan, barınma, çalışma, ulaşım, dinlenme, eğlence gibi 

temel işlevlerin konfor koşulları içinde gerçekleşmesini sağlayan ortamlardır. Bu açıdan, kentsel 

yaşamının önemli bir öğesi olarak meydanlar, nitelikli yaşam alanları sunarak kullanıcıların 

beklentilerine cevap verebilmelidir.  

 
Tezin giriş bölümünde, çalışmanın amacı, kapsamı ve yöntemi açıklanmıştır. 

Çalışmanın amacı, kentsel yaşama katkı sağlayan meydanlara sahip olabilmek için 

değerlendirilmesi gerekli olan faktörleri belirlemektir. Kullanılan yöntem, literatür araştırması, 

basit gözlem ve ankettir. İkinci bölümde, kentsel mekanlar ve meydan kavramı açıklandıktan 

sonra meydanların sağladığı katkılar araştırılmıştır Araştırma sonucunda, meydanların kentsel 

yaşama fiziksel, sosyal ve ekonomik katkıları olduğu belirlenmiştir. Tezin üçüncü bölümünde, 

tarihsel süreç içindeki gelişim araştırılmış, meydanların ait olduğu dönemin yapısına bağlı 

olarak şekillendiği ve farklı kullanım olanakları sunduğu görülmüş, farklı dönemlere ait 

örnekler mekansal özellik, etki ve kullanım açısından incelenerek değerlendirilmiştir. 

Çalışmanın dördüncü bölümünde, doğal, fiziksel, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirme 

yapılarak, meydanların niteliğini etkileyen özellikler araştırılmıştır. Alan çalışması bölümünde 

ise, Bursa’da kent meydanı olarak tanımlanabilen Orhangazi Meydanı ve Ahmet Taner Kışlalı 

Meydanı ele alınmış, iki çalışma alanı, tarihsel süreç içindeki gelişim, doğal, fiziksel, sosyal ve 

ekonomik faktörlere ilişkin analizler, kullanıcı yoğunluğu ve profilinin belirlenmesi, kullanıcı 

görüşlerinin değerlendirilmesi kapsamında incelenmiştir. Çalışma sonuçları ve öneriler 

bölümünde, anket ve analizlerin sonuçlarına göre, çalışma alanlarının yeterli ve yetersiz yönleri 

belirlenmiş, bu alanlarda yapılabilecek düzenlemelerde ve farklı tasarımlarda kullanılmak üzere 

öneriler oluşturulmuştur. Çalışma sonucunda, iki meydanın Bursa’da belirli bir kullanıma sahip 

olduğu, ancak kullanıcıların gereksinimlerini tam olarak karşılamadığı görülmüştür. Kullanıcı 

görüşlerinin katkısıyla oluşturulan öneriler dikkate alındığı takdirde, Orhangazi ve Ahmet Taner 

Kışlalı Meydanları kentsel yaşama daha fazla katkı sağlayabilecektir. 

 
Anahtar Kelimeler: Meydan, Kentsel Mekan, Kentsel Yaşam, Bursa 
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ABSTRACT 
 
 Squares are defined as the first urban spaces that were used by people. They had various 

functions in the course of history and became an important part of urban life. This study aims to 

describe the advantages of these spaces for urban life in order to explain the importance of 

squares. If cities are to be livable places, then they should meet the physical, social and 

economic requirements of citizens. Livable cities foster human relations. Also, they provide 

suitable conditions in urban life for basic functions, such as housing, work, transportation, 

recreation, entertainment, to be carried out in a comfortable manner. Thus, as an important 

element of urban life, squares must meet the expectations of users by providing qualified spaces 

for people. 

 

 In the introduction of the thesis, the aim, content and method of the study are explained. 

The aim of the study is to determine the factors which should be considered for creating squares 

that contribute to urban life. The method of study is survey of written sources, simple 

observation and questionnaires. In the second part, concepts of urban life and square are 

explained, and then the contribution of squares ise analyzed. As a result of this study, it has 

been concluded that squares make physical, social, and economical contributions to urban life. 

In the third part of the thesis, historical development of squares is discussed. It has been found 

out that squares provide different utilisation possibities and that they are shaped according to the 

characteristic of the period to which they belong. Samples of different periods are examined in 

this part and evaluated in terms of their spatial characteristic, effects and use. In the fourth part 

of the study, natural, physical, social and economic aspects are evaluated and the characteristics 

which affect the quality of squares are searched. In the case study chapter, Orhangazi Square 

and Ahmet Taner Kışlalı Square which can be defined as urban squares in Bursa, are analyzed. 

Both squares are investigated with regard to their historical development. Natural, physical, 

social and economic factors are analysed, intensity and profile of users are determined, and 

opinions of users are evaluated. In the conclusion and recommendations chapter, sufficient and 

insufficient aspects of the squares are determined according to the results of questionnaries and 

analysis; followed by recommendations that can be used in the arrangement and design of these 

squares. As a result of this study, it has been found out that both squares are used to a certain 

extent in Bursa, but that they do not meet the requirements of users perfectly. If the 

recommendations prepared as a result of the contribution of users’ opinions are seriously 

considered, then Orhangazi and Ahmet Taner Kışlalı Squares may contribute much more to 

urban life in Bursa. 

 

Key Words: Square, Urban Space, Urban Life, Bursa 
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1- GİRİŞ 

 

 Kentsel mekanlar kent halkının bir araya gelmesini sağlayarak kent yaşamı 

içerisinde önemli bir işlev taşımaktadır. Meydanlar ise kentsel dokuda odak noktalar 

tanımlayan toplanma alanları olarak kentsel mekanların vazgeçilmez elemanlarıdır. 

Kent meydanları kentte yaşayan herkesin ve hatta kent yaşamına bir süre için katılan 

kişilerin, birbirleriyle ve paylaştıkları kent ile ilişki kurmasını sağlamaktadır. Tüm kent 

halkının kullanımına açık bu alanlar, çeşitli etkinlikler için ortak bir platform 

oluşturmakta, farklı statülerdeki insanlar için eşit kullanım olanağı sunmaktadır. 

Kentlerdeki farklı insanlar, kent meydanlarında bir araya gelerek birbirlerini 

tanıyabilme ve iletişim kurabilme fırsatı bulabilmektedir. Göçler ile kente yeni katılan 

bireyler de, kenti, kentliyi ve kente özgü kuralları öğrenebilmekte, bu yönüyle 

meydanların varlığı kentlileşme sürecini olumlu yönde etkilemektedir. Kent yaşamına 

fiziksel, sosyal ve ekonomik katkıları olan meydanlar kentsel yaşamı canlandırmaktadır. 

  
Günümüzde, yaya kullanımı için ayrılmış kentsel mekanlar kentlerimizde 

oldukça azdır. Motorlu araçların yoğun kullanımı ve onlar için gereken ulaşım, otopark 

gibi gereksinimlerin karşılanması, binaların çevresinden bağımsız olarak ele alınması ve 

parsel düzeyinde düşünülen uygulamalar, nüfus artışı ve düzensiz kentleşmenin 

yaşanması, kentlerimizde yaya etkinlikleri için zemin oluşturacak kentsel mekanların 

azalmasına ve hatta kaybolmasına neden olmuştur. Yayalar için ayrılmış kentsel 

mekanların azlığı nedeniyle pek çok insan alışveriş merkezlerinin kapalı ortak 

mekanlarında zaman geçirmektedir. İnsanlar bu kapalı yaya mekanlarında birbirleri ile 

iletişim kurabilse de,  farklı mimari stilde düzenlenmiş çevreleri algılamakta, yaşadıkları 

kentle ilişki kuramamaktadır. Ayrıca dış mekan eylemlerinin, insan sağlığı açısından 

gerekli ve önemli olduğu düşünüldüğünde de bu tür bir kullanımın yetersizliği 

görülmektedir. 

 
 Bu süreci yaşayan kentlerimizde, kentsel yaşama katkı sağlamak amacı ile yaya 

kullanımlı kentsel mekanlar ve kentsel mekanların önemli bileşeni olarak meydanlar 

düzenleme ihtiyacı duyulmaktadır. Ancak bu alanlar, kullanıcıların gereksinimlerini 

karşıladıkları takdirde kentsel yaşama katkı sağlayabilecektir. Bu anlamda, meydanların 
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niteliğini etkileyen faktörlerin bilinmesi ve gerçekleştirilen tasarımlarda 

değerlendirilmesi önem taşımaktadır. 

 
1.1. Amaç 

 Bu çalışmada kentsel yaşam içerisinde meydanların önemini ortaya koyarak, 

meydanların kentsel yaşama gerekli katkıları sağlayabilmelerinde etkili olan faktörlerin 

belirlemesi, bu kapsamda seçilen iki çalışma alanında kullanıcıların değerlendirmelerine 

ulaşılması ve farklı tasarımlarda kullanılacak ortak verilerin elde edilmesi 

amaçlanmıştır. Ortak veriler elde etmenin yanı sıra, seçilen iki çalışma alanının 

kullanıcı gereksinimleri açısından eksik yönlerini saptayarak, çalışma alanlarının daha 

iyi yaşam alanları olarak şekillenmesi yönünde gerçekleştirilebilecek düzenlemeler için 

yardımcı olabilecek bilgilere ulaşılması hedeflenmiştir.  

 
1.2. Kapsam  

 Tezin birinci bölümünde, çalışmanın amacı, kapsamı ve yöntemi belirtildikten 

sonra, ikinci bölümde, konuyla ilgili temel kavramlar ve meydanların kentsel yaşam için 

önemi genel hatları ile açıklanmıştır. Tanımlar başlığı altında toplanan bu bölümde, 

kentsel mekan tanımı ile birlikte kentsel mekan öğeleri ve özellikleri, meydan kavramı 

ve meydanların kentsel yaşama ne tür katkılar sağladığı ifade edilmiştir. 

 
 Tarihsel süreç içerisinde meydanların incelendiği üçüncü bölüm, ilk kent 

meydanı örneğinin ortaya çıktığı Batı ülkelerindeki ve Osmanlı döneminden günümüze 

Anadolu’daki gelişim kapsamında incelenmiştir. Tarihsel süreçte yaşanan değişimlerin 

kentsel mekandaki yansımalarını görebilmek için bu bölüm farklı dönemlere ayrılarak 

değerlendirilmiştir. Meydanların, ait olduğu kültürün ve dönemin yapısına bağlı olarak 

nasıl şekillendiği, mekansal özellikleri ve oluşturduğu etkiler araştırılmıştır.   

 
 Dördüncü bölümde, meydanların niteliğini etkileyen faktörler araştırılmıştır. 

Kullanılır ve yaşanılır mekanlar yaratma sürecinde etkili olacağı düşünülen 

belirleyiciler, doğal, fiziksel, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirilmiştir. Mekanın 

niteliğini etkileyen doğal faktörler; topoğrafya, iklim, manzara, fiziksel faktörler; 

meydanı çevreleyen üç boyutlu çerçeveyi oluşturan binalar ve kent mobilyaları, sosyal 

faktörler; toplum yapısı, sosyal etkinlikler, çeşitlilik, güvenlik, yaya özellikleri, 
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ekonomik faktörler; temizlik ve bakım, etkinlik organizasyonu olarak belirlenmiş ve 

incelenmiştir.  

 
 Beşinci bölümde, Bursa’da kent meydanı olarak tanımlanan Orhangazi ve 

Ahmet Taner Kışlalı Meydanlarının incelendiği alan çalışmasına yer verilmiştir. İlk 

olarak çalışma alanlarının seçilme nedeni açıklanmıştır. Alanların yer aldığı çevreyi 

tanıyabilmek için meydanların yer aldığı kent bölgelerinin tarihsel süreç içindeki 

gelişimi incelenmiştir. Önceki bölümde belirlenen faktörler kapsamında iki meydanın 

yapısı analiz edilmiştir. Gözlemsel tespitlerin ve anket çalışmasının değerlendirilmesi 

yapılmıştır. 

 
 “Araştırma Sonuçları ve Öneriler” bölümünde belirlenen faktörler kapsamında 

hazırlanan anket sonuçları ile analizler sonucunda elde edilen verilerin 

değerlendirilmesi yapılmış ve sonuçlara dayalı olarak öneriler geliştirilmiştir. “Ekler” 

bölümünde anket formu ile kullanıcı profili ve sayısını belirlemek için yapılan 

gözlemsel tespitleri gösteren, tez içinde ilgili bölümde yer almayan diğer grafikler 

sunulmuştur. 

 
1.3. Yöntem 

Çalışmada literatür araştırması, basit gözlem ve anket yöntemleri kullanılmıştır. 

Kentsel mekanların tanımlanmasında, meydan kavramı ve meydanların kentsel yaşama 

katkılarının açıklanmasında, tarihsel süreçteki örneklerin incelenmesinde, meydanların 

niteliğini etkileyeceği düşünülen faktörlerin belirlenmesinde ve alan çalışması içerisinde 

yer alan bazı bölümlerde literatür araştırmasından yararlanılmıştır. Alan çalışması 

aracılığıyla, belirlenen kavramları iki örnek alan üzerinde irdeleyebilmek ve sonuçlar 

elde edebilmek amaçlanmıştır. Bu süreçte basit gözlem ve anket yöntemleri 

kullanılmıştır. Ayrıca Bursa Büyükşehir Belediyesi, Yıldırım Belediyesi ve Osmangazi 

Belediyesi’nde görüşmeler yapılarak, konu ile ilgili bilgilere ulaşılmıştır.  

 
Anket çalışmasından önce iki amaçla gözlemsel tespitler yapılmıştır. Öncelikle 

çalışma alanlarının genel nitelikleri, doğal, fiziksel, sosyal ve ekonomik faktörler 

kapsamında analiz edilmiş, ilgili fotoğraflar çekilmiştir. Daha sonra anket çalışmasının 

uygulanacağı kişi sayısını, cinsiyet ve yaş grubunu belirleyebilmek için belirli zaman 

dilimlerinde her iki alanda gözlemsel tespit ile sayımlar gerçekleştirilmiştir. “Çalışma 



 4 

Alanlarında Kullanıcı Profili ve Yoğunluğunun Belirlenmesi” bölümünde detaylı olarak 

açıklanan bu yöntem ile farklı günlerde ve saatlerde düzenli olarak meydanlardaki 

kullanıcı sayısı, yaş ve cinsiyetlerine göre ayrılarak tespit edilmiş, meydanın yoğun 

olarak kullanıldığı saat ve günün tespiti yapılmış, örneklem büyüklüğü belirlenmiştir. 

Anket çalışmasından sağlıklı sonuçlar elde edebilmek için geçerli olan en az %10 

örneklem alma kabulü ile Orhangazi Meydanı’nda toplam kullanıcı sayısı olan 1205’e 

göre 120 kişi ile Ahmet Taner Kışlalı Meydanı’nda ise kullanıcı sayısı olan 499’e göre 

50 kişi ile görüşülmüş, toplam 170 anket uygulanmıştır.  

 
Anketler, frekans dağılımı yapılarak değerlendirilmiş ve bazı veriler arasında 

çapraz karşılaştırmalar yapılmıştır. Daha önce anket formunda yer alan her soruya 

verilen cevaplar kodlanmış, veri tabloları oluşturulmuştur. Formda yer alan açık uçlu 

sorular için ortak cevaplar gruplanarak kodlama yapılmıştır. Birden fazla seçeneğin 

işaretlendiği sorular için ise, her bir seçeneğin verilen cevaplar içerisindeki yüzdesi 

alınmıştır. Sonuçların algılanmasını kolaylaştırmak için grafikler hazırlanmıştır. Anket 

formu, “Meydanların Niteliğini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi” bölümünde 

araştırılan doğal, fiziksel, sosyal ve ekonomik özellikler çerçevesinde düzenlenmiş, 

sorular bu başlıklar altında gruplanmıştır.  
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2- TANIMLAR 

 

 Bu bölümde kentsel mekan tanımının ne olduğu ve hangi bileşenlerden oluştuğu, 

meydan kavramı ve meydanların kentsel yaşama katkıları açıklanmıştır. Bu kavramlar, 

çalışma içerisinde incelenecek diğer bölümlerin anlaşılması için temel oluşturan gerekli 

tanımlardır. 

  
2.1. Kentsel Mekanların Tanımlanması 

Kentin fiziksel yapısı, genel bir tanımlama ile, binalar ve binalar dışındaki 

alanlar olarak ikiye ayrılabilir. Kent dokusu içinde binalar, kentin yapılanmış alanlarıdır 

ve kentsel strüktürün pozitif öğeleri olarak tanımlanmaktadır. Binaların tanımladığı 

alanlar ise, yapılanmamış kent bölümleri ve strüktürün negatif öğeleridir (Şekil 2.1). 

Pozitif öğeler bir araya gelerek negatif öğeleri oluşturmaktadır. Kentsel çevre, pozitif ve 

negatif öğeler bütünüdür (Günay ve Selman 1993).  

 
          Kentsel Çevre 

 

              Pozitif 

              Binalar  

        Negatif 

        Binaların tanımladığı dış mekanlar  

Şekil 2.1. Kentsel çevreyi oluşturan öğeler (Günay ve Selman 1993) 

 
Binaların tanımladığı dış mekanlar, yani kentsel dokunun negatif öğeleri kentsel 

mekan olarak adlandırılmaktadır. Krier, kentsel mekanı (urban space), çeşitli cephelerle 

geometrik olarak sınırlandırılmış mekanlar olarak tanımlamıştır. Ona göre, geometrik 

karakteristiği okunabilir ve estetik kalitesi bilinçli olarak algılanabilen dış mekanlar, 

kentsel mekandır (Krier 1979).  

 
Krier’in tanımlamasına uyan ve kentsel mekanı, iki temel elemanı olan meydan 

ve sokak dışındaki örneklerine de değinerek açıklayan bir anlatım ise Trancik tarafından 

yapılmıştır. Bu tanımlamaya göre kentsel mekan, sert mekan (hard space) ve yumuşak 

mekan (soft space) olmak üzere ikiye ayrılmaktadır (Şekil 2.2). Sert mekan, mimari 

duvarlar tarafından sınırlandırılmıştır ve temel fonksiyonu, sosyal aktiviteler için önemli 

toplanma mekanları oluşturmasıdır. Bu tanımlamaya uyan sert mekan örnekleri, 

meydanlar ve sokaklardır (Şekil 2.3). Yumuşak mekanlar ise, doğal çevrenin egemen 
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olduğu, inşa edilmiş çevreden uzaklaşma hissi veren, rekreasyon fırsatı sağlayan 

alanlardır. Kent içindeki parklar, bahçeler ve lineer yeşil bantlar kentsel çevre içindeki 

yumuşak mekan örnekleridir. Bu mekanlar, kentsel doku içerisinde kentsel çevrenin 

sertliğine zıtlık oluşturmaktadır (Şekil 2.4, Şekil 2.5). Yumuşak mekanlar, kentin içinde 

olduğu gibi dışında da yer alabilir (Trancik 1986). 

 
        Kentsel Mekan 

 

         Sert Mekan 

  Meydan ve sokaklar 

        Yumuşak Mekan 

  Parklar, bahçeler, lineer yeşil bantlar 

Şekil 2.2. Kentsel mekan öğeleri (Trancik 1986) 

 

   

Şekil 2.3. Sert mekan elemanları, meydan ve sokaklar (Trancik 1986) 
Şekil 2.4. Yumuşak mekan örneği, kentsel doku içerisinde park (Trancik 1986) 
Şekil 2.5. Yumuşak mekan örneği, kentsel doku içerinde lineer yeşil bant  
                (Trancik 1986) 
 

Trancik’in yumuşak mekan tanımı, farklı kaynaklarda yeşil alan olarak da ifade 

edilmektedir. Yeşil alanlar, kent içerisindeki yeşil alanlar ve doğal yeşil alanlar olmak 

üzere iki grupta tanımlanmaktadır. Kent içersindeki yeşil alanlar, kentsel yeşil alanlar 

olarak;  

• Bina düzeyinde (bina içindeki yeşil, özel bahçe),  

• Komşuluk ünitesi düzeyinde (çocuk bahçesi, toplu konut bahçesi),  

• Mahalle düzeyinde (mahalle parkı, spor alanı)  

• Kent düzeyinde (kent parkı, hayvanat bahçesi, botanik bahçesi, mezarlık vb.)  

olmak üzere dört farklı ölçekte gruplanmaktadır. Doğal yeşil alanlar ise, kent 

çevresindeki ormanlar, korular, milli parklar, bölge parkları gibi alanlardır (Yıldızcı 

1978).  
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 Kentsel yeşil alanlar, doğal çevrenin kentin içinde ve yakın çevresinde yer alan 

bölümleridir, bu alanların varlığı ile doğa, kentle ve kentliyle buluşur. Kentsel yeşil 

alanlarda yatay boyutlar mekan hissini yok edecek kadar büyük olabilir. Kullanım 

biçimiyle ilgili bir sınıflama kapsamında, kentsel yeşil alanlar aktif ve pasif olarak 

tanımlanmaktadır. Pasif yeşil alanlarda, çeşitli nedenlerden dolayı aktif kullanım 

yapılamaz, mezarlıklar buna örnek olarak verilebilir. Aktif yeşil alanlar ise, parklar, 

piknik yerleri, spor ve oyun alanları, botanik ve hayvanat bahçesi gibi yerlerdir 

(Aydemir 2004). 

 
Kentsel mekan tanımı, kentsel açık alan ve kentsel dış mekan tanımları ile de 

örtüşmekte, bazı kaynaklarda kentsel mekan yerine bu iki tanımdan biri de 

kullanılabilmektedir. Kentsel açık alan da, kentsel mekan gibi yapılar arasında kalarak 

şekillenen, sert peyzaj elemanlarının baskın olduğu açık alanlar olarak tanımlanmıştır. 

Aydemir (2004), bu tanımlamayı yaparken kentsel açık alanı dış kullanım alanları 

(meydanlar, bahçeler, açık ve yarı açık özel oturma alanları, teraslar, balkonlar) ve 

dolaşım alanları (yollar) olarak iki gruba ayırmıştır (Aydemir 2004). 

 
Kentsel dış mekan tanımı ise, iç mekan tanımı ile ilişkili olarak açıklanmıştır. 

Bina duvarlarının iç yüzleri, iç mekanda yer alan oda, koridor gibi elemanları 

tariflerken, dış yüzlerinin tanımladığı alanlar kentsel dış mekan olarak ifade edilmiştir. 

Kentsel dış mekan, sınırlayan elemanların oluşturduğu, sınırlanan bir boşluktur. İç 

mekan gibi, kentsel dış mekan da en, boy, yüksek özelliğine sahip, üç boyutlu bir 

hacimdir (Öksüz 2004). Şekil 2.6’da iç mekan ve dış mekan arasındaki benzerlik 

görülmektedir. Bu mekanların arasındaki önemli farklılık ölçektir.  

        İÇ MEKAN               DIŞ MEKAN 

 

Şekil 2.6. Dış mekan ve iç mekan düşüncesindeki benzerlik  
               (GLC Study 1978’den aktarılarak) 
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Kentsel mekan, eni, boyu, yüksekliği, yani mekan olmasını sağlayan üç boyutlu 

yapısının dışında, tüm kentsel olaylar için zemin oluşturması, kentliler tarafından 

kullanılması ve yararlanılması ile anlam kazanmaktadır. Bu kapsamda, kentteki 

boşluklar kentsel alan olarak tanımlanmakta iken, bir kent meydanı da kentsel mekan 

olarak ifade edilmektedir (Bakan ve Konuk 1987). 

 
Kentsel mekanlar, toplumun tüm bireylerinin kullanımına açık, toplu yaşamın 

etkinliklerinin sürdüğü, ortak kullanım ve çıkarlar için düzenlenmiş alanlardır (Öksüz 

2004). Kullanımla ilgili olarak en iyi bilinen tanımlama, yaklaşık otuz yıl önce, 

kamusal, yarı-kamusal, yarı-özel ve özel mekan sınıflaması ile yapılmıştır. Bir evin 

bahçesi özel bir mekandır, parklar ve meydanlar gibi alanlar ise kamusal mekanlardır. 

Yarı-özel mekanlar,  sınırlı sayıda insanın kullanabildiği yerlerdir. Bu tür alanlara örnek 

olarak, konutların ortak bahçeleri, avlular gösterilebilir. Yarı- kamusal mekanlar ise, 

belirli zamanlarda kamusal kullanımı olan, toplumun özel bir bölümü tarafından 

kullanılabilen, okul bahçeleri gibi alanlardır (Woolley 2003).  

 
 Tarihsel süreçteki örneklerin incelenmesi, başarılı sert kentsel mekanın üç 

bileşeni olduğunu ortaya çıkarmıştır. Sert mekanın niteliğini belirleyen bu bileşenler;  

• Üç boyutlu çerçeve, 

• İki boyutlu doku,  

• Objelerin mekanda yerleşimidir. 

 
 Üç boyutlu çerçeve, mekanın kenarlarını, kapalılık derecesini ve duvarın 

mekansal karakteristiğini tanımlamaktadır. Şeffaflıklar, doluluklar, açıklıklar, 

çerçevenin yer düzlemi ile birleşimi ve duvarların insan ölçeği ile olan ilişkisi, bu 

kapsamda kentsel mekanın niteliğini etkileyen unsurlardır. İki boyutlu doku olarak 

tanımlanan yer düzlemidir. Malzeme, doku ve kompozisyon özelliklerine göre, iki 

boyutlu doku dış mekanı etkiler. Mekan içindeki objeler ise, heykel, ağaç, su öğesi gibi 

elemanlardır. Bu biçimler, vurgu ya da odak noktalar oluşturmakta ve mekana canlılık 

getirmektedir. Başarılı sert kentsel mekan örnekleri bu üç öğenin zengin karışımıdır 

(Trancik 1986). 
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Krier, kentsel mekanların önemli elemanları olan meydan ve sokakları, kent 

dokusu içinde, iç mekanda yer alan oda ve koridorlar ile aynı geometrik özelliklere 

sahip alanlar olarak tanımlamıştır. O, bu mekanlar arasındaki tek farkın, mekanları saran 

duvarların ölçüleri ile onları karakterize eden sirkülasyonun ve fonksiyonun farklılığı 

olduğunu belirtmiştir (Krier 1979). 

 
 Sokak, konutların merkezi bir meydan etrafında konumlandırıldığı yerleşim 

örneklerinde, yerleşmenin yayılma göstermesi sonucunda ortaya çıkmıştır. Sokak 

sistemi, yerleşimin büyümesine olanak sağlayan bir iskelet oluşturmuş ve özel 

parsellere ulaşım sağlamıştır. Bu süreçte sadece bir ulaşım alanı olarak algılanan 

sokaklar, insan ölçeği, at ve at arabasının geçişi düşünülerek planlanmıştır (Krier 1979). 

  
 Başlangıçta, insanların, hayvanların ve malların taşınması amacı ile gelişen 

sokaklar, zaman içinde pek çok başka aktivite için kullanılmaya başlamıştır. Sokak, 

sosyal aktiviteler, yönetimsel ve dini buluşmalar için olanak sağlamış, taç giyme 

törenleri, geçit törenleri, çeşitli kültürel etkinlikler ve politik gösteriler yıllar boyunca 

sokaklarda gerçekleşmiştir. Bu kullanım biçimi günümüzde de devam etmektedir ve pek 

çok festival hala sokaklarda kutlanmaktadır (Woolley 2003).  

  
 Rapoport, sokağı morfolojik bir biçimde tanımlamıştır. Bu tanıma göre sokaklar, 

bir yerleşmede binalar arasında yer alan, az veya çok dar olan, dolaşım ve bazen diğer 

aktiviteler için kullanılan lineer mekanlardır (Rapoport 1991). Moughtin, sokağı 

incelerken, sokak (street) ve yolu (road)  birbirinden ayıran temel özelliğe değinmiştir. 

Yol, farklı mekanlar arasında ilişki kuran, taşıtların, at arabalarının, yayaların 

kullandığı, bazen bir köprünün üstünden, bazen de bir tünelin içinden geçen, peyzajın 

üzerinde yer alan iki boyutlu bir şerittir. Sokak ise, yolun mekanlar arasında ilişki 

kurma işlevine sahip olmakla birlikte, sadece iki boyutlu bir yüzey değildir. Sokak, 

birbirine yakın binalar arasında sınırlanmış ve kapatılmıştır, bu yapısı ile sokak üç 

boyutlu bir mekandır (Moughtin 1992). 

 

2.2. Meydan Kavramı 

Meydan, insanların kullanmayı keşfettiği ilk kentsel mekan olarak 

tanımlanabilir. Açık alan etrafında konutların gruplanmasıyla oluşmuştur ve bu 
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düzenleme, iç mekanlar için yüksek ölçüde kontrol sağlamıştır. Bu tip avlular, 

genellikle sembolik bir değere sahip olmuş ve pek çok kutsal mekanın (manastır, cami 

avlusu, vb.) kurulmasında da model oluşturmuştur. Konutların bir avlu etrafında 

toplanması, zaman içinde konut biçimlerine yansımış ve tekil evlerin meydan 

çevresinde toplanması gibi, odalar bir avlu etrafında konumlandırılmıştır (Krier 1979). 

 
 Tarihi yerleşmelerde, konutların avlu etrafında toplanmasının bir nedeni de, 

insanların toplum olmanın doğal bir gereksinimi olan, bir araya gelme isteğidir. Bu 

konuya örnek olarak, M.Ö.6000 yılındaki Hitit yerleşmeleri gösterilebilir (Şekil 2.7). 

Hitit yerleşmelerinde, geniş revaklı avlular oluşturulmuştur. Döşemesi taş kaplı, üstü 

açık bu avlular, toplanma amaçlı olarak kullanılmıştır. Ayrıca, evlere damlardan 

girilmesi, zemin kotu dışında ikinci bir platformun da kullanılmasını sağlamıştır. Dam 

üstleri, kralların söylev verdikleri mekanlar olarak da işlev kazanmıştır (Kuntay 1994). 

 

 

Şekil 2.7. M.Ö.6000, Çatalhöyük’te bir konut bölgesinde avlu etrafında evlerin   
                yerleşimi (Kuntay 1994) 

 
 Evlerin avlu etrafında konumlandırılması, ortak mekan oluşturma çabasının ilk 

ürünü olmuştur. İlerleyen dönemlerde, tüm kente hitap eden kent meydanlarının 

oluşturulması, avlu ile başlayan bu mekan yaratma sürecinin gelişimi olarak görülebilir. 

 
 Meydanlar, en az üç yönü ile binalarla sınırlanmış alanlardır. Binalarla 

çevrelenmiş bu mekanlar, kent içinde tavanı gökyüzü olan odalardır (Webb 1990). 
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Çeşitli toplumsal etkinlikler için kullanılan meydanlar, kentte insanların toplanabileceği 

odak noktalar tanımlar. 

 
 Meydanlar, insanlara sürekli ve yönlendirilmiş bir hareket düzeninden çok, 

durma olanağı veren ve hareketliliği zorlamayan mekanlardır. Kent dokusu içinde 

hareketin yönlendiği dinamik mekanlar sokaklar, statik mekanlar ise meydanlardır. Bu 

alanlarda, hareket yönünün seçiminde serbestlik vardır. Bireyler meydanlarda istekli ve 

isteksiz, gelişigüzel hareket edebilir (Öksüz 2004). 

 
 Meydanlarla ilgili olarak farklı dillerdeki literatürde  ‘square’, ‘piazza’ ve 

‘plaza’ gibi farklı isimler yer almaktadır. Kentin eski bölümleri içinde bulunan tarihsel 

süreçte varlık göstermiş meydanlar ‘Square’ olarak adlandırılmaktadır. Genellikle 

İtalyan kentlerindeki bu tür meydanlara ‘piazza’ adı verilmiştir. Plazalar ise tarihsel 

özellik taşıyan alanlar değildir. Plaza tanımı ilk olarak, 1960 yılından sonra özellikle 

Amerikan kentlerinde oluşturulmaya başlayan, yüksek yapıların bir parçası olarak 

düzenlenmiş kentsel mekanlar için yapılmıştır. Plaza, bir binanın girişinde tanımlanmış 

bir alan ya da farklı binalar arasında kalan daha büyük boyuta sahip bir mekan olabilir. 

Marcus ve Francis, büyük boyutlu plazaları, kentsel plaza olarak tanımlanmıştır. Bu 

alanlar farklı düzenlemeleri ile kent halkının çeşitli etkinlikler için kullandığı, tarihsel 

özellik taşımayan meydanlar olarak tanımlanabilir. Ülkemizde ise, bu alanların genel 

olarak tümü meydan adı ile ifade edilmiştir. 

 
Bazı özel plazalar, özel bir kişinin mülkü ve yönetiminde olabilmektedir. 

Genellikle kamuya açık olan bu alanlar, bazı örneklerde günün belirli zamanlarında 

kullanıma kapatılmaktadır. Mülkiyet durumundaki farklılığa rağmen, plazalar da kentte 

çeşitli etkinliklerin gerçekleştiği, binalarla sınırlanmış alanlardır. 

 
 Marcus ve Francis (1990) kentsel plaza olarak ifade ettiği, tarihi özellik 

taşımayan kent meydanlarını, araçların dışında tutulmuş, yoğun olarak sert yüzeylere 

sahip, kamusal dış mekanlar olarak tanımlamıştır. Bu alanlarda, ağaçlar ve çiçekler 

bulunmasına karşın, zeminde sert yüzey baskındır. Çim ve bitkilendirilmiş alanların 

miktarının, sert yüzey alanından fazla olması durumunda mekan, plaza yerine park adını 

alır. Plazalar, dolaşmak, oturmak, yemek yemek ve çevreyi seyretmek için kullanılan, 
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kentte sıklıkla düzenlenen konser, gösteri ve politik toplantılar gibi programlı 

etkinliklerin gerçekleşmesi için olanak sağlayan alanlardır (Marcus ve Francis 1990).  

 

 Moughtin (1992), kentsel tasarımın en önemli elemanını, ‘square / plaza’ olarak 

tanımlamıştır. Bu mekanların binalarla çevrelenmiş alanlar olduğunu ve çevrelerinde 

yer alan yapıların algılanmasında avantaj sağladığını ifade etmiştir (Moughtin 1992). 

Lynch, ‘square’ ya da ‘plaza’ için aynı tanımlamayı yapmış, bu alanları yoğun kent 

dokusu içinde, kent için önemli bir aktivite merkezi olarak tanımlamıştır. Yapılarla 

sınırlanmış, sokaklarla çevrelenmiş ya da onlarla bağlantı içindeki bu alanlar, çeşme, 

bank, bitki, koruyucu elemanlar gibi çeşitli biçimler içererek, insanların ilgisini 

çekmektedir ve bu şekilde kent halkının görüşmesini kolaylaştırmaktadır (Lynch 1981). 

 
 Square ya da plaza olarak adlandırılan bu alanlar, fiziksel ve işlevsel olarak aynı 

özelliklere sahiptir. Binalarla çevrelenmiş, kentsel etkinlikler için zemin oluşturan bu 

mekanların niteliğini etkileyen faktörler ortak olduğu için, çalışma genelinde bu açıdan 

bir ayrım yapılmamıştır.  

 
 Krier, kentsel mekanın tipolojisini tanımlarken, meydanları zemindeki geometrik 

karakterlerine göre üç ana gruba ayırmıştır. Ona göre meydanlar, temel olarak kare, 

daire, üçgen formu ve bunların türevlerinden oluşmuştur. Temel formlar, açısal değişim, 

bölünme, eklenme, birleşme, çakışma ve deformasyon gibi değişim faktörleri ile 

şekillenmiştir (Şekil 2.8) (Krier 1979). Şekil 2.9, Şekil 2.10 ve Şekil 2.11’de, temel 

formlardaki değişimler sonucunda oluşan farklı örnekler görülmektedir. 
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Şekil 2.8. Meydanın biçimsel oluşumu (Krier 1979’dan aktarılarak) 
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Şekil 2.9. Kare form ve çeşitli varyasyonlar (Krier 1979) 
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Şekil 2.10. Daire form ve çeşitli varyasyonlar (Krier 1979) 
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Şekil 2.11. Üçgen form ve çeşitli varyasyonlar (Krier 1979) 
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Krier’in tanımlamasının dışında, meydanı biçimsel olarak sınıflandırmak için 

pek çok başka çalışma da yapılmıştır. Bu çalışmalardan en etkili olan iki tanesi, Paul 

Zucker (1959) ve Camillo Sitte (1889)’nin kuramlarıdır. Zucker, meydanları beş ayrı 

form olarak gruplandırmıştır; 

• Kapalı meydanlar: Mekan tamamen binalarla çevrilmiştir, sınırlanmıştır ve içe 

dönüktür. 

• Dominant meydanlar: Mekan, önemli bir binaya yönlenmiştir. 

• Merkezi meydanlar: Mekan bir merkez nokta etrafında biçimlenmiştir. 

• Grup meydanlar: Mekanlar büyük kompozisyonlar oluşturacak şekilde bir araya 

gelmiştir. 

• Amorf meydanlar: Mekanın sınırları belirsizdir (Moughtin 1992).  

 
 Sitte ise meydanları form olarak, ‘Derin Meydan’ ve ‘Geniş Meydan’ olmak 

üzere ikiye ayırmıştır. Derin ve geniş olma durumu, mekanda baskın özellik taşıyan ve 

mekanın yönlendiği binanın karşısında duran gözlemciye göre tanımlanmıştır. Sitte, 

derin meydan için, Floransa Santa Croce Kilisesi önündeki meydanı örnek olarak 

göstermiştir (Şekil 2.12). Meydandaki bakış, etkili ve baskın bir yapı olan kiliseye 

doğru yönlendirilmiştir. Sokaklar kiliseye yönlenirken, heykeller ve kent mobilyaları da 

bu düşünce ile düzenlenmiştir. Kilisenin önündeki meydan, Ortaçağ’da kilisenin ana 

girişinin genişlemiş bölümü olarak düşünülmüştür (Moughtin 1992). Baskın özellik 

taşıyan kilise, dikdörtgen formlu meydanın dar kenarında yer aldığı için, meydanda 

duran bir kişi daha geniş bir perspektifte bakıp, tüm yapıyı algılayabilmiştir. 

 

          

             
 
 
    
    Kilise 

 

 
 

Şekil 2.12. Floransa Santa Croce Kilisesi önündeki meydan (Moughtin 1992) 
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Geniş Meydan için ise Sitte, Piazza Reale Modena’yı örnek olarak göstermiştir 

(Şekil 2.13). Meydanda hakim bina bir saraydır. Saray, hacim olarak bulunduğu 

meydanla benzer boyutlara sahiptir ve kısa bir sokakla, yakınındaki meydan S. 

Domenico’dan tamamen ayrılmıştır. Ayrıldığı meydan ise, Sitte’ye göre bir kilisenin 

hakim olduğu, derin meydan özelliklerini taşımaktadır (Moughtin 1992). 

                             

                           Saray 

                            

            

 
  

Şekil 2.13. Piazza Reale Modena (Moughtin 1992) 

  

2.3. Meydanların Kentsel Yaşama Katkısı 

Bu bölümde, meydanların kentsel yaşama sağladığı katkılar, fiziksel, sosyal ve 

ekonomik açıdan değerlendirilerek belirlenmeye çalışılmıştır.  

 
2.3.1. Fiziksel Katkılar 

Meydanların yaya kullanımı için ayrılması, çevreyi koruma açısından önem 

taşımaktadır. Motorlu araçların kullanılmaya başlanmasından sonra yayalar için 

düzenlenmiş kentsel mekanlar ve dolayısıyla özellikle tarihi kentlerde, kent 

merkezindeki tarihi doku zarar görmeye başlamıştır. Bu bozulmayı engellemek, tarihi 

mekanın bir miras olarak korunmasını sağlamak için, tarihi merkezleri yaya mekanı 

haline getirmek bir çözüm olarak görülmüştür. Bu sayede tarihi merkezlere kaybettikleri 

canlılık yeniden kazandırılabilecektir (Kuntay 1994). Kent merkezlerinde yer alan 

meydanları, araç trafiğinden arındırıp yayaların kullanabileceği alanlar haline getirmek, 

yaya etkinlikleri için elverişli, yaşayan alanlar oluşturmakta ve tarihi dokuda araçların 

olumsuz etkileri ile oluşabilecek zararlardan korunmayı sağlamaktadır. 

 
Motorlu araçların kent içinde oluşturduğu kirlilik, son yıllarda çevresel olarak 

zararlı etkileri ile endişe edilen bir konu haline gelmiştir. Kirlilik seviyesinin azaltılması 

için, kentsel mekanların yaya kullanımına ayrılması önemli bir araç olarak 

kullanılmaktadır (Türkoğlu ve Korça 1991). Kentte bulunan meydanlar, bu anlamda, 



 19 

araç trafiğinin olmadığı bölgeler oluşturarak kirliliğin azaltılmasına katkı sağlamaktadır. 

Meydanlar, ağaç, havuz ve çim alanlar gibi öğelere sahip olarak, kentin yoğun trafiği 

içinde kentlinin nefes alabileceği yerler oluşturur. Açık havada zaman geçirebilmek 

sağlık açısından gereklidir. Kent içinde bu tür alanların varlığı, günlük yaşamın 

stresinden uzaklaşma ve rahatlama olanağı yaratarak, insanların fiziksel ve ruhsal 

sağlığını olumlu etkilemektedir (Akkor 2003). 

 
Taşıtın ve yayanın ayrılması, kentsel mekanda yayanın güvenliğinin sağlanması 

için önemli bir unsurdur. Bu şekilde bir ayrım yapılarak, kazaların oluşması 

önlenmekte, kent içinde yayalar için güvenli dolaşım ve etkinlik alanları 

oluşturulabilmektedir. Meydanlar, çocukların kent içinde trafik korkusu olmadan 

özgürce dolaşabilecekleri alanlar olduğu takdirde, onların çevresiyle ilişki kurmasına 

olanak sağlayacaktır. Bu mekanlarda çocuklarını güvenle serbest bırakabilmek, aynı 

zamanda ebeveynler için de kentte bir dinlenme fırsatı yaratabilecektir. 

 
2.3.2. Sosyal Katkılar 

Kentsel mekanların, insanların bir araya gelerek ortak paylaşımlar yaşamasına 

olanak tanıması, bireysel ve toplumsal açıdan, sosyal gelişim için büyük önem taşır. 

Kentsel mekanların insanların zaman geçirebileceği ortamlar olarak düzenlenmesi 

sayesinde, bu mekanlar kent halkının kentiyle ve kentini paylaştığı diğer insanlarla 

buluşmasını sağlayan ortak kullanım alanları haline gelmektedir. 

 
Gehl (1987), dış mekanda gerçekleşen aktiviteleri, ‘Gerekli (Zorunlu)’, ‘İsteğe 

Bağlı’ ve ‘Sosyal’ olmak üzere üç gruba ayırmıştır (Şekil 2.14). Zorunlu aktiviteler, işe 

gitmek, okula gitmek, otobüs beklemek gibi, her koşulda gerçekleşen ve sürekli olarak 

yapılması gereken aktivitelerdir. İsteğe bağlı aktivitelerde, katılımcının aktiviteyi 

gerçekleştirmek için istek duyması gerekir. Temiz hava almak için yürüyüş yapmak, 

oturmak ve güneşlenmek, yaşamdan keyif alarak bir yerde durmak gibi örnekleri olan 

bu tür aktivitelerin gerçekleşmesi, dış mekanın fiziksel şartlarına bağlıdır ve dış 

mekanın bu aktiviteler için davet edici olması gerekmektedir. Sosyal aktiviteler ise, 

çocukların oyun oynaması, selamlaşmalar, sohbetler, çeşitli toplu etkinlikler gibi 

örnekleri ve aynı zamanda görmek, işitmek gibi pasif ilişkileri içermektedir. Bu tür 
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eylemler, isteğe bağlı aktivitelerin sonucunda oluşmaları nedeniyle sonuç aktivitesi 

olarak da adlandırılmıştır (Gehl 1987).  

Fiziksel Çevre Kalitesi 
 Zayıf İyi 

 
Zorunlu 
Aktiviteler 
 

 

 

 
İsteğe Bağlı 
Aktiviteler 
 

 

 
Sosyal Aktiviteler 
(Sonuç Aktiviteri) 
 

  

Şekil 2.14. Dış mekan kalitesine bağlı olarak dış mekan aktivitelerinin gerçekleşmesi   
                 (Gehl 1987’den aktarılarak) 
 

Dış mekanların sadece dolaşım alanı olarak görüldüğü, taşıtların egemen olduğu 

bir kentte kentsel mekanlar, sosyal aktivitelerin gelişmesi için uygun bir ortam 

oluşturamaz. Bu tip kentlerde dış mekanlarda sadece zorunlu aktiviteler 

gerçekleşmektedir. Yaya trafiğinin desteklendiği, dış mekanları nitelikli kentler ise, kent 

halkının faklı amaçlarla kullandığı kentsel mekanlarıyla yaşayan kentlerdir. 

 
Yaşayan kentlerde, yaya kullanımına ayrılmış mekanlar sosyal gelişime katkı 

sağlamaktadır. Kuntay (1994), bu mekanların sağladığı katkıları şu şekilde ifade 

etmiştir: 

• Toplumsal gelişim ve yenilenme sağlamak:  

 - İletişim ve bilgi alışverişini arttırmak  

 - Toplumsal yaşayışa canlılık ve hareket kazandırmak 

 - Tartışarak farklı düşünceleri açıkta ve toplu olarak araştırmak 

   - Tanıma ve tanıtma olanaklarını geliştirmek 

 - Kamuoyu yaratmak 

• Toplumsal bütünleşmeye olanak sağlamak:  

 - Toplumsal ve ruhsal ilişkileri geliştirmek  

 - Uygarca insan ilişkileri, karşılıklı sevgi ve saygı yaratmak  
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 - Toplumsal yaşama her yaşta, kadın erkek ve engelli ya da sağlıklı her bireyin 

 katılmasını sağlamak 

 - Toplum içinde ayrımı kaldırarak bütünleşmeyi kolaylaştırmak (Kuntay 1994). 

  
 Meydanlar, kentsel yaşam içinde sosyal ilişkiler için bir platform 

oluşturmaktadır. Sınıf, etnik köken, yaş ve cinsiyet ayrımı olmadan kente yaşayan 

herkesin kullanabildiği bu alanlarda toplumdaki farklı insanların bir araya gelebilmesi, 

iletişim açısından önemlidir. Kentteki farklı grupların ilişkiye girmesi, toplumsal 

yaşamın oluşması için gereklidir. İnsanlar bu mekanlarda, kendilerini, diğerlerini ve 

çevresini keşfedebilme olanağı bulur. Meydanlar, farklı düşüncelerin tartışılması için 

zemin oluşturarak, kentsel yaşam içerisinde politik bir rol de taşır. Bu yönüyle 

meydanlar, demokrasinin gelişimine katkı sağlamaktadır (Akkor 2003) .  

 
Meydanlar, kent içinde çeşitli etkinliklerin gerçekleşmesine olanak sağlayan 

geniş toplanma alanları oldukları için, kentte pek çok insanı çeken odaklar 

oluşturmakta, dolayısıyla belirtilen sosyal katkıların sağlanmasında kentsel mekanlar 

arasında önemli bir paya sahip olmaktadır. Ancak kentte yer alan meydanların istenilen 

katkıları sağlayabilmeleri için, kullanıcıların gereksinimlerini karşılayan nitelikli 

mekanlar olarak düzenlenmesi gerekir. Bu sayede meydanlar kullanılan yerler 

olabilecek ve belirtilen sosyal katkılara en üst düzeyde ulaşılabilecektir. 

 
Çevrelerindeki yapılar ve farklı düzenlemeleri ile meydanlar, kent içinde bir 

simge oluşturarak, kent kimliğine katkı sağlayabilir. Lynch, kentin imajını oluşturan 

elemanları, yollar (paths), kenarlar (edges), bölgeler (districts), noktalar (nodes), kentsel 

işaretler (landmarks) olarak tanımlamıştır. Noktalar, kent içinde düğüm noktaları 

oluşturan meydan, kavşak gibi alanlardır. Kentsel işaretler ise, kent dokusu içinde fark 

edilerek öne çıkan biçimlerdir. Bina, anıt, bir dağ kentsel işaret olabilir (Lynch 1975). 

Meydanlar kentsel dokuda algılanan noktalar tanımlarken, aynı zamanda çevresinde ya 

da içinde kentsel işaretler bulundurarak da, kente ilişkin akılda kalır önemli bir imaj 

oluşturabilmektedir. Örneğin, İzmir düşünüldüğünde pek çok kişinin aklına Konak 

Meydanı ve saat kulesi gelir. Konak Meydanı İzmir için önemli bir simgedir ve kentsel 

işaret olan saat kulesi bu imajın oluşmasına katkı sağlamıştır. 
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2.3.3. Ekonomik Katkılar 

Yaya kullanımına sahip kentsel mekanlar, kent içinde ekonomik gelişimi olumlu 

yönde etkilemektedir. Bu olumlu etkiyi sağlayan faktörler aşağıda tanımlanmıştır: 

 
• Yaya kullanımına ayrılmış kentsel mekanlar, alışveriş için kullanılan yerler 

olmakta, bu tür mekanların oluşumu kente yeni yatırımlar ve çeşitli iş olanakları 

kazandırmaktadır. 

• Yaya kullanımı için düzenlenmiş nitelikli mekanlar, kente gelen turistlerin 

ilgisini çeken, kenti ve insanları tanımaları için olanak sağlayan ilgi çekici yerler 

olmakta, bu kapsamda turizmin gelişmesi sağlanmaktadır. 

• Yaya mekanlarının düzenlenmesi, pek çok yere araçlar olmadan ulaşmayı 

sağlamakta ve toplu taşımaya ağırlık verilmesini gerektirmektedir. Bu sayede, 

taşıma maliyetlerinde ekonomi sağlanmaktadır. 

• Değerli hale gelen yaya mekanlarında, arazi değerleri ve gayri menkul vergileri 

yükselmekte, dolayısıyla kent içi gelir artmaktadır (Türkoğlu ve Korça 1991,   

Kuntay 1994). 

 
 Meydanlar, kent içinde insanların bulunmayı istediği nitelikli alanlar oldukları 

takdirde, kentte yaşayanları ve kente gelenleri çeken yerler olabilir. İnsanların, 

meydanlarda zaman geçirmesiyle birlikte, meydanların çevresinde bulunan ticari 

işletmelerin kullanılma oranı artmaktadır. Ancak bu şekilde, meydanın çevresinde yer 

alan işletmeler daha fazla iş potansiyeline sahip olarak, diğer konumlardaki 

işletmelerden avantajlı olabilir. Kentte bu tür meydanların sayısının çok olması, 

belirtilen faktörler kapsamında kent ekonomisini olumlu yönde etkileyen önemli bir 

unsurdur. 
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3- TARİHSEL SÜREÇ İÇERİSİNDE MEYDANLAR 

 

 Tarihsel sürecin incelenmesi ile, meydanların tarih içinde ait olduğu dönemin 

yapısı ile ilişkili olarak nasıl şekillendiğini görebilmek, toplum için önemini ve mekanın 

kullanıcılar üzerindeki etkisini anlayabilmek amaçlanmıştır. Trancik (1986)’e göre, 

kentsel mekanın tarihi örneklerinin incelenmesi, biçimsel ve kavramsal yol gösterici 

ilkeler sunabilmektedir. Bu örnek modeller, çağdaş gereksinimlere de adapte 

edilebilmektedir, ancak buradaki uyarlama, örneklerin tamamen kopya edilmesi olarak 

anlaşılmamalıdır. Başarılı yeni kentsel mekanların tasarlanabilmesinde, kullanıcılar 

tarafından test edilmiş, geçmişteki iyi ve kötü örneklerin incelenmesi büyük önem 

taşımaktadır (Trancik 1986). 

 
 3.1. Batıda Meydan  

Endüstri Devrimi’nin etkileri sonucunda, kentlerin geleneksel yapılarından 

uzaklaşarak, bir değişim süreci içine girmeye başlamaları nedeniyle tarihsel süreç genel 

olarak bu dönüşümün öncesi ve sonrası olarak iki bölüme ayrılmıştır. 

  

3.1.1. Endüstri Devrimi Öncesi 

 Bu bölümde meydanlar, Antik Yunan, Roma, Ortaçağ, Rönesans ve Barok 

dönem kentsel yapıları içerisinde incelenmiştir. 

3.1.1.1. Antik Yunan 

Yunan uygarlığında ilk kentler bir törensel merkez etrafında, surlarla çevrili 

olarak gelişmiştir. M.Ö. 100 yılında, Dor istilasından sonra ise, yeni bir kent formu 

oluşmuştur. Törensel merkez tüm kente dağılmış, tapınak ise kentin diğer fonksiyonları 

olan agora, meclis, gymnasium, stadyum, tiyatro arasında özel konumunu almıştır. 

Yunan kentlerinin planlanmasında temel olarak, kent formu ya da sokakların geometrisi 

gibi konular yerine yön, manzara ve iklimle ilgilenilmiştir. Antik Yunanda, organik 

gelişim göstermiş kentlerle birlikte, düz yolların dik açılarla kesiştiği ızgara plan 

şemasının kullanıldığı kentler de planlanmıştır. Bu şema ilk olarak, M.Ö. 479 yılında 

Hippodamus tarafından, Milet kenti için uygulanmıştır (Şekil 3.1). Yunan ticari 

gücünün kurulmasında büyük bir öneme sahip Milet kenti, Persler tarafından yıkıldıktan 

sonra yeniden inşa edilmiştir. Milet’in yeni ve modern bir kent olması için, Hippodamus 
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tarafından kent planı hazırlanmış, ızgara plan şeması kullanılarak tüm kent planlanmıştır 

(Oktay 1996). 

 

Şekil 3.1. Izgara plan şemasının uygulandığı Milet Kenti (Kostof 1995) 

 
Planlı veya organik yapıya sahip Yunan Kentlerinde, agora adı verilen alan, 

tarihsel süreç içinde ilk düzenli kent meydanı örneğidir. Agora, ilk önce, insanların 

toplandığı geniş bir yol mekanı iken, M.S. 5. yüzyılda ticaret ve imalat serbestliğinin 

oluşmasından sonra, pazar özelliğinin artışı ile genişlemiştir. Agora, çevresindeki 

binalara bağlı olarak genellikle dikdörtgen biçimini almıştır. Agorayı çevreleyen 

binaların ilk önceleri meydana açık cepheleri bulunmazken, Helenistik Dönemde, 

binaların cephelerinde kolon sırası oluşturularak, altında dolaşılan üstü kapalı mekanlar 

düzenlenmiştir (Giritlioğlu 1991). Agoranın çevresindeki, meydana bakan tarafı bir 

sütun sırasından oluşan ve arka tarafı duvarla çevrili yapılar stoa olarak adlandırılmıştır. 

Agora, yönetimsel ve ticari işlevi olan binalarla ve stoalarla çevrilmiştir. Üstü kapalı bir 

mekan olan stoa, açık alanda dolaşan insanlar için iklimsel koşullardan korunma 

amacıyla oluşturulmuştur. Mekanın duvar tarafı bu amaçtan farklı olarak, erkeklerin 

yemek yedikleri, sohbet ettikleri ve iş yaptıkları bir yer olarak kullanılmıştır. Stoacılık 

adı verilen felsefi hareket de, bu mekanda doğmuştur. 

 

Atina’daki agora, kültürel, ticari, hukuki amaçlı çeşitli etkinlikler için 

kullanılmıştır. ‘Orkhestra’ adı verilen bölümde dini danslar ve bankacılık faaliyetleri 

gerçekleşmiştir. Atinalılar dini bayramlarını mabetlerin dışında agorada kutlamışlardır. 

Aynı zamanda, bu alanda bulunan bireyler hukuki davalara da katılma olanağı 

bulmuşlardır. Atina agorasındaki mahkeme, bin beş yüz kişi alabilen, büyük ve çatısız 

bir mekandır. Mekanı çevreleyen duvarların alçak olması sayesinde, çevredeki insanlar 

görülen davaları izleyebilmişler ve jüri üyeleri ile resmi savları tartışabilmişlerdir. 
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Agora aynı zamanda, tüm kent halkının, kentte güçlenip tiran olmak isteyen kişilere 

şehirden sürme cezası vermek için toplanıp oy verdiği bir yerdir (Sennett 2001). Atina 

agorası, ilk dönemde özel evlerle ve dükkanlarla çevrelenmiştir. M.Ö. 3. yüzyıla 

gelindiğinde, agoranın çevresindeki özel ev ve dükkanların yerini, mal satışı yapan 

zanaatkarların barınağı olan stoalar almıştır. Şekil 3.2 agoranın çevresinde özel 

konutların ve dükkanların olduğu yerleşimi, Şekil 3.3 ise dükkanların yerine yapılmış 

Attolos stoasının yer aldığı yerleşimi göstermektedir (Roth 2002). 

 

1. Stoa Poikile, 2. Stoa Royal, 3. Zeus Stoası, 4. Hephaistos Tapınağı, 5. Eski Bouleuterion (Eski konsey evi), 6. Yeni 
Bouleuterion (Yeni konsey evi),  7. Skias, 8. Güney stoa (Arka bölümündeki yemek yeme odaları ile, Atinalı 
erkeklerin buluşma mekanı olmuştur),  9. Darphane 

Şekil 3.2. M.Ö. 400 yıllarında Atina agorası (Kostof 1995) 

 

 

1. Metroon ( Arşiv Binası)  2.Eponymoi ( Kahramanların heykelleri ) 3. Bema ( Konuşma Platformu)   
4. Attolos stoası   

Şekil 3.3. M.S. 1. yüzyılın sonlarında Atina agorası (Kostof 1995) 



 26 

 

Yunanlılar, günlük yaşamın büyük bölümünü sosyal yaşamın merkezi agorada 

geçirmişlerdir. Agoranın en eski ve sürekli fonksiyonu görüşme sağlamasıdır ve 

bununla birlikte haber, düşünce ve fikir alış verişinin yapıldığı bir mekandır (Oktay 

1996). Şekil 3.4 ve Şekil 3.5’de agoranın planlı ve plansız yapıya sahip iki kent 

örneğinde biçimlenişi yer almaktadır. 

 

Şekil 3.4. M.Ö. 2. ve 3. yüzyılda organik kent yapısına sahip Assos (Behramkale) 
kentinde agora (Anonim 1995)   

 

Şekil 3.5. Planlı kent yapısına sahip Milet kentinde agora (Anonim 1995)  
 
Agora ve bu alanı çevreleyen yapıların boyutlarında insan ölçeği yakalanmıştır. 

Yunan kentlerinde nüfusa sınır getirilmiştir ve agora için genellikle kentin boyutu ile 

orantılı olarak bir büyüklük seçilmiştir. Suher (1998)’e göre bu büyüklüğün sınırlı 

tutulmasının nedeni, agorada yapılan bir konuşmanın etkili olabileceği kişi sayısının 

belirli olması ve etkileyiciliğin azalması sonucunda farklı odakların oluşabilme 

tehlikesinin düşünülmesidir (Suher 1998). 

 

Yunan kentlerinin yapısı demokratik olarak tanımlanmaktadır; ancak toplumda 

köleliğin olması, kente katılan göçmenlerin yabancı sayılması ve kentle ilgili kararlara 

nadiren katılabilmeleri, kadın ve erkek arasında ayrım yapılması gibi nedenler, o 

dönemdeki demokrasi anlayışının günümüzdekinden farklı olduğunu göstermektedir.  
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Kadın ve erkek arasındaki ayrım, Antik Yunan’da ilginç bir inanışa dayalı olarak 

gerçekleşmiştir. Bu dönemde, vücut ısısı ile beden arasında ilişki kurma eğilimi 

yaygındır. Kökeni daha eski olan bu inanışa göre, hamileliğin başlarında rahimde iyi 

ısınan ceninlerin erkek, bu ilk ısıdan yoksun kalan ceninlerin ise kız olacağı 

düşünülmüştür. Yunanlılar bu inanışla kentin sıcak, güneşli açık mekanlarının, sıcak 

erkek bedeni için, ışıksız iç mekanlarının da, kadının soğuk görülen bedeni için uygun 

olduğunu düşünmüşlerdir. Bu ayrımcı düşünce nedeniyle, kentsel dış mekanlar 

erkeklerin dünyası olarak kabul görmüş ve erkekler tarafından kullanılmıştır (Sennett 

2002). 

 

3.1.1.2. Roma 

Roma kentleri de, planlı Yunan kentlerindeki gibi geometrik olarak düzenli bir 

yapıya sahiptir. Izgara plan sisteminin uygulandığı Roma kentlerinde de, kentsel 

mekanlar birbirini dik kesen yollar ve yolların açıldığı meydanlar şeklinde gelişmiştir. 

 

Roma kentinin kurulması, ritüel ile birlikte gerçekleştirilen törensel bir özellik 

de taşımıştır. Bir kent kurulurken planlamacılar, önce ‘umbilicus’ adını verdikleri bir 

merkez belirlemişler ve kentin diğer mekanları için gereken tüm hesaplamaları, bu 

merkeze göre yapmışlardır. Bu merkezin yeri, kentin gelişimi, korunması gibi ilkelerin 

yanı sıra gökyüzü ile ilişki kurularak belirlenmiştir. Kentin sınırları merkeze göre 

saptanmış ve merkezi dik açı ile kesen iki ana sokak oluşturularak planlamaya devam 

edilmiştir. ‘Umbilicus’ aynı zamanda dini bir değer taşımıştır. Planlamacılar, bu noktayı 

belirledikten sonra, yanında ‘mundus’ adını verdikleri derin bir çukur kazılmıştır. 

Merkez noktanın halk tarafından, insan ilişkilerini kontrol ettiği düşülen gökyüzünün 

ışık tanrıları ile yeraltı tanrılarının ilişki kurduğu bir yer olduğu düşünülmüş, halk şehir 

kurulurken bu çukura değerli eşyalarını ve meyvelerini bırakarak, kenti ve kendilerini 

koruma altına almak istemiştir (Sennett 2002). 

 

Antik Yunan kentindeki agoranın yerini, Roma kentinde forum almıştır. Forum, 

halkın toplandığı, mahkemelerin yapıldığı ve pazarların kurulduğu bir mekandır. Agora, 

demokratik yaşamın etkinlikleri için kullanılan bir kent mekanı iken, forum dünyaya 

egemen olmak isteyen yönetimin gücünü sergilediği bir yer olma özelliği taşımıştır. 
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Forumun çevresinde, tiyatro, sirk, hamam gibi genel ve tüm halkın kullanımına açık 

binalar yer almıştır (Suher 1998). 

 

 Eski Roma forumu (Forum Romanum), M.Ö. 2. yüzyılın başlarında, siyaset, 

ekonomi, din ve günlük olaylarla ilgili sohbetlerin yapıldığı bir kent merkezidir (Şekil 

3.6). Çeşitli ticari fonksiyonlar taşıyan forum alanı, zamanla sadece yönetimsel işlerin 

görüldüğü, törensel bir mekana dönüşmüştür (Şekil 3.7). M.S. 1. yüzyıla gelindiğinde,  

forum daha düzenli bir hale gelmiş, daha önce burada bulunan kasap, bakkal, balıkçı 

gibi dükkanlar ve tüccarlar ayrı semtlere dağılmış, forum avukat ve bürokratların 

çalıştığı bir yer haline gelmiştir (Sennett 2002). 

 

Şekil 3.6. M.Ö. 4. yüzyılda Roma Forumu (Sennett 2002) 

 

Şekil 3.7. M.Ö. 1. yüzyılda Roma Forumu (Sennett 2002) 
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3.1.1.3. Ortaçağ 

 Ortaçağ uygarlığı, Roma uygarlığının çöküşü sürecinde, çöken bu düzenden 

kaçan insanların kırsal alan içinde yer alan manastırlara ve din adamlarına veya yine 

kırsal mekan içinde güvenliklerini su hendekleri, duvar ve şatoları ile sağlamış beylere 

iltica etmeleri ile başlamıştır. Savunma sağlayabilmek için kentlerin dağ, vadi, ada gibi 

alanlarda kurulması, sınırlı arazi ve sert iklimsel koşullar gibi nedenlerle, kentlerde dar 

cepheli sıra evler ortaya çıkmıştır. Bu yapı içerisinde meydanlar, kent sokaklarının 

genişlemesi şeklinde oluşmuştur (Suher 1998).  

 
 Organik yapıya sahip Ortaçağ kentlerinde yolların açıldığı meydanlar, kent 

dokusu içinde belirli bir geometrik biçime sahip değildir. Meydan, dini yapılar 

(kiliseler) çevresinde ve feodal beyin şatosunun önünde yer almıştır. Meydanın 

ortasında bazen çeşme, heykel gibi elemanlar bulunmuştur ancak, bu elemanlar anıtsal 

büyüklüğe ulaşmamıştır. Ortaçağda meydanlar insan ölçeğinde küçük mekanlardır. 

 
 Meydanlarda, yöneticinin halkla bütünleşmesini sağlamak için bayramlar ve 

festivaller kutlanmış, dini törenler ve tüm insanların izleyebileceği cezalandırmalar 

yapılmıştır. Ortaçağda meydan, ticari bir fonksiyon da taşımış, pazaryeri olarak da 

kullanılmıştır. İnsan gereksinimlerine cevap veren toplanma alanları olarak Ortaçağ 

meydanı, dini ve dünyevi işlerin bir arada gerçekleştiği dış mekanlardır (Giritlioğlu 

1991). 

  
 Ortaçağ kentinde meydanlar, kentin sokaklarıyla bağlantılı olarak etkileyicilik 

kazanmaktadır. Meydan, dar ve gölgeli sokaklardan ulaşılan güneşli bir mekandır ve 

kent dokusu içindeki aydınlık meydanlar kullanıcılar üzerinde oldukça farklı bir etki 

yaratır (Şekil 3.8). İnsanların meydana girdiklerini yavaş yavaş hissetmemeleri, bir adım 

atarak bir odaya girmek gibi bir anda mekana dahil olmaları ise bu durumun etkisini 

arttıran diğer bir nedendir (Hedman ve Jaszewski 1984). 
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Şekil 3.8. Gölgeli sokaklardan ulaşılan Ortaçağ kenti meydanlarına bir örnek, Piazza del   
                Campo (www.pps.org) 

 
Ortaçağ meydanları arasında yer alan en önemli örneklerden biri, İtalya 

Siena’daki Piazza del Campo’dur. Piazza del Campo, kentsel tasarımcılar için pek çok 

önemli bilgi sunan, en etkili kentsel mekanlardan biridir. Mekan gücünün bir kısmını 

çevredeki kütle yoğunluğu içinde bir boşluk olmasından almıştır. Meydanda yer alan, 

Palazzo Publico’nun kulesi düşey bir odak nokta tanımlar. Meydanlara sosyal ve 

kültürel bir anlam kazandıran kule, geleneksel meydanlarda sıklıkla bulunan bir 

elemandır. Piazza del Campo sadece çevresindeki yoğun dokuya zıtlık oluşturmamış 

aynı zamanda çevresindeki sokakların biçimini de belirlemiştir (Şekil 3.9). Sokakların 

düzeni meydanın biçimsel etkisini güçlendirmiştir. Kentsel mekan, kentsel formun 

üretilmesini sağlamıştır. Döşeme kaplaması, meydanın formuna uygun ve formun 

etkisini güçlendiren bir şekilde açılı olarak düzenlenmiştir (Trancik 1986). Meydan, 

geçmişte olduğu gibi günümüzde de etkin bir şekilde kullanılmaktadır. Şekil 3.10 ve 

Şekil 3.11’de meydanın planı ve alandan farklı görünümler yer almaktadır. 

 

Şekil 3.9. Piazza del Campo’da doluluk ve boşluklar (Trancik 1986) 
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Şekil 3.10. Piazza del Campo’dan iki görüntü (www.pps.org) 

        

Şekil 3.11. Piazza del Campo’nun planı ve genel görünümü (Anonim 1995) 

 
3.1.1.4. Rönesans 

 Rönesans, beylerin ve kilisenin ağır egemenliğinden, dini baskıların ve batıl 

inançların yer aldığı karanlık dönemden çıkılan bir süreçtir. Bu dönemde insanlar, birey 

ve toplum olarak, çevresiyle ve evrenle olan ilişkilerini yeniden sorgulamaya 

başlamıştır (Suher 1998). 

  

 Rönesans döneminde tüm sanat dallarında yenilikler ve değişimler yaşanmıştır. 

Değişim etkisini, mimaride ve kent planlamasında da göstermiştir. Kent planlamasında 

Rönesans stili, kentlerin büyümesi ile eklenen yeni bölümlerde ve yeni kentlerin inşa 

süreçlerinde uygulanmıştır. Kentlerin yeni gelişen savaş silahlarına karşı korunması ve 

yönetici sınıfın gücünün, biçimsel düzenlemeler yolu ile mekana yansıtılması 

amaçlanmıştır. Kentler, barutun kullanımı ile geliştirilmiş savaş araçlarından korunmak 

için, önceki dönem kentlerinden farklı olarak yüksek, dayanıklı ve geometrik biçime 

sahip farklı yeni surlar ile çevrelenmiştir. Bu planlama düzeni ilk olarak saray, şato gibi 

büyük yapılarda, daha sonra ise kentlerde uygulanmıştır (Günay ve Selman 1993). 
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 Oran sistemleri ve perspektifin kullanımı, kentsel mekan düzenlemelerinde de 

etkisini göstermiştir. Kent içinde, geniş ve düzgün yollar açılmış, vistalar oluşturan 

yolların kesim noktasında geometrik düzene sahip meydanlar yer almıştır. Meydanlar, 

çeşme, kolonad, merdiven, havuz gibi donatı elemanları kullanılarak 

zenginleştirilmiştir. 

 
 Rönesans döneminde, profesyonel plancılardan bir grup, kentlerin nasıl olması 

gerektiği ile ilgili fikirler ve teoriler geliştirmiştir. İyi mimarlık ve kent tasarımı için 

ölçüt olarak görsel ifade ön plana çıkmıştır. Palmanova, bu dönemde tasarlanmış ve 

uygulanmış kentlere bir örnek olarak verilebilir. Kent, Scamozzi tarafından 1593 

yılında, Venedik’in kuzeyinde inşa edilmiştir. Yıldız biçimindeki kentte, tüm sokaklar 

aynı genişlikte (14 metre) tasarlanmıştır. Ortaçağ kentinde boyutların kullanım 

düşünülerek belirlenmemiş olmasına karşın, Rönesans döneminde inşa edilen bu kentte 

biçimselliğin etkili olduğu görülmektedir. Bu anlayışın etkileri, kentin meydanına da 

yansımaktadır. Ancak meydan (Piazza Grande), 30.000 metrekarelik büyük bir alan 

olarak tasarlandığı için, küçük kent için oldukça kullanışsızdır (Gehl 1987). 

 

 Meydanlar, saray, kilise ve yönetim yapılarının önlerinde düzenlenmiştir. 

Yönetimin gücünü sergileyen görkemli binalarla çevrili bu alanlar, geometrik olarak 

biçimli, simetrik ve aksiyel bir düzene sahiptir. Meydanın eni ve boyu arasında, 1/2, 

1/1.42, 1/3, 1/ 1.73 gibi oranlar aranmıştır. Meydan, çevresinde yer alan ticaret, dini 

merasimler, yönetimsel işler için insanların bir araya geldiği bir mekandır ve insanların 

sosyal ilişki kurabilmesine olanak sağlamıştır (Giritlioğlu 1991). 

 
 Rönesans meydanlarının genel özelliklerini Zucker, şu şekilde tanımlamıştır: 

• Meydanda bütünlük sağlamak için, mevcut mimari elemanlar arasında bir denge 

sağlanmıştır.  

• Meydanda görsel denge sağlamak için, yapı cephelerinde arkadlara önem 

verilmiştir. 

• Meydanın özelliğine göre, mekanın düzenlenmesi için anıt, heykel gibi plastik 

elemanlara ve bu elemanların su ile kombinasyonlarına önem verilmiştir  

(Zucker 1959). 
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  Rönesans meydanlarında mimari düzen obje, insan ise subje olarak ele 

alınmıştır. İdeal mimari aranarak saf geometrik formlar kullanılmıştır. Meydan ve 

meydanı çevreleyen binalar için geometrik bir düzen tercih edilmiş, bu biçimleniş katı 

prensipler içinde yapılmıştır (Hoşkara 2000). 

 

 Rönesans dönemine ait iki önemli örnek olarak bu bölümde, Piazza San Marco 

ve Piazza della Santissima Annunziata incelenmiştir. 

 
• Piazza San Marco: 

Rönesans dönemi meydanları içinde en çok bilinen örnek Venedik’teki Piazza 

San Marco’dur. Meydan, Siena’daki Piazza del Campo gibi, dar sokaklar ve kanallarla 

kesilmiş yoğun bir bina dokusu ile çevrelenmiştir. Meydanın çevresindeki binalar farklı 

zamanlarda yapılmış olmasına rağmen, binaların yükseklikleri birbirine oldukça yakın 

ve uyumlu tutulmuştur. Arkadlar kullanılarak, mekanı bütünleştiren bir etki 

sağlanmıştır. Döşeme kaplaması,  L biçimli meydanda, iki meydan bölümünü benzer 

duruma getirmiş, mekanı birleştirme ve bütünleştirmeye yardımcı olmuştur (Şekil 3.12). 

Düşey odak nokta tanımlayan kule, iki meydan arasında bir eklem yeri niteliği taşımıştır 

(Trancik 1986). Şekil 3.13’te Piazza San Marco’nun genel görünümü yer almakta, Şekil 

3.14 ise meydanda bir bölümü göstermektedir. 

 

 

Şekil 3.12. Piazza San Marco’nun planı (Trancik 1986) 
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Şekil 3.13. Piazza San Marco’nun genel görünümü (Norberg-Schulz 1980) 

 
 Piazza san Marco, Venedik tarihi boyunca, tören, gösteri, politik etkinlik ve 

festival gibi pek çok aktivitenin gerçekleştiği bir yer olmuştur. Venedik’te odak nokta 

oluşturan meydan, aktiviteleri ve manzarası ile birlikte bu özelliğini günümüzde de 

sürdürmektedir (www.pps.org). 

 

Şekil 3.14. Piazza san Marco (www.pps.org) 

 
•    Piazza della Santissima Annunziata: 

 Floransa’daki Piazza della Santissima Annunziata, Rönesans dönemine ait 

önemli bir başka meydandır (Şekil 3.15, Şekil 3.16). Meydan adını Santissima 

Annunziata Bazilikası’ndan almıştır. Uzun bir sokak aksının bir ucu meydan ile, diğer 

ucu ise Brunelleski’nin büyük kubbesi ile sonlanmıştır. Meydanın üç tarafında, arkadlı 

locaların yer alması, mekanı Rönesans meydanları içinde en iyi örneklerden biri haline 

getirmiştir. Meydanda genel olarak Brunelleski ve onun çağdaşlarının etkisi 
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görülmüştür. Biri hastane olmak üzere, meydandaki iki önemli binanın tasarımı 

Brunelleski tarafından yapılmıştır. Detaylı ve küçük bir mekan olan meydanın boyutları 

60 metreye 75 metredir. Binalarla meydan boyutları arasındaki oranlar, Alberti’nin 

savunduğu ideal oran sınırı içinde yer almıştır. Alberti, binalar ve meydan boyutları 

arasındaki ideal oranının 1:3 veya en az 1:6 olabileceğini ifade etmiştir. Meydandaki 

oranlar 1:3.3, 1: 5.4, 1: 3’dir ve bu kapsamda meydan ideal oran sınırı içinde yer 

almaktadır. Kolon dizileri meydana güzel bir ritim kazandırmıştır. Meydanın merkezine, 

ana aksın karşısına, Dük 1. Ferdinant’ın heykeli ve heykelin yanına, iki binanın girişine 

denk gelecek şekilde iki küçük çeşme yerleştirilmiştir (Moughtin 1992). 

 

 

 

 

 

1. Santissima Kilisesi   

2. Hastane   

3. Santa Maria Birliği  

4. Dük 1. Ferdinant’ ın Heykeli   

5. Çeşmeler 

 

Şekil 3.15. Piazza della Santisima Annunziata’nın planı (Moughtin 1992) 

 
Şekil 3.16. Piazza della Santisima Annunziata’nın genel görünümü (Moughtin 1992) 

 

3.1.1.5. Barok 

Rönesans döneminde düzenlenen geniş düzgün yollar ve vistalar, Barok 

döneminde kentsel doku içinde daha belirgin bir hale gelmiştir. Merkezin vurgulandığı, 
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radyal biçimli yolların oluşturulduğu düzenlemeler, Barok dönem tasarımlarının önemli 

bir özelliğidir. Büyük ve süslemeli yapılar, yollarla uyum sağlamış, bu uyumlu görüntü 

Barok döneminde kentsel estetiğin belirgin niteliklerinden biri haline gelmiştir (Günay 

ve Selman 1993). 

  
 Barok döneminde, 17. yüzyılın kapalı ve tanımlı kentsel mekanları, daha açık bir 

forma sahip olmuştur. Kentsel mekanlar, görsel ve fiziksel olarak sürekliliği olan, daha 

geniş alanlar halini almıştır. Meydanın binalarla çevrelenmesi  bu dönemde üç yönlü 

olarak gerçekleşmiştir. Bir tarafı açık bırakılan mekanda, sınırsızlık hissi ve derinlik 

etkisi yaratılmak istenmiştir (Hoşkara 2000). Meydanlar yine saray, kilise ve yönetim 

yapılarının önünde düzenlenmiş ve yolların kesim noktasında yer almıştır. Meydanın 

çevresinde, büyük ve gösterişli dini ve yönetimsel yapılar konumlanmıştır. Ayrıca 

meydan formunda, farklı bir geometrik bir biçim olarak elips kullanılmıştır. 

Meydanlarda su öğesinin kullanımı önem kazanmış, meydanın merkezine genellikle 

anıtsal büyüklüğe ulaşan bir çeşme ya da su ile birlikte düzenlemesi yapılan bir dikili 

taş yerleştirilmiştir. 

 
 Bu bölümde, Barok dönemine ait meydan örnekleri olarak, Piazza San Pietro, 

Piazza del Campidoglio, Piazza Navona ve Piazza del Popolo incelenmiştir. 

 
•     Piazza San Pietro: 

 Roma’daki Piazza san Pietro’nun tasarımına Gianlorenzo Bernini tarafından 

1656 yılında başlanmıştır. Piazza san Pietro, St. Peter Meydanı olarak da 

adlandırılmaktadır. Meydanın çevresindeki binalar oldukça düzensiz konumlanmıştır ve 

Bernini, Bramante’nin tasarlamış olduğu San Pietro Kilisesi önündeki meydanı, biçimli 

ve kolay algılanır hale getirmek için kolon sırasıyla çevrelemiştir. Kolonlar, farklı 

noktalardan meydana girilmesine izin vermiş ve güçlü bir merkezin oluşmasını 

sağlamıştır. Dini törenler için kullanılan meydan, Vatikan’ın anıtsal ön avlusudur. 

Meydanı çevreleyen iki kollu kolon dizisi, mekanda etkileyici bir duvar etkisi 

yaratmıştır. Meydanın merkezine bir obelisk yerleştirilmiş, döşeme kaplaması merkezin 

kenarlarla olan ilişkisini güçlendirmiştir (Trancik 1986). Şekil 3.17’de meydanın planı 

görülmektedir. 
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Bir evin giriş holünün ev için sağladığı işlev, kent ölçeğinde meydanlar 

tarafından sağlanabilmektedir. Bernini’nin San Pietro Meydanı, bu tür bir kullanımın 

başlıca örneklerinden biridir. Meydan iki kola ayrılan kolon dizisi sayesinde, mekana 

giren insanları sarmış, kuşatmış ve karşılamıştır (Şekil 3.18). 15 metre yüksekliğindeki 

kolonlar iki yay üzerinde 4 sıra olarak yerleştirilmiş, bu düzende toplam 560 adet kolon 

kullanılmıştır (Moughtin 1992). 

 

  

Şekil 3.17. Nolli’nin 1749 Roma haritasına göre Piazza san Pietro’nun planı  
 (Trancik 1986) 
Şekil 3.18. Roma’daki Piazza san Pietro’nun genel görünümü (Trancik 1986) 
 

• Piazza del Campidoglio: 

Roma’ daki Piazza del Campidoglio’nun tasarımına Michelangelo tarafından 

1544 yılında başlanmıştır. Michelangelo, mevcut binaların cephelerini yeniden 

düzenleyerek ve yeni bir bina inşa ederek, metruk görünümlü alanı etkili ve güçlü bir 

kentsel mekana dönüştürmüştür (Trancik 1986). Şekil 3.19’da alanın eski hali 

görülmektedir. 

 

Şekil 3.19. Michelangelo’nun düzenlemesinden önce Piazza del  Campidoglio’nun     
      görünümü (Kostof 1995) 
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Meydan, Roma’nın yedi tepesinden birisi olan, Capitol Tepesi üzerinde yer 

almıştır. Eski dönemlerde bu alan, tüm kente hitap eden dini ve politik bir merkezdir. 

Meydanın düzenlenmesinde alandaki iki mevcut bina, Pallazzo del Senatore ve Pallazzo 

dei Conservatori, Michalengelo tarafından korunmuş ancak bu binalara yeni bir mimari 

form verilmiştir. Capitoline Müzesi yeni yapılmış ve Pallazzo dei Conservatori ile aynı 

açıda yerleştirilmiştir (Şekil 3.20). Trancik (1986), meydanın düzenlemesini, küçük bir 

alanda etkili bir kentsel tasarımın, kültürel mirasa zarar vermeden yapılabilir olduğunu 

göstermesi nedeniyle günümüz için önemli bir örnek olarak tanımlamıştır. Şekil 3.20’de 

meydanın düzenlenmeden önceki ve yeni bina eklendikten sonraki durumu 

görülmektedir. 

          

     
Şekil 3.20. Piazza del Campidoglio’nun düzenlenmesi  (Bacon 1980) 
 

Meydan küçük bir mekandır, iki açılı bina arasındaki en dar mesafe 40.5 metre, 

en geniş mesafe ise 55 metredir. Tümüyle kapalı bir mekan özelliği taşımayan 

meydanda, bir yüzeyinin tamamen açık olmasına ek olarak köşeler de açıktır. Sitte, 

köşeleri açık meydanlarda mekansal etkinin azaldığını ifade etmiştir. Ancak 

meydandaki döşeme kaplamasının oval formu, bu forma uygun tasarlanmış basamaklar, 

yıldız biçimli zemin dokusu ve merkezde yer alan heykelin zemin dokusunun etkisiyle 

yarattığı merkezilik etkisi sayesinde meydanda bütünlük ve uyum sağlanmıştır 

(Moughtin 1992). 

 
Michalengelo eliptik döşeme kaplaması sayesinde merkez, çevreleyen binalar ve 

merdivenler arasında bağlantı sağlamıştır. Meydanda yer alan Marcus Aurelius Heykeli, 
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Rönesans ve Klasik Roma arasında sembolik bir ilişki kurmuş, mekana sosyal ve 

kültürel anlam katmıştır (Trancik 1986). Şekil 3.21 ve Şekil 3.22’de meydanın genel 

görünümü yer almaktadır. 

 

  

Şekil 3.21. Roma’daki Piazza del Campidoglio’nun genel görünümü (Trancik 1986) 
Şekil 3.22. Piazza del Campidoglio (www.pps.org) 

 
 Piazza del Campidoglio, Michelangelo tarafından tasarlanmış binaları ile, 

çevresindeki yapıların bir kişi tarafından tasarlandığı dünyadaki tek meydan örneğidir. 

Meydanın tepe üzerindeki kapalı konumu, alanın çok insanın kullandığı bir yer olmasını 

engellemiş, düşünceye dalmak için uygun özel bir atmosfer yaratmıştır. Kamusal 

toplanma alanı olan meydan, çevresinde yer alan iki sanat müzesine ulaşılan, insan 

ölçeğinde bir alandır (www.pps.org). 

 
• Piazza Navona:  

Piazza Navona, Roma’nın salonu olarak adlandırılmıştır. Meydan, uzun ve 

dikdörtgen bir forma sahiptir. Bu formun oluşmasındaki neden, bu alanda eskiden at 

koşularının yapıldığı Domitian Stadyumu’nun bulunmasıdır (Bindal 1990). 

 
Roma’daki Piazza Navona’nın kenar oranları yaklaşık olarak 1/5’dir. Meydanın 

uzun ekseni boyunca yer alan 3 adet çeşme Bernini tarafından tasarlanmıştır ve bu 

elemanlar meydanda ritim oluşturmuştur. Ortadaki çeşmede, Bernini tarafından 

tasarlanmış bir kaidenin üzerinde bir obelisk yer almaktadır. Obelisk ana aksı kesmeden 

uzun yöndeki aks üzerinde konumlandırılmış, kaidede dünyanın 4 büyük nehri temsil 

edilmiştir. Bernini, çeşmeler sayesinde meydandan direkt olarak geçilip gidilmesini 

engellemek istemiştir. İnsanların dikkatini çeşmeler aracılığıyla çekmiş ve dikkati 
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meydandaki önemli Sant Agnese Kilisesi’ne yönlendirmiştir (Moughtin 1992). Şekil 

3.23  Piazza Navona’nın planı, Şekil 3.24 ise meydanın genel görünümüdür. 

 

 

 

Şekil 3.23. Roma’daki Piazza Navona’nın planı (Moughtin 1992) 
Şekil 3.24. Roma’daki Piazza Navona’nın genel görünümü (Norberg-Schulz 1980) 
 
 Kostof, Navona Meydanı’nın yaz aylarında oldukça ilginç bir kullanım biçimine 

değinmiştir. Navona Meydanı, yaz aylarında hafta sonları mekanik olarak suyla 

doldurulmuştur (Şekil 3.25). Meydanda, 2-3 feet (5-15 cm) derinliğinde su yüzeyi elde 

edilmiş ve bu şekilde oluşturulan göl, üzerinde atlı mızrak dövüşlerinin ve tarihi 

kutlama törenlerinin yapıldığı bir alan olarak kullanılmıştır (Kostof 1995). 

 
Şekil 3.25. Piazza Navona’nın su ile dolduğu bir gün (Kostof 1995) 
 

• Piazza del Popolo: 

Roma’daki Piazza del Popolo, özellikle kent kapısı işlevini de içeren önemli bir 

örnektir. Demiryolu kuruluncaya kadar meydan, Roma’ya kuzeyden gelen ziyaretçiler 

için bir giriş kapısı niteliği taşımıştır. Meydanın orta noktasında kırmızı granit bir 

obelisk bulunmaktadır. Obelisk, 5. Sixtus tarafından, Roma’nın yeniden inşası 
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sürecinde, kentte birbiri ile bağlantılı odak noktalardan birini oluşturmak amacı ile 1587 

yılında meydana yerleştirilmiştir. Günümüzde, kent girişi özelliğini kaybetmiş olan 

meydan, Pincio bahçelerine hoş bir giriş ve üç yolun son bulduğu bir yer halini almıştır. 

Hala ziyaret edilen bir yer olmasına karşın, eski kent girişini yeniden canlandırabilmesi 

için, meydanda yeni aktivitelere ve amaçlara gereksinim duyulmaktadır (Moughtin 

1992). Şekil 3.26’da meydanın planı, Şekil 3.27’de düzenlendiği yıllarda meydanın kent 

içindeki konumu, Şekil 3.28’de ise Piazza del Popolo’nun eski ve günümüzdeki 

görünümü yer almaktadır. 

 

 

Şekil 3.26. Roma’daki Piazza del Popolo’nun planı ( Moughtin 1992 ) 
Şekil 3.27. Roma’daki Piazza del Popolo’nun kentteki konumu (Bacon 1980) 
 

 

Şekil 3.28. Roma’daki Piazza del Popolo’nun eski ve günümüzdeki görünümü   
      (www.romeartlover.it/Vasi21.htm) 
 

3.1.2. Endüstri Devrimi Sonrası 

1760 Endüstri Devrimi’nden sonra kentlerde büyük bir değişim yaşanmaya 

başlamıştır. Sanayileşme ve ticaretin gelişmesi, kentlerde ticari, finansal ve bürokratik 

sektörlerde iş olanakları yaratmıştır. Devrimin başladığı İngiltere’de Londra ve ardından 

Fransa’da Paris, bu iş olanaklarından yararlanmak isteyen kişilerin göçleriyle 
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kalabalıklaşarak ve sınırları genişleyerek, o dönemde Batı dünyasının en büyük kentleri 

haline gelmiştir. Nüfus hareketlerinin artışı, 19. yüzyılda Avrupa’da ve Avrupa dışında 

devam etmiştir. Yüzyılın ikinci yarısında, Avrupa ülkelerinden Amerika’ya çok sayıda 

göçmen ayak basmıştır. Endüstri Devrimi ile önceki dönemlerin küçük ölçekli kentleri, 

yerlerini büyük nüfuslu sanayi kentlerine bırakmaya başlamıştır. 

 
3.1.2.1. 19. Yüzyılda Meydan    

Devrim sonrasında yaşanmaya başlanan dış göçler sonucunda kentlerin nüfusu 

farklı biçimde büyümüştür. Çoğunluğu ailesi ile birlikte olmayan göçmenler, kentte 

meçhul yığınlar olarak görülmüş ve kentler, toplumdaki çok çeşitli grupların ilişkiye 

geçtiği bir dünya haline gelmiştir. Kamu sözcüğü bu süreçte modern anlamına 

kavuşarak, çeşitli insanları içine alan, tanıdıklar ve yabancıların oluşturduğu kamusal 

alan anlamına gelmeye başlamıştır. Göç alarak, nüfusu artan sanayi kentleri, hem kente 

gelen çok sayıda yabancıya hem de at arabası, tramvay gibi kent için yeni ulaşım 

sistemlerine ev sahipliği yapmıştır. Bu iki unsur, kentin meydan ve sokaklarında 

karmaşa yaratmıştır. Meydanlar, bu dönemde kent içi ulaşım sisteminin bir parçası 

halini almaya başlamıştır. Atlarla çekilen arabalar Paris’te ilk kez 1838’de ulaşımda 

kullanılmış; 1850’ler ise bu arabaların en yoğun kullanıldığı dönem olmuştur. Bu toplu 

taşıma, zevke ya da izlenen yol ile sosyal sınıfları kaynaştırma amacına hizmet etmemiş, 

sadece işçileri işyerlerine ulaştırmayı sağlamıştır (Sennett 2002). 

 
 19. yüzyılın sanayi kentleri, kent mekanlarında karmaşanın yaşandığı, işçi 

sınıfının konut ve mahallelerinde kötü sağlık koşulları olan, ekonomik yetersizliğin 

görüldüğü bir ortama sahiptir. Sanayileşmenin etkisi ile çevre kirliliği oluşurken, sağlık 

koşullarının yetersiz olması nedeniyle kolera gibi toplumu tehdit eden bulaşıcı hastalık 

salgınları ortaya çıkmıştır. Kentlerin büyümesi sonucunda, yönetimin doğrudan 

denetiminden uzak sosyal ilişkiler kurulmaya başlamıştır. Kötü koşullar karşısında, 

halkın bir araya gelip isyan çıkarması olasılığı yönetimleri tedirgin etmiştir. Çıkabilecek 

isyanları önlemek ve kentteki sağlık koşullarını iyileştirmek için çeşitli düzenlemeler 

yapılmaya başlanmıştır.  

 

 Halk sağlığı hareketi ile işçi sınıfının konutları ve mahalleleri için iyileştirici 

standartlar belirlenmiştir. Geniş yeni yolların yapımı, kanalizasyon, hava 
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sirkülasyonunun sağlanması, binaların havalandırılması, yangın gibi konular bu 

düzenlemelerde ele alınmıştır (Oktay 1996).  

 

 İsyanları önlemek için yapılmış bir başka düzenleme ise, kentlerde geniş yolların 

açılmasıdır. Kentlerde geniş ağaçlıklı bulvarların oluşturulmasıyla, caddelere barikat 

kurulmasının engellenmesi amaçlanmış, bu sayede isyanların çıkması önlenmek 

istenmiştir (Şekil 3.29). Bulvar planlaması, ilk olarak Paris’te Seine Bölgesi 

başmühendisi, Baron Haussman tarafından gerçekleştirilmiştir. 1852 yılında, III. 

Napeleon, Seine Bölgesi başmühendisi Baron Haussman’ın çalışmaları doğrultusunda, 

Paris’in yeniden inşa edilmesine karar vermiştir. Ortaçağ’dan kalan kent göbeğinin 

tamamen yıkılması, yeni caddeler ve ağaçlıklı bulvarların açılması sayesinde isyanların 

önlenmesi düşünülmüştür. Ancak 1870 yılında kentte çıkan bir isyan, bu çabanın 

yetersiz kaldığını göstermiştir (Roth 2002). Bulvarlar, kentsel estetik yaratmak amacıyla 

düzenlenmemiş olsa da, kent içindeki anıtlara uzun bir perspektiften bakış sağlayarak 

oldukça güçlü bir görsel etki yaratmıştır (Oktay 1996).  

 

Şekil 3.29. 19. yüzyılda Paris’te açılan bulvarlar (Rowe ve Koetter 1978) 

 
19. yüzyılda, Haussman’ın bulvar planlaması dışında, kentlerde başka planlama 

anlayışları da ortaya çıkmıştır. Güzel Kent akımında, kent mekanının romantik bir 

görüntüsünün olması istenmiş ve bu amaçla klasizm canlandırılmaya çalışılmıştır. Bu 

anlayış ile şekillenen kentsel mekanların sınırları cepheler, klasik dönem taklidi bir 

görüntüye sahiptir (Günay ve Selman 1993).  

 
19. yüzyıl ve 20. yüzyılın başında, konut ve ulaşım altyapısına önem verilmiştir. 

Bu süreçte kentsel mekanlar, kent içindeki artık dış mekanlar halini almış, tasarım ve 

planlama kapsamında ihmal edilmiştir. Tarihsel süreç içinde,  kentin sosyal ve fiziksel 
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yapısında önemli yere sahip bu mekanlar, 19. yüzyılda başlayan sanayileşmeyle birlikte 

yaşanan hızlı kentleşmenin sonucunda, kentlilerin gereksinimlerine cevap vermeyen 

kayıp mekanlar halini almıştır (Hoşkara 2000). 19. yüzyıl süresince aile, toplumda 

yaşanan karmaşıklığa karşı bir sığınak, şehirlerdeki kamusal mekana biçilecek ahlaki bir 

ölçüt olarak görülmüştür. İnsanlar aile ilişkilerini ölçüt olarak kullanmışlar ve bu 

kıyaslama ile kamusal yaşamı ahlaki açıdan sefil bir yaşam olarak nitelemişlerdir 

(Sennett 2002). 

 
3.1.2.2. 20. Yüzyılda ve Günümüzde Meydan 

1930’lu yıllarda, fonksiyonalizm ile birlikte kentler ve binalar için fonksiyonel 

bir yaklaşım gelişmiştir. Fonksiyonalizmin temeli, 1800’ler ve 1900’lerin ilk yıllarında 

geliştirilen sağlıkla ilgili bilgilerdir. 1930’lu yıllara gelindiğinde, bu bilgiler sağlıklı ve 

psikolojik olarak olumlu mimarlığın ölçütlerinin belirlenmesinde arka plan 

oluşturmuştur. Kentlerde yaşayanların, ışığa, havaya, güneşe ihtiyaç duyduğu ve 

insanların yeşil alanlara ulaşımının sağlanması gerektiği üzerinde durulmuştur. Bireysel 

sağlıklı yaşamın sağlanması için, çalışma ve konut alanları ayrılmıştır. Konut alanları, 

kullanıcıların sağlıklı yaşamı için gereken hava ve ışığı sağlayabilecek şekilde 

düzenlenmiş, paralel bloklarla tamamen yeni bir karakter kazanmıştır. Karanlık, 

kalabalık ve sağlıksız işçi konutlarından sonra, yeni bloklar bu yönleri ile ilk anda 

avantajlı bulunmuştur. Ancak fonksiyonalistler, bina ve kentsel tasarımın psikolojik ve 

sosyal yönlerine hiç değinmemiştir. Kamusal mekanların ihmal edilmesi, bu ilgi 

eksikliğini kanıtlamıştır. Bu süreçte, sokaklar ve meydanlar yeni bina ve kent 

projelerinin bir parçası olarak görülmemiştir. Tüm tarih boyunca odak noktalar ve 

buluşma alanları olan sokaklar ve meydanlar, fonksiyonalizm ile istenmeyen yerler 

olarak ilan edilmiş, yollar, patikalar ve sonsuz yeşil alanlarla yerleri değiştirilmiştir. 

Yeşil alanların, pek çok aktivite için olanak sağlayabileceği ve zengin bir sosyal yaşam 

sunacağı düşünülmüş olsa da, bu alanlar bina projelerindeki birleştirici eleman haline 

gelememiştir (Gehl 1987). 

 
Kentlerde artan nüfusun barınma ihtiyacının, taban alanı az, yüksek bloklarla 

çözülmesi amaçlanmış, bu şekilde bir yapılaşma ile yapılar dışında geniş yeşil alanlar 

oluşturulması istenmiştir. Ancak bu yaklaşımla şekillenen dış mekanlar, beklenildiği 

gibi nitelikli ve kullanılır alanlar olmayarak, kent içinde sahiplenilmemiş, tanımsız 
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boşluklar halini almıştır. Modernizm ile, insanların barınma sorunu çözülürken, 

sosyalleşme ortamları yaratma konusunda bir başarı sağlanamamıştır. ‘Uluslararası 

Üslup’ tanımlamasındaki, bölge ve kültür farkı gözetmeksizin, tasarımların her yerde 

hiçbir fark taşımadan uygulanabilir olması düşüncesi, modernizmin başarısızlığının 

diğer bir nedenidir (Günay ve Selman 1993). 

 
1950 ve 1960’larda fonksiyonalizmi benimseyen yaklaşımlar doğrultusunda, 

büyük çok katlı kentler oluştuğunda, fonksiyonel planlamanın değerlendirmesini yapma 

olanağı doğmuştur. Kentteki işlevlerin ve yaşayanlara sağlıklı ortam sağlamak için 

oluşturulan binaların birbirinden ayrılması, insanların yakın ilişki kurma olasılıklarını 

azaltmıştır. Kentler, insanlar, olaylar ve fonksiyonlar arasında büyük mesafeler bulunan 

yerler haline gelmiştir. Dış mekan aktivitelerinin azalmasında etkileyen diğer bir unsur 

ise otomobile dayalı ulaşım sistemidir. Bunlara ek olarak, mekanik ve duyarsız tekil 

bina projeleri de, dış mekan yaşantısında olumsuz etkiler yaratmıştır (Gehl 1987). 

 

1950’lere gelindiğinde bu duruma duyulan tepki sonucunda yeni düşünceler 

oluşmaya başlamıştır. İlk kurumsal tepkiyi göstermiş Team 10 ve sonrasındaki akımlar, 

yapılacak tüm tasarımların insan ve çevre bilinci taşımasının gerekliliği üzerinde 

durmuşlardır (Günay ve Selman 1993). 

 
20. yüzyılın ikinci yarısında ise, sanayileşme hızı oldukça artmıştır ve otomobil 

kullanımı ile birlikte karayolu taşımacılığı gelişmiştir. Bu etkenlerle, kentlerde hızlı bir 

büyüme yaşanmıştır. 19. yüzyılın ‘Güzel Kent’ anlayışı yerini, ‘Pratik Kent’ anlayışına 

bırakmıştır. Yeni anlayış içinde, estetik kaygılardan uzaklaşılmış, kentlileşen kitlelerin 

barındırılması gibi objektif sorunları ele alan bir planlamaya gidilmiştir (Günay ve 

Selman 1993). Motorlu taşıtların kent mekanına katılması, büyümeyle birlikte, 

insanların kentsel mekanlardan uzaklaşmasına ve kentsel mekanda insan hareketini 

engelleyerek, kentlilerin bu alanlara yabancılaşmasına neden olmuştur. 

 

Otomobil kullanımının artmasına bağlı olarak pek çok ülkede az katlı, bahçeli 

konutların yer aldığı yeni alanlar gelişmeye başlamıştır. Bu alanlarda, bahçeler ile özel 

dış mekan yaşantısı sağlanmış, ancak ortak dış mekan aktiviteleri, sokak tasarımı, 

otomobil trafiği ve geniş alana yayılma sonucunda oluşan uzaklaşmalar nedeniyle 
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azalmıştır. Binalar arasındaki yaşamın yok olması, alışveriş merkezleri ve iletişim 

araçlarını insanların ilişki kurabildiği neredeyse tek olanak haline getirmiştir (Gehl 

1987). 

 

 1970’lerin başında, çevre ve yaşam çevresi kavramlarının gündeme gelmesi ile, 

kentsel mekanlar, planlama ve tasarım alanında fiziksel ve sosyal öğeler olarak yeniden 

önemli görülmeye başlanmıştır. Kentsel mekanların, kentlilerin sosyal, kültürel ve 

iletişimsel gereksinimlerini karşılaması amaçlanmıştır (Hoşkara 2000). Kentsel 

mekanların yaşanabilir alanlar olmasını amaçlayan yaklaşımları, insan değerinin 

yeniden keşfedilmesi, kentsel tasarım ve mimarlık alanında beliren tepkiler etkilemiştir. 

İnsan değerinin keşfedilmesinde, 2. Dünya Savaşı’nda çok sayıda insanın hayatını 

kaybetmesi ve ulusların yaşadığı yıkıma tepki olarak İnsan Hakları Evrensel 

Bildirgesi’nin açıklanması, dünyanın uzaydan çekilen fotoğraflarının yayınlanması ve 

bu fotoğrafların yeryüzünün sonsuz olmadığı ve bilinçsiz kullanım ile tüketilebileceği 

düşüncesini pekiştirmesi, 5 Haziran 1972 yılında Stockholm’ de toplanan Dünya Çevre 

Konferansı’nın konusunun insan olarak ele alınması gibi olaylar yönlendirici olmuştur. 

İnsanın öneminin vurgulanması, kentsel planlama ilkelerini de etkilemiştir (Çağlar 

1993). Bu anlayış doğrultusunda, kent içindeki mevcut kentsel mekanların yeniden 

düzenlenmesine ve kentin bazı bölümlerinin motorlu araçlara kapatılarak yaya 

kullanımına ayrılmasına başlanmıştır.  

 
Kent içinde yayaların kötü durumuna dikkat çekilmesi ile oluşturulan modern 

plaza düzenlemeleri ilk olarak, Amerika Birleşik Devletleri’nde 1950’lerin sonu ve 

1960’ların başında yapılmıştır. 1961 yılında uygulamaya konulan yeni bir kanun ile, 

yapılacak yüksek katlı binaların zemin katlarında yayalar için plaza şeklinde bir 

düzenleme yapıldığı takdirde, binaya belirli bir sayıda kat ekleyebilme hakkı 

tanınmıştır. Bu kanunun etkisi ile pek çok büyük yeni yapı çevresinde bir plaza 

düzenlenerek bu avantaj kullanılmıştır. Ancak bu süreçte başarısız uygulamalar da 

gerçekleşmiştir. Bu tür bir uygulama örneği, Marcel Brever’in 1969 yılında 

Washington’daki, HUD binası için düzenlediği plazadır. Plaza çok geniş bir alan 

olmasına karşın, oturulacak hiçbir alana sahip olmadığı için günde ondörtbin kişinin 

geçtiği ancak kimsenin duramadığı bir yerdir.  Bu kanun ile düzenlenen plazalardaki bir 

başka bir olumsuzluk ise, plazaların yaya sirkülasyonundan ve birbirinden kopuk 
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olarak, noktasal yararlar sağlamış olmasıdır. Plazaların kullanılırlığını sağlamak için, 

1985 yılında, tam olarak yasal bir kanun olmasa da, boyut, yüzey kaplaması, 

bitkilendirme, güneş ışığı alma, yemek yeme olanakları gibi konulara dikkat edilmeye 

başlanmış, ayrıca plazaların birbirleriyle ve yaya sirkülasyonu ile ilişki kurmayan izole 

mekanlar olmamasına dikkat edilmiştir (Marcus ve Francis 1990). 

 

Justin Herman Plaza, San Francisco’da düzenlenmiş önemli bir plazadır. 

1970’lerin başında, San Francisco’nun kötüleşen Embarcadero bölgesini canlandırma 

programının bir parçası olarak inşa edilmiştir. Plaza, çok katlı ofis binaları, Hyatt 

Regency Oteli, Golden Gateway konut kompleksi ve tarihi Ferry Binası ile 

çevrelenmiştir. Çevresindeki binaların zemin katlarında, restoranlar, mağazalar ve 

kafeler yer almıştır. Plazanın bir bölümü 12-18 inch (yaklaşık 30-45cm) kot farkı ile 

çökertilmiştir ve sert yüzeyin baskın olduğu bu bölümde havuz odak nokta 

oluşturmuştur (Şekil 3.30). Plaza, hafta içi öğlen saatlerinde yoğun olarak çevredeki 

ofislerde çalışanlar tarafından kullanılmaktadır. Hafta içi ve hafta sonları konserler 

düzenlenen mekanda, bu tür etkinliklerin etkisiyle hafta sonları kullanıcı profilini, 

düzenlenen konserleri izlemek için gelen turistler ve sokak satıcıları oluşturmaktadır. 

Pek çok plazada izin verilmeyen bir etkinlik olan kaykay için, bu alanda bir bölüm 

bulunmaktadır ve hafta sonu, kaykay yapan gençlerin sayıları artmakta, gençler 

çevredeki insanlara ilginç gösteriler sunmaktadır.  

 

 

Şekil 3.30. Justin Herman Plaza’nın planı (Marcus ve Francis 1990) 
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Plaza geniş bir alandır ve dikkat çeken konumu sayesinde çok sayıda insanın 

kullandığı başarılı bir örnektir. Meydan, pek çok yönden algılanması, ulaşılabilir 

olması, farklı insanlar tarafından kullanılması, konserler ve kalabalık toplantıların 

yapılabilmesi için olanak sağlaması, farklı beklentilere cevap veren oturma birimlerinin 

bulunması gibi nedenlerle olumlu bulunmaktadır. Şekil 3.31’de Amerika’nın yaşamış 

olduğu 11 Eylül terör olayının yıldönümünde, meydanda 1500 kişinin katılımıyla 

gerçekleşmiş bir anma etkinliği görülmektedir. Plazanın olumsuz yönleri ise, kullanıcı 

sayısı az olduğunda alanın korkutucu bulunması, kuraklığın yaşandığı yıllarda su 

doldurulmayan havuzun çirkin gözükmesi ve öğleden sonra yüksek binaların güneşi 

kesmesi olarak tanımlanmıştır (Marcus ve Francis 1990). 

 

Şekil 3.31. Justin Herman Plaza’da yapılan anma etkinliğinden bir görünüm       
                 (http://sf.indymedia.org) 

Victoria Meydanı, İngiltere Birmingham’da araçların egemen olduğu bir 

meydanın yaya kullanımına kazandırıldığı önemli bir örnek olarak gösterilebilir. 

Birmingham’ın merkezinde yer alan, yoğun trafiğin olduğu bölge, Hilderbrant 

yayalaştırma projesi ve açık alan çalışmaları kapsamında ele alınarak yeniden 

düzenlenmiştir. Şekil 3.32’de meydanın trafik kavşağı olduğu bir dönem görülmektedir.  

 

Şekil 3.32. Victoria Meydanı’nın trafik kavşağı olduğu bir dönem   
      (www.virtualbrum.co.uk/victoriasq.htm) 
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Yapımı 1993 yılında tamamlanan meydanın, Meclis binasının önünde, belediye, 

merkez kütüphane, New Street ve Corporation Street’in parekende satış alanlarını 

birleştiren geniş bir alan oluşturması amaçlanmıştır. Victoria Meydanı, trafik kavşağı 

olduğu dönemlerde, gerçek bir meydan özelliği taşıyamamıştır. Araçların baskınlığı 

yaya ulaşımını zaman içerisinde oldukça zorlaştırmıştır. Yeni düzenleme sayesinde 

meydan, kent merkezinde yayalar için önemli bir merkez haline gelmiştir. Büyük havuz 

meydanın alt ve üst kotu arasındaki değişimi vurgulamış, insanların buluştuğu ve 

dinlendiği bir odak nokta oluşturmuştur (Şekil 3.33). Havuz, içindeki bronz nehir 

tanrıçası ve genç yetişkinler heykelleri ile etkileyicilik kazanmıştır (Şekil 3.35). 

Havuzun sesi, kentin merkezinde insanları rahatlatmakta ve bir anlamda meditasyon 

sağlamaktadır. Meydanda, havuzun içindeki bronz heykeller dışında betondan yapılmış 

bekçi heykelleri (Şekil 3.34) ile bir obelisk yer almaktadır. 

Meydanda üst kot, belediye ve meclis ile ilgili kentsel etkinlikler için 

kullanılırken, yayalaştırılmış New Street’in başlangıcını oluşturan alt kot daha yeşil bir 

bölge olarak kullanım olanağı sunmuştur. Bu bölümdeki merdivenler, sokağın izlendiği 

bir amfi görevi üstlenmiştir. Meydan, yeni düzenleme sayesinde insanların buluştuğu, 

dinlendiği, kültürel etkinliklerin, konserlerin ve kutlamaların yapıldığı önemli bir kent 

mekanı olarak Birmingham’a kazandırılmıştır (Wooley 2003). 

 

 

 

Şekil 3.33. Victoria Meydanı’ndaki merdivenler ve havuz (www.travel.yahoo.com) 
Şekil 3.34. Victoria Meydanı’ndaki bekçi heykelleri          
                 (www.Virtualbrum.co.uk/victoriasq.htm)       
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Şekil 3.35. Victoria Meydanı’ndaki büyük havuzdan iki görüntü   
                 (www.Virtualbrum.co.uk/victoriasq.htm)                                    
 

Pershing Meydanı, yeniden düzenlemesi yapılan başka bir uygulamadır, ancak 

bu düzenleme istenilen başarının sağlanamadığı bir örnektir. Los Angeles kentindeki bu 

alan, 1886 yılında kamu kullanımına ayrılmıştır. 1918 yılında meydana, General John J. 

Persing’in adı verilmiştir. Meydan, 1994 yılında, Ricardo Legorreta tarafından, 

postmodern anlayışla yeniden düzenlenmiştir (Şekil 3.36). Meydanın baskın görsel 

özelliği 120 foot (yaklaşık 36 metre) yüksekliğindeki mor kuledir. Ağaçların ve çim 

alanların azlığı nedeniyle, meydan kentsel bir çöl gibi hissedilmektedir (www.usc.edu). 

  

Şekil 3.36. Pershing Meydanı’nın düzenlenmeden önceki durumu ve son durumu  
      (www.pps.org) 

 
Yeraltı otoparkının üzerinde bulunan meydan, tüm kent halkı tarafından 

kullanılmamaktadır. Meydanın kullanıcıları genellikle çevredeki ofislerde çalışanlar, 

Los Angeles’in en eski ve önemli oteli olan Biltimore’un konukları ve evsiz insanlardır. 

Meydan, Los Angeles halkı için davet edici bir yer haline gelememiş, uzun bir dönemde 

alanın yenilenmesi ile ilgili yapılan çalışmalar sonucunda beklenen kullanım artışı 
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sağlanamamıştır. Meydanın çevresindeki yoğun kamusal ulaşım, pek çok insanın alanı 

sadece geçiş mekanı olarak kullanmasına neden olmuştur. İnsanları çeken aktiviteler 

düzenlenmesine rağmen, bu etkinlikler meydanı iyi bir kentsel mekan örneği konumuna 

taşıyamamıştır. Düzenlenen aktivite son bulduğunda insanların kısa sürede dağılması, 

meydanın yalnız kalmaktan korkulan bir yer olduğunu göstermektedir. Meydandaki 

kullanıcılar alanı güvensiz bulduklarını belirtmişler ve alanda bazı ticari birimlerin yer 

almasına ve daha fazla oturma olanağı sağlanmasına gereksinin duyduklarını ifade 

etmişlerdir (www.pps.org). 

 
Meydan; aydınlık renkler, güçlü mimari formlar ve zarif palmiye ağaçlarının 

etkisi ile ilk anda çekici bulunsa da, alandaki eksiklikler nedeniyle bu ilgi kısa bir 

sürede kaybolmaktadır. Meydanda bulunan kafe, sokaktan görülemediği ve nadiren açık 

olduğu için alana istenilen canlılığı kazandıramamıştır. Oturma elemanlarının azlığı ve 

insanların kullanımını arttıracak doğal dolaşım güzergahlarının eksikliği nedeniyle 

meydanda çok az kişi zaman geçirebilmektedir. Kent için önemli bir noktada yer alan 

meydan, geniş ve yoğun caddelerle çevrelendiği ve etrafında perakende satış 

aktivitelerinin bulunmadığı için izole bir alan haline gelmiştir. 

 
Pershing Meydanı’nın kent merkezinde bir çekim noktası oluşturabilmesi için 

çeşitli öneriler geliştirilmiştir. Bu önerilere göre; meydandaki kafe sokaktan fark 

edilecek şekilde yeniden düzenlenmelidir, iç ve dış mekanda oturma olanağı yaratılarak 

bu mekanın akşamları ve tüm yıl boyunca kullanımı sağlanmalıdır. İşverenlerin sponsor 

olduğu ve çalışanların katılabileceği, kurulması kolay olduğu için tercih edilebilecek 

masa tenisi ve benzeri aktiviteler için çeşitli turnuvalar düzenlenerek meydana canlılık 

kazandırılabilecektir. Meydanın dış kenarlarındaki ve caddenin karşısındaki yaya 

kaldırımlarını genişletmek trafiği sakinleştirecek ve bu sayede, kamusal etkinlikler için 

de yer sağlanabilecektir. Meydanın cadde kenarlarına, sanat gösterileri ya da satış 

birimleri gibi farklı aktivitelerin getirilmesinin meydana daha geniş çapta insanı 

çekmede oldukça etkili olacağı düşünülmektedir (www.pps.org). 

 20. yüzyılın son yirmi yılı ile başlayan ve ‘Bilgi Devrimi’ olarak tanımlanan 

yeni süreç dünyanın, 18. yüzyılda başlayıp 19. yüzyılda devam eden ‘Sanayi 

Devrimi’nden sonra yaşamaya başladığı ikinci bir devrimdir. Gelişmekte olan yeni 
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enformasyon ve iletişim teknolojilerinin kenti, kentsel mekanları ve bu mekanlarda 

gerçekleşen sosyal, kültürel ve ekonomik ilişkileri nasıl ve ne ölçüde etkilediği 

araştırılmaya başlanmıştır. Günümüzde insanların bir çoğu, iş, alışveriş, sohbet, iletişim 

kurma amaçlı olarak kentsel mekanlarda bir araya gelmek yerine, evlerinde bilgisayar 

ya da televizyonlarını kullanarak, yeni iletişim olanakları sayesinde tanıdıkları ya da 

tanımadıkları kişilerle ilişki kurabilmektedir (Hoşkara 2000) . 

 Sennett (2002)’e göre, elektronik iletişim, kamusal yaşam fikrine son verilmesini 

sağlayacak araçlardan biridir. Medya, toplumsal grupların birbirleriye ilgili 

edinebilecekleri bilgileri arttırırken, eylemsel bir bağ kurmayı engellemiştir. Örneğin, 

insanlar dikkatlerini vererek televizyon seyretmek istediklerinde, evlerinde ya yalnız ya 

da aileleri ile birliktedir. Elektronik medya içinde oluşturulan ilişki biçimleri ile insanlar 

daha çok şey görmekte, ancak daha az karşılıklı ilişki içine girmektedir (Sennett 2002). 

 Kitle iletişim araçları ile daha geniş çapta, dünya olayları hakkında bilgi 

edinilmesine karşın insanlarla birlikte olarak daha genel, fakat aynı derecede önemli 

detaylar öğrenilir. Birlikte yaşadığımız, çalıştığımız ve başka pek çok şeyi paylaştığımız 

insanların, nasıl çalıştıkları, davrandıkları ve giyindikleri ile ilgili bilgiler sosyal ilişkiler 

sonucunca keşfedilir ve tüm bu bilgiler, çevremizle güvenli bir ilişki kurmamızı sağlar. 

Bu sayede, sıklıkla gördüğümüz bir kişi, zamanla tanığımız biri haline gelebilir (Gehl 

1987). 

Elektronik iletişim teknolojileri, olumsuz etkileri olsa da günümüz yaşantısının 

önemli ve gerekli bir parçasıdır. İlişki kurma biçimlerine getirilen yeni seçenekler 

karşısında, birey, toplum ve kent arasındaki etkileşimin sağlıklı bir şekilde 

gerçekleşebilmesi için,  kentlerdeki ortak mekanlarda yaşanan birlikteliklerin, yerini 

elektronik mekanlarda kurulan ilişkilere bırakmaması gerekmektedir. Bu nedenle, 

kentsel mekanların tasarımına daha çok önem verilmelidir. Kentsel mekanların 

günümüz gereksinimlerini karşılayan, insanları çeken yerler olarak kentsel yaşamın bir 

parçası olan konumlarını korumaları sağlanmalıdır. 

Union Meydanı, 2002 yılında yeniden düzenlemesi yapılarak, günümüzde de 

varlığını sürdürmesi sağlanan bir örnek olarak gösterilebilir. Meydan, San 

Francisco’nun alışveriş bölgesinin içinde, finans bölgesinin kenarında yer almaktadır. 

Dört tarafında kamusal ulaşımın olduğu sokaklarla çevrelenmiş meydanın kullanıcı 



 53 

profili, çevresindeki alanlara bağlı olarak çeşitlilik göstermektedir. Kullanıcılar genel 

bir tanımlama ile, ara sıra ve sürekli kullanıcılar olarak ikiye ayrılabilir. Meydanın ara 

sıra kullanıcıları, alış veriş yapan kişiler, turistler, öğlen yemeklerini yemek için 

meydanı kullanan çalışanlar, planlanmış kamusal etkinliklere katılan, izleyen kişiler ve 

bu bölgeye gelen insanlardır. Sürekli kullanıcılar ise, meydanın yakın çevresinde yer 

alan düşük gelir grubuna ait otellerde kalan, çoğunlukla yaşlı erkeklerdir. Meydan, 

onların sosyalleşebildiği ve bulunmaktan zevk aldıkları tek kamusal açık alandır. Son 

düzenlemeden önce, meydana girişler, çevresindeki sokakların kesiştiği köşe noktalarda 

yer almıştır (Şekil 3.37). İlk tasarımda formellik ve simetri oluşturulmuş, meydanın 

merkezine bir anıt yerleştirilmiş, tasarımın formelliği 16 ağacın ve aydınlatma 

elemanlarının simetrik olarak yerleştirilmesi ile arttırılmıştır. Çok çeşitli kullanıcı 

profiline sahip olduğu ve tören, toplantı gibi kamusal etkinlikler için kullanıldığı için 

meydan başarılı bir kentsel mekan örneği haline gelmiştir. Ulaşım için yoğun caddelerin 

geçilmesinin gerekmesi ise meydanın olumsuz bir özelliğidir (Marcus ve Francis 1990). 

 

Şekil 3.37. Meydanın yeni düzenleme öncesine ait planı (Marcus ve Francis 1990) 

 

Şekil 3.38. Union Meydanı’nın son durumu (www.sfgate.com) 
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Union Meydanı’nın ilk tasarımı 1941 yılında yapılmıştır. Meydan, Union askeri 

birliğinin gösterileri için, genel olarak çevresine kapalı bir anlayışla düzenlenmiştir. 

Yeni tasarımı ile alana, çevresindeki caddelerden daha fazla giriş verilmiş, insanların 

oturabileceği bölümler arttırılmıştır (Şekil 3.38). Geary Caddesi boyunca, alışveriş 

yapan insanların dinlenmesi, yemek yemesi veya bir şey okuması için kullanılabilecek, 

üç sıra çim alan ile birlikte banklar ve oturma elemanı olarak önerilen beton bloklar 

yerleştirilmiştir (Şekil 3.39). Meydanın dört köşe noktasındaki ana girişler, Şekil 

3.40’da görülen palmiyeler yerleştirilerek vurgulanmıştır (www.sfgate.com). 

 
 

 

Şekil 3.39. Union Meydanı’nda oturmak için kullanılan beton bloklar  
      (www.sfgate.com) 

Şekil 3.40. Union Meydanı’nda ana girişleri tanımlayan palmiyeler  
      (http://www.sfgate.com) 

Union Meydanı, San Francisco’nun kalbi olarak tanımlanmaktadır. Meydan, 

1906’da yaşanan büyük depremden sonra San Francisco’nun ilk alışveriş bölgesidir,  

1930 yılında dünyanın ilk yeraltı otoparkı bu alanda inşa edilmiştir. Günümüzde, 

uluslararası bir yarışmanın sonucunda teraslamalı bir yapıda düzenlenen meydan, büyük 

bir merkez plaza olarak, kent yaşamının önemli bir parçası olmaya devam etmektedir 

(http:// www.unionsquareshop.com/History.html).  

2.3.2. Osmanlı Dönemi’nde Anadolu’da Meydan 

 Osmanlı kentinin geleneksel yapısı, Batı dünyasında etkili olan değişimlerin 

yansıması ile 19. yüzyılda farklılık göstermeye başlamıştır. Bu nedenle, tezde Osmanlı 

kentinde meydan kavramı iki döneme ayrılarak incelenmiştir.  

 
 
 



 55 

2.3.2.1. Batılılaşma Öncesi 

  İslam dünyasında kentler, ya eski yerleşmelerin üzerinde, ya da yeni olarak 

kurulmuştur. Anadolu’da yer alan kentlerin büyük çoğunluğu antik bir çekirdeğe sahip 

olmuş, bir höyükten ya da Bizans akropolünden gelişmiştir. Ancak zaman içinde, antik 

kentlerin düz hatlar ve meydanlar oluşturan düzeni çoğunlukla kaybolmuştur. Yeni 

kurulan kentler ile antik bir çekirdeğe sahip olup, yeni yapı komplekslerinin eklenmesi 

sonucunda genişleyen kentler arasında biçimsel olarak bir farklılık kalmamıştır (Oktay 

1996, Cerasi 2001). 

 

 Osmanlı kentini oluşturan mekansal yapı;  ticaret, din, eğitim, yönetim ve teknik 

servislerin yer aldığı bir kent merkezi ve bu merkezin çevresinde gelişen konut dokusu 

olarak iki bölüme ayrılmıştır. Kent halkını bir araya getiren işlevlerin yer aldığı merkezi 

oluşturan yapılar, İmparatorluğun gücünü yansıtan bir ihtişama sahipken, konut 

dokusunun daha mütevazi bir görünümü bulunmaktadır. Bu şekilde bir gruplama 

yapılmasına karşın, Osmanlı kentinde işlevlerin arasında kesin bir ayrım olduğunu 

söylemek yanlıştır. Etnik özelliklere ve dini farklılıklara göre konutların bir araya 

gelmesi ile oluşan mahalle dokusu içinde, küçük ölçekli dini yapılar da yer almıştır.  

 
 Kenti oluşturan bu yapılanmayı birbiri ile ilişkilendiren yol sisteminin, belirli bir 

geometrik biçimi olmaması nedeniyle, Osmanlı kenti düzensiz ya da kuralsız olarak 

tanımlanmıştır. Geometrik bir biçim bulunmasa da, Osmanlı kentinde yol sistemi belirli 

bir düzene sahiptir. Organik olarak tanımlanan sokak dokusu, geniş sokaklardan dar 

sokaklara ve yapı adaları içine uzanan çıkmaz sokaklara geçişlerin olduğu bir aşama 

düzeni içinde gelişmiştir. Kentin çevresinden merkezine doğru giden yollar ana 

caddelerdir ve üzerlerinde büyük kamu yapıları yer almıştır. Merkezden ya da büyük 

caddelerden mahallelere giden sokaklar ve mahalle içindeki sokaklar ile yol dokusu 

tamamlanmıştır. Yollar hukuki olarak bütün cemaatin malı sayılırken, mahalle içindeki 

çıkmaz sokaklar, yalnız sokak sakinlerinin mülkü sayılmıştır. Çıkmaz sokak sakinleri, 

ortak bir anlaşma yaparak çıkmaz sokağı bir kapı ile dışarıdan gelen insanlara karşı 

kapatabilmişlerdir. 

 
 Osmanlı kentinde, konut dokusu içinde organik sokak dokusunun çeşitli 

noktalarda genişlemesi sonucunda küçük mahalle meydanları oluşmuştur. Ancak bu 
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meydanlar, amaçlı bir düzenleme sonucunda ortaya çıkmamıştır. Konut, cami, 

kahvehane gibi yapılarla sınırlanmış bu alanlar, mahallelinin bir araya gelip zaman 

geçirdiği yerler olarak kullanılmıştır. Mahalle meydanında bazen gölgesinden 

yararlanılan bir ağaç veya buluşma noktası oluşturan bir çeşme yer almıştır (Şekil 3.41). 

 

Şekil 3.41. İstanbul’a yakın bir kasaba olan Çekmece’de meydan (Cerasi 2001) 
 
 Meydan, genel tanımıyla yapılarla sınırlanmış bir alan olmasına karşın, Osmanlı 

kentinde çeşitli etkinlikler için kullanılan geniş açık alanlar meydan olarak 

tanımlanmıştır. Bu anlamda Osmanlı kentinde meydan olarak ifade edilen mekanlar, 

kentin içinde veya dışında, yapılarla sınırlı veya sınırlı olmayan alanlardır. Bu 

meydanlar, sahip oldukları özel işleve göre adlandırılmıştır. Örneğin Cirit oyunlarının 

oynandığı alanlar At Meydanı, okçuluk ile ilgili çalışmaların yarışmaların yapıldığı 

alanlar ise Ok Meydanı adını almıştır. Yeşilkaya (2003), bu alanların meydan olarak 

adlandırılmış olmasına karşın, her zaman kamusal alanlar da olmadığını ifade etmiştir. 

Örneğin İstanbul’daki Ok Meydanı kontrollü bir alan özelliği taşımış, meydan olarak 

anılmasına rağmen insanların bazı özel durumlar dışında alana girmesine izin 

verilmemiştir (Yeşilkaya 2003). 

 
 Türkçe’de meydan, boşluk, açıklık anlamında tercüme edilmiştir. Osmanlı 

kentinde yer alan bu tür alanlar genellikle her zaman rastlantısal olarak şekillenmiş, 

ayırt edilir bir tipolojik düzene sahip olmamıştır. Osmanlı kentinde meydanlar 

biçimlendirilmemiştir ve Batıdaki örneklerden farklı şekillerde kullanılmıştır. Çadırlar 

ve kulübelerin kurulduğu meydanlarda, insanlar daire biçiminde gruplar oluşturarak 

oturmuş, yemek yemiş, at binicileri oyunlar oynamıştır. Avrupa’daki meydanlardan 

farklı olarak bu alanlar daha çok yönlüdür. Meydan, düşünceye dalınabilecek bir ortam 

sunarken, aynı zamanda yemek yenilen, oturulan, şarkı söylenilen bir yer olması gibi 

farklı özellikler de taşımıştır (Cerasi 2001). 
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 Osmanlı kentinde Batıdaki örnekler gibi, binalar ile sınırlanmış ve çeşitli 

düzenlenmelere sahip meydanlar oluşturulmamıştır, ancak farklı etkinlikler için 

kullanılan açık alanlar meydan olarak adlandırılmıştır. Bu açıdan, Kuban (1998), İslam 

toplumunun kendine özgü yapısı nedeniyle, İslam dünyasında birkaç örnek dışında 

meydanların bulunmadığını ifade etmiştir. Ona göre, islam kentinde sosyal yaşam, cami 

ve çarşıda gerçekleşir, politik yaşamda kadının yeri yoktur ve erkeklerin bir araya gelip 

görüşmesini sağlamak için mahalle geniş bir toplanma olanağı sağlayamaz, bu 

nedenlerle kentin ticaret ve üretim alanlarının yakınında yer alan büyük camiler (cuma 

camileri) bir buluşma mekanı haline gelir. İslam kentinde, cami ve cami avlusunu 

kalabalıkların buluştuğu bir mekan ve bir anlamda İslam kentinin forumudur (Kuban 

1998). Osmanlı mimarisinde, sokak dokusunda olduğu gibi, iç ve dış mekanlar arasında 

da bir aşama düzeni kurulmuştur. Konutların ve kamusal yapıların planlarında, iç 

mekandan dış mekana direkt geçişler yerine, iç ve dış arasında bir ara mekan olarak 

avlular yer almıştır. Cami avluları, halkın bir araya gelip, sohbet edebildiği dış mekanlar 

olarak kullanılmıştır (Şekil 3.42). 

 

Şekil 3.42. Bursa Ulucami Avlusu (Dostoğlu 2001) 

 
Kuban (1998), 18. yüzyılda İstanbul’da meydan çeşmelerinin yapılmasını, 

meydanların oluşturulması yönünde bir atılım olarak yorumlamıştır. Ona göre, tüm ya 

da bazı cephelerinden algılanan ve etrafında dolaşılan bir yapı olan meydan çeşmeleri, 

çevresinde bir mekan tanımlamıştır ve bu anlamda bir kent meydanı düşüncesine 

yaklaşılmıştır. Ancak mekanın çevresindeki yapılaşmanın, meydan oluşumunu 

desteklememesi nedeniyle bu alanlar meydan haline gelememiştir (Kuban 1998). Şekil 
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3.43’de, 1885 yılında İstanbul Boğazı kenarında yapılmış bir çeşme ve çevresi 

görülmektedir. 

 

Şekil 3.43. 1855 yılında İstanbul’da bir çeşme (Evyapan 1999) 

 
Osmanlı kentinde meydanların, Batı kentlerinde görülen meydan niteliğine sahip 

olmamasının nedeni Osmanlı’nın merkezi otoritesidir, bu yönetim biçiminde merkezi 

otorite karşısında birey söz sahibi değildir. Batı kentlerinde meydanlar, kent halkının 

toplandığı, kitle gösterilerinin yapıldığı, önemli kararların alındığı alanlar olurken, 

Osmanlı kentindeki meydan olarak tanımlanan alanlar ise sadece toplumsal olarak bir 

araya gelme ihtiyacının karşılandığı yerlerdir (Aslanoğlu 1998). 

 

 Osmanlı kentlerinde, Batı kentlerinde görülen yolların açıldığı, bir ya da birkaç 

mahallenin merkezi niteliği taşıyan meydanlar bulunmamasına karşın, İstanbul Osmanlı 

kentlerinden bu yönde bir farklılık taşımıştır. Fethe kadar, Roma-Bizans yani Batı kenti 

olmuş İstanbul’da, o dönemde ortaya çıkmış bazı forumlar, Osmanlı Dönemi’nde de 

varlıklarını koruyan meydanlar olarak günümüze kadar ulaşmıştır. Bu tür örnekler 

İstanbul’un İstanbul yakası olarak adlandırılan bölümünde yer almıştır (Kuruyazıcı 

1998).  

  

 Beyazıt Meydanı, bu tanımlamaya uyan örneklerden biridir. M.S. 393 yılında, 

Teodosius devrinde, kentin en büyük meydanı olarak inşa edilmiştir. Alanın ortasında 

bulunan büyük zafer takının üzerindeki, bronz boğa başlarından dolayı, bu meydan 

‘Forum Tauri’ adını almış, aynı zamanda ‘Forum Theodisi’ olarak da adlandırılmıştır. 

Meydan, Osmanlı döneminde Beyazıt külliyesinin inşa edilmesi ile kısmen korunmuş 

ve kentte insanların bir araya geldiği bir yer olmaya devam etmiştir (Altınçekiç 1998, 

www. kulturturizm.gov.tr). 
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 İstanbul’un fethinden sonra, ilk Osmanlı sarayının bu alanda yapılması, 

meydanın o dönemde bir harabe olmadığını, saray için uygun konumda bulunduğunu 

göstermektedir. Sarayın ve daha sonra külliyenin yapılması sonucunda meydan 

İstanbul’un merkezi haline gelmiştir. 16. yüzyılın başında, meydan bugünküne yakın 

geniş bir alanı kapsamış,  hayvan terbiyeciliği, sihirbazlık ve halkı eğlendiren pek çok 

etkinlik bu alanda yapılmıştır. Meydan, fetihten itibaren bu tür işlevler için 

kullanılmıştır. Divan kayıtlarında, caminin önündeki meydanın o dönemde ayda iki kez 

temizlendiği yazılmıştır. İlerleyen zamanlarda meydanın içinde yapılaşma başlamıştır. 

17. yüzyılda meydanın çevresinde, kağıtçılar ve tek katlı ahşap dükkanlar yer almıştır. 

Ayrıca, namaz saatini bekleyenlere servis yapan kahve ocakları, kahvehanelere 

dönüşmüştür. 18. yüzyılda meydana, bayramlardan önce kurban sürüleri getirilip 

satılmış, bu alan halk arasında kurban pazarı olarak anılmıştır. Tanzimat döneminde, 

Eski Saray’ın yerine Serasker Kapısı kurulmuştur. Günümüzde Milli Savunma 

Bakanlığı olan bu makam, 2. Mahmut döneminde Seraskerlik ya da Serasker Kapısı 

olarak adlandırılmıştır. O yıllarda resmi dairelere ‘kapı’ denilmiş, Osmanlı Dönemi’nde 

‘kapı’ kelimesinden devlet anlaşılmıştır. Serasker Kapısı’nın büyük taç kapısı 

meydanda doğu etkisini ortaya koymuştur (www. kulturturizm.gov.tr, www. 

theottomans.org, www. dallog.com ). 

 
19. yüzyılda, cami avlularında yiyecek, giyecek ve başka eşyaların satıldığı 

sergilerden en zengini, Beyazıt Camisi’nde kurulmuştur. 2. Abdülhamit döneminde 

(1876-1909), meydanda barakalar şeklinde kitapçı, berber, kebapçı gibi çeşitli 

dükkanlar yer almış, meydan önceki dönemlerde olduğu gibi pazar meydanı niteliği 

taşımaya devam etmiştir. Meşrutiyetin ilanından sonra, meydanda önemli olaylar 

yaşanmış ve bu sırada bazı idam cezaları bu alanda infaz edilmiştir. Meydan, 

Cumhuriyet döneminde ilk olarak, 1923-1924 yılları arasında, Mimar Asım 

Körmükçüoğlu tarafından düzenlenmiş, alanın ortasında eliptik çift fıskiyeli bir havuz, 

etrafında çiçek tarhları düzenlenmiş, havuzun çevresinde tramvayların dönüş yaptığı 

trafik güzergahı oluşturulmuştur (Şekil 3.44). 1940-1941 yıllarında, caminin batısındaki 

eski yapıların yıkılması ile meydanın yeniden düzenlenmesini gerektiren, günümüze 

kadar süren çalışmalara başlanmıştır. Çeşitli değişimler yaşamış meydan, günümüzde 

hala kentin ticari, kültürel ve turistik etkinliklerinin merkezinde yer alan, önemli bir 

tarihi alan olmaya devam etmektedir (Kuban 1998).    
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Şekil 3.44. 1930’larda Beyazıt Meydanı (Vardar 1990) 

 
 Yeşilkaya (2003), meydanın 19. yüzyıldaki dönüşüm sürecini incelerken, alanın 

bu dönemde Batılı örnekleri ile benzer bir kullanıma sahip bir kent meydanı olduğunu 

ifade etmiştir. Meydan bu süreçte, İmparatorluk ve yeni ordu için bir sahne ve aynı 

zamanda gelişmekte olan kamu yaşamı için canlı bir merkezdir. İmparatorluğun ve yeni 

ordunun törenleri bu alanda gerçekleştirilmiştir, meydan bir anlamda güç gösterilerinin 

yapıldığı bir alandır. Seraskerlik Kapısı, Sultan 2. Mahmut’un gücünü kentsel mekanda 

ifade ettiği bir unsur olarak anlaşılabilir. Bu etkinin önemli bir parçası da, yüksek bir 

strüktür olarak fark edilen Seraskerlik Kulesi’dir. Meydan kentte, hanedana ait düğün 

töreni gibi kutlamaların gerçekleştiği, ordu gösterilerinin izlendiği, alışverişin yapıldığı, 

çevresinde yer alan berber, kahvehane, kıraathane, tiyatro gibi işlevlerle çok yönlü 

özellik taşıyan bir alandır. Kadınlar ve erkekler tarafından yoğun biçimde kullanılan 

Beyazıt Meydanı, farklı kullanım biçimleri sunarak, modern sosyal yaşam için bir 

merkez, piyasa ve gezintinin gözde bir mekanı haline gelmiştir (Şekil 3.45) (Yeşilkaya 

2003). 

 

Şekil 3.45. 19. yüzyılda Beyazıt Meydanı (Yeşilkaya 2003) 
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2.3.2.2. Batılılaşma Sonrası 

Osmanlı İmparatorluğu’nda Sultan Abdülmecit döneminde, 1839 yılında 

çıkarılmış Tanzimat Fermanı, devleti ve toplumu Batılılaştırmayı öngören reformları 

içermiştir. Reformların amacı, Batı üstünlüğüne karşı Batı’nın yöntemleri ile mücadele 

etmek ve merkezi devlet otoritesinin yeniden kurulmasını sağlamaktır (Yerasimos 

1996).   

 

19. yüzyıl, Osmanlı kentlerinde dönüşümün yaşandığı dönemdir. Siyasi 

örgütlenmede ve sosyo-ekonomik yapıdaki değişimler sonucunda,  kent mekanı yeni bir 

yapıya sahip olmaya başlamıştır. Siyasi örgütlenmedeki değişim sonucunda, hükümet 

konağı, belediye binası, hastane, okul, karakol gibi yeni kamu binalarının kentte 

katılımıyla yeni çekim noktaları oluşmuştur. Osmanlı kentlerinin dünya ile ticari ilişki 

içine girmesi sayesinde, yeni ulaşım teknolojileri gelişmiştir. Buharlı gemiler ve 

demiryollarının kullanımı ile yeni istasyon binaları ve rıhtımlar düzenlenirken, 

haberleşmeyi sağlamak için tüm topluma açık haberleşme sistemi kurulmuştur. 16. 

yüzyılın kervansaray ve hanları, istasyon, antrepo ve kente gelen yabancılar için otel 

olarak kullanılmış, ayrıca bu amaçla yeni yapılar da oluşturulmuştur. Dış ticaret ve 

sermayeye açılma ile birlikte bankalar kentte yer alırken, Batı kültürüne yönelme 

sürecinde lüks tüketim dükkanları, tiyatro, eğlence yerleri ve kafeler kent mekanında 

yeni öğeler olarak görülmeye başlamıştır. İmparatorluğun toprak kaybetmesi sonucunda 

Anadolu’da bazı kentlerin büyük oranda göç almaya başlaması ve yaşanan diğer 

değişimlerin etkilerini düzenlemek ve yönlendirebilmek için kurulan yeni kent 

yönetimleri aracılığıyla, ilk kent planlama çalışmaları başlatılmış ve imar nizamları 

düzenlenmiştir (Dostoğlu ve Oral 1999). Klasik Osmanlı döneminde Kadı’nın 

yönlendiriciliğinde olan kent yönetimi, bu dönemde yetersiz kalmış ve onun yerini 

’Şehremaneti’ olarak adlandırılan belediye yönetimi almıştır. Şehremaneti ilk olarak 

1855 yılında İstanbul’da kurulmuştur (Tekeli 1999). 

 

Geniş cadde ve rıhtımların açılması, dar sokak ve çıkmazların kaldırılması, 

Batılı kent modeline göre parsellemelerin yapılması, çeşitli nizamnamelerde yer almıştır 

(Yerasimos 1996). Yollar araba ve tramvay ulaşımı düşünülerek genişletilmiş, kent 

çevresinde yeni konut alanları açılmıştır. Yeni açılan yollarda, yangın sonrasında 

yeniden düzenlenen mahallelerde ve kentin genişleme bölgelerinde, dik açılı plan 
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sistemi kullanılmıştır. Yangınları önlemek için ahşap yapılardan kagire geçilmesi 

istenmiş, ancak bu uygulama sınırlı olarak uygulanmıştır. Ahşap inşaat, kent çevresinde 

sayfiye alanlarda ve düşük gelirlilerin oturduğu mahallelerde devam etmiştir. Kagire 

geçilen yerlerde ise, yeni kent biçimleri olarak apartmanlar ve sıra evler inşa edilmiştir 

(Tekeli 1996). 

 

Osmanlı kentinin 19. yüzyılda yaşamaya başladığı çok yönlü değişim 

sonucunda, kentsel mekanlar Batı kentleri ile benzerlik taşıyan bir görünüm kazanmaya 

başlamıştır. Geometrik düzenli planlama anlayışı, yolların genişletilmesi, çıkmaz 

sokakların kaldırılması, merkezin yeni kamu binaları ile yeniden inşa edilmesi gibi 

özellikler, Osmanlı kentinin Batı kenti ile benzer hale geldiği noktalardır. Geniş, 

ağaçlıklı yolların kenarında kaldırımlar yapılmıştır (Şekil 3.46). Yeni kamu binalarının 

çevresi ise bina ile ilişkili olarak kısmen düzenlenmiştir (Şekil 3.47, Şekil 3.48).  

 

 

Şekil 3.46. Yeni açılan bir yol örneği Bursa İpekçilik Caddesi (Saint-Laurent 1996) 

 

Şekil 3.47. Bursa, Ahmet Vefik Paşa Tiyatrosu (solda) ve idari merkez (sağda) 
arasındaki alanın düzenlenmesi (Saint-Laurent 1996) 
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Şekil 3.48. Bursa Posta ve Telgraf İdaresi çevre düzenlemesi (Saint-Laurent 1996) 

 
Batılılaşma sürecini yaşayan kentlerde, Batı kentlerinde yer alan meydanların 

oluşturulması, planlama faaliyeti içinde yer almamıştır. Ancak İstanbul’da kent içinde 

bulunan bazı alanların düzenlenmesi için çeşitli çalışmalar hazırlatılmıştır. II. 

Abdülhamit, 1902 yılında Paris’in ünlü bir mimarı olan, Joseph Antonie Bouvard’dan 

İstanbul’un güzelleştirilmesi için planlar hazırlamasını istemiştir. Fakat ünlü mimar, bu 

konuyla yeterince ilgilenmemiş, İstanbul’a gelmeden, kentin fotoğraflarına bakarak 

çeşitli perspektif çizimleri hazırlamıştır. Eminönü, Beyazıt, Sultan Ahmet için 

hazırlanan meydan projeleri, beğenilmiş ancak uygulamaya geçirilmemiştir (Tekeli 

1996). Kuban (2003), bu çalışmalardaki sorunların, uygulama sırasında aşılabilme 

ihtimali olduğunu belirtmiş, bu çalışmaların uygulanmamasını, İstanbul için büyük bir 

kentsel gösterinin kaçırıldığı şeklinde yorumlamıştır (Kuban 2003).  

 
Bouvard çalışmalarında, mevcut kent dokusunu ve topoğrafyayı dikkate 

almamıştır. Alandaki eğimi yok sayarak önerisini düz bir alan için hazırlamış, Beyazıt 

Cami’sinin avlusu ve batı bölümüyle birlikte Sultan Beyazıt’ın türbesini kaldırmış ve 

Kapalıçarşı’nın kuzeydoğu ve güney doğu köşelerinde iki yeni yapı eklemiştir (Çelik 

1996). Şekil 3.49’da Bouvard’ın Beyazıt Meydanı için hazırladığı çizimler 

görülmektedir. 
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Şekil 3.49. Beyazıt Meydanı için Bouvard tarafından hazırlanan çizimler (Çelik 1996) 

 
Batılılaşma sürecinde, Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemlerinde, yeni kamu 

binalarının inşa edilmesiyle birlikte kentsel meydanlar oluşturulmaya çalışılmıştır. Bazı 

örneklerde, yeni kamu binalarının bir meydan oluşturacak şekilde konumlandırılmak 

istendiği görülmüştür. Örneğin, Yahya Ahmet’in Ankara’daki Maliye Bakanlığı binası 

bir meydan tanımlayacak şekilde yerleştirilmiştir. Jachmund’un Sirkeci Garı (1890), 

Vedat Tek’in Kastamonu Hükümet Konağı (1901-1902) bu anlamdaki başka 

örneklerdir. Bu tür bir çabaya karşın, Batılılaşma döneminde, planlanmış özel yapıların 

çevrelediği meydanlar düzenlenmemiştir (Vardar 1990). 

 

2.3.3. Cumhuriyet Döneminde Türkiye’de Meydan 

 Cumhuriyetin kurulmasıyla birlikte çok yönlü bir çağdaşlaşma-modernleşme 

projesi uygulamaya geçirilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti çağdaş, demokratik bir ülke 

vizyonuna sahip olmak için, ekonomik, hukuki, siyasal ve toplumsal reformlar 

gerçekleştirmiş ve bu reformların etkisi ile kent yapısında önemli değişimler ortaya 

çıkmıştır.  

 
Cumhuriyet yönetimi ilk olarak, Kurtuluş Savaşı’nı gerçekleştiren kadroların yer 

aldığı tek partili bir yapıdır. Yeni yönetim, parçalanan bir İmparatorluğun ardından 

kurulan yeni devletin benimsenmesi için, yeni ulus bilincini yaratmaya yönelik olarak, 

kentleri modern yaşam ortamı haline getirmek amacı ile çeşitli mekansal düzenleme 

kararları almıştır. İlk olarak, Ankara’nın başkent ilan edilme kararın alınmış, 

Anadolu’nun ortasında örnek bir kent inşa ederek modern bir yaşam ortamı yaratmak 

istenmiş ve diğer Anadolu kentleri için bu planlama çalışmasının bir norm oluşturması 

düşünülmüş ve tüm kentlerde planlı bir gelişme öngörülmüştür. Ankara’nın imarı ve 
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Yunan ordusunun Anadolu’dan çekilirken yakıp, yıktığı Batı Anadolu kentlerinin 

yeniden inşası için planlama çalışmaları yapılmaya başlanmıştır. Batılılaşma 

dönemindeki kent planlama çalışmaları kentin parçalarını ele alırken, bu dönemde 

kentin bütünü planlanmaya başlanmıştır. 1950 sonrasında ise planlama faaliyetine bölge 

planlaması da eklenmiştir (Tekeli 1998).  

 
1950 sonrasında çok partili bir yönetime geçilmiştir. İkinci Dünya Savaşı 

öncesinde sadece iç pazar için sınırlı bir üretimin yapıldığı bir düzenden, ulusal ve 

uluslararası pazar için üretimin yapıldığı bir düzene geçilmiştir. Tarımda 

makineleşmeye geçilmesi sonucunda verimlilik artmış ve dışa açılma süreci başlamıştır. 

Kentlerde iş olanaklarının artması ve tarımda makineleşme nedeniyle, kırdan kente 

büyük bir göç yaşanmıştır. Bu şekilde bir nüfus artışı yaşayan kentlerde, kent 

yönetiminin gereken kontrolü sağlayamaması nedeniyle kentlerde plansız gelişen, 

gecekonduların yer aldığı bölümler oluşmuştur. Büyük kentlerde, nüfusun yaklaşık 

%60’ı gecekondularda yaşamaya başlamıştır. Kentler, bir yanda modernleşmeye uygun 

olarak planlı gelişirken, diğer yanda gecekondu alanlarında, kötü fiziksel koşullar içeren 

plansız bir gelişim yaşanmaya başlamıştır (Sey 1998, Tekeli 1998, Osmay 1998).  

 

Batılılaşma döneminde başlayan ve Batılı yaşamın bir sembolü olarak görülen 

apartmanların yapımı, bu dönemde tüm Türkiye’ye yayılmıştır. Ancak apartmanlaşma, 

Batılılaşma dönemdeki gibi bir modernleşme anlayışı ile değil, kazanç sağlamak için 

gerçekleştirilmiştir. Sonuçta kentlerde, çok sayıda birbirine benzeyen, kimliksiz yapılar 

inşa edilmiş ve kentlerin kendilerine özgü mimari kimlikleri yok olmaya başlamıştır 

(Sey 1998). Bu süreçte, kentlerdeki planlama kararları ile yeni yollar ve meydanlar 

açılırken, bazı durumlarda eski eserler tahrip edilmiş ya da yıkılmıştır (Kuban 1995).  

 
1970’li yıllarda, Türkiye’de otomobil üretiminin başlaması, kentsel mekanı 

etkileyen başka bir faktördür. Motorlu araçların sayısının artışı sonucunda, kentlerde 

trafik sorunları yaşanmaya başlamıştır. 1970’lerin ikinci yarısında, kent merkezlerinde 

trafik yoğunluğunu azaltmak ve yayalara geçiş hakkı tanımak için bazı alanların 

yayalaştırılmasına başlanmıştır. Ancak bu uygulama, iş çevreleri tarafından engelleyici 

bulunduğu için bu alanların bir bölümü yeniden trafiğe açılmıştır (Osmay 1998). Kent 
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içinde meydan olarak tanımlanan alanlar, trafiğin düzenlenmesi için kullanılan 

kavşaklara dönüşmüştür.  

 

Cumhuriyetin sürecinde, farklı ekonomik ve politik gelişmelerin etkisi 

sonucunda kentlerin bu şekilde değişimler yaşamış olmasına karşın, Cumhuriyetin 

tanımladığı ve gerçekleştirmek istediği; çağdaş bir kent mekanının yaratılması 

düşüncesidir. Tek partili ilk dönemde, kalkınma girişimleriyle birlikte kentlerin 

planlanmasına başlanması ve bu amaçla yeni ve planlı bir başkentin yaratılması ise, bu 

düşüncenin en somut göstergesidir. Yeni yönetim,  çağdaş, yasalar karşısında eşit, hak 

sahibi ve özgür bireylerin oluşumu için reformlar gerçekleştirmiş ve vatandaşları için 

yeni yaşam ortamları yaratarak, onların bu reformlarla bütünleşmelerini kolaylaştırmak 

istemiştir. Kent içinde demokrasinin sembolü meydanların düzenlenmesi, böyle bir 

çabanın parçası olarak bu dönemde gerçekleştirilmiştir.  

 
Meydanın merkezinde genellikle Atatürk heykeli ya da Cumhuriyeti, Kurtuluş 

Savaşı’nı simgeleyen bir anıt yer almış, Cumhuriyet Bayramı’nda ve önemli günlerde 

kutlamalar, tören ve saygı duruşları yapılmıştır. Toplum, cumhuriyete duyduğu bağlılığı 

ve saygıyı, meydanda yer alan anıta çiçek koyarak göstermiş, kentsel mekanı bir ifade 

aracı olarak kullanmıştır. 

 
Cumhuriyet döneminde düzenlenmiş bu meydanlar, kentsel bir meydandan daha 

çok, kent içinde tören alanı olarak kullanılan mekanlardır. Batı kentlerinde örneklerine 

benzer kullanım çeşitliliğine sahip olmadıkları için, kent içinde günlük yaşamla 

bütünleşmeyen, sadece resmi törenlerin yapıldığı alanlar olarak kalmışlardır. 

Meydanlarda, tanımlanmış bir hacim oluşturulması amaçlanmadığı için,  mekansal bir 

bütünlük sağlanamamış, sadece yüzeyi ele alan düzenlemeler bu bütünlüğü sağlamada 

yetersiz kalmıştır (Vardar 1990). 

 
Cumhuriyet’in ilanından sonra, zaman içinde bütün illerde bu tür meydanlar 

düzenlenmiştir. Bursa, Cumhuriyet Alanı da bu düzenlemelerden biridir. 1. Dünya 

Savaşı’ndan önce çıkan bir yangında, yanarak yok olan Bursa’nın eski hükümet 

binalarının bulunduğu alan, 1926 yılında yeni hükümet binalarının yapıldıktan sonra 

günümüzdeki halini alarak şekillenmiştir. Eskiden Hükümet Meydanı olarak anılan bu 

alana, Atatürk Anıtı’nın yapımından sonra halk arasında Heykel Meydanı da denilmiştir 
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(Kaplanoğlu 2001). Meydanın çevresinde 1. Ulusal Mimarlık akımının özelliklerini 

yansıtacak biçimde yapılmış üç yeni kamu binası yer almaktadır. Maliye, Adliye ve 

Vilayet işlevlerini taşıyan bu binaların mütahiti mimar Ekrem Hakkı Ayverdi’dir (Yenal 

1996b). Vilayet yani Hükümet Konağı’nın Mimar Kemalettin tarafından tasarlandığı 

bilinmektedir (Tekeli ve İlkin 1997). Diğer iki binanın projelerine ulaşılamamıştır, 

ancak Dostoğlu’na göre aynı yılda ve aynı mütahhit tarafından yapılan benzer 

özellikteki bu binalar, büyük olasılıkla Mimar Kemalettin tarafından tasarlanmıştır.  

 
Alanda bir Atatürk heykeli yapılması için ilk öneri, Atatürk’ün 4. Bursa gezisi 

sırasında, 29 Eylül 1925 tarihli Yeni Fikir gazetesi tarafından ortaya koyulmuştur. 

Gazete, Ankara, İstanbul, Adana ve başka bazı illerin Gazi Paşa’nın heykelleri ile 

süslendiğini, Bursa’nın böyle girişimde bulunmamış olmasının büyük bir eksiklik 

olduğunu ifade etmiştir. Öneri, yöneticiler ve halk tarafından benimsenmiş, İzmit 

Atatürk Anıtı’nı yapan Nijat Sirel’le anlaşma yapılmıştır. Sirel, anıtın hazırlanmasında 

ve çevre düzenlemesinde, hocası Prof. Mehmet Mahir Tomruk’un desteğini alarak bu 

çalışmayı gerçekleştirmiştir (Akkılıç 1991). Anıt, 1929 yılında Vali Fatin Bey 

(Güvendiren) zamanında, 45.000 liraya ihale edilmiş, 29 Ekim 1931 yılında 

Cumhuriyet’ in sekizinci yıldönümü törenleriyle birlikte açılmıştır. Gazi heykeli olarak 

anılan anıt, Gazi Mustafa Kemal Paşa’ya Atatürk soyadının verilmesinden sonra, 

Atatürk heykeli adını almıştır (Bursa Ansiklopedisi 2002). Şekil 3.50’de Atatürk Anıtı, 

Şekil 3.51 ve Şekil 3.52’de meydanda yapılan Cumhuriyet’in 15. yıldönümü kutlama 

töreni görülmektedir  

 

 

Şekil 3.50. Atatürk Anıtı ve çevre düzenlemesi (Şahin 2005) 
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Şekil 3.51. 1938 yılı Cumhuriyet kutlama töreni  
                  (Bursa Hakimiyet Bursa Ansiklopedisi 1987) 

 

Şekil 3.52. İhsan Celal Antel tarafından çekilmiş, 1938 yılı Cumhuriyet kutlama töreni   
                  (Yenal 1996b) 
 

Günümüzde Cumhuriyet Alanı’nın kuzeyinde Ahmet Vefik Paşa Tiyatrosu (Eski 

Halkevi), batısında Vilayet, güneyinde Kent Müzesi (Eski Adliye) ve Defterdarlık (Eski 

Maliye) binaları yer almaktadır (Şekil 3.53). Alana, 1983 yılında batı kesimini, 1993 

yılında ise orta-kuzey-doğu kesimini kaplayan,  çarşı işlevi taşıyan iki alt geçit yapılmış 

ve yarışma sonucunda bir saat yerleştirilmiştir. Doğu-batı doğrultusunda yer alan cadde, 

Osmanlı döneminde Saray Caddesi olarak adlandırılmış, bu bölgeye o dönemde 

Sarayönü denilmiştir. Cumhuriyet’ten sonra cadde bir süre Gazi Paşa Caddesi adıyla 

anılmış, Soyadı Kanunu’ndan sonra ise cadde, Atatürk Caddesi adını almıştır (Bursa 

Ansiklopedisi 2002). 
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Şekil 3.53. Cumhuriyet Alanı (Bursa Büyükşehir Belediyesi’nden aktarılarak) 
 
Alanın güneyinde yer alan karşılıklı iki yapı olan Defterdarlık ve Eski Adliye 

binalarından, Eski Adliye binası 2004 yılında Bursa Kent Müzesi’ne dönüştürülmüştür. 

İki yapı arasında kalan alanın kuzeyinde, Atatürk Anıtı ve çevre düzenlemesi, 

güneyinde ise kentte dolmuş durağı olarak hizmet veren bir otopark yapısı yer 

almaktadır. Müzenin düzenlemesi yapılırken, binanın girişi, iki yapı arasında kalan bu 

alandan verilmiş, bir kat yüksekliğindeki otoparkın bulunduğu tarafta ise, kot farkından 

yararlanılarak bir amfi oluşturulmuştur. Bu süreçte, iki yapı arasında kalan ve 

Cumhuriyet Alanı’nın bir parçasını oluşturan kentsel mekan, küçük ölçekli bir meydan 

niteliğine kavuşmuştur. Bayramlarda ve özel günlerde kullanılan Cumhuriyet Alanı’ nın 

arkasında, sosyal etkinlikler için kullanılan bir kentsel mekan oluşmuştur. Alan, 

günümüzde Kent Müzesi Meydanı olarak anılmaya başlamıştır (Şekil 3.54). 

  

Şekil 3.54. Bursa Kent Müzesi Meydanı (Şahin 2005) 
 

Cumhuriyetin ilanından sonra gerçekleştirilen bu tür düzenlemelerin dışında, bu 

süreçte kent içinde sosyal yaşamın bir parçası olan meydan düzenlemeleri 
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yapılmamıştır. Örneğin, planlı bir gelişim sürecine başlamış olan Ankara’da, ilk 

planlarda öngörülmesine rağmen, kentsel meydanlar düzenlenmemiştir. Adliye, konser 

salonu, opera, kütüphane gibi yeni binalar inşa edilmiş, ancak bu yapılar çevresinde 

kentsel mekanların oluşturulması için bir çaba gösterilmemiştir. Bu önemli yapılar, 

parsel düzeyinde ve tek başına ele alınmıştır. Bu tanımlamanın dışında tutulabilecek bir 

örnek, Ulus’ta heykelin bulunduğu meydandır (Şekil 3.55, Şekil 3.56). Şehir planında 

öngörülmemesine karşın, başarılı bir proje ile elde edilmiş meydanda, kendi içinde ve 

çevresindeki yapılarla birlikte bir bütünlük sağlanmıştır (Vardar 1990).  

  

Şekil 3.55. Arabaların olmadığı 1930’lu yıllarda Ulus Meydanı (Vardar 1990) 
Şekil 3.56. Arabaların artışı sonucunda meydan iyi bir proje ile kenara çekilmiş 
                 (Vardar 1990) 

 

 Cumhuriyetin ilanından sonra böyle bir süreç yaşayan kentlerimizde, kentsel 

yaşamın önemli bir parçası olan meydanların eksikliği son yıllarda önem kazanan bir 

konu olmuştur. Cerasi (2001), Osmanlı döneminde Türklerin kamusal yaşamına ilişkin 

tanımlama yaparken, Türk halkının, ortak mekanlarda bir araya gelmeye yönelik bir 

eğilim içinde olduğunu ifade etmiştir (Cerasi 2001). Eski kent dokusu içersindeki 

sokaklar, mahalle meydanları ve diğer açık alanlar halkın çeşitli etkinlikler için 

kullandığı yerlerdir. Tarihsel süreçte kentlerde, artan nüfusun barınma sorunu, trafik 

düzenlemeleri gibi konular için gereken düzenlemeler yapılırken halkın kentsel 

mekanlara duyduğu gereksinim ise ihmal edilmiştir. Son yıllarda, üzerinde durulmaya 

başlanan bu eksiklik nedeniyle, kent içinde bazı alanlar, halkın çeşitli etkinlikler için 

kullanabileceği meydanlar olarak düzenlenmeye başlamıştır. Mevcut bazı meydanlar 

içinse, yeniden düzenleme çalışmaları yapılmıştır. Bu kapsamda, son yıllarda 

düzenlenen proje yarışmalarının pek çoğunun konusu kent içinde, kentsel mekan 

düzenlemelerine yönelik olmuştur. 
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4- MEYDANLARIN NİTELİĞİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN   

    BELİRLENMESİ 

 

 Meydanlar, nitelikli mekanlar olabildikleri takdirde kentsel yaşama katkı 

sağlayabilir. Kullanım, bazı durumlarda farklı alternatiflerin eksikliği nedeniyle zorunlu 

olarak gerçekleşebilir, ancak bu tür örneklerde kullanıcılar ve kent için belirtilen 

kazanımlar sağlanamamaktadır. Bu anlamda, kentte meydanların var olması, kentsel 

yaşama katkı sağlandığı sonucunu doğurmaz. Bu bölümde, kent yaşamının vazgeçilmez 

elemanları olması gereken bu alanların, nitelikli yaşam alanları sunabilmesini etkileyen 

faktörler belirlenmeye çalışılmıştır.  

 
4.1. Doğal Faktörler 

 Meydan olarak düzenlenen alanın sahip olduğu topoğrafya, iklim, manzara gibi 

doğal özellikler, tasarımda başarı sağlanması için değerlendirilmesi gereken faktörlerdir. 

Bu faktörlerin göz ardı edilmesi, çözümlerin tamamen başarısız hale gelmesine neden 

olabilir. 

 
4.1.1. Topoğrafya 

Meydanlarda, topoğrafik veriler alanın farklı özellikteki bireyler tarafından 

kullanılmasında engel oluşturmayacak şekilde değerlendirilmelidir. Meydanın eğimli 

bir arazi yapısı üzerinde yer alması, yaya ulaşımında merdiven, rampa gibi öğelerin 

kullanılmasını gerektirir. Farklı kotlardaki platformları birbirine bağlayan bu öğelerin 

temel işlevi, tüm kullanıcıların kentsel açık alanda her noktaya rahatlıkla ulaşmasını 

sağlamaktır. Bu ilişkinin kurulması, meydanların, güçlü sosyal ilişki ağı oluşturmasını 

kolaylaştırır.  

 
Meydanlarda, farklı kullanıcı profilleri için yaya sirkülasyonunda süreklilik 

sağlanması, kot farklılıklarının rampalar ile birbirine bağlanmasını gerektirir. Mekanda 

merdivenli bir çözüme gidilmiş olsa da, rampa ile ulaşılan bir güzergah da mutlaka 

oluşturulmalıdır. Ayrıca, engelli ve yaşlıların yardımcı araçlarla yaşamlarını 

sürdürdükleri düşünülerek, bu güzergahta ve alanın tümünde kullanılan elemanlarda, 

onların hareketlerini kısıtlamayacak şekilde düzenleme yapılmalıdır. Yerdeki gider 

ızgaralarının, baston ucunun ve tekerlekli sandalye tekerleğinin girmeyeceği şekilde 
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tasarlanması bu kapsamda alınabilecek önlemlere bir örnek olarak verilebilir (Leonard 

1979).  

  
Kentsel mekanda yer alan rampalarda uygun eğim %5 ile %8 arasındadır ve 6-8 

metrede bir dinlenme sahanlığı düzenlenmelidir. 1-2 metrelik kısa rampalar, %10-15 

eğimli olarak yapılabilir (Pakdil 2001). Şekil 4.1’de rampa eğimi ve yürümeyle ilişkisi 

görülmektedir. Rampaların ortalama bir kalabalığa hizmet vereceği düşünülmeli ve en 

dar rampa 1.65 metre eninde yapılmalıdır. Merdivenlerde ise, bu ölçü 1.50 metre ile 

2.00 metre arasındadır ve 15 basamaktan sonra sahanlık düzenlenmelidir. Yaşlı ve 

özürlülerin tutunarak çıkma ihtiyacı düşünülerek, merdivenlere mutlaka bir tutunma barı 

veya küpeşte konulmalı, çok geniş merdivenlerde uygun mesafelerde tutunma barları ve 

trabzanlar yerleştirilmelidir. Rıht yüksekliği 12-14 cm. arasında yapılmalı, dik çıkışlar 

oluşturulmamalıdır (Bakan ve Konuk 1987, Pakdil 2001). 

0
% 6    - Rahat
% 8  - Ortalama
% 10  - Zorlayıcı
% 12  - En fazla

 

Şekil 4.1. Yaya rampalarında eğim (Bakan ve Konuk 1987’den aktarılarak) 

   
Meydanların, yaşlı, çocuk ve engelliler tarafından ulaşılabilir olması, kentteki 

herkesin ortak paylaşım yaşayabilmesi anlamına gelir ki, bu da kişisel ve toplumsal 

gelişimi olumlu yönde etkiler. İnsanların, her yaş grubundan kişilerle ilişki kurması 

önemlidir. Çocukların yetişkinlerin bulunduğu ortamlarda onları izleyebilmeleri, onların 

davranış biçimlerini görerek ve taklit ederek öğrenmelerine olanak verir. Çocuk,  

yaparak ve kopya ederek öğrenmektedir. Kırsal yerleşmelerde, çocuklar günün büyük 

bir bölümünü yetişkinlerin yanında geçirebilmekte, günlük yaşamın rutin işleyişini, 

izleyerek öğrenebilmektedir. Modern kentlerde ise, yoğun trafik ve güvenlik sorunları 

çocukların bu özgürlüğünü elinden almaktadır. Bu anlamda, araç trafiğinden ayrılmış, 

kendi içinde rahat dolaşım imkanı sağlayan kentsel mekanların varlığı büyük bir 

potansiyeldir. Aynı şekilde yaşlıların gençlerle bir arada olup, aynı mekanı 

paylaşabilmeleri, onların toplum ile bütünleşmelerini sağlarken, yalnızlık duygusundan 

da uzaklaşmalarında yardımcı olmaktadır (Alexander 1977). 



 73 

Lynch, iyi bir kent formunu tanımlarken, “ulaşılabilirlik” ilkesinin sağlanması 

gerektiğini ifade etmiştir. Ona göre iyi bir kent formu; insanların birbirlerine, 

aktivitelere, servislere, bilgiye ve mekanlara ulaşmasını sağlamalıdır ve bu ulaşım 

günün her saati, her mevsim devam edebilmelidir. İnsan sosyal bir varlıktır ve 

çevresiyle ilişki kurarak kendisini sosyal bir grubun parçası hissetmesi temel 

gereksinimlerden biridir. İlkel toplumlarda ve elektronik iletişimin gelişmesine rağmen 

modern toplumlarda, kentte yapılan gezilerin büyük bir bölümünü insanların birbirini 

ziyaret etme isteğinin oluşturması bu ihtiyacın göstergesidir (Lynch 1984). 

 
Kot farklılıkları, meydan düzenlemelerinde mekanları ayırıcı, herhangi bir işlev 

için özelleşmiş bir bölgeyi tanımlayıcı ve sınırlayıcı olarak kullanılabilir. Yaya ve araç, 

kentsel mekanda kot farklılıkları ile birbirinden ayrılabilir (Şekil 4.2). Yayalar araçların 

olduğu seviyeden 45 cm yukarıda olduklarında kendilerini güvende hissetmektedir. Bu 

ölçüsel tanımlamanın altında, aşağıdaki nedenler yatmaktadır. 

• Araçlardan daha yukarıda olmak, yayanın kendisini sembolik olarak araçlardan 

daha önemli hissetmesini sağlamaktadır. 

• Mekana aracın çıkamayacağının kesin olarak bilinmesi güven vericidir. Araçlar 

olağan olarak 15 cm yüksekliğe çıkabilmektedirler. 40 cm’ den yükseğe araç 

çıkamamaktadır. 

• İnsanların çoğunun göz seviyesi 130-160 cm arasındadır. Tipik bir araba 

yüksekliği ise, 140 cm’dir. Araçların, yayadan 45-75 cm aşağıda tutularak bakış 

hizasından aşağıda olmaları, insanın çevresiyle olan görsel ilişkisinin 

kesilmemesini sağlamaktadır (Alexander 1977). 

 

Şekil 4.2. Yayanın kot farklılığı ile araçlardan ayrılması  
    (Alexander 1977’den aktarılarak) 

 
Merdivenler, kotlar arasında ilişkiyi sağlayan temel işlevinin yanı sıra, meydan 

içerisinde amfi şeklinde bir oturma düzeni de sunar (Şekil 4.3). Basamak oturmalar, 
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mekanda davet edici bir eylem olduğunda, insanların olayı görmelerini ve aynı zamanda 

olayın içinde olduklarını hissetmelerini de sağlamaktadır. Üst noktalar olayın tümünü 

izlemek için uygun olurken, alçak bölümler, olayın içinde hissetmek isteyenler 

tarafından tercih edilmektedir (Şekil 4.4). Merdivenler, sirkülasyon hattı üzerinde yer 

aldıkları için insanların kolay ve sıkça kullandıkları yerlerdir (Alexander 1977). Çeşitli 

etkinlikleri izlemek için amfi düzeni sağlayan bu alanlarda, bu işlevin yanı sıra başka bir 

önemli etkinlik ise insanların birbirlerini izlemeleridir. Farklı seviyelerde oturan 

insanlar çoğunlukla, diğer insanları ve onların çevreye nasıl baktıklarını gözlemleme 

olanağı bulmaktadır (Whyte 1979). 

 

Şekil 4.3. Roma’ da bir meydanda yer alan İspanyol merdivenleri ( www.biglook.com ) 

                    Kentsel Mekan                                     Basamak Oturmalar 

 

Şekil 4.4. Basamakların oturma elemanı olarak kullanımı (Alexander 1977) 

 
Kot farklılıkları nedeniyle, meydan düzenlemelerinde merdiven ve rampaların 

dışında eğimli bölgeler de oluşabilir. Şevlerin çimlendirilmesi, günümüz kentlerinde 

artan beton görüntüsü içinde yeşilin rahatlatıcı ve faydalı etkisini sağlarken, beton 

basamaklı amfilere alternatif bir kullanım alanı da yaratır (Şekil 4.5). Bu kullanım 

olanağı düşünülerek, kentsel mekanda beton yüzeylerin artmaması adına, çim amfilerin 

yapılabilirliği değerlendirilmelidir. Eğimli yeşil düzlemler, insanların gösteriyi 

izlemelerinde esnek kullanım olanağı sunmaktadır. Bu tür bir çözüm, farklı ölçeklerde 



 75 

kentsel mekanlar için, farklı boyutlarda uygulanabilir. Mekanda izlenebilecek herhangi 

bir etkinlik olmadığında ise, yeşilin görsel açıdan olumlu etkisi kalıcı olacaktır. 

 

Şekil 4.5. California’da bir gösteri alanında düzenlenmiş çim amfi  (Walker 1997) 

 
Topoğrafyanın verilerinden yararlanarak, eğimli bir alanda kentsel mekanın 

kullanımını destekleyen işlevler için yapılar toprak altında çözülebilir. Böyle bir 

çözümde, yapının çatısı kentsel mekanın bir parçası olarak düzenlenip 

kullanılabilmekte, arazinin eğimli yapısı ile yapıya ulaşım olanağı alt kottan 

sağlanabilmektedir (Şekil 4.6). Bu uygulamalarda, meydanlarda açık alan kullanımına 

canlılık getiren bazı servisler için yer sağlanırken, kentlerde sayısı oldukça az olan 

yapılaşmamış alanlar da korunabilecektir.  

 

Şekil 4.6. Bursa Orhangazi Meydanı’nda yapı çatısının kentsel mekan olarak kullanımı    
    (Şahin 2004) 

 
 
4.1.2. İklim 

Meydanlar, bulundukları bölgenin iklimsel özellikleri karşısında, konforlu 

kullanım alanları sağlama düşüncesi ile düzenlenmelidir. İklimsel verilerin başarılı bir 

biçimde değerlendirilmesi, insanların binalarla birlikte dış mekanları da kullanmalarını 
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olumlu yönde etkilemektedir. İklimin kötü etkilerinin azaltılması, dış mekanları daha 

kullanılır hale getirir. İnşa edilmiş çevrede, iç ve dış mekanlarda, insan yaşamı için 

gereken konforun sağlanması tasarımcıların hedefi olmalıdır. İklimsel faktörler insan 

konforunu etkilemektedir ve insanların kendilerini rahat hissettiği dış mekanlar 

yaratmak için, mevcut durumun iklimsel yapısı iyi bilinmelidir. Bu bilgiye sahip 

olduktan sonra, mekanda doğru bir tasarım gerçekleştirilebilir. 

 
Kente ait iklimsel bilgiler meteorolojik çalışmalardan elde edilebilir. Bu 

çalışmalardan; 

• Yılın her ayı için ortalama sıcaklık, 

• Her ay için güneşli saatlerin ortalama sayısı, 

• Her ay için ortalama yağış miktarı, 

• Buzlanmanın görüldüğü ortalama gün sayısı, 

• Sisin görüldüğü ortalama gün sayısı, 

• Kar yağışının görüldüğü ortalama gün sayısı ve tahmin edilen kalınlığı, 

• Kuraklığın görüldüğü ortalama gün sayısı, 

• Hissedilen en düşük ve en yüksek sıcaklık, 

• Yıl boyunca görülen nemlilik seviyesi, 

• Rüzgarın yönü ve gücü  hakkında verilere ulaşılabilir (Beer 1990). 

 
Bu bilgiler kent geneli için tanımlayıcıdır. Kırsal alan ve kent merkezi arasında 

iklimsel faktörlerde değişimler oluşabilmekte, bu nedenle kentsel mekanların 

düzenlenmesinde, kent için elde edilen genel bilgi ile beraber, dış mekan özelinde bir 

değerlendirme yapılması gerekmektedir. İklimin kent üzerindeki etkisi, 3 farklı grupta 

incelenebilmektedir. Makro ölçek kent bütününü, mezo ölçek köy ya da mahalle 

düzeyini, mikro ölçek ise küçük bina gruplarını kapsamaktadır. Bazı durumlarda, 

yapıların birbirine yakınlığı, mikro iklimsel bölgelerin özelliklerinin karışmasına bile 

neden olabilir (Voolley 2003). Meydanları sınırlayan yapıların yükseklikleri ve 

biçimleri, hava akımında farklı yönlenmelerin ya da farklı gölge ve güneşli alanların 

oluşmasında rol oynar, dolayısıyla kent içindeki her farklı mekan farklı verilere sahip 

olmaktadır.    
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İklim, yapılanmış çevrede, yani kent içerisinde, kentin çevresindeki alanlara 

göre değişiklik göstermektedir ve farklı mikro iklimler oluşmaktadır. Kent içerisindeki 

yapılaşma ve beton, asfalt gibi yüzey kaplamalarının kullanılması nedeniyle kentteki 

toprak yüzeyler azalmaktadır ve bu nedenle, gündüz ile gece arasında sıcaklık değerleri 

farklılaşmaktadır. Sıcaklık farklarının artması; sis oluşumuna, zemin suyunun 

çekilmesine, bitki dokusunun bozulmasına ve hava hareketlerinin azalmasına neden 

olmaktadır (Bakan ve Konuk 1987). Genel olarak, inşa edilmiş alanlar, çevrelerindeki 

kırsal bölgeye göre, daha sıcaktır. Bunun nedeni olarak aşağıdaki faktörler belirtilmiştir. 

• Kentte ve kırsalda kullanılan malzemelerin farklı olması 

• Kentteki strüktürlerin kırsal alana göre biçim ve oryantasyon olarak oldukça 

farklı olması ve çeşitlilik göstermesi 

• Kentte kullanılan ısı kaynaklarının çeşitliği 

• Suyun kentten uzaklaştırılması (Kırsal bölgede daha uzun süre yüzeyde kalan su 

ile havanın serinlemesi sağlanırken kentlerde kullanılan drenaj sistemleri ile 

suyun yüzeyden kısa bir sürede ayrılması) (Voolley 2003). 

  
Rüzgar, gün ışığı-radyasyon, nem, sıcaklık birbiri ile ilişkili olarak insan 

konforunu etkiyen iklimsel faktörlerdir (Şekil 4.7). Meydan düzenlemelerinde, yerin 

iklimsel yapısına bağlı olarak, bu veriler değerlendirilmeli, zararlı etkilerden korunmak 

için önlemler alınırken, olumlu etkilerden yararlanılmalıdır. 

 

Şekil 4.7. İklimsel faktörlerin insan konforunu etkilemesi (Beer 1990’dan aktarılarak) 

 
Eski yerleşmeler incelendiğinde, ilkel toplumlarda ve kırsal alanlarda inşaat 

yapanların iklimsel problemlere karşı büyük bir ustalıkla çözüm ürettikleri 

görülmektedir. Gün içinde sıcaklığın yüksek ve gece sıcaklığının rahatsızlık verici 

derecede düşük olduğu sıcak-kuru alanlarda, gündüz absorbe edilen ısının gece 

kullanılması için kompakt bir geometri, gölge oluşumu düşünülerek tercih edilmiş ve 
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yüksek ısı kapasitesi olan malzemeler (kerpiç, taş, çamur ve çeşitli varyasyonları) 

kullanılmıştır. Yapıların pencerelerinin boyutları küçük ve sayıları az tutulmuş, kalın 

duvarlar kullanılmıştır. Yansıtıcı olması için açık renk seçilirken, gündüz hava dolaşımı 

minimize edilmiştir. Avlular gölgelendirilmiş,  yeşillendirme ve su öğesinin kullanımı 

ile mikro iklimlendirme sağlanmıştır. Su ve yeşilin serinlik sağlaması ve rahatlatıcı 

olmasıyla, psikolojik açıdan olumlu bir etki yaratılmış, böylece dış mekanda yaşam 

desteklenmiştir. Çok yağmurlu, yüksek nemlilikte ve fazla radyasyon alan yerlerde ise 

maksimum gölge ve minimum ısı kapasitesi sağlayan, ısının depolanmadığı çözümlere 

yer verilmiştir. Kuru sıcak ortamların tersine, burada hava sirkülasyonu istenmiş, geniş 

aralıklarla birbirinden ayrılmış yapılanma, ince dar bir geometri ve minimum kalınlıkta 

duvarlar kullanılmıştır. Soğuk bölgelerde rüzgardan korunmak, ısı kaybından sakınmak 

için kompakt bir yapılanma tercih edilmiş ve radyasyondan yararlanmak için koyu 

renkler seçilmiştir. İklimsel faktörlerin düşünüldüğü bu tür yerleşmeler, teknoloji 

kullanılmadan konfor koşullarının sağlandığı örneklerdir (Rapoport 1969).  

 
Günümüzde, iklime önem verilmeden yapılan tasarımlarda, sonradan 

sağlanmaya çalışılan konfor için kullanılan teknoloji, hem çok maliyetli, hem de 

gereken performansı sağlayamaz düzeydedir. Bu nedenle, bina ve kentsel mekan 

düzeyinde iklim temel bir veri olarak, tasarımın başında değerlendirilmeli ve mekansal 

düzen bu çerçevede düşünülmelidir. Ancak ne yazık ki , günümüzde pek çok kent böyle 

bir sürecin sonucunda oluşmamıştır. Yeni yerleşmeler için, yapı düzenlerinde iklimsel 

veriler kullanılması önemli iken, kent içerisinde yer alan kentsel mekanlarda, oluşmuş 

olan yapısal düzenin etkileri için de bir çözüm sağlanması önemli ve gereklidir. Bu 

nedenle korunma ya da yararlanma amaçlı düzenlemeler yapılarak, dış mekanlarda 

gereken konfor koşulları sağlanmalıdır. Böylece oluşan mikro iklimin etkisi ile, 

kullanıcılar için kentte binalar dışında yaşanılır mekanlar yaratılabilir.  

 
Rüzgar; bölgenin iklimsel yapısına bağlı olarak tasarımlarda kimi zaman 

istenilen, kimi zaman da istenmeyen ve korunulan bir faktördür. Hava hareketlerinin 

buharlaşmayı hızlandırıcı etkisi, sıcak ve nemli bölgelerde olumlu, soğuk ve kuru 

bölgeler için ise olumsuzdur. Yaz ve kış farkı da düşünülerek, meydanların etkin 

kullanımı için iki farklı gereksinime de cevap veren mekanlar tasarlanmalıdır. Kent 

içersinde, yapılaşma rüzgarın hızını düşürmektedir. Ancak farklı yapı gruplarının etkisi 
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ile kısmi değişimler de oluşmaktadır. Yüksek blokların yakınında, zemin seviyesinde 

meydana gelen türbulans nedeniyle lokal artışlar görülür (Şekil 4.8). Yüksek binaların, 

kentsel mekanda olumsuz rüzgar etkisi yaratmaması için, bina formu ve cepheleri 

değerlendirilerek bazı önlemler alınabilmektedir. Bu konuya bir örnek olarak, Norman 

Foster’in Londra’daki 179.8 metre yüksekliğindeki ‘Swiss Re Headquarters’ binası 

gösterilebilir. Londra’nın ilk çevresel gökdeleni olarak tanımlanan binanın tasarımında, 

rüzgar faktörü de göz önünde tutulmuştur. Şekil 4.9’da  Foster’ın düşüncesini ifade 

ettiği bir eskizi ile kent dokusu içinde bina görülmektedir (L’arca 2004). 

   

Şekil 4.8. Yapılaşmaya bağlı olarak rüzgarın değişimi (Gehl 1987) 

  

Şekil 4.9. Norman Foster’in rüzgar faktörünü düşündüğü eskiz ve binanın görünümü           
     (L’arca 2004) 
 

Meydanlarda, rüzgardan korunma amacıyla rüzgar kırıcı elemanlar 

kullanılabilir. Bitkilendirme ve çitler oluşturma, rüzgar kırıcı olarak en sık kullanılan 

çözümlerdir. Bunlar arasında en fazla etkiyi, yaklaşık olarak %50 gözenekli bir yapıya 

sahip olanları sağlamaktadır. Dolu yüzeyli rüzgar kesicilerin ve duvarların üst 

kısımlarında girdapların oluşması bu elemanların etkinliğini azaltmaktadır. 
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Ağaçlandırma bu nedenle daha etkili bir çözüm sağlamaktadır. Ağaçlar aynı zamanda, 

havayı temizleyici, sıcaklığı düşürücü ve gürültü kesici-azaltıcı oldukları mekanda farklı 

etkiler oluşturmaktadır (Voolley 2003). Bitkilendirme rüzgarın yataydaki hızının 

azalmasında,  

• Rüzgarın enerjisinin bir kısmını absorbe ederek 

• Rüzgarın içinden ve çevresinden geçişinde sürtünmeye neden olarak 

• Rüzgarın bir kısmını, üst noktalara saptırarak 

• Rüzgarın gelişigüzel hareket etmesine neden olarak etki sağlamaktadır (Beer 

1990). 

 
Güneş ışınları, rüzgar gibi, farklı iklimsel bölgelerde, yaz ve kış aylarında  

istenilen veya istenmeyen iklimsel bir faktördür. Soğuk bölgelerde ve kış süresince, dış 

mekanlarda radyasyondan yararlanılan güneşli bölümler bulunduğu takdirde, bu 

mekanlar iklimin sert yapısına rağmen kullanılan yerler olmaktadır (Şekil 4.10). 

Yaklaşık olarak  22 C°’ nin altındaki sıcaklıklarda dış mekanda oturabilmek için, güneş 

ışınlarına ihtiyaç duyulmaktadır. Ayrıca bu bölümlerin rüzgardan da korunmuş olması 

gerekmektedir. Ağaçların, kışın yaprak döken türden olması, güneş ışınlarının 

ulaşmasını engellemeyeceği için olumlu bir etki yaratmaktadır. Yaprak döken ağaçlar 

yazın güneş ışınlarını keserken, kışın geçirgenlik sağlayarak iklimsel konfor açısından 

ideal bir çözüm oluşturmaktadır (Beer 1990, Lynch 1967).  

 

Şekil 4.10. Soğuk iklimde binaların sıcak havayı tutan biçimde konumlanması  
                 (Beer 1990’dan aktarılarak) 
 

Kış aylarında ve soğuk bölgelerde, güneş almadığı için binlerce dönüm dış 

mekan kullanılamamaktadır. San Francisco Amerikan Bankası’nın kuzeyinde kalan 

plazanın, öğle tatili sırasında sürekli boş kalması, çalışanların yemeklerini güneye bakan 

sokak üzerinde yemeği tercih etmeleri bu duruma bir örnektir. Dış mekanların yapıların 
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güneyinde yer alması da, bu alanların kullanılacaklarını garanti etmemektedir. Burada 

en iyi güneş alan noktanın tasarımı önemlidir. Bu mekanın güneşlenme alanı olarak 

düşünülmesi, özel bitkiler kullanılması, rüzgardan korunmasının sağlanması gibi başka 

etkiler de tasarımlarda değerlendirilmelidir (Alexander1977).  

 
Sıcak bölgelerde ve yaz aylarında ise, kentsel mekanların kullanılması için, 

güneş ışınlarından korunmuş mekanların oluşturulması gereklidir. Binaların 

konumlanmasına bağlı olarak gölgeli alanlar sağlanabilir (Şekil 4.11). Ayrıca kanvas, 

arkad gibi yapısal çözümler ve ağaçlandırma ile dış mekanda gölgeli alanlar 

yaratılabilmektedir. Bu elemanların tasarımında, yağış ve rüzgar verileri dikkate 

alınmalıdır. Kar yükü, rüzgar hızı ve sıcaklık değişimleri bilinmeli, bu bilgiler elemanın 

tasarımında düşünülmelidir. Bu tür elemanlardaki malzeme ve form çeşitliliğine 

rağmen, en iyi gölgeyi bitkisel elemanlar sağlamaktadır (Demir 1999). 

 

Şekil 4.11. Sıcak iklimde bina ve ağaçların dış mekanda gölge sağlayıcı olarak   
       konumlanması (Beer 1990’dan aktarılarak)  
 

 Peyzaj ve bina formları mikro iklimi büyük veya küçük ölçekte 

değiştirebilmektedir. Bitkilendirme mikro iklimin kontrolünde çeşitli nedenlerle tercih 

edilmektedir. Bitkiler güneş ışınlarını emici ve yansıtıcıdır. Ağaçlar, altlarında serin 

gölgeler oluşturur, yazın ortam sıcaklığını düşürürken, kış süresince güneş ışınlarının 

ulaşmasını sağlar. Ayrıca, yaprak yüzeylerinde oluşan buharlaşma sayesinde serinletici 

bir etki de yaratır (Oktay 2001).   

 
 Tarihte ilk kent meydanı olma niteliği taşıyan agorada, iklimsel etkilerden 

korunmak için ağaçlandırma yapılmıştır. 5. yüzyılda devlet adamı Kimon, Atina 

agorasına çınar ağaçlarının dikilmesini sağlamış ve bu şekilde Yunan kentlerinin ana 

toplanma mekanı olan agorada gölgeli bir çevre yaratılmıştır (Spillecke 1998). 
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 Binaların çeperlerinde oluşturulan nişler ve arkadlar, kentsel mekanda güneş 

ışınlarından korunulan mekanlar yaratmaktadır. Arkadlar binaların kenarlarında, 

kamusal-özel arası bir mekan tanımlar ve binalarla dış mekanlar arasında güçlü bir 

ilişkinin kurulmasını sağlamanın en klasik çözümüdür. Koruyucu etkinin sağlanması 

için, arkadların tavanı fazla yüksek yapılmamalıdır (Alexander 1977). Yapılarda 

oluşturulan nişler ile dış mekanda serin ve sıcak lokal etkileri olan bölümler 

oluşturulabilmektedir (Şekil 4.12, Şekil 4.13).  

 

Şekil 4.12. Duvarların ve üst örtünün etkisiyle yapı çeperinde gölgelenmiş serin   
                  alanların oluşumu  (Beer 1990’dan aktarılarak) 
 

 

Şekil 4.13. Yapı çeperinde oluşturulan nişin sıcak bir alan oluşturması  
       (Beer 1990’dan aktarılarak) 

 
Ağaçlar, konfor sağlayıcı etkilerinin yanı sıra, son yıllardaki kentsel projelerde, 

kentsel altyapının bir parçası gibi gerekli görülmüştür. İnsanların sokaklarındaki 

ağaçları neden sevdikleri ile ilgili yapılan araştırmalar kapsamında aşağıdaki sonuçlara 

ulaşılmıştır. Ağaçlar; 

• Gölge sağlar, 

• Sokağı zenginleştirir ve canlandırır, 

• Görsel olarak sakinleştiricidir, 

• Havayı temizleyici ve oksijen miktarını arttırıcıdır, 

• Binaları gizler, 

• Bir anlamda mahremiyet sağlar, 
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• Doğa ile ilişki sağlarken, betonun soğuk sertliği karşısında sıcak bir etki yaratır, 

• Gürültü kesicidir, 

• Sokakları düzenli gösterir, 

• Eşsiz oldukları takdirde kimlik kazandırır (Oktay 2001).  

 
 Mikro iklimin düzenlenmesinde, sıcak bölgeler için önemli olan bir etken ise 

suyun kullanılmasıdır. Geniş bir yüzeyde suyun buharlaşması sonucunda serinletici bir 

etki sağlanır. Kentsel mekan düzenlemelerinde kanal, havuz gibi öğelerin kullanılması 

iklimleme yaratan önemli bir araçtır (Şekil 4.14). 

 

Şekil 4.14. Cengiz Bektaş’ın Mersin’de tasarladığı bir binanın avlusunda iklimleme   
                  sağlamak için kullandığı bir havuz (Bektaş 2003) 
 

4.1.3. Manzara 

 Meydanda oluşturulan düzenlemelerde mekanın manzaraya ya da daha geniş 

bakış açısı sağlayan bölgelere doğru yönelimi sağlanmalıdır. İnsanlar dış mekanda, 

arkalarının korunduğu hissini duydukları bir yerde durmak ve açıklığa doğru bakmak 

istemektedir. İnsanların kendilerini rahat hissedebilecekleri mekanlar yaratmak için, 

güven hissi sağlayan bir arka fon ve daha büyük bir alana bakış olanağı sağlanmalıdır. 

Bu açıdan, öncelikle arkası olan küçük bir mekan oluşturulmalı ve bu mekan bir 

açıklığa yönlendirilmelidir. Böylece her insan, mekan içinde doğal olarak bir pozisyon 

aldığında, manzaraya yönlenmiş olacaktır (Şekil 4.15, Şekil 4.16). Yaratılan mekan bir 

bahçe ya da kent meydanı da olsa, bu iki maddenin sağlanması aynı ölçüde önemli ve 

etkilidir (Alexander1977).  
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Şekil 4.15. Oturma elemanlarının manzaraya yönelik konumlanması ve bakış açılarının     
       yönlenmesi (Alexander 1977) 

 

 

Şekil 4.16. Küçük bölümlerden geniş mekanlara hiyerarşik olarak açılma     
      (Alexander1977’den aktarılarak) 
 

4.2. Fiziksel Faktörler 

 Meydanların niteliğini etkileyen fiziksel faktörler kapsamında, meydanı saran üç 

boyutlu çerçevenin özellikleri ve kent mobilyası olarak tanımlanan, meydanın iki 

boyutlu yüzeyini oluşturan yer düzlemi ile meydan içinde yer alan çeşitli fiziksel 

elemanlar incelenmiştir. 

 
4.2.1. Çevreleyen Binaların Etkisi 

Meydan, sınırlayan bir yapı hacmi sayesinde varlık kazanmaktadır. Bir bina, 

hem bir kütle, hem de dış mekanın bir parçasıdır. Kentsel dokuda, binalar ve dış 

mekanlar birbiri ile etkileşim içinde bir bütün oluşturmaktadır. Binanın dış mekanla 

kurduğu ilişki onun gelişmesini etkilemektedir ve varlığının tamamlayıcısıdır. Dış 

mekanlar imar yönetmeliklerinin bir sonucu olarak görülmemeli ve oluşumları 

rastlantıya bırakılmamalıdır (Gür 1996). Meydanları çevreleyen binaların sahip olduğu 

nitelikler, meydanların karakterini etkilemektedir. Binaların konumlanması, kütlesel 

ifadeleri ve işlevleri, meydanda kullanıcılar üzerinde farklı etkilere neden olmaktadır. 

Bu bölümde, meydanın oluşumunu sağlayan üç boyutlu çerçevenin, mekansal niteliği 

ne şekilde etkilediği incelenmiştir. 
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4.2.1.1. Binaların Konumlanması 

  Meydan, binalarla çevrelenmiş bir mekan olması sonucunda belirli bir tanımlılık 

kazanabilmektedir. Kapalılık, süreklilik, biçim, boyut gibi özellikler, meydanın 

çevresinde binaların konumlanmasına bağlı olarak oluşmakta ve meydanın niteliğini 

etkilemektedir. 

• Kapalılık: 

Kentte binaların konumlanmasına bağlı olarak, negatif ve pozitif mekan 

tanımıyla açıklanan iki farklı tür dış mekan oluşmaktadır. Negatif mekanda,  dış mekan 

binalardan arta kalan alandır ve şekilsiz bir yapıya sahiptir. Pozitif mekanda ise dış 

mekanın farklı ve belirli bir biçimi vardır. Binalarla çevrelenmiş bu mekanlar, kent 

içerisinde oluşmuş odalar gibidir (Şekil 4.17).  

 

           Negatif Alan              Pozitif Alan 

Şekil 4.17. Binaların negatif ve pozitif alanlar oluşturması (Alexander 1977) 

 
Dış mekanların negatif özellik taşıdığı çevrelerde, binalar figür olarak 

görülürken, dış mekan sadece bir zemindir. Dış mekanın pozitif olduğu çevrelerde ise, 

yapılar yine figür olarak ve dış mekan yine zemin olarak görülebilir, ancak bu durumun 

tam karşıtını da görmek mümkündür. Pozitif dış mekan, kentsel doku içerisinde figür 

olarak görülebilecek tanımlılığa sahiptir (Alexander 1977).  

 

Dış mekanın, iç bükey ya da dış bükey oluşu, pozitif ve negatif dış mekan 

oluşumunda etkili diğer unsurlardır. Alexander bu konuyu matematik bilgisi ile ilişkili 

olarak açıklamıştır. Matematikte iki noktayı birleştiren bir hat çizildiğinde bu çizgi 

şeklin dışında kalıyorsa bu şekil iç bükey, hat şeklin içinde yer alıyorsa, şekil dış bükey 

olarak adlandırılmıştır (Şekil 4.18). İnsan bakışı bu hat gibi düşünülürse, mekanın dış 

bükey olması durumunda, her noktadan mekanın sınırlarının algılanması mümkün 

değildir. İnsanın çevresini tümüyle algılamasının mümkün olmadığı bu tür alanlar, 

negatif etkili dış mekanlardır (Alexander 1977).                  
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                        Negatif mekan- iç bükey (konkav)  Pozitif mekan-dış bükey (konveks) 

Şekil 4.18. Negatif-pozitif ve  iç bükey dış bükey ilişkisi (Alexander1977)     

                       
Pozitif dış mekanlar, insanların kendilerini rahat hissederek kullandıkları 

yerlerdir. Negatif alanlarda ise bu durumun tersine, insanlar kendilerini rahatsız 

hissetmektedir ve bu alanlar kullanılmayan yerler olmaktadır. Bu tanımlamanın her 

türlü açık alan için geçerli olduğunu söylemek ise güçtür. Örneğin, kapalılığın olmadığı, 

plaj gibi yerlerde insanların kendilerini rahat hissetmeleri bu tanımlamanın tersini 

yansıtmaktadır (Alexander 1977).  

 

Negatif yapıya sahip bir dış mekan, çevreleyen elemanların eklenmesi ile pozitif 

hale getirilebilmektedir. Küçük yapılar, ağaçlar, arkadlar, çitler bu amaçla 

kullanılabilmektedir. Aynı şekilde, çok kapalı bir dış mekan, mekanı çevreleyen 

elemanların bazı bölümleri boşaltılarak dengeli bir hale getirilebilir. Şekil 4.19’da dış 

mekanın ekleme ve çıkarmalar ile değişebilir olan niteliği gösterilmiştir (Alexander 

1977). Kapalılığı sağlayan elemanlar, birincil ve ikincil olmak üzere iki gruba ayrılır 

(Şekil 4.20). Birincil elemanlar binalar ve  çatı etkisi yaratarak kapalılık sağlayan büyük 

ağaçların taçlarıdır. Perde duvarlar, çalılar, kot farklılıkları, ağaç grupları ve tepeler ise 

kapalılığı sağlayan ikincil eleman örnekleridir (GLC Study 1978). 

 

 

 

    Negatif dış mekanın, pozitif hale getirilmesi  

 

   Çok kapalı bir dış mekanda açılım sağlanması 

Şekil 4.19.  Negatif mekanın pozitif hale getirilmesi ve çok kapalı bir mekanda denge    
                   sağlanması (Alexander 1977) 
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Birincil Elemanlar 

                  

                  Bina duvarları                    Bina köprüleri, geçitler           Büyük ağaçların tacı 

İkincil Elemanlar 

 

                 Tepeler                       Çalılar                        Kot farklılıkları                     Ağaç grupları 

Şekil 4.20. Dış mekanda kapalılığı sağlayan birincil ve ikincil elemanlar  
                 (GLC Study 1978’den aktarılarak) 
 

Camillo Sitte, kentsel mekanın tarih içindeki örneklerini araştıran ilk 

teorisyenlerdendir. Sitte’nin meydanlar için belirlediği ilkeler içinde en önemlisi 

kapalılıktır. 1909’da Viyana’da tasarlamış olduğu Votive Plaza’da kapalılığı sağlamak 

için, mevcut katedralin çevresine binalar ve arkadlar eklemiştir (Şekil 4.21). Bu plan, 

20. yüzyılda önemli bir kentsel mekan tasarımı örneği olmuştur (Trancik 1987). 

 

 

Şekil 4.21. Sitte’nin 1909’da Viyana’da tasarlamış olduğu Votive Plaza (Trancik 1987) 
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Meydanlar için, kapalılığının sağlanması en önemli faktörlerden biridir. Steven 

Peterson, bu anlamda bir değerlendirme yaparak ‘mekan (space)’ ve ‘antimekan 

(antispace)’ tanımlamasını yapmıştır. Mekanın belirli ve algılanabilir sınırlara sahip 

olması gerektiğini ifade etmiştir. Ona göre mekan, süreksiz, kapalı ve statiktir, 

antimekan ise biçimsiz, sürekli ve formun algılanabilir sınırlarından yoksundur. Bu 

tanım içerisinde, Siena’daki Piazza del Campo mekan olurken Le Corbusier’in 

tasarladığı Ville Radieuse’de park içindeki kuleleri ve Fransa St. Die (Şekil 4.22) 

yerleşim örnekleri ise antimekanlar oluşturmaktadır. Venedik’teki San Marco Meydanı, 

Bernini’nin eliptik meydanı ve Michalengelo’nun Roma’daki üçgen Campidoglio 

Meydanı tarih içindeki önemli mekan örnekleridir. Peterson, sert mekan için yapmış 

olduğu bu ayrımın, yumuşak mekanlar için geçerli olmadığını belirtmiştir. Yumuşak 

mekanlar için, aynı derecede kapalılık ve tanımlı sınırlara gerek duyulmaz (Trancik 

1986). Norberg-Schulz’a göre ise, insan yapısı mekanların temel özelliği kapalılıktır 

(Norberg-Schulz 1980).  

 

Şekil 4.22. Le Corbusier’in Saint-Die projesinde figür zemin ilişkisi  
      (Rowe ve Koetter 1978) 

 
Saint-Die yerleşmesi gibi modern örneklerde bina zemin ilişkisine bakıldığında, 

baskın olanın dış mekan olduğu görülmektedir. Bu örneklerde, binalar arasında çok 

miktarda alan oluşturulmuş olmasına karşın, bu alanlar belirli bir tanımlılığa sahip 

değildir. Geleneksel kentlerde ise, dış mekanlar binalarla sınırlanmış, kapalı ve tanımlı 

alanlardır. Giambattista Nolli’ nin 1748 yılı, Roma haritasında (Şekil 4.23), bina 

yoğunluğu içerisinde dış mekanların tanımlı boşluklar haline geldiği görülebilmektedir. 
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Şekil 4.23. Roma 1748 (Trancik 1987) 

  
Meydan mekanı için kapalılığın derecesi, meydanı çevreleyen binalar arasındaki 

mesafenin, binaların yüksekliği ile olan oranına göre değişim göstermektedir (Şekil 

4.24, Şekil 4.25). Bina yüksekliğinin yataydaki uzunluk ile oranı, dış mekanda oluşan  

kapalılık etkisini belirlemektedir. Bina yüksekliğinin, meydanın merkezinde duran bir 

kişiyle arasındaki mesafeye oranının, 1/1 (45º), 1/2 (30º), ve 1/3 (18º),  arasında olması 

halinde, kapanma etkisi oluşurken, oran 1/4 (14º)’e düştüğünde, bu etki kaybolmaktadır. 

Bu tür bir mekanda ağaç, duvar gibi elemanlar kapanma etkisi sağlamak için 

kullanılabilmektedir (Bakan ve Konuk 1987). 

 

                    Oran: 1/1 – 1/3  Kapanma etkisi             Oran: 1/4 Kapanma etkisi kaybolmaktadır 
 
Şekil 4.24. Meydan ve kapanma etkisi (Bakan ve Konuk 1987) 

   

Oran 1/1  
Avlu ve kapanma etkisi. 

Oran 1/2- 1/3  
Meydan ve kapanma etkisi 

Oran 1/4- ..... 
Kapanma etkisi kayboluyor. 

 
Şekil 4.25. Krier’in, farklı ölçekte dış mekanlarda kapalılığı anlatan eskizi (Krier 1979) 
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• Süreklilik: 

Meydanı çevreleyen binaların süreklilik göstermesi meydanda kapalılığın 

oluşmasında etkilidir. Meydan formunun netliği ve kapalılık, meydanı çevreleyen 

binalarla oluşan çerçevenin geniş yollar ya da başka açıklıklar ile bölünmesi ile 

zayıflamaktadır. Yollar, meydanın bir bölümünü istila etmekte, çerçeveyi kırmakta ve 

yoğun bir trafiğe sahip olduklarında çerçevenin algılanmasını zorlaştırmaktadır. Bu 

etkiye rağmen, meydanın tamamen yollardan ayrılması hatalı bir durumdur. Meydanı 

çevreleyen binalar arasındaki boşlukların sayısı ve büyüklüğü, mimarinin bütünlüğüne 

ve gücüne bağlı olarak tolere edilebilmektedir. Bazı durumlarda ise, geniş açıklıkları 

kapatmada peyzaj yardımcı olabilir (Hedman ve Jaszewski 1984). 

 
İki paralel sokağın meydanın kenarlarından girişi ile meydanın ortasında 

kapalılık hissi oluşurken, merkezden giriş yapıldığında bu etkiye kenarlar sahip 

olmaktadır. İki sokağın meydanda radyal olarak birleşmesi, meydanın formunun 

algılanmasını güçleştirmektedir. Meydanın, çok sayıda noktada sokaklarla birleştiği 

durumlarda, kolonad ve arkad gibi elemanlar kullanılarak meydanın sınırları yeniden 

oluşturulabilir (Şekil 4.26) (Krier 1979). 

  

Kenardan Birleşim Merkezden Birleşim 

  

Çok sayıda birleşim Diyagonal birleşim 

 
Şekil 4.26. Meydanın sokakla birleşimleri (Krier 1979) 
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Meydanın, sokaklarla olan ilişkisine bağlı olarak, meydanda dinamik ve statik 

alanların oluşur. Statik mekan, sirkülasyondan etkilenmeyen dış mekandır. Bu tür 

mekanlar, oturma ve rekreasyon aktivitelerini destekler. Dinamik mekanda ise, 

sirkülasyon ve kullanım iç içedir (Şekil 4.27). Statik olarak düşünülecek bir mekanda, 

eğer diyagonal bir sirkülasyon oluşuyorsa dinamik mekan olabilmektedir. Dinamik 

mekanlar ilgi uyandıran yerlerdir ancak yayanın bu mekanları, sirkülasyon dışında 

başka bir aktivite için kullanamaması durumu, mekanın anlamını kaybetmesine neden 

olmaktadır (Oktay 1996).  

  

Statik mekan 
       Oturma eylemi, mekanın net algısı, bütünlük 

Dinamik mekan 
Sirkülasyon, canlılık 

Şekil 4.27.  Aktivite karakterine göre dış mekan (Oktay 1996) 

 
• Biçim: 

Çevreleyen binaların, gelişigüzel ve iyi düzenlenmiş olarak konumlanması ile 

kentsel mekan, düzenli mekan ve düzensiz mekan olarak sınıflanabilir. Düzenli 

mekanda, yüzeyler birbirine dik konumlanmıştır. Form olarak basit, disiplinin ve 

kararlılığın olduğu dış mekanlardır. Bu tip mekanlar monotonluğa neden olabilirler. 

Düzensiz mekanda ise, elemanlar gelişigüzel konumlanmıştır. Bina biçimleri çeşitlilik 

göstermektedir (Şekil 4.28). İyi tasarlandıkları takdirde, ilgi çekici ve canlı yerler 

olabilmektedir (Oktay 1996). 

 

 

Düzenli mekan 
Disiplin, monotonluk, kararlılık. 

Düzensiz mekan 
Çeşitlilik , ilginçlik, canlılık. 

Şekil 4.28. Çevreleyen binaların düzeni (Oktay 1996) 

 
 Meydanın biçimi, içindeki herhangi bir noktadan tümüyle algılanabilir olmalıdır. 

Bu anlamda, binaların arasında oluşan meydan formunun basitliği önem taşımaktadır. 
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Form, bütünlük etkisinin oluşmasını kolaylaştırmalıdır. Kolay algılanabilir biçimler, bu 

anlamda oldukça etkilidir. Şekil 4.29’da basit, kolay algılanan bir mekan ile amorf, 

karmaşık ve zayıf tanımlanmış bir mekan görülmektedir. Tanımlayıcı duvarların 

düzenlenmesi ile karmaşık ve tanımsız bir mekanın etkisi telafi edilebilmektedir 

(Hedman ve Jaszewski 1984). 

 

Şekil 4.29. Düzenli ve düzensiz mekan örnekleri (Hedman ve Jaszewski 1984) 

 
• Boyut: 

Meydanların çok geniş düzenlenmesi işlevlerinin kaybolmasına yol 

açabilmektedir. Çok büyük meydanlarda üç boyutlu etkinin yaratılması güçleşir. 

Meydanın ideal boyutunu saptamak için çeşitli araştırmalar yapılmıştır.  

 
Alexander, yaya kullanımı için oluşturulan küçük meydanların çok geniş 

olmaması gerektiğini ifade etmiştir. Ona göre bu tür bir meydanın, insanların kendilerini 

rahat hissettiği ve yaşayan bir yer olabilmesi için, kısa kenarının ortalama olarak 60 feet 

(18.3 metre) olması gerekmektedir. Bu boyut, 70 feet (21.35 metre)’in üzerine çıkmaya 

başladığında, meydan sıkıcı bir yer haline gelmektedir. Bu belirlemelerde etkili olan 

unsurlar, kullanıcı sayısı ve boyuttur. Mekanın boyutu ile insan sayısı arasında bağlantı 

önem taşımaktadır. Örneğin, 100 feet (30.5 metre) boyutundaki bir meydanda, 33 

kişiden daha az insan bulunuyorsa meydan terkedilmiş gözükmektedir. Diğer taraftan, 

meydana yaşam verebilmek için, 35 feet (10.5 metre)’lik bir meydanda en az 4 kişi,  60 

feet (18.3 metre)’ lik bir meydanda ise en az 12 kişinin bulunması gerekli olmaktadır. 

Diğer unsur olan boyutu ise, insanların birbirini tanıması, duyması için gereken mesafe 

sonucunda belirlemiştir. Bir insanın yüzü, yaklaşık olarak 70 feet (21 metre)’e kadar 
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tanınabilmektedir ve bu mesafe insanların birbirini duyabilmesine de olanak 

sağlamaktadır (Alexander 1977). 

 
Alexander bu belirlemeleri, küçük kamusal meydanlar için yapmış, San Marco 

ve Trafalgar Meydanı gibi, insanların bir araya geldiği büyük kent meydanlarını bu 

tanımların dışında tutmuştur. Bu tür kentsel meydanların niteliğini etkiyen faktörler 

çeşitlilik göstermekte, boyut tek belirleyici olmamaktadır. Kent içindeki daha büyük 

meydanlar için yapılan başka bir çalışmaya göre ise, meydanın boyutları en fazla 200 

feet (61 metre)’e 500 feet (152.5 metre) olarak tanımlanmıştır. Bu boyutların artması 

halinde, meydanın insanları ezmeye başlayacağı ve mekansal tanımlılığı elde etmenin 

zorlaşacağı ifade edilmiştir. Bu boyutlara, eski dönemlerde inşa edilmiş Avrupa 

meydanları incelenerek ulaşılmıştır. Ayrıca, meydan için uygun büyüklük, çevresindeki 

binaların yüksekliği ile ilişkili olmaktadır. Genel olarak 1/3 oranı aşılmamalıdır, ancak 

bazı durumlarda bu oran 1/4’ e çıkmakta fakat yine de etki sağlanabilmektedir (Hedman 

ve Jaszewski 1984).  

 
Kent meydanlarının, büyük kamusal buluşmalar ve etkinlikler için kullanım 

olanağı sunabilmesi için, geniş alanlar olması gerekmektedir. Ancak bu tür meydanlarda 

kullanılırlılığı sağlamak için, çeşitli alt bölümler oluşturulmalıdır. Alt bölümler, birkaç 

kişinin bulunması ile doluluk gösteren, bitkilendirme, oturma elemanları, kot farkı gibi 

özelliklerle ayrılmış, daha küçük mekanlardır. Bu bölümler hem ayrılmış alanlar olmalı, 

hem de çevresiyle görsel ilişki içinde bulunmalıdır. Meydanda izole edilmiş bölümler 

oluşturulmamalıdır (Marcus ve Francis 1990). 

 
4.2.1.2. Binaların Kütlesel İfadeleri 

 Meydanı sınırlayan binaların kütlesel ifadeleri, bina kesitlerinde oluşturulan 

düzenlemelere, binaların cephe karakterlerine ve binaların yüksekliklerine bağlı olarak 

meydanın niteliğini etkiler. 

 
• Bina Kesitlerinin Etkileri: 

Binalarda oluşturulan geri çekme ve çıkmalar, dış mekanda monoton bir etki 

oluşmasını engellemektedir. Bina kesitinde oluşturulan kademeler sayesinde aynı 

zamanda, dış meydanda insan ölçeği sağlanabilir. Bu tür çözümler kullanıldığında, 

zemin seviyesindeki bir insan, binanın gerçek yüksekliği yerine, ancak bakış açısı 
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içerisinde olan bölümün yüksekliğini algılamaktadır. Meydanı çevreleyen binaların 

yüksekleri insan ölçeğinde olmamasına karşın, bu tür bina kesitleri sayesinde dış 

mekanda insan ölçeğinde bir çevreleme etkisi yaratılmaktadır. En üst kat geri çekilerek, 

bina yüksekliği azaltılabilmekte, kademeli kesit düzeniyle binanın yüksekliği yarıya 

düşürülebilmektedir. Zemin seviyesinde dışarı çıkmalar da insan ölçeğinin 

yakalanmasında etkilidir ve bu etkinin sağlanmasında, dolu yüzeyler ya da arkadlar 

kullanılabilmektedir (Şekil 4.30) (Krier 1979).  

   

     Üst katın geri çekilmesi Kademeli kesit Zeminde dışarı çıkma 

Şekil 4.30. Bina kesitinin etkileri (Krier 1979) 

 
Bina kesitleri ve yükseklikleri ile insan ölçeğinin yakalanmadığı durumlarda, 

farklı elemanlar kullanarak mekanı insan boyutlarına indirmek gerekmektedir. 

Meydanların kullanıcıları insandır ve tasarımlarda konuya bu bakış açısıyla 

yaklaşılmalıdır. İnsan ölçeğinin yakalanmasında, kolon, aydınlatma elemanı, ağaç gibi 

elemanların kullanımı da etkilidir (Bakan ve Konuk 1987). Binalardaki çıkmalar, 

çatıların uzaması ya da arkadlar, altlarında insanların oturabileceği alanlar 

sağlamaktadır (Şekil 4.31). Bina kenarlarında yaklaşık 6 feet (183 cm) genişliğinde 

oluşturulan nişler, oturma elemanlarının  ve duyuru panolarının yerleştirilmesi için 

kullanılabilecek uygun derinlikte mekanlardır (Alexander 1977).         

 

Şekil 4.31. Bina kenarlarının yaşanılır bir mekan olarak düzenlenmesi  
                 (Alexander 1977’den aktarılarak)       
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Dış mekanda, insan davranışları ile ilgili yapılan araştırmalarda, insanların 

genellikle açık alanların kenarında olmayı tercih ettikleri görülmüştür. Bu çalışmalara 

göre, dış mekanda oturan ya da ayakta duran insanlar, bir yüzeyin, kolonun ya da 

mobilyanın yanında durmayı seçmektedir. İtalya’nın, Ascoli Piceno Kent Meydanı’nda 

yapılmış olan bu tip bir araştırmada, insanların meydanda durdukları bölgelerin, 

meydanı çevreleyen bina kenarları boyunca yer alan arkad altları, nişler ve kolon yanları 

olduğu belirlenmiştir (Şekil 4.32, Şekil.4.33). Bu nedenle, dış mekanları sınırlayan 

kenarların insancıl bir şekilde düzenlenmesi büyük önem taşımaktadır. Bina kenarları,  

bir yer olarak düşünüldüğü takdirde, insanları durduran ve davet eden mekanlar olarak, 

kentsel yaşama katkıda bulunabilecektir (Gehl 1987).  

 

  

Şekil 4.32. Ascoli Piceno Kent Meydanı’nda insanların durmayı tercih ettikleri noktalar     
      (Gehl 1987) 

 

Şekil 4.33. Ascoli Piceno Kent Meydanı’nın genel görünümü (www.df.unipi.it) 
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• Bina Cephelerinin Etkileri: 

Kentsel mekanı sınırlayan binaların mimari cephe dizileri, bina ve kentsel mekan 

arasında bir arayüzdür (Şekil 4.34). Binaların cepheleriyle birlikte varsa kaldırım 

görüntüsü de arayüz tanımı içinde yer alır. Geri fon, doğrudan arayüzü oluşturmaz 

ancak arayüzün etki alanına girer. Duvarların iç yüzleri iç mekanın bir parçası olurken, 

dış yüzler kente ait fonlar oluşturmaktadır. Kentlerde bir defada ortaya çıkmayan 

fiziksel bir oluşum olan arayüzler, ait olduğu dönemin yapısı ile farklı şekillenmektedir 

ve bu değişim süreklilik taşımaktadır. Arayüzler, yerleşmenin tipolojisine (ova, yamaç, 

tepe, kıyı yerleşmesi olması), kentsel işlevlere göre oluşmuş bölgelere (konut, ticaret, 

endüstri alanları v.b), kentsel mekanların fiziki biçimlenme türlerine (sokak, meydan), 

kentsel mekanlar arasındaki geçişlerde farklılaşmalara (sert, yumuşak geçiş) ve kentsel 

mekanın zamana bağlı gelişmesine (tarihi koruma alanı, tarihi olmayan kentsel mekan) 

ilişkin olarak farklılık göstermektedir. (Özaydın 1993).   

              

Şekil 4.34. Arayüz olgusu ( Özaydın 1993) 

 
Binalar, kentsel dış mekan içerisinde yinelenerek yer alır ve bu şekilde farklı 

etkiler oluşturan arayüzler ortaya çıkmaktadır (Şekil 4.35). Belirli bir tipteki binaların 

yinelenmesi ritmiktir ve düzenli bir arayüz oluşturmaktadır. Bir binanın ya da bir 

grubun, boyut ve nitelik bakımından öne çıkması özgün bir tavır, belirli bir orana bağlı 

olarak iki zıt uç arasının birleşmesi kademeli yinelemedir. Benzer nitelikli elemanlar 

arasında, ölçü, biçim, renk gibi özellikler bakımından karşıtlıklar taşıyan elemanların 

yer alması, karşıt yineleme olup, bu etki arayüzü dikkat çekici yapabilmektedir. 

Yinelenen elemanların ölçü, biçim, renk, doku gibi özellikler bakımından yakın olması 

ise, benzer yineleme olarak tanımlanmıştır. Gözlemci üzerinde uyumlu bir etki 
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oluşturan bu yinelemede, elemanlar aynen tekrar (kopya) edilmemelidir. Arayüzü 

oluşturan elemanların, benzerlik ve zıtlık yaratmak amaçlanmadan, birbirinden 

tamamen farklı olması ise, farklı yineleme olarak tanımlanmıştır ve bu tür mekanlar, 

insan üzerinde karışıklık etkisi yaratmaktadır (Özaydın 1993). 

 

Ritmik yineleme 

 

Özgün tavır 

 

Kademeli yineleme 

 

Karşıt yineleme 

 

Benzer yineleme 

 

Farklı yineleme 

 

Şekil 4.35. Kentsel doku içerisinde arayüzlerin oluşum özellikleri (Özaydın 1993) 

 
  Meydanı çevreleyen bina cephelerindeki renkler, kullanıcılar üzerinde farklı 

etkiler yaratması nedeniyle oldukça önem taşımaktadır. Çeşitli ve karmaşık renkler, 

meydanı kullanan bireylerde gerginlik yaratır. Soğuk renkler ve aşırı tek renklilik ise, 

korku hissine neden olur. Değişik ancak uyumlu renklerin kullanılması, kullanıcıları 

dinlendiren bir etki sağlamaktadır (Giritlioğlu 1991). Renk etkisinin dışında, bina 

cephelerde kullanılan malzemelerin nitelikli olması  ve detayların iyi bir şekilde çözümü 

de, meydanda olumlu etkiler oluşturur. 

 
 Meydanı çevreleyen binaların cephelerinde oluşan boşluklar, geri çekilmeler, 

pencereler ya da bina cephelerindeki düşey çizgiler meydanda belirli görsel akslar 

oluşturarak mekanda ölçek sağlamaktadır (Şekil 4.36). Zemin kaplamasında, bu hatların 

devamlılığın sağlanması da bu etkiyi güçlendirmektedir (Hedman ve Jaszewski 1984). 
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Şekil 4.36. Bina dizisindeki düşey bölüntülerin meydanda ölçek sağlaması  
                  (Hedman ve Jaszewski 1984) 
 

Uzun ve tekdüze cepheler dış mekanda cansız ve sıkıcı bir etkiye neden 

olmaktadır. Bu konu için bir örnek olarak, hızlı ve çok sayıda konut sağlamak için 

üretilmiş, başta Rusya ve onu takip eden sosyalist Doğu Avrupa ülkeleri ile birlikte pek 

çok başka ülkede de inşa edilmiş, uzun bloklar gösterilebilir (Şekil 4.37). Bu bloklar, 

tekdüze ve uzun cepheleri ile, kent mekanında insan ölçeği dışında monoton bir etki 

yaratmıştır (Lynch 1984). 

 

 

 

Şekil 4.37. Leningrad’da inşa edilmiş konut bloğu (Lynch 1984) 
 
 Çevreleyen binaların kısa cepheli olması, daha kısa bir mesafede farklı binalara 

ulaşmayı sağlamaktadır. Her bina ayrı bir giriş demektir ve bu da dış mekana 

hareketlilik getirmektedir. Bu anlamda, dünyadaki en uç örnek olarak Venedik’te yer 

alan bir dükkan gösterilebilir (Şekil 4.38). Dükkan. 45 cm kapısı ve 45 cm’lik vitrini ile, 

dünyanın en küçük dükkanı olarak belirlenmiştir (Gehl 1987).  
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Şekil 4.38. Venedik’te 45 cm. vitrini ve 45 cm. kapısı ile, dünyanın en küçük dükkanı   

      (Gehl 1987) 
 

Cephedeki boşluklar, meydan ve iç mekanlar arasında ilişki kurulmasını 

sağlamaktadır. İç ve dış arasındaki ilişkinin artması, meydanın canlılığını olumlu yönde 

etkiler. Cephedeki boşluklar, meydanın iç mekanla bütünleşmesinde etkilidir (Bakan ve 

Konuk 1987). Örneğin, insan ilişkisinin yoğun olduğu mağaza gibi iç mekanların, bu 

ilişkinin görülmesi ve davet edici olması için meydanla bütünleşmesinin sağlanması 

gerekmektedir. Cam yüzeylerin sağladığı şeffaflık görsel ilişkiye olanak tanımaktadır, 

ancak bu yine de pasif bir ilişkidir. Bölücü elemanların tamamen kalkabilir şekilde 

düzenlenmesi, içerideki sesin ve hatta kokunun dış mekandaki insanlara ulaşmasını 

sağlamaktadır. Bu tip bir düzenleme ile daha güçlü bir ilişki kurulur. Kafeterya, restoran 

gibi örneklerde, böyle çözümlere sıklıkla rastlanmaktadır. İşlev ve dış mekan arasındaki 

ayırıcıların kalkması, dış mekanda insanların durmasına ve bu şekilde daha fazla zaman 

geçirmesine olanak sağlamaktadır (Alexander 1977). 

 
• Bina Yüksekliklerinin Etkileri: 

Meydanı çevreleyen binaların yükseklikleri, belirli bir düzen içinde olmalıdır ve 

bu düzenin sağlanması için, binaların yükseklikleri arasındaki değişimin yüzde 25 

oranını aşmaması gerekmektedir. Meydanı saran düzenli bir çerçeve oluşturan binalar, 

üst hatları ile meydanın görünmez tavanını tanımlamaktadır. Bina yükseklikleri arasında 

uyum olması, görünmez tavanın algılanmasını sağladığı için önem taşımaktadır. 

Çevreleyen binaların düzensiz yüksekliklerde olması, meydanın mekansal etkisini 

zayıflatmaktadır. Şekil 4.39’da gösterilen örnekte, yüksek binaların olduğu taraf görsel 

olarak güçlenmekte ve diğer taraftaki küçük ölçekli çerçeveyi ezmektedir (Hedman ve 

Jaszewski 1984). 
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Şekil 4.39. Çevreleyen binaların düzensiz yüksekliklerde olması  
                  (Hedman ve Jaszewski 1984) 

 
Binaların düzenli bir yüksekliğe sahip olduğu durumlarda, bina yüksekliği ile 

meydan boyutu arasındaki oranın 1/3 olması halinde, güçlü kapalılık etkisi 

sağlanmaktadır (Şekil 4.40). Sadece yüksek bir binanın düzenli çerçeve yüksekliğini 

aştığı durumlarda ise, bu oran 1/4’e indiğinde de mekansal etki korunabilmektedir 

(Şekil 4.41). Yüksek bina, ana çadır direği gibi işlev görerek mekanda farklı bir 

görünmez tavan oluşturmaktadır (Hedman ve Jaszewski 1984). 

 

 

Şekil 4.40. Bina yüksekliklerinin düzenli olması halinde, 1/3 oranı etkili olmaktadır   
       (Hedman ve Jaszewski 1984) 
 

 

Şekil 4.41. Bina yüksekliklerinin düzenli, bir binanın yüksek olması halinde 1/4 oranı   
      da etkili olmaktadır (Hedman ve Jaszewski 1984) 
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4.2.1.3. Binaların İşlevi 

Meydanı çevreleyen binaların işlevleri, mekanın yaşayan bir yer olmasını 

etkilemektedir. Alexander, kenarları başarısız bir dış mekanın canlı bir yer 

olamayacağını ifade etmiştir. Meydanların çeşitli aktivitelerle sarılması, bu alanların 

yürüyüp geçilen yerler halini almasını engeller (Şekil 4.42, Şekil 4.43).  

 

Şekil 4.42. Mekanın çevresinde aktivitelerin gelişimi ile alanın canlılık kazanması                   
      (Alexander 1977) 

 

 

Genel konsept 
                   

Şekil 4.43. Dış mekanı saran aktivite cepleri (Alexander 1977’den aktarılarak) 

  
Meydanı çevreleyen binaların, günün çeşitli saatlerinde kullanılan işlevlere sahip 

olması, dış mekan yaşantısını olumlu etkilemektedir. Sinema, tiyatro, restoran gibi 

işlevler ile sarılmış meydanlar, gece ve gündüz kullanılan, canlı dış mekanlardır.  

Meydanlara canlılık getiren önemli bir işlev de, dış mekan kafeleridir. İnsancıl 

özellikler taşıyan pek çok kentte, çok sayıda bu tür kafeler bulunmaktadır. İnsanların 

dinlenme, gazete okuma, bir şeyler içme gibi gereksinimlerine cevap veren dış mekan 

kafelerinin, bu işlevleriyle sağladığı önemli özelliği,  bir insanı saatlerce kentsel 

mekanda tutmasıdır. Evin terasında oturan bir insan izole edilmiştir, gelip geçen 

insanlarla karışamaz. Dış mekan kafesinin terasında oturmak ise, dinlenen bir insanın 

aynı zamanda kamusal olmasını sağlar. Bu sayede, her gün görülen yüzler 

tanıdıklaşmakta ve komşuluk ilişkileri güçlenmektedir. Gelip geçen insanların 

izlenmesi, kafelerdeki diğer önemli eylemdir. İnsanların kamusal alanda diğerlerini 

görme ve görülme isteği nedeniyle, kafedeki sandalyeler genellikle yaya hareketine 
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doğru çevrilmektedir (Şekil 4.44.). Gündüz ve gece kullanılan bu mekanların varlığı ile 

meydandaki yaşantı canlılık kazanmaktadır (Alexander 1977) . 

 

 

Şekil 4.44. Lijnbahn, Rotterdam, Hollanda’da bir dış mekan kafesi (Gehl 1987) 

 
Meydanların sağladığı en önemli işlevlerden biri, insanların bu mekanlarda 

karşılaşmalar yaşaması, diğerlerini görme ve işitme olanağı bulmalarıdır. 

Copenhagen’in en büyük yaya sokağında yapılan bir araştırmada, insanların sokak 

üzerinde ne tür işlevlere sahip binaların önünde durduğu incelenmiştir. İnsanların 

nerede durduğunu ve nereye baktığını inceleyen bu araştırmaya göre, en fazla durulan 

yerlerin, mağaza, sergi gibi insanların birbiriyle direkt ilişki kurabileceği mekanlar 

olduğu saptanmıştır. Binalar dışında, sokakta gerçekleşen aktivitelerin de insanların bu 

mekanda durmasına neden olduğu belirlenmiştir. Sokağa hoparlörle müzik verilen bir 

yer ilgi çekmezken, canlı müzik yapan grubun etrafında insanların bir araya gelmesi, 

sokak ressamının resim yaptığı sürece izlenmesi ve ressam mekandan ayrıldığında 

resimlere bakılmadan geçilmesi gibi örnekler, insanlar için, insan aktivitelerini 

görmenin ilgi çekici olduğunu kanıtlamaktadır (Gehl 1987). 

 

4.2.2. Kent Mobilyalarının Etkisi 

 Bu bölümde, kent mobilyası olarak tanımlanan, meydanın iki boyutlu yüzeyini 

oluşturan ve meydanda yer alan çeşitli elemanlar incelenmiştir. Birbiriyle ve çevresiyle 

uyumsuz, niteliksiz kent mobilyalarının kullanılmasıyla kentsel mekanlar kullanılmayan 

alanlar haline gelebilmektedir. Oysa dış mekan, yürümek, oturmak, görmek, konuşmak 

gibi temel aktiviteler için uygun bir ortam sağladığı takdirde, daha farklı aktivitelerin 

gerçekleşmesine olanak sağlayabilir. Bu anlamda, çocuk, genç, yetişkin ve yaşlıların 
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gereksinimlerini karşılayacak kent mobilyaları içeren dış mekanlar, günlük olağan 

aktivitelerin ve farklı toplumsal etkinliklerin gerçekleşmesini sağlayabilecektir.  

 
Kent mobilyası kente ve tüm dış mekanlara yönelik bir kavram olarak 

tanımlanmıştır. Bu tanımlamaya göre bir binanın içindeki ve çevresindeki açık alanlarda 

yer alan hizmet elemanları da kent mobilyası kavramı içinde yer almaktadır. Kamu 

binalarının içindeki ve dış bekleme alanlarındaki oturma elemanları, yön ve bilgi 

panoları, cami avlusundaki şadırvan, çeşme ya da genel kullanıma açık bir binanın 

avlusundaki benzer elemanlar kent mobilyası kapsamına girmektedir. Genel olarak 

kente ait tüm açık alanlarda bulunan, kullanıcısının belirsiz ve değişken olduğu, çeşitli 

açık alan işlevlerine yönelik ekipman ve yapılar kent mobilyası olarak tanımlanmaktadır 

(Hacıhasanoğlu 1991). Kent mobilyaları kentsel mekanlara kimliğini veren önemli 

elemanlardır. Kentlileri buluşturmakta, yaya alanlarının bireysel ya da ortak yaşam alanı 

olarak kullanılmasına olanak sağlamaktadır. Kent mobilyaları kentlinin yürüyerek 

belirli bir hedefe ulaşma, ulaşım araçları ile buluşma, dinlenme, eğlenme, korunaklı 

olarak alışveriş yapma, kentte yaşayanlar arasında iletişim sağlama ve temel fizyolojik 

ihtiyaçlarını giderme gibi gereksinimlerini karşılaması için tasarlanmaktadır 

(Kafesçioğlu 2004). 

 

Kentsel mekanların kendi içinde ve çevresiyle uyumlu olması için mekanda yer 

alan elemanların birbiri ile uyumlu ve mekanın işlevsel yapısına uygun olması 

gerekmektedir. Bu nedenle kent mobilyalarının seçimi önem taşımaktadır. Görsel etki, 

elemanların tek tek ve grup olarak tasarlanmış olmasına ve kentsel mekanda 

bütünleşmesinin sağlanmasına bağlıdır. Kentsel açık alanlardaki elemanlar mekan 

içinde belirli bir düzen içinde yerleştirilmelidir. Gelişigüzel bir yerleşim ile kentlinin 

gereksinimlerini karşılamak mümkün değildir. Bu nedenle, her bir eleman ayrı ayrı 

düşünülmeli ve konumlandırılmalıdır. Birbirinden bağımsız tasarlanmış ve 

konumlandırılmış elemanlar kentsel mekanda görsel karmaşa ve rahatsızlık 

yaratmaktadır. 

 
Kent mobilyaları belirli bir yer için tasarlanmış özel üretim elemanlar, ya da 

endüstri üretimi ürünlerdir. Endüstri üretimi elemanların kullanımında tehlikeli olan 

nokta, seri üretim sonucunda monoton ve çevre ile uyumsuz elemanların olasılığının 
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bulunmasıdır. Bu tehlikeyi önlemek için standart üretimde özgün tasarımlara yer 

verilmesi oldukça önem taşımaktadır (Yıldızcı 2001). 

 
Kent mobilyası tasarımında işlevsel, psikolojik ve teknolojik ölçütlerin 

sağlanması gerekmektedir. İşlevsel ölçütler, mobilya ve insan arasındaki ilişkiyle ilgili 

ölçütlerdir. Kent mobilyalarının, kullanıcıların antropometrik özelliklerine uygun 

boyutlandırılmış olması ve mobilyaların nasıl kullanılacağının, kullanıcılar tarafından 

kolay anlaşılır olması (işlevsel iletişim) gereklidir. Psikolojik ölçütler sosyo-kültürel 

özelliklere uygun mobilyaların tasarlanmasıdır. Algılama ve değerlendirme ile 

ilişkilidir. Toplumların kültürel özellikleri farklıdır ve bu durum kent mobilyalarının 

biçimlenmesinde etkili olmalıdır. Teknolojik ölçütler malzeme, üretim ve ekonomiye 

yönelik ölçütlerdir. Kent mobilyaları sağlam, işlevsel, biçime uygun malzeme ve 

teknoloji kullanılarak üretilmelidir (Hacıhasanoğlu 1991). 

 
Modern öncesi toplumların yönetim yapısına bağlı olarak şekillenmiş 

kentlerinde, özellikle kamu binalarının ve dış mekanlarının, yönetim tarafından 

dönemin beğenisi ve teknolojisi kapsamında, bir birlik içinde inşa edilmiş olması, kent 

genelinde bir tasarım bütünlüğü yaratmıştır. Bütünlük, tasarlanan her binanın dış 

mekanındaki yer döşemesi, havuz, aydınlatma elemanı gibi kentsel mobilyalarla birlikte 

uyumlu olması ile sağlanmıştır. Hızlı sanayileşme süreci başladığında ise, geleneksel 

kentlerde, göçlerin etkisi ile artan nüfus karşısında, önceki dönemin gereksinimine göre 

şekillenmiş kent mekanları yetersiz kalmıştır. Bu problemin çözümüne yönelik çeşitli 

öneriler geliştirilmiş, bu süreçte şehirleri yeniden bir bütün olarak algılamaya yönelik 

olarak şehir planlama disiplini gelişmiştir. Avrupa kentlerinde mevcut ve yeni gelişen 

alanlardaki kontrolsüz ve kaotik yapının iyileştirilmesi ve geleceğe ilişkin planlamaların 

hız kazanması ile, kentsel mekanlar için projeler üretilmeye başlanmıştır. Bu süreç 

içerisinde,  kent mobilyaları da kent planlamasının önemli bir parçası haline gelmiştir 

(Atabay ve Pilehvarian 2001). 

 
Kullanıcıların konfor, bilgi, ulaşım kontrolü, korunma, eğlenme, dinlenme gibi 

işlevlerine cevap veren kent mobilyaları, işlevlerine bağlı olarak şu şekilde 

sınıflandırılmıştır: 

• Zemin kaplamaları (Beton, taş, ahşap, asfalt, tuğla vb) 
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• Oturma birimleri (Banklar, sandalyeler, grup oturma elemanları) 

• Aydınlatma elemanları (Yol aydınlatıcıları, alan aydınlatıcıları) 

• İşaret ve bilgi levhaları (Yönlendiriciler, yer belirleyiciler, bilgi iletişim 

panoları) 

• Sınırlandırıcılar (Caydırıcılar, sınırlayıcılar, yaya ve trafik bariyerleri vb.) 

• Su öğesi (Süs havuzları, çeşmeler, tulumbalar, kanallar, yangın musluğu, vb) 

• Üst örtü öğeleri (Duraklar, gölgelikler, pergolalar) 

• Satış birimleri (Kiosklar, sergi pavyonları, büfeler, vb) 

• Sanatsal objeler (Heykeller) 

• Diğer objeler (Bayrak direkleri, çöp kutuları, posta kutuları, umumi tuvaletler, 

çiçeklikler, bilet otomatları, bisiklet park yerleri, saatler, parkmetreler, bitkisel 

öğeler) (Yıldızcı 2001). 

 
Aşağıda bu kent mobilyaları ile ilgili detaylı açıklamalar bulunmaktadır. 
 

• Zemin Kaplamaları: 

Zemin kaplamaları işlevsel ve psikolojik olarak önem taşımaktadır. Seçilen 

malzeme kentliye araç trafiğinden korunmuş bir alanda olduğu hissini vermeli ve bu 

şekilde güvenli hareket edebilme duygusunu sağlamalıdır (Kafesçioğlu 2004). Yaya 

trafiği hassas kaplama ve yüzey şartları gerektirmektedir. Zemin kaplaması yürüme 

zorluğu oluşturmamalıdır. Arnavut kaldırımları ya da pürüzlü doku oluşturan çakıl gibi 

yüzeyler, bu nedenle kullanışsız olan bazı örneklerdir. Yaşlıların, engellilerin ve bebek 

arabası ile hareket eden kişilerin kullanımı düşünülerek, seçilen malzemelerin, baston ya 

da tekerleğin takılmayacağı bir yüzey oluşturması sağlanmalıdır (Gehl 1987). Kaplama 

malzemesi olarak doğal ve yapay taşlar kullanılabilmektedir. Malzeme seçiminde 

iklimsel koşulların düşünülmesi önemlidir. Sıcak ve kuru iklime sahip alanlarda delikli 

tüfler, aralarına suyu alması ve nemli kalması yönü ile tercih edilmelidir. Kar yağışı ve 

buzlanmanın olduğu bölgelerde ise kaplama malzemesi kuru ve ıslak olduğunda 

kaymaz özellik göstermelidir (Kuntay 1994).  Zemin kaplamasındaki malzeme ve doku 

değişimleri dış mekanda farklı etkiler yaratmak için kullanılabilir; 
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• Mekanda yönlenme oluşturmak için istenilen noktaları birbirine bağlayan 

hatların farklılaştırılması sağlanabilir. Yönlendirici olmayan kaplamalar, 

insanların mekanda durması yönünde etkilidir.  

• Tehlike işareti sağlamak için mekanda araç geçişi olabilecek bölümün 

farklılaştırılarak ayrılması mümkündür. 

• Dış mekana ölçek kazandırmak, mekandaki dokunun belirli parçalara ayrılması 

ile sağlanabilir. Bu amaçla, tek bir doku içinde ayırıcı çizgiler oluşturan farklı 

bir renk veya dokunun kullanımı ile yüzey parçalara ayrılabilir. 

• Kullanım alanı tanımlamak için döşeme kaplaması olarak seçilen malzemenin 

ölçeğinin değişimi ile kademe veya çevreleyici eleman kullanımına gerek 

kalmadan mekanın özelleşmesi sağlanmaktadır. Kafelerin masa koyabileceği 

teraslar, otel ve mağaza girişleri bu şekilde farklılaştırılmaktadır. Özel bölümler, 

dış mekanda kullanılan ve sahiplenilen alanlar oluşmasını sağlamaktadır. 

• Karakter oluşturmak için döşeme kaplaması tek başına etkili olmasa da, büyük 

ölçüde belirleyici olmaktadır. Seçilen malzeme ile düzenli-düzensiz, kırsal-

kentsel gibi farklı özellikte dış mekan karakteri oluşturulmaktadır (Pinder 1990). 

• Farklı malzemelerin aydınlanması ve ışığı yansıtması da değişik etkiler 

yaratmaktadır. Bu nedenle malzeme seçimi ile zemin yüzeyinde aydınlık, gölgeli 

alanlar oluşturulabilmekte, zemindeki bu değişim ile dış mekan farklı 

algılanabilmektedir.  

• Çevreleyen binaların sahip olduğu cephe karakteri ile ilişki kurularak bütünlük 

sağlanabilmektedir. Taş kaplı bir bina ve taş kaplı bir yol malzeme, renk ve doku 

olarak bütünlük oluşturmaktadır. Binadaki bazı izlerin döşemede devam 

ettirilmesi ile de yatay ve düşey yüzeyler arasında bütünlük sağlanabilmektedir 

(Kuntay 1994). 

 
Zemin kaplaması, üzerinde farklı işlevlerin gerçekleşmesi için olanak 

sağlayarak, dış mekan yaşantısına zenginlik katabilmektedir. Bu konuya örnek olarak, 

renk ve doku farklılıkları ile herhangi bir alanın istenildiğinde satranç oyunu için 

kullanılması (Şekil 4.45), ya da bir dansın kurallarının öğrenilmesini sağlamak amacı ile 

hareket sırasını ifade eden ayak izlerinin zeminde tanımlanması gösterilebilir (Şekil 

4.46). 
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Şekil 4.45. Satranç oyunu için meydan zemininde yapılan düzenleme (www.pps.org) 

  
Şekil 4.46. Broadway sokak gelişim projesi için yapılmış bir uygulama ‘Mambo dansı 
için adımlar’ (Owen 1991) 

 
Malzeme değişimi ile oluşturulabilen farklı etkilerin değerlendirilmesinin yanı 

sıra, dış mekanın gereken konforu sağlaması için zeminde teknik çözümlerin de 

sağlanması gereklidir. Zemin döşemesi oluşturulurken yüzey sularını alan dere 

oluşturulması, sık onarım gerekebilecek altyapı elemanlarının üzerinin farklı 

kaplanması, bina ve ağaçlarla birleşimin düşünülmesi gerekmektedir (Kuntay 1994). 

Bakım ve onarım kolaylığı için bozulan malzemenin değiştirilebilir olması tercih 

edilmelidir. Küçük parçalı elemanlar değişim yapılması için uygundur. Daha büyük 

yüzey oluşturan malzemenin yerinde döküm olarak uygulanmasında ise, farklı malzeme 

ile derzler oluşturularak alanın parçalara ayrılması, gereksinim duyulduğunda derz 

sınırları içinde kalan bir bölümün çevresine zarar vermeden değişim yapılmasına olanak 

tanıdığı için tercih edilmelidir (Şekil 4.47, Şekil 4.48).  

                
Şekil 4.47. Münih’te bir yaya yolu kesiti (Kuntay 1994) 
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Şekil 4.48. Ağaç çevresi için döşeme kaplaması detayları (Kuntay 1994) 
 
• Oturma Birimleri: 

Oturma birimleri dış mekanda yemek yeme, okuma, uyuma, satranç oynama, 

çevreyi seyretme ve konuşma gibi aktivitelerin gerçekleşmesini sağlamaları nedeniyle 

büyük önem taşımaktadır. Dış mekan kalitesini arttırmak için, iyi ve çok sayıda oturma 

olanağı sağlanması gerekmektedir. Oturma eylemi genellikle dış şartlar elverişli 

olduğunda gerçekleşir. İnsanların oturmak için ne tür bir seçim yaptığına ilişkin çok 

sayıda araştırma yapılmıştır. Araştırmaların sonucunda, oturmak için görüşün 

engellenmediği, iyi iklimsel koşulara sahip dış mekanın kenar bölümleri ya da 

insanların arkalarını korunaklı hissettikleri yerlerin seçildiği belirlenmiştir. Bu nedenle 

oturma elemanlarının yerleşiminde dikkatli bir planlama yapılması gerekmektedir (Gehl 

1987). Oturma birimlerinin yaya aktivitelerinin gerçekleştiği alanlara dönük olması, 

elemanların kullanılırlığını etkileyen önemli bir unsurdur. Dış mekanda gerçekleşen 

olayların görülmesi, elemanın konumlandırılmasında düşünülmesi gereken baskın bir 

faktördür. İklimsel etkiler düşünüldüğünde ise, oturma birimleri, kış aylarında güneş 

ışığından yararlanmak için güneye bakan bölümlerde ve rüzgarı kesecek bir elemanın 

arkasında konumlandırılmalıdır. Sıcak iklimlerde ise, güneş ışınlarına karşı korunaklı ve 

yaz esintilerine açık olarak yerleştirilmelidir (Şekil 4.49). Alexander (1977) oturma 

birimlerinin manzara ve iklimle ilişkisiz olarak konumlandırıldığı takdirde, kesinlikle 

kullanılmayacaklarını ifade etmiştir (Alexander 1977). 
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Şekil 4.49. Oturma elemanının konumlanmasındaki kriterler  
      (Alexander 1977’den aktarılarak) 

 
Oturma eylemi için kullanılacak kent mobilyalarının seçimi farklı gruplar için 

çeşitlilik göstermektedir. Bu nedenle, bu işleve karşılık veren elemanların sadece 

banklar ve sandalyeler olduğunu düşünmemek gerekir. Çocuklar ve gençler, merdiven, 

havuz kenarı, çiçek kasaları gibi farklı elemanları oturmak için kullanabilmektedir. Bu 

elemanlar ikincil oturmalardır ve burada, ortamın genel durumu, oturma elemanının 

tipinden daha önemli bir seçim kriteridir (Şekil 4.50). Bazı insanlar için de oturma 

elemanının tipi daha önemlidir. Pek çok yaşlı insan için oturma elemanının rahat olması 

gereklidir. Banklar ve sandalyeler bu amaca hizmet eden birincil oturma elemanlarıdır 

ve dış mekanda yeterli sayıda bu tip oturma elemanı bulunmalıdır (Şekil 4.51). Banklar 

ve sandalyeler kolay oturup kalkma ve uzun süre rahat kullanım olanağı sağlamalıdır. 

Özellikle yaşlıların dış mekanda hareketleri sırasında doğan dinlenme gereksinimleri 

düşünülerek kentte belirli aralıklarla oturma elemanları yerleştirilmesi gerekmektedir. 

Genel durumlarda normal bir insan için yürüme mesafesi 400-500 metre olarak 

saptanmıştır. Çocuklar, yaşlılar ve engelli insanlar için bu mesafe azalmaktadır. Bu 

kullanım gereksinimi düşünülerek, kentte her yüz metrede bir bank yerleştirilmesinin 

uygun olacağı saptanmıştır (Gehl 1987).  

 
Şekil 4.50. San Francisco Justin Herman Plaza’da gençlerin dinlenmek için   
                  kullandıkları beton oturma elemanları ( Marcus ve Francis 1990) 
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Şekil 4.51.  Yaşlı insanların tercih ettiği rahat ahşap banklar (Marcus ve Francis 1990) 
 
 Oturma elemanının biçimsel olarak ne tür bir yapıya sahip olması gerektiğini 

belirleyen kriter, büyük ölçüde elemanın yer alacağı alan ile ilişkilidir. Elemanın ne 

kadar süre, ne kadar sıklıkla ve hangi nedenle kullanılacağı, bu belirlemede sorulması 

gereken sorulardır. Otobüs duraklarındaki banklar, kısa süreli kullanımları düşünülerek, 

sadece oturma alanına sahip basit bir bank olarak tasarlanabilmektedir. İnsanların 

dinlenmesi ve sosyalleşmesi için kullanılacak bir elemanın ise konforlu olması 

gerekmektedir. Bankın arkalığının olması bu açıdan önemli bir özelliktir. Oturma 

elemanlarının düzenlenmesi sosyalleşmeyi etkileyen başka bir unsurdur. Oturma 

elemanlarının gruplanması sayesinde 3-4 kişinin sohbet edebileceği bir köşe 

oluşturulabilir. Yarım daire organizasyonlar da bu anlamda etkili bir düzenleme 

biçimidir (Catt 1996). Şekil 4.52 ve Şekil 4.53’de oturma elemanları türleri ve kullanım 

biçimlerine ilişkin örnekler gösterilmiştir. 

  
Şekil 4.52. Oturma elemanı kullanım biçimleri (Bakan ve Konuk 1987) 

 
Şekil 4.53. Oturma elemanı türleri (Bakan ve Konuk 1987) 
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Dış mekandaki elemanların kendi işlevlerinin yanı sıra farklı kullanım olanağı 

taşımaları, mekanın kullanımını arttıran önemli bir özelliktir. Havuz parapetinin, 

sınırlayıcı bir duvarın, ya da bir bariyerin oturma elemanı olarak kullanımı, merdivenin 

amfiye dönüşümü, dış mekanın kullanılır bir yaşam alanı olmasını desteklemektedir. 

Alexander (1977) sınırlayıcı bir duvarın 40 cm yüksekliğinde ve üst yüzeyinin 30 cm 

eninde oluşturulduğu takdirde ideal bir oturma elemanına dönüşebileceğini belirtmiştir 

(Şekil 4.54). Kentsel mekanda yer alan elemanların, temel işlevi dışında farklı kullanım 

olanağı taşımasına önemli bir örnek olarak, Venedik gösterilmektedir. Heykel, sokak 

lambası, bariyer gibi dış mekan elemanlarının aynı zamanda oturma elemanı işlevi 

taşıması nedeniyle Venedik için tümüyle oturulabilir bir kent tanımlaması yapılmıştır. 

Dış mekandaki yaşamın canlılığı için “olanaklılık” olarak tanımlanan bu yönün 

tasarımlarda göz ardı edilmemesi gereklidir. 

 

                               
Şekil 4.54. Sınır elemanı bir duvarın oturma işlevi sağlaması  

      (Alexander 1977’den aktarılarak) 
 
Bu konuya başka bir örnek olarak, California Üniversitesi’ndeki ana yaya aksı 

düzenlemesi gösterilebilir (Şekil 4.55). Kampus içinde toplanma mekanı oluşturarak 

meydan niteliği taşıyan ana yaya yolu kenarına yerleştirilmiş beton bloklar, farklı 

işlevlere cevap vermek üzere kullanılmıştır. Oturma ve uzanma olanağı sağlayan bloklar 

yakın görüşme olanağı sağlaması için kısa aralıklarla konumlandırılmıştır. Ayrıca, 

sıralanmış elemanların gece düşük seviyede ışık veren aydınlatma elemanlarına 

dönüşümü sayesinde yol gösterici olması istenmiş ve elemanlara bu şekilde farklı bir 

işlev daha kazandırılmıştır (Walker 1997).   
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Şekil 4.55. California Üniversitesi’nde ana aks üzerinde kullanılmış çok işlevli beton     
                   bloklar (Walker 1997) 

 
• Aydınlatma Elemanları: 

Aydınlatma, meydanların kullanımının gece de devam etmesi için çözülmesi 

gereken önemli bir faktördür. Çevreleyen binaların gece kullanılan işlevlere sahip 

olmasının yanı sıra, meydan iyi bir şekilde aydınlatılmalıdır (Şekil 4.56). 

Aydınlatılmamış karanlık bölgeler suç işlenen yerler olma tehlikesi taşıması nedeniyle 

kullanılmayan alanlar haline gelmektedir. Gece görüş olanağı için meydanda yeterli ışık 

sağlanmalıdır. Bu anlamda çok aydınlık bir mekan, iyi aydınlatılmış olma anlamını 

taşımamaktadır. Çok güçlü spotlarla çok fazla aydınlatılmış dış mekanlar kullanıcıyı 

rahatsız etmekte ve bu tür yerler kullanılmamaktadır. Dış mekanda, çevrenin ve 

insanların algılamasını sağlayan bir aydınlatma yapılmalıdır. Yüzlerin, insanların ve 

detayların aydınlık olması, algı için gereklidir. Nitelikli bir binanın gece aydınlatılması 

dış mekanda etkileyici bir atmosfer yaratmaktadır. Bu duruma bir örnek olarak İspanya 

Salamanca Meydanı çevresinde yer alan binaların aydınlatılması ile oluşan etkileyici 

ortam gösterilebilir (Şekil 4.57).  

                          
Şekil 4.56. Meydanın aydınlatılması ve gece kullanılan mekanlarla sarılı olması   

      (Alexander 1977’den aktarılarak) 
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Şekil 4.57. Salamanca Meydanı (www.pps.org) 

 
• İşaret ve Bilgi Levhaları: 

İşaret ve bilgi elemanları dış mekanda insanların yönlenme, bilgi edinme gibi 

gereksinimlerini karşılayan elemanlardır. Bu tip elemanlar kenti tanıtan bilgilerin ve 

kentte gerçekleşen aktivitelerin duyurulmasını sağlamaları nedeniyle, toplumsal iletişim 

araçları olarak tanımlanmaktadır. Günümüz teknolojisi,  işaret ve bilgi elemanlarını, 

elektronik kartlar kullanılarak çeşitli etkinlikler için yer ayırtma, bilet alma gibi 

olanaklar sunan, günlük yaşamı kolaylaştıran unsurlar haline getirmektedir (Kafesçioğlu 

2004).  

• Sınırlandırıcılar: 

Sınırlandırıcı elemanlar korunması istenen bir alanı sınırlamak ya da  yayanın 

güvenliğini sağlamak için kullanılan dikme, baba gibi kentsel mobilyalardır. Bu amaç 

için kullanılan elemanlarda genellikle taş, dökme demir, ahşap ve beton kullanımı 

yaygındır; cam, alüminyum, çelik ve plastik daha az kullanılmaktadır. Bariyerler, yaya 

mekanlarına araçların girmesini engelleyecek şekilde düzenlenmelidir. Yol kenarında 

yerleştirilmiş iki dikme arasındaki uzaklık 130 cm ya da daha az olmalıdır. Ancak yol, 

araçların durmadığı, hızlı bir trafik akışına sahipse bu mesafe arttırılabilmektedir. 

Dikme yüksekliği için 70 cm uygun olmaktadır. Bu yükseklik kar yağdığında dikmenin 

görülebileceği şekilde belirlenmiştir. Yaya mekanlarına özel zamanlarda ve acil 

durumlarda servis ulaşımı gerekli olduğu için, bu elemanlar yerinden çıkarılabilir ve 

taşınabilir şekilde düzenlenmelidir. Binaların korunmasız köşeleri, ağaç, heykel, anıt, 

bitkiler ve çim alanlar, sınır elemanları kullanılarak, araçların verebileceği zararlardan 

korunabilmektedir. Sınır tanımlarken, sınırlayıcı elemanlar tek başlarına, ya da zincir, ip 

gibi elemanlarla bağlantılı olarak kullanılabilir (Catt 1996). 
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Modern sınır elemanları aydınlatma içeren ya da yansıtıcı özellikte elemanlar 

olabilmektedir. Bu şekilde bir eleman, hem konfor sağlayan, hem de gece yönlendirici 

ve sınırlayıcı iz oluşturan bir işleve sahiptir. Alçak ve geniş sınırlayıcılar oturma 

elemanı olarak da kullanılabilmektedir (Catt 1996). Bu tür farklı kullanım olanağına 

sahip sınırlandırıcı elemanların yer aldığı bir düzenleme örneği olarak Japonya 

Marugame Station Plaza gösterilebilir. Plazada yayaları taşıt trafiğinden korumak ve 

oturmak için düzenlemiş fiberglass kayalar, gece portakal ve kırmızı renk almakta, 

meydana hareket getirmektedir (Walker 1997). Şekil 4.58’de plazadaki kaya görünümlü 

elemanların gece ve gündüz görünümü yer almaktadır. 

 Şekil 4.58. Marugame Station Plaza’da kullanılan sınırlandırıcılar (Walker 1997) 

 
• Su Öğesi: 

Su öğesi meydanlarda havuz, kanal, çeşme gibi farklı biçimlerde kullanılan, dış 

mekan yaşamı için önemli ve vazgeçilmez bir elemandır. Su yüzeyleri iklimsel konfor 

sağlayıcı özelliklerinin yanı sıra, farklı tasarımları ile dış mekanda insanların çevresinde 

toplandığı odak noktalar tanımlamaktadır (Şekil 4.59). Havuzlar durgun ve hareketli su 

kullanımı ile farklı görsel etkiler oluşturur. Fıskiye, su perdesi gibi elemanların 

kullanımı ile havuz ilgi çekici bir gösteri alanı haline gelebilmektedir. Havuzun, gece de 

etkileyiciliğini sürdürebilmesi için, aydınlatılması gereklidir. İyi bir aydınlatma, su 

gösterisinin etkisi arttırmaktadır. Çocukların girebildiği derin olmayan havuzlar ve 

havuzdan bağımsız olarak tasarlanmış fıskiyeler kullanılarak, çocuklar için eğlenceli 

mekanlar oluşturulabilmektedir (Şekil 4.60). 
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Şekil 4.59. San Francisco Ghirardelli Meydanı’nda havuzun dış mekanda odak   
                  oluşturması (Oktay 1999) 
Şekil 4.60. Barcelona’da bir meydanda tasarlanmış su oyunu alanı (Kafesçioğlu 2004) 

 
 Su öğesinin ilgi çekici kullanımı sayesinde meydanlara çok sayıda insanın 

gelmesi sağlanabilmektedir. Bu konuya bir örnek olarak, Amerika Portland’da yer alan 

Jamison Meydanı gösterilebilir (Şekil 4.61). Kent merkezinde, yoğun konut dokusu 

içerisinde yer alan meydanda düzenlenmiş olan ilgi çekici su oyunları sıcak günlerde 

çok sayıda insanı meydana çekmektedir. Suyun kademeli bir şekilde havuza akması 

sağlanmış, bu amaçla oluşturulan basamaklar ayrıca yetişkinlerin oturup oyun oynayan 

çocuklarını seyredebildiği bir alan da oluşturmuştur (Şekil 4.62). Suyun akışı kış 

aylarında gerekli görülmediği için iptal edilmiştir. Bu özellik, meydanın gece ve gündüz 

çok sayıda insan tarafından kullanılmasını sağlamıştır (www.pps.org). 

  

Şekil 4.61. Jamison Meydanı’nda havuzun genel görünümü (www.pps.org) 
Şekil 4.62. Jamison Meydanı’nda havuzun çevresindeki basamaklar (www.pps.org) 

 

Su sesi insanları dinlendiren ve dinlendirirken düşündüren bir etkiye sahiptir. Bu 

özelliğiyle su Anadolu’daki geleneksel yerleşmelerin pek çoğunda konutların içinde 
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veya bahçelerinde kullanılmıştır. Suyun küçük havuzun farklı kademelerinden akışı, 

mekan içinde özel bir sesin oluşmasını sağlarken, kullanıcıda görsel ve işitsel olarak 

özel bir etki yaratmıştır. Mevlana’nın Konya’daki evinin bahçesindeki havuz, 

çevresinde söyleşilerin yapılması için, bu amaçla yapılmıştır (Şekil 4.63) (Bektaş 2003).   

 
Şekil 4.63. Mevlana’nın Konya’daki evinin bahçesindeki söyleşi havuzu (Bektaş 2003) 
 

Bazı örneklerde ise su sesi konuşulanların duyulmasını engellemek amacı ile 

kullanılmıştır. Topkapı Sarayında III. Murat ve I. Abdülhamit’in odasında gizli 

konuşmaların odanın dışından duyulmaması için bu şekilde bir çözüm sağlanmıştır. 

Suyun kanallardan dolaşarak bir havuzda toplanması, kökeni Hititlere dayanan, 

Anadolu kültüründe de örnekleri olan başka bir biçimlenmedir (Şekil 4.64). Hititler 

kanallarda dolaşan suyun üzerine damlatılan balın, suyla birlikte dönüşünü izlemeyi bir 

tür meditasyon aracı olarak kullanmışlardır (Bektaş 2003). Cengiz Bektaş farklı 

tasarımlarında Anadolu kültüründeki bu detayı yorumlayarak kullanmıştır (Şekil 4.65).  

 

 

 
Şekil 4.64. Manisa Müzesi’nde bulunan bir taş (Bektaş 2003) 
Şekil 4.65. Cengiz Bektaş’ın Antalya Akdeniz Üniversitesi’nde tasarlamış olduğu 12    
                  metre çapındaki havuz (Bektaş 2003) 
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Meydanlarda düzenlenen havuzlarda kullanılan fıskiyelerin sesi trafik 

gürültüsünü bastırarak, havuzun çevresinde rahatlatıcı bir ortam yaratmaktadır. 

Sakinleştirici, dinlendirici, eğlendirici, serinletici etkisi olan havuzlar kentte 

kullanıcıların stresini azaltan elemanlardır. Bu etkilerin yeterince sağlanabilmesi için, 

havuzun boyutunun meydanın boyutu ile ölçek olarak uyumlu olması gerekmektedir. 

Çok büyük bir meydanda yer alan küçük bir havuz, tanımlanan katkıları sağlamada 

yetersiz kalacaktır (Marcus ve Francis 1990). 

 
Suyun dış mekanda bulunmasının başka bir biçimlenişi de çeşmelerdir. Bektaş’a 

göre çeşme, bir insanın başka bir insanı düşünmesidir. Anadolu kültüründe, kendini 

başkasının yerine koyan bir düşünce yapısının sonucunda, başkalarının gereksinimini 

karşılamak için çok sayıda çeşme yaptırılmıştır. Çeşme başı, su gereksinimini 

karşılamak için gelen insanların, aynı zamanda birbirleri ile görüştükleri, sohbet ettikleri 

bir yer olmuştur. Günümüzde de meydan düzenlemelerinde, bu geleneğin devamı olarak 

çeşmenin çevresinde düzenlenen oturma elemanları insanların oturmayı tercih ettiği 

yerlerdir. Çeşmeler, çocukların ve tekerlekli sandalye kullanan engelli bir kişinin 

yararlanabileceği şekilde tasarlanmalıdır. 

 
• Üst Örtü Öğeleri: 

Üst örtü öğeleri, dış mekanda, insanları olumsuz iklim koşullarından korumak 

için kullanılan elemanlardır. Bu amacın dışında kanvas, pergola, kafe şemsiyeleri gibi 

üst örtüler,  mekanlar arasında bağlantı kurmak, özel aktiviteler için alanlar tanımlamak 

için kullanılabilmektedir. Üst örtü kullanımı, mekanın karakterini önemli ölçüde 

değiştirebilmektedir (Demir 1999). Kullanılan malzeme ve eleman çevresiyle uyumlu 

olmalıdır. Birbirinden farklı, bütünlük taşımayan üst örtülerin bir arada kullanımı, dış 

mekanın niteliğini olumsuz yönde etkilemektedir. 

 
• Satış Birimleri: 

Satış birimleri dış mekanda sabit ya da hareketli elemanlar olarak 

bulunabilmektedir. Elemanların ilgi çekici olması ve kolay kullanılabilmesi önemlidir. 

Konum olarak servis alabilecekleri ve yaya yoğunluğunun yüksek olduğu bir bölüme 

yerleştirilmeleri uygundur (Giritlioğlu 1995).  
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• Sanatsal Objeler: 

Kentsel mekanda yer alan sanatsal objeler, yer ve toplum arasında ilişki 

kurulmasını sağlamaktadır. Kamusal sanat terimi ile ifade edilen bu sanat biçimi, 

süsleme, simgesellik, bulunduğu alanın güçlendirilmesi gibi işlevler taşıdığı için, yer ve 

aidiyet duygusunun oluşturulmasına, çevresel kimliğin güçlendirilmesine katkıda 

bulunmaktadır. Kamusal sanat, yer alacağı mekanla birlikte düşünülmesiyle diğer sanat 

türlerinden ayrılır. Örneğin, sergi salonunda sergilenen bir eser, bulunduğu mekan ile 

birlikte algılanması düşünülerek tasarlanmaz ve bu tür sanat ürünlerinin izlenebilmesi 

için davet ve seçim gerekir. Kamusal sanat ise yere özgüdür, izleyicisiyle etkileşim 

içinde anlam kazanır. Bu ilişki biçimi, dokunma, tırmanma, hatta zarar verme şeklinde 

olabilir; önemli olan kullanıcı ile ilişki kurulabilmesidir. Mekana özgü tasarımların 

dışında, bazen kalıcı olmayan sanatsal objeler de dış mekanda yer alabilir. Farklı temalı 

sergiler, dış mekanlarda çeşitli dönemlerde yer alan ilgi çekici etkinliklerdir. Sanatsal 

objelerin dış mekanda yer alışı, mekan içindeki dolaşımı ve mekanın etkinlikler için 

kullanımını engellememelidir (Oktay 2003). 

 

Kamusal sanatın, yaklaşık olarak 1980 yılından itibaren, kentsel dönüşümde 

önemli bir araç olduğu savunulmaktadır. Bu görüş kapsamında kamusal sanatın 

hedefleri şu şekilde tanımlanmaktadır;  

• Toplum duygusunu geliştirme: Toplum için önemli olan ortak kimlik, kültür ve 

değerlerin görünür hale gelmesini sağlayarak, ortak paylaşım ve sosyal yapının 

tanınmasını sağlamak, insanların çevresine olan ilgisi arttırmak ve vandalizmi 

azaltabilmek. 

• Yer duygusunu geliştirme: Kamusal sanatın bulunduğu yerle ilişki kurması 

sayesinde, geleneğin ve kimliğin farkına varılmasını sağlayarak yer duygusunu 

geliştirmek. 

• Kentsel kimliği geliştirme: Kente ait tarihin, kaynakların, endüstrinin, 

uluslararası bağların ve farklı kültürel mirasın anlatılmasını sağlayarak kentin 

niteliğini ortaya koymak. 

• Toplumsal gereksinimleri karşılama: Çevrenin estetik olarak geliştirilmesi, 

fonksiyonellik, kent ekolojisine katkı gibi gereksinimleri karşılayabilmek. 
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• Toplumsal dışlanmayı önleme: Farklı kültür ve geleneklerin kent mekanında yer 

alması sayesinde kabul görme duygusu yaratmak. 

• Eğitimsel katkı: Kent mekanında yer alan ve ilgi duyulan her yeni eserle, 

tartışmayı ve öğrenmeyi sağlamak (Hall ve Robertson 2001). 

 
Kamusal sanat, meydanlarda farklı şekillerde yorumlandığı görülmektedir. 

Örneğin, Birmingham Centenary Meydanı’nda yapılmış  bir heykel, Birmingham 

tarihindeki önemli olayları anlatmak için oluşturulmuştur (Şekil 4.66). Japonya 

Marugame Station Plaza’da yer alan düzenleme ise, kentle ilgili daha farklı özellikleri 

ifade etmek için yapılmış başka bir örnektir. Meydanda bulunan havuz içinde 

tasarlanmış yağmur etkili su yüzeyler Japonya’daki geleneksel Tori Kapısı’nı sembolize 

ederken, kare çerçevelerde çeliğin kullanımı, kent ekonomisi için önemli çelik ve gemi 

endüstrisine atıfta bulunmuştur. Şekil.4.68’de plazadaki düzenleme, Şekil.4.67’de ise 

geleneksel ‘Tori Kapısı’ görülmektedir. 

                                        

 

Şekil 4.66. Birmingham Centenary Meydanı’nındaki heykel (Hall ve Robertson 2001) 
Şekil 4.67. Tori Kapısı (www.cheshireandborderskoi.homestead.com) 
 

   
Şekil 4.68. Japonya Marugame Station Plaza’da bir sanat eseri (Walker 1997) 
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• Diğer Objeler: 

Çöp kutuları kullanım ile oluşabilecek kirliliği önlemek için dış mekanda 

bulunması gereken kentsel mobilyalardır. Yaya kullanımının yoğun olduğu sinema, 

tiyatro gibi yapıların giriş alanlarında, satış birimlerinin yakınında ve yayanın yoğun 

olduğu alanlarda yerleştirilmeleri gerekmektedir. Genel belirlemelere göre çöp kutuları 

arasındaki mesafe 50-100 metre olabilmekte, özel durumlarda ise bu mesafe 25 metreye 

düşebilmektedir. Çöp kutularının, kullanım kolaylığı düşünülerek yerden 40-50 cm 

yüksekliğinde olması uygundur. Çöplerin boşaltılması için hareketli bir sistem kolaylık 

sağlamaktadır. Atığın dış mekana akmasını engellemek için kutunun sızdırmaz olması 

gereklidir. Çöp kutularının kullanılmasını sağlamada, bu elemanların dikkat çekici 

olmaları ve görünür noktalara konulmaları önemlidir (Giritlioğlu 1995). 

 

 Tuvaletler dış mekan kullanımında gereksinim duyulan birimlerdir. Kolay 

ulaşılabilen bir yerde düzenlenmeleri gereklidir. Tasarımında, kadın ve erkek için farklı 

noktalardan giriş ve bekleme imkanı sağlanmalıdır. Toprak altındaki çözümler, engelli 

ulaşımı ve havalandırma problemleri çözüldüğü takdirde olumlu bulunmaktadır. Zemin 

üzerinde düzenlenmeleri halinde, mahremiyet sağlayan bir noktaya yerleştirilmeleri 

gerekir. İstanbul’da Taksim meydanına yerleştirilmiş olan tuvalet birimi, alanın göz 

önünde bir bölümüne yerleştirildiği için kullanılamamış ve eleştirilmiştir. Zemin 

üzerindeki düzenlemelerde, eleman dış mekana görsel olarak katkı sağlamalı, rahatsız 

edici olmamalıdır. Kafesçioğlu (2004) Hırvatistan, Dubrovnik eski kent dokusunda 

heykelsi bir ifadeyle düzenlenmiş mimar Nenad Fabijanic tasarımı tuvaleti, bu anlamda 

bir örnek olarak göstermiştir (Şekil 4.69).  

 
Şekil 4.69. Hırvatistan, Dubrovnik eski kent dokusunda  bir tuvalet (Kafesçioğlu 2004) 
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Kamusal saatler, sanatsal objeler gibi, akılda kalır önemli noktasal elemanlardır. 

Günümüzde kullandığımız şekli ile saatin kentsel mekanda yer alışı, 13. yüzyılın 

sonlarında yapılan bir icadın, Rönesans zanaatkarları tarafından geliştirilmesi ile 

Rönesans döneminde gerçekleşmiştir. Dış mekandaki saatler, toplumda farklı bir 

disiplin düzeni yaratmış, yatma, kalkma, dinlenme gibi fonksiyonların düzenlenmesi 

için bir araç olmuştur. 1674-1675 yılları arasında, Huygens tarafından kol saatinin icat 

edilmesi, bireysel zaman anlayışını getirmiş ve bu saatler bireyin kendisini 

düzenlemesini sağlamıştır. Rönesans döneminde, dış mekanda yer alan saatler, herkesin 

görebilmesi için oldukça büyük yapılmıştır ve saat, büyüklüğü ile mekanda etkileyici 

bir eleman haline gelmiştir. Zamanın görülebilmesi, plancıların önemle üzerinde 

durduğu bir konu olmuş, meydan bu fonksiyonu sağlayacak şekilde düzenlenmiştir. 

Bazı örneklerde, meydana yerleştirilen saatin görülmesi için mekanı çevreleyen 

binaların ön cepheleri yıkılmış ve yeniden inşa edilmiştir (Sennett 1999). Zamanın 

görülmesi, günümüzde de dış mekan yaşantısı için önemli bir gereksinimdir. Çağımızın 

malzeme ve teknolojisi kullanılarak, farklı şekillerde biçimlendirilen elemanlar, temel 

işlevlerinin yanı sıra, uzaktan algılanabilmeleri sayesinde bulunduğu yeri, tarif edilmesi 

kolay bir mekan haline getirebilmektedir.  

 
Bitkisel öğeler olarak üretilen kent mobilyaları, çiçeklikler ve ağaç köklerini 

koruyan ızgaralar gibi elemanlardır. Bu elemanlar, ağaç ve bitkilerin meydan 

düzenlemelerinde farklı biçimlerde yer almasını ve sağlıklı büyüyebilmelerini 

sağlamaktadır. Kesim ve Eroğlu’na göre, peyzaj mimarlığının asıl mobilyaları ağaçlar 

ve bitkilerdir. Peyzaj açısından önemli bu elemanlar canlı kent mobilyalarıdır (Kesim ve 

Eroğlu 2001). Bu kapsamda, kent mobilyaları başlığı altında canlı kent mobilyaları olan 

ağaçların meydanlarda oluşturduğu etkilere yer verilmiştir. 

 
Yeşil öğeler dış mekanda iklimsel konfor sağlamak açısından ihtiyaç duyulan 

elemanlar olmalarının yanı sıra, farklı işlevleri karşılayan önemli tasarım araçlarıdır. 

Ağaçlar kentsel dış mekanın insanlar için çekici olmasını sağlamaktadır. Ağaç altında 

oturmak, istenilen bir eylemdir ve dış mekanda insanların zaman geçirmesini sağlamak 

için bu potansiyelin değerlendirilmesi önem taşır. Yeşil, dinlendirici ve sakinleştiricidir. 

Güzel bir ağacın ya da bitkinin izlenmesi, pek çok insan için keyif vericidir. Çınar, meşe 
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gibi bazı ağaçlar, bulundukları mekanda uzun yıllar yer almıştır. Bu anlamda bir ağaç, 

farklı nesiller arasında anlamsal mesajlar ileten bir araçtır. Bu kapsamda ağaçlar, dış 

mekanda görsel ve anlamsal olarak simgesel özellik taşıyan elemanlardır. 

 
Kültürümüzde suya verilen önem gibi ağacın da büyük bir değeri bulunmaktadır. 

Ağaca saygı duyulmuş ve ağaç kutsal olarak da görülmüştür. İslam dininde yeri olmasa 

da, adakların ağaca asılması bu inanışla yapılmıştır. Ağacın açık alanda ve kentsel dış 

mekanda farklı işlevler için kullanılmasına ilişkin örnekler olarak; yeşil  alanda, bir 

akarsu kenarında yer alan asırlık bir ağacın altında oturmak için platform oluşturulması 

(Şekil 4.70), ağacın Namazgah adı verilen, açık havada ibadet etmek için düzenlenmiş, 

yerden bir iki basamakla yükseltilmiş ibadet mekanının bir parçası oluşu (Şekil 4.71), 

bazen bir çeşme ile bütünleşmesi gösterilebilmektedir (Cerasi 2001). 

 
 

Şekil 4.70. İstanbul, Boğaziçi’nde ulu bir ağaç altında oluşturulmuş platform  
                  (Cerasi 2001) 
Şekil 4.71. Açık hava ibadet mekanı Namazgah ve ağaç bütünleşmesi (Cerasi 2001) 

 
Ağaçlar tek, sıra ve grup olarak kullanımları ile dış mekana farklı özellikler 

kazandırmaktadır. Tek ağaç mekanda optik olarak çekici etkiye sahiptir. Tek ağacın 

belirli aralıklarla konumlandırılması yaya yollarında iz ve süreklilik sağlamaktadır. 

Farklı biçimde gruplamalar ise belirli kullanım alanları tanımlayabilmektedir. Bu yönü 

ile ağaç, sınırlayıcı bir elemandır. Karşılıklı iki ağaç ya da iki sıra ağaç dizisi, bir geçit 

ya da kapı niteliği oluşturmakta ve mekanda yönlenme sağlamaktadır. Şekil 4.72’de tek, 

sıra ve grup ağaç kullanımı ile oluşturulabilecek örnekler görülmektedir. Renk, doku ve 

boyut açısından farklılıklar taşıyan, çeşitli türden ağaçların birlikte kullanımı ile değişik 

görsel etkiler yaratan kompozisyonlar oluşturulabilmektedir. Tüm bu düzenlemeler 

kapsamında ağaç, dış mekanda insan ölçeği sağlamakta ve insan gereksinimlerine cevap 

vermektedir (Bakan ve Konuk 1987, Giritlioğlu 1991). 
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Şekil 4.72. Ağaç kullanımı ile oluşturulan mekansal etkiler (Giritlioğlu 1991) 

 

Kullanım açısından olumsuz etki yaratmaması için dış mekan tasarımında bitki 

ve ağaç türlerinin seçilmesi önem taşımaktadır. Yürüyüş alanı üzerinde yer alan ağaçlar, 

yumuşak meyvesi olan türlerden seçilmemelidir. Ağacın meyvesinin düşmesi, zeminde 

yürünmesi zor, kaygan yüzeyler oluşturduğu için tehlikelidir. Bitkiler ise zehirli ve 

dikenli olmamalıdır. Tehlike yaratabilecek başka bir konu ise ağaç ve çalıların 

dallarıdır. Yürüme esnasında, göz ve yüz yaralanmalarını önlemek için dallar 

budanmalıdır. Görme engelli kişilerin kullanımı düşünülerek, bu konuya özellikle 

dikkat edilmelidir (Leonard 1979). 
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4.3. Sosyal Faktörler  

 Meydanların niteliğini etkileyen sosyal faktörler, toplum yapısı, sosyal 

etkinlikler, çeşitlilik, güvenlik ve yaya özellikleri başlıkları altında ele alınmıştır.  

 
 4.3.1. Toplum Yapısı 

 Meydanların kent içinde kullanılmasını ve sahiplenilmesini sağlayan faktörler 

arasında, kullanıcı özelliklerinin değerlendirilmesi önemli bir yere sahiptir. 

Kullanıcıların sosyal nitelikleri tasarımda düşünülmelidir. Meydanlar, kentte yaşayan 

farklı sosyo-kültürel ve ekonomik yapıya sahip, cinsiyet ve yaş ayrımı olmaksızın tüm 

bireylerin eşit olarak kullanabildiği alanlar olmalıdır. Bu kapsamda, meydanda farklı 

kullanıcı profillerine hitap eden çeşitli düzenlemeler yer almalıdır. Meydanda ve 

çevresinde yer alan işlevlerin çeşitliliği, alanın her tür birey tarafından kullanılmasını 

sağlayacaktır. 

 
 Toplumda yer alan alışkanlıklar, davranış biçimleri, ortak anılar tasarımlarda göz 

ardı edilmemelidir. Örneğin kültürümüzde önemli bir yere sahip olan su öğesinin yeni 

tasarımlarda farklı biçimlerde kullanılması sayesinde, geçmişten gelen alışkanlıkların ve 

davranış biçimlerinin devamlılığı sağlanabilir. Toplumda sevinç ve üzüntü yaratan 

olayların, meydanlarda farklı düzenlemeler ile anılması da meydanın sosyal açıdan 

önemini arttıracak, alanın sahiplenilmesini kolaylaştıracaktır.  

  
4.3.2. Sosyal Etkinlikler 

 Meydanlarda, tüm kent halkına hitap eden sosyal etkinliklerin düzenlenmesi 

kullanımı arttırmaktadır. Konser, gösteri, kutlama, yarışma gibi etkinlikler, meydana 

bulunduğu bölgeden ve bölge dışından pek çok kişiyi çekmektedir. Etkinlik türlerinin 

seçilmesinde, toplum yapısı düşünülmelidir. Toplum için önemli günlerde ve 

dönemlerde etkinliklerin düzenlenmesi önem taşımaktadır. Örneğin, ülkemizde 

Ramazan aylarında, meydanlarda geleneksel kutlamaların yapılması, kentte ilgi 

çekmektedir ve bu etkinliklerin düzenlendiği meydanlar bu süreçte çok sayıda kişi 

tarafından kullanılmaktadır. Sosyal etkinlikler, kent halkının ilişki kurmasına yardımcı 

olarak meydanlara canlılık getirmektedir. 
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Pek çok meydanda farklı sosyal etkinlikler gerçekleştirilmektedir. Chicago’daki 

First National Bank Plaza’da yaz akşamları konserler düzenlenmekte, bu konserler 

çalışanların iş sonrasında kent merkezinde kalmasını sağlamaktadır. San Francisco’daki 

Ghirardelli Meydanı’nda Sokak sanatçıları gösteriler yapmakta, Seattle’da farklı 

meydanlarda, Eylül ve Temmuz ayları süresince her gün, dans, müzik ve tiyatro 

gösterileri yapılmaktadır. Meydanlardaki kullanıcı sayısı etkinliklerin olduğu günlerde, 

diğer günlere oranla oldukça artmaktadır. Dört farklı etkinliğin gerçekleştiği 

meydanlarda yapılan bir araştırma bu durumu kanıtlamıştır. Katılımcılardan % 87’si 

alana ilk kez geldiğini ifade etmiştir. Meydanlarda bazı etkinliklerin düzenlenebilmesi 

için geçici veya kalıcı bir sahnenin sağlanması istenebilir. Sahnenin konumu yapılırken, 

izleyenlerin güneşe karşı baktırılmaması ve meydandaki normal sirkülasyonun 

kesilmemesi gerekir. Ayrıca, herkesin görebileceği şekilde hazırlanmış duyurular ile 

sosyal etkinliklerin yapılacağı zamanların ilan edilmesi, etkinliğin amacına ulaşması 

için önem taşımaktadır  (Marcus ve Francis 1990). 

 
4.3.3. Çeşitlilik  

 Meydanlarda, görsel ve işlevsel olarak sağlanan çeşitlilik, kullanıcıların 

psikolojik olarak gereksinim duyduğu bir özelliktir. Çeşitlilik, farklı öğelerin uyum 

içinde bir araya getirilmesi olarak tanımlanabilir. Bu kapsamda, meydanda yer alan 

aktivitelerin, işlevlerin ve mekansal düzenlemelerin çeşitlilik göstermesi sayesinde, 

monoton ve sıkıcı bir çevrenin oluşması engellenebilmektedir. 

 
 Kent merkezlerindeki plazalarda yapılmış araştırmalarda, çeşitliliğin ilgi çekici 

olduğu görülmüştür. Çalışmalar sonucunda, ağaç, çalı, çeşme, heykel gibi peyzaj 

elemanlarının kullanılması, mekansal eklemeler, köşeler, nişler ve kot farkı 

değişimlerinin oluşturulması ile plazalarda sağlanan form, doku ve renk çeşitliliğinin 

istenilen unsurlar olduğu görülmüştür. Bu çalışmaların yapıldığı kentlerden olan New 

York ve San Francisco’da, çok çeşitli renk, doku, oturma alanları, peyzaj elemanları 

gibi öğelere sahip alanların, yoğun olarak kullanıldığı saptanmıştır. Bu kentlerde 

yaşayan ve gün içerisinde kapalı mekanlarda, standart bir ortam içinde çalışan insanlar 

üzerinde, bu tür çeşitliliğe sahip alanların rahatlatıcı bir etki yarattığı belirlenmiştir 

(Marcus ve Francis 1990). 
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4.3.4. Güvenlik 

 Meydanların etkin bir şekilde kullanılabilmesi için güvenliğin sağlanması 

gereklidir. Meydanlar, kadın, erkek, yaşlı, genç ve çocuklar tarafından gece ve gündüz 

güvenli bir şekilde kullanılabilmelidir. Bu açıdan, meydanın çevresindeki binaların gece 

de kullanım olanağı sağlaması ve aydınlatmanın yeterli olması önem taşır. Gece 

meydanda, karanlık ve göz önünde olmayan bölgeler bulunmamalıdır. Meydanın 

çevresinde, metruk bir yapı veya yapıların yer alması, güvenlik açısından tehlike 

yaratabilmektedir. Kullanıcıları rahatsız eden, olayların yaşanmaması için, meydanlar 

güvenlik açısından kontrol edilmelidir. Meydanın güvenliğinde etkili olan başka bir 

konu ise trafiktir. Meydan ve araç trafiği arasında belirli bir ayrım yapılmalı, meydana 

yaya ulaşımı güvenli bir şekilde sağlanmalıdır. Bu kapsamda, meydanın çevresinde 

trafik hızının çok yüksek olmaması da önem taşımaktadır. 

 

4.3.5. Yaya Özellikleri 

 Meydanlar üzerinde etkili olan fiziksel faktörlerin incelenmesi, aslında bu 

faktörlerin kullanıcılar üzerinde yarattığı etkinin değerlendirilmesidir. Meydanların 

kullanıcıları insanlar, yani yayalardır. Tasarım sürecinde fiziksel çevrenin, dış mekanda 

insan için nasıl bir ortam oluşturduğunun düşünülmesi gereklidir. Bunun için, insanın 

yaya olduğu durumdaki algısı bilinmelidir.  

 
 Yaya aktiviteleri, dinamik ve statik olmak üzere iki gruba ayrılmaktadır. 

Dinamik aktiviteler, temel olarak yürümek ve gezinmektir. Bu eylemler, doğal olarak 

her ortamda gerçekleşmektedir ancak bazı durumlarda kültür, bu aktivitenin nasıl, ne 

zaman, nerede, kimlerle ve nasıl yapılacağını belirler. Statik aktiviteler ise, oturmak ve 

ayakta durmak, çömelmek, uzanmak, uyumak gibi örnekleri olan eylemlerdir. Bu 

eylemler kültüre göre değişkenlik göstermektedir. Hindistan’da kabul gören bir hareket, 

Amerika için kabul edilemeyecek bir davranış olabilmektedir (Rapoport 1991). 

 
 Üstündağ (2003), kenti hissetmenin, tanımanın ve algılamanın tek yolunun 

yürümek olduğunu belirtmiş ve kentsel yaşanabilirliğin sağlanmasında yürümenin 

anahtar kelime olabileceğini ifade etmiştir. İnsanların, yaşadıkları çevrenin değerlerini 

tanımaları ve sevmeleri için, öncelikle algılamaları ve anlamaları gerekmektedir. Bu 

sayede, değerlerin farkına varılabilir ve sürdürülmesi için çaba harcanabilir. Yürümek, 
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çevreyi ve kenti daha iyi algılamamızı sağlamanın yanı sıra yüz yüze ilişki olanağı 

yaratarak sosyal iletişim kurulmasına fırsat tanır, boş zamanları değerlendirir, eğlence 

yaratır ve ekonomik ulaşım seçeneğidir (Üstündağ 2003). 

 
Yaya aktiviteleri ve motorlu araçlar için gereksinim duyulan çevresel karakterler 

birbirinden farklıdır. Yaya aktiviteleri, motorlu araçlara karşıt olarak düşük bir hız ile 

gerçekleşmektedir. Hız,  çevrenin akılda kalır özelliklerinin ve karmaşıklığının 

algılanmasında önemli rol oynamaktadır. Yayalar ve motorlu araçlarda bulunan kişiler, 

kentsel çevreyi oldukça farklı algılamaktadır. Kentin algısı, dinamik olarak 

gerçekleşmektedir. Kent sürekli izlenmektedir ve kente ilişkin imaj akılda kalır 

özelliklerin bir araya gelmesi ile oluşmaktadır. Hız, bu özelliklerin ortay çıkış süresini 

etkilemektedir. Örneğin, 5 dakika yürüme ile görülen şeylerin sayısı, 5 dakika araç 

içinde hareket edildiğinde görülen şeylerin sayısından oldukça az olmaktadır (Şekil 

4.73). Araç kullanma, hızın yanı sıra, konsantrasyon gerektirmesi nedeniyle de, 

çevrenin algılanmasını azaltmaktadır. Yayalar bu nedenlerden dolayı, çevrenin daha 

fazla farkına varabilmekte, düşük hızla gerçekleşen hareketleri ile form ve aktivitelerin 

farklılıklarını algılayabilmektedir. Yürüyen bir kişi çevresini gözlemlemekte ve pek çok 

detayı incelemektedir (Rapoport 1991).  

 

 

Şekil 4.73. Hız ve akılda kalır farklılıkların ilişkisi (Rapoport 1991’den aktarılarak) 

 
Bu davranış biçimine bağlı olarak yayalar mekanda ilginçlik, çeşitlilik ve hızlı 

değişimin etkilerini görmek istemektedir. Ani yön değişimleri, kısa bakış açısı, düzensiz 

ritimler, yüksek oranda kapalılık etkisi olan dar asimetrik mekanlar, karmaşıklık, odak 

noktaların sıklıkla kullanımı ve sembolik elemanlar, yayanın dış mekanda ihtiyaç 
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duyduğu biçimlenmelerdir. Motorlu araç trafiği düşünüldüğünde bu tip mekanlar, araç 

kullanımı için uygun olmamaktadır. Yüksek hız için, bu oluşuma tümüyle karşıt olarak, 

geniş bakış açısı veren açılımlar, basitlik ve büyük ölçek gerekmektedir (Şekil 4.74). 

Araçlar için uygun olan bu çevreler, yayalar için sıkıcı mekanlar oluşturmaktadır (Oktay 

1996, Rapoport  1991). 

              

 
Şekil 4.74. Motorlu araçlar (a) ve yaya mekanları (b) için gerekli olan algısal özellikler 
(Rapoport 1991’den aktarılarak) 

 
 İnsanların yaya olarak kullandığı meydanlar, tanımlanmış olan özellikler 

çerçevesinde kullanım olanağı sağlamalıdır. Bu mekanlarda yaşam, yaya olarak 

gerçekleşir. İnsanlar, birbiri ile ilişki kurma fırsatını da ancak yaya oldukları takdirde 

elde etmektedir. Otomobil ya da tren camından sadece bir anlık bir bakış 

yakalanabilmektedir ve bu şekilde anlamlı bir sosyal ilişkinin kurulması olanaksızdır. 

İnsanın koşarken ve yürürken sahip olduğu hız, saatte 5-10 kilometre arasında 

değişmektedir. Hızın artması, insanın çevresine ilişkin bilgi edinme imkanını 

azaltmaktadır. Trafikte bir kaza olduğunda, sürücünün ne olduğunu anlayabilmek için 

aracının hızını saatte 5 kilometreye düşürmesi bu durumu açıklayan bir örnektir (Gehl 

1987). 
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 Kentte yaşayanların kentle ve birbirleri ile ilişki kurmasını sağlayan meydanlar, 

insan ölçeği taşıyan ve yaya gereksinimlerini karşılayan mekanlar olmalıdır. Otomobil 

ulaşımı için uygun bir caddenin yaya sokağı haline dönüştürülmesinde, caddenin sadece 

araç trafiğine kapatılması, bu nedenlerden dolayı yeterli değildir. Araç için uygun olan 

geniş caddenin, çeşitli elemanlar kullanılarak darlaştırılması ve insan ölçeğine 

getirilmesi gerekmektedir. Bu konuya örnek olarak,  Danimarka, Norre Sundby’de bir 

caddenin yaya sokağına dönüşümü gösterilebilir. 10 metre genişliğindeki yolda,  alçak 

üst örtü  kullanımı ile insan ölçeğinin yakalanması sağlanmıştır (Şekil 4.75).  İnsanların 

birbirini duymasına, görmesine ve detayların bir bütün olarak algılanmasına olanak 

tanıdığı için küçük mekanlar sıcak ve kişisel bulunmaktadır (Gehl 1987). 
 

                      

                       

             Kesit 

    

Şekil 4.75. Danimarka’da yaya sokağına dönüştürülen bir yol (Gehl 1987) 

 

 Yayanın içinde bulunduğu mekanı algılaması, göz seviyesi ve bakış açısına bağlı 

olarak farklılaşmaktadır (Şekil 4.76). Tasarımda  en önemli nokta mekan içinde yayanın 

bulunduğu yerin düşünülmesidir. Göz seviyesinden algılanan mekanın etkisi, dış 

mekanların tasarımında başlangıç noktası oluşturmalıdır. Yayanın görüş açısı normal 

koşullarda 9° aşağı ve 27° yukarıdır. Dolayısıyla kentsel mekanlarda, detaylarla olan 

ilişki yukarı doğru azalma göstermektedir (Bakan ve Konuk 1987). 

 
 

Şekil 4.76. Göz seviyesi, bakış açısı ve algılama (Bakan ve Konuk 1987) 
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Bakış açısına bağlı olarak, çok katlı binaların ancak birkaç katı zemin seviyesi 

ile anlamlı bir ilişki kurabilmektedir (Şekil 4.77). İlk iki kat, dış mekanla güçlü ilişki 

içindedir. Bu katlardaki işlevlerin, dış mekan yaşantısına katkı sağlayan türden 

olmasının meydanların canlılığına katkıda bulunabileceği düşünülmektedir (Gehl 1987). 

                                            

Şekil 4.77. Zemin seviyesi ve yaya algısı (Gehl 1987’den aktarılarak) 

 
Yaya algısının yanı sıra, mekanın şekillenmesinde düşünülmesi gereken bir 

başka özellik ise yaya hareketidir. Yayalar genel olarak, dolaysız ve kısa 

ulaşabilecekleri güzergahları seçmektedir. İnsanların, belirledikleri yönelimden büyük 

sapmalar yapmayı isteksizce kabul ettiği görülmüştür. Ulaşılmak istenilen hedef, görüş 

alanları içerisinde olduğu takdirde, o noktaya dolaysız olarak yönlenilmektedir. Sadece 

büyük engeller, trafik, bariyer gibi çeşitli elemanlar, bu yönelimi kesebilmektedir. Yaya 

hareketinin belirlenmesi ile ilgili olarak, Copenhagen meydanında bir araştırma 

yapılmıştır. Araştırma sonucunda, meydanın güneşli bölümünden geçilmesi ve bir kaç 

basamağın kullanılması gerekmesine rağmen, yayaların meydanda, kısayol oluşturan 

diyagonal geçişler yaptığı gözlemlenmiştir (Şekil 4.78). Meydanın çevresinde dolaşımı 

seçenler, sadece bebek arabası olan kişiler ve bisikletliler olmuştur (Gehl 1987). 

Meydanlarda, yayanın ulaşmak isteyeceği önemli noktalara dolaysız ulaşım olanağı 

sağlanmalı, kent mobilyaları bu ulaşımı kesmeyecek şekilde konumlandırılmalıdır. 
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Şekil 4.78. Copenhagen’da bir meydandaki yaya dolaşım güzergahları (Gehl 1987) 

 

4.4. Ekonomik Faktörler 

Meydanların, niteliğini etkileyen ekonomik faktörlerin araştırılması kapsamında, 

gerçekleştirilmesi için belirli bir mali kaynak gerektiren unsurlar ele alınmıştır.  

 

4.4.1. Temizlik ve Bakım 

Meydanların, niteliklerini süreç içinde koruyabilmesi için, düzenli olarak 

temizlik ve bakımın yapılması gerekmektedir. Bakımsız alanlar, çekiciliğini 

kaybetmekte zamanla kullanılmayan yerler haline gelmektedir. Vandalizm ve olağan 

süreçte oluşan yıpranmalar sonucunda, meydanda yer alan döşeme kaplaması, bank, 

heykel gibi kent mobilyaları ile çevredeki yapılar zarar görebilmektedir. Bu kapsamda, 

niteliği bozulan elemanların değiştirilmesi ya da onarılması gerekir. Bitki ve ağaçların 

bakımı, havuz temizliği, genel temizlik ise meydanda periyodik olarak yapılması 

gereken bakım çalışmalarıdır.  

 
Onarım, yenileme çalışmaları ve bakım için gerekli personelin sağlanması, 

belirli bir mali kaynağın ayrılmasını gerektirir. Ayrıca, meydanda yer alan bir havuz, 

bakım dışında, enerji tüketimi ile belirli bir işletim maliyeti de getirmektedir. Marcus ve 

Francis (1990), San Francisco PG&E Plaza’ daki, büyük kaskatlı havuzun, bir dönem 

enerji maliyeti nedeniyle çalıştırılamadığına değinmiş, bu nedenle havuz inşa edilmeden 

önce, işletim ve bakım maliyetinin karşılanmasının düşülmesi gerektiğini ifade etmiştir 

(Marcus ve Francis 1990). 

 
Maddi kaynağın kısıtlı olması durumunda, daha az bakım gerektiren, düşük 

maliyetli elemanların kullanılması tercih edilmelidir. Örneğin, bazı bitki türleri ve 
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ağaçlar daha az bakım gerektirmekte, döşeme kaplaması için seçilen malzemenin, kentte 

yaygın kullanılan ve düşük fiyatlı ürünlerden seçilmesi ile zeminde yapılması gereken 

onarımlar daha düşük maliyette yapılabilmektedir.  

 
4.4.2. Etkinlik Organizasyonu 

 Meydanlara canlılık getiren, konser, gösteri, yarışma gibi etkinliklerin 

düzenlenmesi de belirli bir mali kaynak gerektirmektedir. Meydanların kullanımını 

arttıran bu tür etkinliklerin, sürekli olması ve çeşitlilik göstermesi önem taşımaktadır. 

Etkinlikler belirli aralıklarla tekrarlanmalıdır ve meydanda, sürekli olarak aynı etkinlik 

gerçekleştirilmemelidir. Bu kapsamda, sürekli ve değişen etkinliklerin organizasyonu 

için belirli bir mali kaynağın sağlanması gerekmektedir. Yönetim için ek bir maliyet 

oluşturan etkinlikler, maddi olanakların yetersiz olduğu durumlarda destekleyici 

firmalar bulunarak gerçekleştirilmeli, meydanlar bu açıdan eksik bırakılmamalıdır.  
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5- ALAN ÇALIŞMASI 

 

Bu bölümde, Bursa’da kent meydanı olarak tanımlanan Orhangazi Meydanı ve 

Ahmet Taner Kışlalı Meydanı ele alınmış, iki çalışma alanı, tarihsel süreç içindeki 

gelişim; doğal, fiziksel, sosyal ve ekonomik faktörlere ilişkin analizler; kullanıcı 

yoğunluğu ve profilinin belirlenmesi ve kullanıcı görüşlerinin değerlendirilmesi 

kapsamında incelenmiştir. 

 
5.1. Çalışma Alanlarının Seçilme Nedeni  

 Bursa’da kent halkının sosyal etkinliklerine zemin oluşturan, kent meydanı 

niteliği taşıyan iki örnek olmaları nedeniyle, Orhangazi ve Ahmet Taner Kışlalı 

meydanları çalışma alanı olarak seçilmiştir. Tarihsel süreçte farklı kullanım biçimlerine 

sahip olmuş iki alan, kent meydanı olarak düzenlenmiş, Bursa’da kentsel yaşama 

kazandırılmıştır. Günümüzde, Bursa’da kent meydanı olarak tasarlanmış sadece bu iki 

örnek alan yer almaktadır. Orhangazi Meydanı Osmangazi İlçesi sınırları içerisinde, 

Ahmet Taner Kışlalı Meydanı ise, Yıldırım İlçesi sınırları içinde bulunan Bursa’nın 

gerçek anlamdaki tek kent meydanlarıdır. Nilüfer İlçesi içerisinde, İhsaniye Kent 

Meydanı olarak adlandırılan bir alan bulunmaktadır, ancak bu alan İhsaniye Kent 

Meydanı olarak tanımlanmış olsa da henüz bir düzenlemenin yapılmadığı görülmektedir 

(Şekil 5.1). Meydan düzenlemesi için bir proje hazırlanmıştır fakat henüz 

uygulanmamıştır. Alan bu şekliyle Nilüfer Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikler 

için kullanılmaktadır. 

  

Şekil 5.1. İhsaniye Kent Meydanı’nın yapılacağı alan ve alandaki ilan panosu  
     (Şahin 2005) 
  

Çalışma alanları kent meydanı olarak, çeşitli kentsel donatı öğelerinin bir arada 

kullanıldığı, kentsel etkinlikler için kullanılabilecek boyutta alanlardır. Bu açıdan iki 

meydanın çok yönlü olarak incelenebilme olanağı taşımaları çalışma alanı olarak 
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seçilmelerinde etkili olmuştur. Dolayısıyla, Bursa’da yer alan daha küçük ölçekli, 

mahalle düzeyindeki bazı meydanlar inceleme dışında bırakılmıştır. Tarihsel süreç 

içinde oluşumu incelen ve pek çok kentimizde örnekleri bulunan Cumhuriyet’in 

sembolü olmuş meydanların bir örneği Cumhuriyet Alanı, yani halk arasındaki adı ile 

Heykel Meydanı ise, sahip olduğu işlevin farklılığı nedeniyle çalışmaya dahil 

edilmemiştir. Cumhuriyet Alanı tarihsel süreçte tören, bayram gibi özel günlerde 

kullanılan bir alan olmuş, halk, meydanı sosyal etkinlikler için kullanamamıştır. 

Mekansal olarak bakıldığında, meydanın bu tür bir kullanıma olanak sağlayacak bir 

yapısının olmadığı da görülmektedir. Meydan Atatürk Anıtı’nın çevresinde 

dolaşılabilecek çok geniş olmayan sert zemin alana ve çevresinde sadece görsel etkisi 

olan iki yeşil adaya sahiptir. Günümüzde, meydanın güneyinde yer alan Defterdarlık ve 

Kent Müzesi (Eski Adliye binası) arasında kalan alan, daha önceki bir bölümde ifade 

edildiği gibi, Kent Müzesi’nin açılması ve amfinin yapılmasından sonra küçük ölçekli 

bir meydana dönüşmüştür. Kent Müzesi öncesinde, anıtın arkasındaki bu alan gençlerin 

sahiplendiği ıssız bir kent mekanı iken, Müze’nin yapımından sonra gençlerle birlikte 

farklı kullanıcıları olan bir yer haline gelmiştir. Günümüzde bu alanda konser, film 

gösterisi gibi sosyal etkinlikler düzenlenmektedir (Şekil 5.2). Alanın kentsel mekan 

olarak kazanılması önemli görülmesine karşın, çalışma kapsamına alınmamasının 

nedeni mekanın küçük bir alan olması, kent meydanı niteliği taşıyacak boyuta ve 

incelenecek farklı kentsel donatı elemanlarına sahip olmamasıdır. Kent Müzesi Meydanı 

olarak tanımlanan alan, kullanıcı sayısında oluşan artışla ilişkili olarak, Bursa halkının 

bu tür alanlara olan gereksinimini kanıtlayan önemli bir örnek olarak görülmelidir.  

  
Şekil 5.2. Kent Müzesi Meydanı’nda film gösterisi (www.bursa-bld.gov.tr.) ve kentteki   

    afişleri (Şahin 2005) 
 
 Bursa kenti içerisinde meydan olarak adlandırılan bazı alanlar ise aslında kent 

trafiğinin düğüm noktaları olan kavşaklardır. Günümüzde Cumhuriyet Alanı’nın 
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ortasından geçen Atatürk Caddesi yoğun araç trafiğinin egemen olduğu bir kavşak 

haline gelmiştir.  Halk arasında Heykel Meydanı olarak anılan bu mekana ilişkin 

Bursalıların zihinlerinde artık, genellikle Atatürk Anıtı, saat ve kavşak canlanmaktır. Bu 

alanın dışında kentte meydan olarak tanımlanan, Fomara Meydanı, Çekirge Meydanı 

gibi alanlar da birer trafik kavşağıdır. Bu nedenle, meydan olarak tanımlanan bu tür 

örnekler çalışma kapsamına alınmamıştır. 

 

5.2. Çalışma Alanlarının Bursa Kent Gelişimi İçinde İncelenmesi  

Çalışma alanlarının tanınabilmesi için, bulundukları bölgelerin tarihsel süreçte 

nasıl bir oluşum süreci yaşadığının bilinmesi önem taşımaktadır. Bu kapsamda çalışma 

alanlarının yer aldığı bölgeler, Bursa’nın tarihsel gelişimi içerisinde incelenecektir. 

Çalışma alanlarından biri olan Orhangazi Meydanı, Sultan Orhan’ın külliyesini inşa 

ettirdiği ve ilerleyen dönemlerde gelişerek kentin merkezini oluşturacak bölge içerisinde 

şekillenmiştir. Ahmet Taner Kışlalı Meydanı ise, Osmanlı sultanlarından Yıldırım 

Beyazıt’ın külliyesini inşa ettirmesi ile oluşmaya başlayan yerleşim bölgesi içinde yer 

almıştır. 

 
5.2.1. Bursa’nın Tarihi Gelişimi 

Bursa, tarihsel süreçte farklı uygarlıklara ev sahipliği yapmış bir kenttir. Çeşitli 

yüzey çalışmaları sonucunda, Bursa’daki ilk yerleşmelerin, M.Ö. 6000 ile 2000 yılları 

arasındaki dönem olarak kabul edilen Kalkolitik çağa ait olduğu belirlenmiştir. Bazı 

buluntulara göre ise bu tarihin 8000 yıl öncesine uzandığı öne sürülmüştür. Osmanlılar 

tarafından fethedilmeden önce adı Prusa olan kent, Bithynia Kralı Prusias I tarafından, 

M.Ö. 185 yılında, Kartacalı komutan Hannibal’ın önerisiyle Bergama Krallığı’na 

yönelik saldırılar için bir askeri üs, konaklama, yığınak ve ikmal merkezi olarak 

kurulmuştur. Prusa, M.Ö. 74 yılına kadar Bithynia Krallığının bir kenti olmuş, bu 

tarihten sonra Roma’ya bağlanmıştır. 395 yılından sonra Roma İmparatorluğu’nun ikiye 

ayrılması ile, Prusa ve çevresinde Bizans dönemi başlamıştır (Akkılıç 2001). Bu dönem, 

6 Nisan 1326 tarihinde, Prusa’nın Sultan Orhan tarafından, uzun süren bir kuşatmanın 

sonucunda fethedilmesine kadar devam etmiştir. 

 
Bursa’nın İslam öncesi dönemine ait bazı bilgilere, Roma İmparatoru Trianus 

(98-117) döneminde, 111-112 yılları arasında Bithynia Valisi olan Genç Plinius’un 
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İmparator’a yazdığı mektuplardan ulaşılmıştır. Bu mektuplara göre, kentte Vali’nin 

buyruğunda bir Senato Meclisi yer almış ve kentteki yapıların inşa edilmesinde çok titiz 

davranılmıştır. Ayrıca, kentte çok geniş bir meydan olup, meydanın etrafında büyük bir 

köşk ve kütüphane, ortasında ise Trianus’un heykeli konumlanmıştır. Sözü edilen 

meydan, Tophane’deki büyük kapıdan, Hastane’ye kadar olan alanda yer almıştır 

(Kaplanoğlu 2002). 

 
Sultan Orhan tarafından fethedildiğinde Bursa’nın, hisar içinde 7 mahallede 

1000 dolayında ev, 7 kilise veya manastır, 20 dolayında dükkandan oluşan bir çarşı ve 1 

hamamdan meydana geldiği belirtilmiştir. Hisar dışında ise Yahudiler, az sayıda Rumlar 

ve yabancıların yaşadığı küçük yerleşmeler ile ipek alışverişinin yapıldığı bir pazaryeri 

yer almıştır (Akkılıç 2001). 

 
Bursa’da kentsel gelişim, var olan bir kentin başkalaşımı ve yeni bir kentin 

kurulmasını kapsamıştır. Fetihten sonra, Haggia Elias Manastırı’nın bir bölümü camiye 

dönüştürülmüştür. Diğer bölümü ise, Osman Gazi’nin kuşatma yıllarında parlayan 

kubbesini gördüğü ve oraya gömülmeyi vasiyet ettiği yer olmuştur. Manastırın başka bir 

binası medrese yapılmış, Tekfur sarayı ise Bey sarayı haline getirilmiştir. Saraydan, 

günümüze birkaç duvar kalıntısı ulaşabilmiştir. Konut dokusunda, Sultan Orhan ve 1. 

Murat dönemlerinde yaptırılan birkaç mescit, medrese, hamam dışında fazla yapısal bir 

değişiklik olmamıştır. Kentin savunmasını güçlendirmek için, güney bölümüne ikinci 

bir sur daha eklenmiştir (Yenal 1996a). 

 
 Osmanlı Kenti olarak Bursa’nın kurulması ise, Sultan Orhan’ın 1340’larda 

Hisar’ın doğusunda kalan bir alanda külliyesini inşa ettirmesi ile başlamıştır (Yenal 

1996a). Külliyenin inşa edildiği yer, o dönemde, Çakırhamam ve Setbaşı arasında, 

Gökdere’nin yatağı olan fundalık ve bataklık bir yerdir. Sultan Orhan, içine girilmeye 

korkulan bu bölgede, cami (Orhan Cami), han (Emir Han ya da Bey Han), hamam 

(Orhan Hamamı, bugün Aynalı Çarşı) ve imaret inşa ettirmiştir. Bu gün Pirinç Han’ın 

bulunduğu yerin At Pazarı olmasından sonra, bu bölge güvenli hale gelmiştir. 

Külliye’nin bulunduğu bölgenin o dönemde oldukça ıssız olması nedeniyle, ikindiden 

sonra oraya gitmek isteyenlerin tereddüt ettiği çeşitli kaynaklarda ifade edilmiştir. 

Sultan Orhan, Anadolu’dan gelen Türk boylarına yer hazırlamak amacı ile külliyesini 
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sur dışında inşa ettirmiş, zamanla külliyenin çevresinde konut alanları gelişmiştir 

(Kaplanoğlu 2002). 

 
Külliye duvarlarla çevrili bir alanda yer almıştır. Bu bölge, Osmanlı tarihçileri 

tarafından Aşağı Hisar olarak adlandırılmıştır. Duvar sonraki yıllarda kaybolmuştur. Bu 

yerleşimin iki kapısını oluşturan, Taş Kapı ve Demir Kapı konut ve ticaret bölgesi 

içinde birer yer adı olarak benimsenmiştir (Yenal 1996a). 

 
 Sultan Orhan’ın külliyesini inşa ettirmesinden sonra, yönetici olan diğer 

padişahlar da kendi dönemlerinde kentin farklı bölgelerine külliyelerini inşa ettirerek, 

Bursa kentinin gelişimini belirlemişlerdir. 1370 yıllarında 1. Murat, hisarın 3.5 km 

batısında Çekirge’de 1. Murat Hüdavendigar külliyesini yaptırmıştır. Merkeze uzak bu 

yerleşme, 20. yüzyıl ortalarına kadar kentin çevre yerleşmesi olarak kalmıştır. 1390 

yıllarında, Yıldırım Beyazıt, kentin 2.5 km doğusunda Yıldırım külliyesini inşa 

ettirmiştir. 1420 yıllarında 1. Mehmet kentin doğusunda Yeşil, 1440 yıllarında ise 2. 

Murat kentin batısında Muradiye külliyelerini inşa ettirmiştir. Sultanların külliyeleri 

dışında, hanedan üyeleri ve üst düzey yöneticiler daha küçük ölçekli külliyeler 

yaptırmışlardır. Bu külliyeler mahallelerin merkezlerini oluşturmuştur (Yenal 1996a). 

 
Külliyeler, birbirinden ayrı ve uzak alanlara kurulmuş, aralarında büyük boş 

alanlar yer almıştır. Boşluklar, Cumhuriyet dönemine kadar tam anlamıyla dolmamıştır. 

Bursa, nüfusunun çok üzerinde bir alana kurulduğu için evlerin geniş bahçeleri olmuş, 

1970’li yıllara kadar süren bu durum nedeniyle kent yeşil bir görünüme sahip 

olabilmiştir (Kaplanoğlu 2002). 

 

5.2.2. Kent Merkezi ve Orhangazi Meydanı’nın Gelişimi  

Sultan Orhan’ın külliyesini inşa ettirdiği alan, diğer padişahlar döneminde 

eklenen yapılarla, Bursa’nın kent merkezi haline gelmiştir. Günümüzde Hanlar Bölgesi 

olarak adlandırılan bu alan önemli bir ticaret merkezi olmuştur. Orhan Gazi’nin inşa 

ettirdiği Emir Han ve çevresinde yer alan dükkanlar, bu bölgede oluşacak çarşının ilk 

yapılarıdır. Çarşı, zaman içinde eklenen diğer yapılarla günümüzdeki biçimi kazanmış, 

Uzun Çarşı aksı bu süreçte oluşmuştur. Yıldırım Beyazıt ve 1. Mehmet dönemlerinde 

yapılmış hanlar, bu alanın ticaret bölgesi olarak belirginleşmesini sağlamıştır. 
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Murat Hüdavendigar, Emir Han’ın Bursa’daki yoğun ticarete yeterli olmadığını 

görmüş, hanın güneybatısında başka bir han yaptırmıştır. Bu han, tartma işlemini yapan 

kapan yani kantarın bulunduğu resmi bir yer olması ile, daha sonra Kapan Han adını 

almıştır. Vali Reşit Mümtaz Paşa zamanında (1903-1906), yol açımı sırasında hanın 

büyük bölümü yıktırıldığı için han gelişecek uzun çarşı aksına katkı sağlayamamıştır. 

Yıldırım Beyazıt, Orhan Gazi’nin belirlediği çarşı merkezini geliştirmiş, Emir Han’ın 

güneyinde Ulucami’yi, kuzeyinde ise o dönemin bankası olan Bedesten’i inşa 

ettirmiştir. Bu şekilde, ipek yolunun uluslararası pazar kentlerinden olacak Bursa’da 

Emir Han ve Bedesten’in sınırladığı çarşı aksı belirginleşmeye başlamıştır. Bursa 

döneminde en büyük Cuma camisi olmuş, Ulucami’nin bu alanda konumlandırılması, 

kent merkezinin yerini kesinleştirmiştir. Çelebi Mehmet (salt. 1413-1421) döneminde 

ise bu merkeze, batıdan doğuya doğru Eski Harir Han (Arabacılar Hanı), Geyve Han ve 

ikinci bir Harir Han (Yeni İpek Hanı) eklenmiştir. Bu sayede doğu-batı doğrultusunda, 

kuzeyinden sınırlanmış bir Uzun Çarşı aksı belirgin hale gelmiştir. Bursa, 1453’te 

İstanbul’un fethine kadar hızlı gelişmesini sürdürmüştür. Yeni başkentin önem 

kazanmasına rağmen,  Bursa yine de ihmal edilmemiştir. Kentte sultanlar tarafından 

olmasa da, yeni camiler, hanlar, hamamlar ve imaretler yapılmıştır. 2. Beyazıt (1481-

1512) döneminde kentin uluslararası ticaretteki öneminin devam etmesi nedeniyle, Koza 

Han, Pirinç Han, Tahıl Han gibi ticaret merkezleri inşa edilmiştir (Akkılıç 2001). 1491 

yılında yaptırılan Koza Han bu adı almadan önce, ilk olarak Yeşim Han, sonrasında ise 

Acem Han ve Şimleş Han isimleri ile anılmıştır (Yenal 1996a). 

 
Emir Han’dan sonra, Kanuni’nin sadrazamı Semiz Ali Paşa’nın yaptırdığı Tahıl 

Han’a kadar Bursa’da 25 han yaptırılmıştır. Bu süreçte ve 17. ve 18. yüzyıllarda daha 

küçük ahşap hanlar da inşa edilmiştir. Bu hanların bir kısmı, kentsel ölçekli ticaret ve 

üretime, 5 veya 6 tanesi ise uluslararası ticarete hizmet etmiştir (Yenal 1996a). 

 
Orhangazi Meydanı’nın yer alacağı alan, Osmanlı döneminde inşa edilen yapılar 

arasında kalarak şekillenmiştir. Alanı çevreleyen yapılar o dönemde, batıda Ulucami, 

Medrese, Mektep, kuzeyde Koza Han, Zeytin Han, Küçük Zeytin Han, doğuda Orhan 

Cami ve arkasında İmaret Ambarı olmuş, Zeytin Han ve Küçük Zeytin Han’ın hemen 

arkasında bugün Aynalı Çarşı olan Orhan Hamamı, hamamın batısında Ulucami’nin 
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kuzeyinde ise Emir Han yer almıştır. Alan, bu süreçte yapılar arasında kalan ağaçlıklı 

bir yerdir (Şekil 5.3) 

 
1-Ulucami, 2-Ulucami Şadırvanı, 3- Şengül Hamamı, 4- Muvakkıthane, 5- Emir Hanı, 6- Orhan Gazi Hamamı 
(Aynalı Çarşı), 7- Koza Hanı, 8- Zeytin Hanı, 9- Küçük Zeytin Hanı, 10- Medrese, 11- Mektep, 12- Medrese, 13- 
Mısri Tekkesi, 14- Mısri Mezarlığı, 15- Genel Tuvalet, 16- Vaiziye Medresesi, 17- Kapan Hanı, 18- Doğangözü 
Hanı, 19- Orhan Cami, 20- İmaret Ambarı, 21- Fidan Hanı, 22- Yeni Harir (İpek) Hanı, 23- Geyve Hanı, 24- 
Sandıkçılar Hanı, 25- Bedesten, 26- Sipahiler Çarşısı, 27- Ertuğrul Camisi, 28- Eski Yeni Han, 29- Medrese, 30- 
Yiğit Cedit Camisi, 31- Karacabey Hanı, 32- Kuşbazlar Hanı, 33- İvaz Paşa Medresesi, 34- İvaz Paşa Camisi, 35- 
Meyhaneli Hamamı, 36- Pirinç Hanı, 37- Eski Harir (Arabacılar) Hanı, 38- Sağrıcı Sungur Camisi 

 
Şekil 5.3. Hanlar Bölgesi ve Orhangazi Meydanı olacak alanın konumu (Akkılıç 2001) 

 
Osmanlılar tarafından fethedilmeden önce adı fazla anılmayan, askeri amaçlı bir 

Bizans kenti olan Bursa, fetihten kısa süre sonra önemli atılımların gerçekleştirildiği, 

İpek Yolu’nun düğüm noktasında gelişen, en yoğun uluslararası ticaret merkezlerinden 

biri haline gelmiştir (Akkılıç 2001). Bursa, 1450-1600 yılları arasında dünyanın önemli 

ticaret merkezleri arasında bulunmuş, pamuk, yünlü, özellikle ipek ve baharat 

ticaretinde önemli yere sahip olmuştur. 17. ve 18. yüzyıllarda ise, Celali ayaklanmaları 

ve ipeğe olan talebin Akdeniz ülkelerindeki ekonomik kriz nedeniyle azalması 

sonucunda, Bursa’da küçülme eğilimi başlamıştır (Dostoğlu 1999). 

 
1767 yılında Bursa’ya gezi yapan Alman gezgin Carlsten Niebuhr, Bursa’nın en 

eski kent haritasını çizmiştir (Şekil 5.4). Bu haritaya göre o dönemde, kentin doğu 
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sınırını Yıldırım Darüşşifa’sı, Batı sınırını Muradiye Cami’si oluşturmuştur. Hisar’ın 

kuzeyinde ise, günümüzdeki Altıparmak semti olan, sadece birkaç bloktan oluşan bir 

yerleşim yer almıştır (Akkılıç 2001). 

 
1- İç Kale, 2- Yer Kapı, 3- Zindan Kapı, 4- Kaplıca Kapısı, 5- Hisar Kapısı, 6- Tophane, 7- Ulucami, 8- Orhan Cami, 
9- Yeşil Türbe, 10- Yıldırım Cami, 11- Emir Sultan Cami,  12- Yeşil Cami, 13- Muradiye Cami, 14- Yıldırım 
Darüşşifası, 15- Paşa Konağı (Hükümet Dairesi), 16- Ermeni Mahallesi, 17- Rum Mahallesi, 18- Musevi Mahallesi 

 
Şekil 5.4. Carlsten Niebuhr tarafından çizilmiş, Bursa’nın ilk kent haritası  
                (Akkılıç 2001) 
 

Bu haritanın hazırlanmasından yaklaşık yüz yıl sonra, 1857-1862 yılları arasında 

Osmanlı Erkan-ı Harp subaylarından Suphi Bey tarafından, Suphi Bey haritası olarak 

bilinen 1862 haritası hazırlanmıştır. Niebuhr’un haritası ile Suphi Bey haritası 

arasındaki dönemde, Bursa’nın kapladığı alanın pek değişmediği görülmektedir. 

Bursa’nın gelişimi 17. yüzyıl başlarından, 19. yüzyıl ortalarına kadar durağan kalmış, 

19. yüzyılın ortalarından sonra ise, Endüstri devrimimin etkilerinin Osmanlı 

İmparatorluğu’nda görülmesi ve Batılılaşma kapsamında gerçekleştirilen reformlar 

sonucunda, kentte farklı gelişmeler yaşanmaya başlamıştır. 

 
Bursa’nın 1855 yılında yaşadığı büyük deprem sonrasında çizilmiş Suphi Bey 

haritası, kentin 19. yüzyıldaki yapısı hakkında bilgi vermiştir. 1862 haritası 

incelendiğinde, 19. yüzyılda Bursa’da iki önemli sanayi aksının oluşmuş olduğu 

anlaşılmaktadır. Fabrikalar buharla çalışan ipek ipliği çekme (filatür) makinelerinin 

suya gereksinimi nedeniyle Gökdere ve Cilimboz dereleri çevresinde yer almıştır. Bu 

iki sanayi bölgesi dışında, kentin kuzeyindeki düz alanlarda, ne üretildiği 

tanımlanmamış bazı fabrikalar da işaretlenmiştir. Haritada, kent merkezindeki bazı 
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hanlarda şarap ve sabun üretimi ile depolarının bulunduğu gösterilmiştir. Konut alanları 

az yoğun ve aralıklı olup, birbirlerinden sebze ve meyve bahçeleri, zeytinlikler ve boş 

alanlarla ayrılmıştır. Ticaret merkezi ise, kent merkezinde ilk belirginleştiği  bölüm 

olmaya devam etmiştir. Haritada, bu bölgede 62 han tanımlanmıştır (Bursa 

Ansiklopedisi 2002). Suphi Bey haritasında, Orhan Cami, Ulucami, Koza Han, Saray 

caddesi arasında kalan çalışma alanının,  o yıllarda da yeşil alan olduğu görülmektedir 

(Şekil 5.5). 

 

Şekil 5.5. Suphi Bey haritasında, Orhan Cami, Ulucami, Koza Han, Saray Caddesi ile    
                sınırlanmış alan (Bursa Şehir Kütüphanesi) 

 

Batılılaşma etkileri nedeniyle, Bursa’da 1860 yıllarında çok sayıda ipek fabrikası 

açılmıştır. Ayrıca fabrikaların dışında, kent merkezinde yeni kamu binaları yer almaya 

başlamıştır. 1863 yılında Hükümet Konağı, 1875 yılında Osmanlı Bankası’nın şubesi, 

1879 yılında Belediye binası, 1889 yılında Ticaret ve Sanayi Odası kurulmuştur. 1891 

yılında demiryolu açılmış, Avrupa standartlarında geniş ve düz yollar düzenlenmiş, 

ızgara plan sistemi ile yeni mahalleler oluşturulmuştur. Bu süreçte etkili olan ilk isim 

Ahmet Vefik Paşa’dır. Ahmet Vefik Paşa, Bursa’ya ilk olarak Müfettiş olarak atanmış 

ve Paris’te Osmanlı elçisi olarak kaldığı dönemlerde etkilenmiş olduğu Baron 

Haussmann’ın yöntemlerini Bursa’da uygulamıştır. Ahmet Vefik Paşa’nın 

çalışmalarından iki tanesi, Orhangazi Meydanı’nın yer alacağı bölgeyi etkilemiştir. 

Müfettiş olduğu dönemde, Orhangazi Meydanı olacak alanın güneyinde bulunan 

bugünkü adı Atatürk Caddesi, o dönemdeki adı ise Saray Caddesi olan doğu-batı 

doğrultusundaki yolu genişletmiştir. 1879- 1882 yılları arasında Bursa valisi olduğu 

dönemde ise, alanın yakın çevresinde yer alan Belediye binasını yaptırmıştır. Belediye 
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Binası, Sultan Orhan’ın İmaret ve Medrese’ sinin eskiden bulunduğu yerde inşa 

edilmiştir. İç mekan düzeni ile Osmanlı konaklarına benzeyen binanın dış görüntüsü, 

Ahmet Vefik Paşa’nın batı teknolojisine duyduğu hayranlıkla beraber Türk ve İslam 

geleneklerini de korumayı istediğini de yansıtmış, bunun göstergesi olarak geleneksel 

Bursa evleriyle benzerlikler taşımıştır (Dostoğlu 1999). 

 
19. yüzyılın ikinci yarısından 20. yüzyılın ikinci yarısına kadar olan süre içinde, 

alanda çeşitli binalar yer almıştır (Şekil 5.6). 1910’lu yılların başında İttihat ve Terakki 

Kulübü tarafından yaptırılan bir bina, 1918 yılına kadar yapılış amacı için kullanılmış, 

Cumhuriyet’in ilanından sonra binaya Osmanlı Bankası yerleşmiş, banka olarak 1971 

yılına kadar hizmet vermiştir. Başka bir bina, önce Türkkuşu Şubesi, sonrasında sıra ile 

Dağcılık Kulübü ve İstanbul Bankası olarak kullanılmıştır. Alanda yer almış diğer 

yapılar, Bursa Sağlık Polikliniği, turizm danışma bürosu, benzinciler; dolmuş 

barakaları, belediye kıraathanesi ve çay bahçesi, karakol binası, farklı dönemlerde 

Bursa’da çıkan yangınlar sonrasında zarar görenlere verilen dükkanlar, otobüs durakları 

ve otoparklardır (Dostoğlu 1999). Şekil 5.7. ve Şekil 5.8’de, meydan düzenlemesi 

yapılmadan önce alandaki yerleşim görülmektedir. 

 

 

 
1- Ulucami,  
2- Koza Han,  
3- Orhan Cami,  
4- Belediye,  
5- Çeşme,  
6- Araba Parkı,  
7- Zabıta Karakolu,  
8- Osmanlı Bankası,  
9- Dükkanlar,  
10- Çay Bahçesi,  
11- Dükkanlar,  
12- Atatürk Caddesi,  
13- Kapalı Çarşı     
      Caddesi,  
14- Uzun Çarşı,  
15- Tuz Pazarı Caddesi 

 

Şekil 5.6. Orhangazi Meydanı düzenlenmeden önceki hali  
                (Dostoğlu 1999’dan aktarılarak) 
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Şekil 5.7. Orhangazi Meydanı düzenlenmeden önce alandan bir görünüm  
               (Bursa Büyükşehir Belediyesi) 

 

Şekil 5.8. Orhangazi Meydanı düzenleme çalışmaları öncesi (www.arolat.com) 
 

Cumhuriyet Dönemine gelindiğinde, Bursa’da ilk planlama çalışmaları 

başlamıştır. İlk plan çalışması, Alman plancı Karl Lörcher tarafından 1924 yılında 

yapılmıştır. Plan, dönemin bahçe kent akımının etkilerini taşıyarak hazırlanmıştır ancak 

kentin mevcut dokusunu yok saydığı için uygulanmamıştır. 1938’de İstanbul planlama 

çalışmalarını yürüten, Fransız Plancı Henri Prost’tan Bursa için bir çalışma yapması 

istenmiştir. Fransız aksiyel yol sistemi ilkeleri ile hazırlanmış plan, büyük ölçüde 

uygulanmıştır. 1958 yılındaki büyük yangından sonra Bursa’da İmar Planlama Bürosu 

kurulmuştur. Büro çalışmaları mimar Emin Canpolat tarafından yürütülmüş, 1960 

yılında İtalyan Plancı Luigi Piccinato danışmanlığında 1/4000 ölçeğinde nazım plan 
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hazırlanmıştır. Kentin Ankara-Bursa-Mudanya yolu üzerinde doğrusal gelişiminin 

önerildiği plan, genel olarak kentin tarihi ve doğal değerlerini korumayı ve beraberinde 

yoğun bir kentsel gelişmeyi amaçlamıştır. Planda,  kent merkezi tarihi yapısı ile 

korunmuştur. Sanayi bölgesinin oluşturulması, planda alınmış önemli bir karardır 

(Batkan 1996). 

 
Piccinato, plan çalışmaları içersinde 1958 yangınında büyük hasar gören Hanlar 

Bölgesi’ni de ele almıştır. Yangın, tarihi ticaret merkezinin nerdeyse tamamını 

etkilemiştir. Piccinato ve ekibi yangın öncesi durumun tespiti için kazı çalışmaları 

başlatmıştır. Yapılan kazılar sonucunda ulaşılan bulgular, alanda antik döneme ait 

herhangi bir iz olup olmadığı konusunu düşündürmüş, bu amaçla yapılan çalışmalar 

sırasında Hanlar Bölgesi’nde Bithynia mezarları bulunmuştur. Piccinato, yangını Hanlar 

Bölgesi için bir potansiyel olarak değerlendirmiştir. Yangında, tarihi doku arasındaki 

baraka tarzı binalar yok olmuş, anıtsal binalar ise çok az hasar görmüştür. Piccinato 

özgün dokuyu koruyan bir öneri hazırlamıştır. Öncelikle Hanlar ve Bedesten’in restore 

edilmesini, çevresindeki hafif strüktürlerden oluşan dükkanların temizlenmesini 

önermiştir. Hanlar bölgesinde yer alan hamamlar için, strüktürel yapılarına uygun olarak 

kafe, restoran gibi değişik işlevler öngörmüştür. Ayrıca, Kapalı Çarşı, Uzun Çarşı ve bu 

bölgedeki dükkanlar için yeni öneriler hazırlamıştır. Projesinin olumlu yönleri kütle ve 

alanları iyi tariflemesi, olumsuz yönleri ise yaya ve araç sirkülasyonunu çok fazla iç içe 

sokması, otoparklar için fazla yer ayırmasıdır (Vural 2004). 

 
Yangından sonra başlayan restorasyon çalışmaları nedeniyle 1958-1965 yılları 

arasında tarihi ticaret merkezindeki canlılık kesintiye uğramıştır. Ancak,  1962 yılında 

kullanılmaya başlanan, Organize Sanayi Bölgesi, Bursa’nın ticaret ve sanayi şehri 

olarak önemini arttırmıştır. Bu nedenle, alternatif ticaret alanları öngörülmüş ve 

Altıparmak Caddesi, Fevzi Çakmak Caddesi, Zafer Meydanındaki sıra dükkanlar ticaret 

aksları haline gelmiştir. Organize Sanayi Bölgesi’nin kurulmasından sonra, tarihi ticaret 

merkezinin çevresindeki küçük dokuma atölyeleri, yerlerini perakende ve toptan ticarete 

bırakmıştır. Kapalı Çarşı ve Hanlar bölgesi restorasyon çalışmaları 1965 yılında 

tamamlanmıştır. Ancak, bu çalışmada Piccinato’nun önerileri gerçekleşmemiştir (Vural 

2004). 
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Piccinato projesinde, Orhangazi Meydanı’nın yer alacağı alan, Atatürk 

Caddesi’nden girişi ve çıkışı olan, proje genelindeki ana otoparklardan biri olarak 

önerilmiştir (Şekil 5.9). Günümüzde Orhangazi Meydanı olarak yoğun olarak kullanılan 

alanın, bölgede yer alan neredeyse tek büyük açıklık olduğu düşünüldüğünde, otopark 

önerisinin uygulanmamış olmasının önemi anlaşılabilecektir.  

 

Şekil 5.9. Piccinato’nun Hanlar Bölgesi için hazırladığı proje  (Vural 2004) 

 
Çeşitli binaların yer aldığı alanın düzenlenmesine ilişkin öneriler, 1960 yılından 

itibaren geliştirilmeye başlanmıştır. Binalarla kaplanmış alan, yaya ve taşıt 

yoğunluğundan dolayı sıkışıklıkların yaşandığı bir yer olmuştur. İlk öneri, 1963-1973 

yılları arasında Bursa belediye Başkanı Kemal Bengü döneminde yapılmış, alanın 

altında otopark önerilmiştir. Ancak bu öneri, Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar 

Yüksek Kurulu’nun karşı çıkması ile kabul edilmemiştir. 1973 yılında Belediye Başkanı 

İsmet Tavgaç, aynı fikri geçekleştirmek istemiş, ancak görev süresi yeterli olmamıştır. 

1977 yılında Belediye başkanı seçilen Mustafa Eroğlu, alandaki yapıları kaldırmak ve 

burayı rekreasyon alanı haline getirmek istemiştir. Ancak 1980’deki askeri darbe 

sonrasında proje askıya alınmıştır. Alanın yaya meydanı olarak düzenlenmesi fikri 

1980’de Belediye Başkanı Mustafa Atak döneminde başlamış, 1982’de Ekrem Barışık 

döneminde devam etmiştir. Meydan projesinin tasarımına Arolat Mimarlık tarafından 

1983 yılında başlanmıştır. Meydanın inşa edilmesi ise 1985 yılında tamamlanmıştır 

(Dostoğlu 1999). 

 
Orhangazi Meydanı’nın yer aldığı Bursa’nın tarihi kent merkezi, merkez olma 

özelliğini günümüzde de korumaktadır. Bursa 1987 yılında Büyük Şehir Belesiyesi 
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statüsüne kavuşmuş, Osmangazi, Nilüfer ve Yıldırım olmak üzere üç merkez ilçeye 

ayrılmıştır. Tarihi merkez, en çok nüfusa sahip ve de nüfusun en yoğun olduğu 

Osmangazi İlçesi içerisinde yer almıştır. Bursa ili, ilçe merkezlerini kapsayan toplam 

nüfus, 2000 yılında 1.194.687 kişi olarak tespit edilmiştir (www.die.gov.tr.). Bursa üç 

ilçeye ayrılmış olmasına rağmen, bu ilçelerde gerekli olan ayrı merkezler 

oluşturulmamıştır. Bu nedenle, meydanın bulunduğu bölge Bursa’daki tek merkez olma 

özelliğini sürdürmüş ve meydan Bursa’da yaşayan herkesin kullandığı bir yer olmaya 

devam etmiştir. 

 
 Bursa nüfus yapısı çok sayıda iç ve dış göç alarak şekillenmiştir. Batı Trakya’ 

dan, Kafkasya’ dan ve 1970 yıllardan sonra özellikle Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu 

Anadolu’ dan gelen göçler, Bursa ilinin nüfus yapısını etkilemiştir. Toplam il nüfusunun 

%29’unu Balkan Türkleri, %24’ünü Kafkasya, %12’sini Karadeniz, %11’ini Doğu ve 

Güneydoğu Anadolu Bölgesinden gelen göçmenler, %10’unu Bursa’nın yerlisi, %8’ini 

Türkmen ve %6’sını da diğer kesimlerden kişiler oluşturmuştur (www.shcek.gov.tr). 

 
 Orhangazi Meydanı, Osmangazi ilçesine bağlı, Orhanbey Mahallesi sınırları 

içinde yer almaktadır. Yoğunlukla eski Bursa’lıların yaşamakta olduğu mahallede, 

genellikle iş yerleri bulunmaktadır. Orhanbey Mahallesi, Karaşeyh, Simkeş mahalleleri 

ve Atatürk Caddesi ile çevrelenmiştir (Kaplanoğlu 2001). 

 

5.2.3. Yıldırım Bölgesi ve Ahmet Taner Kışlalı Meydanı’nın Gelişimi 

 Bursa’da Gökdere’nin doğusunda kalan Yıldırım bölgesine ilk olarak Sultan 

Yıldırım Beyazıt (salt.1389-1402) döneminde geçilmiştir. Külliyesini bu bölgede Bey 

Sarayı’na yaklaşık 2200 metre uzaklıkta o dönemde adı Şüşteri Bağçesi olan bir alanda 

inşa ettirmiştir. Yıldırım Beyazıt, Külliyesi dışında Ulucami ve Bedesten’i de inşa 

ettirerek aynı zamanda kent merkezini de geliştirmiştir. Yıldırım külliyesi ibadet ve 

hayır kurumları ile bu yapıları desteklemek için vakfedilmiş hamam, çeşme ve su 

kemeri gibi yapılardan oluşmuştur. Yıldırım Beyazıt külliyesinin doğusunda başka bir 

tepe üzerinde ise, Osmanlı’nın ilk Tıp Fakültesi sayılan Darüşşifa’yı yaptırmıştır. 

Gökdere’nin doğusunda ikinci gelişim alanı ise, Çelebi Sultan Mehmet döneminde inşa 

edilen külliye çevresinde oluşmuştur. Günümüzde, Yıldırım ilçesine bağlı Yeşil olarak 

adlandırılan mahalle bu süreçte gelişmiştir (Akkılıç 2001). 
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Yıldırım Beyazıt’ın, Hisar’ın kuzeydoğusunda bir tepe üzerinde Yıldırım 

Külliyesi’ni inşa ettirmesinden sonra, 15. yüzyıldan itibaren bu alanda Yıldırım 

Mahallesi olarak anılan yerleşim gelişmeye başlamıştır. Günümüzde, hem ilçeye hem de 

mahallenin çevresinde büyük bir alana bu isim verilmiştir. Şekil 5.10’da Yıldırım 

Külliyesi ve Şekil 5.11’de ise, Yıldırım İlçesi genelinde çalışma alanının külliye ile olan 

konumu gösterilmiştir. Çalışma alanı, Yıldırım İlçesi’nde, külliye çevresinde gelişme 

gösteren ve Yıldırım olarak adlandırılan bölge içinde yer almıştır. 

 
1- Külliyenin ana giriş kapısı, 2- Yıldırım Bayezit türbesi, 3- Yıldırım Medresesi (Günümüzde sağlık ocağı), 4- Saray 
(Günümüzde kalıntısı yoktur), 5- Şadırvan, 6- Yıldırım Beyazıt Camisi, 7- Yıldırım İmareti, 8- Yıldırım Hamamı, 9- 
Külliyenin ikincil konumdaki kapısı, 10- Külliyeyi eskiden çevrelemiş olan duvarların yaklaşık olarak doğrultusu, 11- 
Su kemeri (Günümüzde kalıntısı yoktur). 

 
Şekil 5.10 Yıldırım Külliyesi (Akkılıç 2001) 

 

 

 

 

 
 

       Ahmet Taner Kışlalı             
Meydanı’nın konumu 

       
Yıldırım Külliyesi’nin 

konumu 

 

 

Şekil 5.11. Yıldırım İlçesi genelinde çalışma alanının konumu  
                  (Yıldırım Belediyesi’nden aktarılarak) 
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19. yüzyılda yaşanan iki olay, günümüzde Yıldırım İlçesi’nin çekirdeği olan bu 

bölgeyi etkilemiştir. 1855 yılında yaşanan büyük deprem dış mahallelerin boşalmasına 

neden olmuştur. Öyle ki, bu mahallelerdeki anıtsal yapılar bile kendi haline bırakılmıştır 

(Akkılıç 2001). Mahalle 19. yüzyıl başlarında kentten ayrı küçük bir yerleşim halini 

almıştır. 

 
19. yüzyılın ikinci yarısından sonra ise, Osmanlı İmparatorluğu’nun Balkanlar 

ve Kafkaslarda büyük topraklar kaybetmeye başlaması nedeniyle Bursa’ya bu 

bölgelerden çok sayıda göçmen gelmiştir. Yıldırım çevresine Kafkas göçmenleri 

yerleştirilmiş ve bu süreçte bölge yeniden yoğunluk kazanmıştır. Cumhuriyet’in ilk 

yıllarında ise Yıldırım çevresinde yoksulluk ve yoksunluk yaşanmıştır. Örneğin, 1930 

ve 40’lı yıllarda Yıldırım Camisi oldukça bakımsız bırakılmıştır ve o döneme ait sınırlı 

sayıda yayında Yıldırım’dan pek söz edilmemiştir. Bursa Cumhuriyet döneminde ilk 

olarak eski kent merkezinde gelişmeye başlamıştır. Bu dönemde devlet yatırımlarının 

neredeyse hepsi Gökdere’nin batısına yapılmıştır. Gökdere’nin doğusu uzunca bir süre 

ihmal edilmiştir ve bu durum 1950 yılına kadar devam etmiştir. 1950’lerin başında 

Bulgaristan’dan göçler gelinceye kadar, bölge gelişim gösterememiş, kentsel işlevlerin 

uzağında düşük gelir grubunun yaşadığı bir yer olmuştur. Bölgede o dönemde cadde 

olarak tanımlanabilecek sadece birkaç yol vardır. 1950 sonrasında göçmenlerin bir 

kısmına devlet tarafından göçmen konutları yapılmış, bu olanaktan yararlanamayanlar 

ise Yıldırım’ın doğu ve güneyinde hisseli parsellerde kendi evlerini inşa etmiştir. 

Organize Sanayi Bölgesi’nin ve iki önemli otomobil fabrikasının kurulmasından sonra 

ise Bursa, Doğu ve Güneydoğu’dan yoğun göç almaya başlamış, göçmenlerin büyük 

bölümü Gökdere’nin doğusunda, eski kent dokusunun çevresinde varoşlar 

oluşturmuştur. Plansız yapılaşmanın artması, 1970 ve 1980’lerde devam etmiştir. Bu 

durumu kontrol altında tutabilmek için çeşitli planlama çalışmaları yapılmıştır (Akkılıç 

2001). Ahmet Taner Kışlalı Meydanı günümüzde külliyenin bulunduğu Yıldırım 

Mahallesi’nin yanında, Davutdede ve Beyazıt mahalleleri ile çevrelenen Şükraniye 

Mahallesi içerisinde yer almaktadır. Mahalle 1880 yılında gelen göçmenler tarafından 

Şükraniye adıyla kurulmuştur. Günümüzde mahallede çoğunlukla Bulgaristan, 

Yunanistan ve Artvin göçmenleri yerleşmiştir (Kaplanoğlu 2001). 
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Ahmet Taner Kışlalı Meydanı’nın bulunduğu alanda, meydan düzenlemesinden 

önce, sanayi çarşısı yer almıştır. Eskiden boş bir arsa olan bu alanda Davutdede Sanayi 

Çarşısı olarak adlandırılan çarşı, Adnan Menderes tarafından, başbakanlığı döneminde 

(1950-1960) açılmıştır. Sanayide dökümcüler, bıçakçılar, çeşitli imalathaneler, 

dokumacılık, tornacılık gibi işlevler yer almıştır. 1987 yılında Yıldırım Belediyesi 

kurulduktan sonra, sanayinin kent içinde kalması ve araziye olan gereksinimden dolayı, 

sanayi çarşısının buradan kaldırılması kararlaştırılmıştır. Dükkanların tahliye edilmesi 

zaman içinde gerçekleştirilmiştir. İlk olarak, 1987 yılında Belediye binasının temeli bu 

alanda atılmadan önce belediye binasının olduğu yerdeki dükkanlar kaldırılmıştır. 

Belediye Binası 1995 yılında kullanılmaya başlanmıştır ve sonrasında, alandaki diğer 

dükkanların kaldırılması gündeme gelmiştir (Yıldırım Belediyesi ile görüşme 2005). 

Şekil 5.12 Belediye binası yapıldıktan sonra, alanda sanayi çarşısının bulunduğu 

yerleşimi gösteren plandır. Şekil 5.13’de, sanayi çarşısındaki dükkanların yıkım 

çalışmaları görülmekte, şekil 5.14 ve şekil 5.15’de ise sanayi çarşısı kaldırıldıktan sonra 

alana ait görüntüler yer almaktadır. 

 

Şekil 5.12. Ahmet Taner Kışlalı Meydanı düzenlenmeden önceki durumu gösteren plan 
       (Yıldırım Belediyesi’nden aktarılarak) 

Şekil 5.13. Davutdede Sanayi Çarşısı’nın kaldırılması (Yıldırım Belediyesi) 
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Şekil 5.14. Davutdede Sanayi Çarşısı kaldırıldıktan sonra alanın görünümü        

      (Yıldırım Belediyesi) 
 

 
Şekil 5.15.  Davutdede Sanayi Çarşısı kaldırıldıktan sonra alanın görünümü  
                  (Bursa Büyükşehir Belediyesi Etüt Proje Başkanlığı 2000) 
 

Sanayi çarşısı kaldırıldıktan sonra ilk olarak 1999 yılında bu alan için bir proje 

elde edilmiştir. O dönemde Büyük Şehir Belediyesi’nin danışmanlığını yapan İstanbul 

Teknik Üniversitesi tarafından, alanın Ahmet Taner Kışlalı Meydanı olarak 

düzenlenmesine ilişkin bir proje çalışması hazırlanmıştır. Ancak, 1999 depreminden 

sonra yaşanan ekonomik güçlükler nedeniyle, tasarruf genelgesine göre 2 yıl yatırım 

yapılamamış, proje mali yetersizlik nedeniyle uygulanamamıştır (Yıldırım Belediyesi 

ile görüşme 2005). Gerçekleştirilmeyen öneride meydan, ‘Kent Meydanı ve Tören 

Alanı’ ve ‘Ticaret Alanı’ olmak üzere iki planlama bölgesine ayrılmıştır. Meydanda, 

halk eğitim-sergi-ticaret, kültür merkezi, kapalı bir çarşı, kafe-sera-sinema, spor salonu, 
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meydan, tören alanı-anıt, yeşil alanlar önerilmiş ve çarşı bölümünün altı otopark olarak 

tasarlanmıştır (Bursa Büyükşehir Belediyesi Etüt Proje Başkanlığı 2000). Proje 

açıklama raporunda tasarım konsepti, kamusal ve sivil yaşamın birlikteliğini 

güçlendiren, yönetim, kültür, ticaret ve eğlence işlevlerini içeren ve sahip olduğu bu tür 

niteliklerle, geleneksel Osmanlı Külliye Şemasına atıfta bulunana çağdaş bir yorum 

olarak belirtilmiştir (Bursa Büyükşehir Belediyesi Ahmet Taner Kışlalı Meydanı Proje 

Raporu 2000). Şekil 5.16’da, İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından hazırlanmış 

projenin planı görülmektedir. 

 

Şekil 5.16. Ahmet Taner Kışlalı Meydanı için İstanbul Teknik Üniversitesi’nin   
                  hazırladığı plan (Bursa Büyükşehir Belediyesi Ahmet Taner Kışlalı     
                  Meydanı Proje Raporu 2000) 
            

2001 yılında alanın meydan olarak düzenlenmesi için, Yıldırım Belediyesi 

tarafından bir proje hazırlanmıştır. Projede alanın kent kimliğine katkı sağlayan bir 

meydan olarak düzenlenmesi amaçlanmış ve tasarım uygulanmıştır. Ahmet Taner 

Kışlalı Meydan’ı 2004 yılında kullanıma açılmıştır (Yıldırım Belediyesi Ahmet Taner 

Kışlalı Meydanı Proje Raporu 2001) 

 

5.3. Orhangazi Meydanı’nın Analizi 

 Meydan Orhan Gazi’nin külliyesini inşa ettirmesi ile gelişmeye başlayan kent 

merkezinde yer aldığı için Orhangazi Meydanı olarak adlandırılmıştır. Alan tarihsel 

süreçte gelişimi incelenen ve kent merkezinin oluşumda etkili olmuş önemli tarihi 

binalar ile çevrelenmiştir. 
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 Meydan düzenlemesinde, alanın dağınık biçimde yer alan baraka tarzı 

yapılardan arındırılması ve kentin merkezinde bir yaya mekanı haline getirilmesi 

amaçlanmıştır. Proje çalışması Büyükşehir Belediyesi tarafından ihale edilerek, 

İstanbul’da bulunan Arolat Mimarlık’a verilmiştir. Tasarım ekibi bu kapsamda, alt 

geçidin meydana bağlanması, mevcut ağaçların koruması ve yeni yeşil alanlar 

oluşturulması, Belediye binasının kuzeyinin proje alanına dahil edilmesi, kültürel 

aktiviteler için iç ve dış mekanlar oluşturulması gibi konuları değerlendirmiştir. Ayrıca, 

aynı büro tarafından meydan düzenlemesinden daha önce, Ulucami ile Koza Han 

arasında yer alan eski Altan Oteli’nin yenilenmiş ve bu binanın yanındaki boş alanda 

yeni bir bina yapılmıştır. Altan Oteli’ne yenileme sürecinde çarşı ve ofis işlevi 

kazandırılmıştır. Yeni yapılan bina ise dükkan ve ofis işlevi için tasarlanmıştır. Yeni 

binanın tasarımında binanın fiziksel ve tarihi içerikle uyumlu olmasına dikkat edilmiştir. 

Şekil 5.17’de Arolat Mimarlık tarafından hazırlanmış meydanın planını ve kesitini 

gösteren çizim görülmektedir (Arolat Mimarlık Proje Tanıtım Broşürü).  

 
Proje çalışması içerisinde otopark sorunu kentin önemli bir eksikliği olarak 

görülmüş, bu nedenle meydanın altında iki katlı otopark önerilmiş, ancak bu öneri 

Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulu tarafından kabul edilmemiştir. Derin kazılar 

gerektiren bu uygulama, çevredeki tarihi binaların temellerinin ve bu alanda 

bulunabilecek arkeolojik kalıntıların zarar görebileceği, büyük çınar ağaçlarının 

köklerinin zedelenebileceği ve motorlu araçların bölgeye daha yoğun olarak 

yönelmesine neden olacağı gerekçeleri ile kabul edilmemiştir (Dostoğlu 1999). 

 

Şekil 5.17. Arolat Mimarlık tarafından hazırlanmış çizimler  
                  (Arolat Mimarlık Proje Tanıtım Broşürü) 
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 Meydan batıda Ulucami, kuzeyde Koza Han ve iki çarşı/büro binası, doğuda 

Orhan Cami, tarihi Belediye Binası ve Uçak Sokak, güneyde Atatürk Caddesi ile 

sınırlanmıştır. Meydanın Uçak Sokak’a bağlandığı bölümün karşısında, Tayyare Kültür 

Merkezi yer almaktadır. Yaya kullanım alanı içinde yer alan meydana, çarşı ile 

bağlantısını oluşturan yaya sokakları açılmaktadır. Meydanın doğusunda yer alan Uçak 

Sokak da yaya sokağı niteliğindedir, sokağa özel durumlarda ve çalışma saatleri dışında 

araç girişi yapılabilmektedir. Meydan ve çevresini gösteren plan Şekil 5.18’de 

verilmiştir.  

 
Plana bakıldığında, meydanın alt ve üst olmak üzere iki kotta yer aldığı 

görülmektedir. Genel olarak alt kotta, havuz ve çeşme çevresindeki oturma alanları, 

kafeterya bölümü ve diğer ara alanlardaki oturmalar yer almakta, üst kotta ise alt kottan 

ulaşılan dükkanların ve sergi salonunun üzerinde düzenlenmiş kafeterya ve oturma 

alanları bulunmaktadır. Şekil 5.19’da meydanın genel görünümü gösterilmiştir. 

 
1. Ulucami, 2. Emir Han, 3. Aynalı Çarşı 4. Çarşı-Büro Binası (Eski Atlan Oteli), 5. Çarşı-Büro Binası,  
6. Koza Han, 7. Koza Han’ın depo bölümü, 8. Orhan Cami, 9. Belediye Binası, 10. Tayyare Kültür Merkezi, 11. Üst 
Kottaki Kafeterya, 12. Çeşme ve çevresi, 13. Havuz, 14. Alt kottaki kafeterya, 15. Tuvaletler, 16. Ulucami avlusu, 17. 
Dükkanlar, 18. Sergi Salonu, 19. Oturma Alanı, 20. Alt geçit çıkışı 

 
Şekil 5.18. Orhangazi Meydanı genel yerleşim planı  
       (Bursa Büyükşehir Belediyesi’nden aktarılarak) 
 



 154 

 

Şekil 5.19. Orhangazi Meydanı’nın genel görünümü (Şahin 2005) 

 
5.3.1. Doğal Faktörlere İlişkin Özelliklerin İncelenmesi 

 Bu bölümde meydanın şekillenmesinde etkili olan, topoğrafya, iklim ve manzara 

gibi doğal özelliklerin kullanımı analiz edilmiştir. 

• Topoğrafyanın Kullanımı: 

Meydan kot olarak Atatürk Caddesi’nden yaklaşık 3 metre aşağıda yer almakta, 

meydan ve Atatürk Caddesi arasında merdivenlerle ilişki kurulmaktadır (Şekil 5.20, 

Şekil 5.21, Şekil 5.22, Şekil 5.23). Belediye binasının doğusundaki Uçak Sokak’tan, 

meydana bağlanan diğer yaya yollarından ve Ulucami avlusundan engellilerin meydana 

ulaşabilmesini sağlayan merdivensiz bir ulaşım olanağı da bulunmaktadır. Ayrıca 

Atatürk Caddesi ile ilişki kuran bir merdivenin yanına 2005 yılında rampanın 

eklenmesiyle bu olanak arttırılmıştır. Atatürk Caddesi ve meydan arasındaki kot farkı, 

merdivenlerin dışındaki bölümlerde şevler düzenlenerek çözülmüştür (Şekil 5.24, Şekil 

5.25). Meydanda düzenlenen 1. Ramazan Şenliği’nde, çimlendirilmiş şevlerin etkinliği 

izlemek için oturulan alanlar olduğu gözlemlenmiştir. 

  

Şekil 5.20. Alt kottaki kafeteryanın batısındaki rampa eklenmiş merdiven (Şahin 2005) 
Şekil 5.21. Alt geçit çıkışının batısındaki merdiven (Şahin 2005) 
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Şekil 5.22. Ulucami’nin doğusundaki ilk merdiven (Şahin 2005) 
Şekil 5.23. Belediye Binası’nın güneyindeki merdiven (Şahin 2005) 
       

  

Şekil 5.24, Şekil 5.25. Atatürk Caddesi ile meydan arasındaki şevler (Şahin 2005) 
 

Meydanda kot farkları kullanılarak oluşturulan çözümler bulunmaktadır. Atatürk 

Caddesi ve meydan arasındaki kot farkından yararlanılarak meydanın güneyinde, 

meydan kotundan kullanılabilen dükkanlar ve sergi salonu düzenlenmiştir (Şekil 5.26, 

Şekil 5.27). Dükkanlar alt geçidin meydana bağlandığı noktada yer almaktadır. Kot 

farkından yararlanılarak çözülen diğer bir işlev ise tuvaletlerdir. Tuvaletler meydanın 

kuzeyinde, Koza Han’ın önünde kalan alanın altında çözülmüştür. Tuvaletlere 

merdivenle ulaşılması ve engelliler için kullanım olanağı sağlayan rampa, asansör gibi 

bir çözüm bulunmaması bu çözümün olumsuz bir yönü olarak tanımlanabilir. 

  

Şekil 5.26. Kot farkı kullanılarak oluşturulan dükkanlar (Şahin 2005) 
Şekil 5.27. Kot farkı kullanılarak oluşturulan sergi salonu (Şahin 2005) 
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Meydanın güneyinde yer alan dükkanların ve sergi salonunun tavan döşemesi 

Atatürk Caddesi kotunda yürünebilir bir platform oluşturmaktadır. Dükkanların 

üzerinde dış mekan kullanımına hizmet eden bir kafeterya, sergi salonunun üzerindeki 

alanda ise oturma grupları yer almaktadır (Şekil 5.28, Şekil 5.29).  

  

Şekil 5.28. Üst kottaki kafeterya bölümü (Şahin 2005) 
Şekil 5.29. Üst kottaki oturma bölümü (Şahin 2005) 
 

Meydanda üst kottaki kafeteryanın dışında, aynı özelikte bir kafeterya daha 

bulunmaktadır. Kafeteryaya Atatürk Caddesi ve meydan arasında ilişki kuran Ulucami 

önündeki geniş sahanlıklı merdivenlerin olduğu bölümün ara kotundan ulaşılmaktadır 

(Şekil 5.30). Kafeterya bölümünün kotu meydanın havuz kotundan yaklaşık 1.5 metre 

yukarıdadır. Meydanda kot farklılığı ile ayrılan bir başka bölüm, çeşme çevresindeki 

oturma alanıdır (Şekil 5.31). Kafeterya ve çeşme çevresine ulaşımda mutlaka 

merdivenlerin kullanılması gerekmektedir. Çeşme çevresine ulaşımda basamaklı dört 

girişten biri, engelli ulaşımı için rampa haline getirilebilir. Aynı şekilde, kafeteryanın 

olduğu bölüme bağlanan merdivenlere ek olarak, rampa ile ulaşımın sağlanması da 

düşünülmelidir. 

  

Şekil 5.30. Meydanda ara kottan ulaşılan kafeterya (Şahin 2005) 
Şekil 5.31. Çeşme çevresinde kot farkı ile tanımlanan alan (Şahin 2005) 
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• İklimsel özellikler:  

Bu kısımda, bölümsel açıdan bir değerlendirme yapmadan önce, genel olarak 

çalışma alanlarının yer aldığı Bursa kentine ilişkin iklimsel bilgilerin tanımlanması 

doğru olacaktır. Bursa ili Akdeniz ile Karadeniz iklimi arasında geçiş iklimi yapısına 

sahiptir. İlde kışlar çok sert geçmemekte, yaz dönemlerinde kuraklık görülmektedir. 

Marmara Denizi’nin etkisi ile ılımanlık oluşmaktadır. İl merkezindeki yıllık sıcaklık 

ortalaması 14, 6 C° dir. 40 yıllık ortalama değerlere göre en kuvvetli rüzgar yönü 1. 

derecede kuzeydoğu (2,7 m/sn), 2. derecede doğu (2,6 m/sn), 3. derecede doğu-

kuzeydoğu (2,4 m/sn) yönleridir. Yalnızca bahar aylarında hakim yön güneybatıya 

kaymaktadır. En hızlı yön güney-güneydoğu olup 35,2 m/sn şiddetindedir. Yıllık 

ortalama fırtınalı gün sayısı 9,5 olarak saptanmıştır (Anonim 2003). Çizelge 5.1’de 

rüzgar hızı ve yarattığı etkiler verilmiştir. Belirtilen etkilere göre ortalama rüzgar 

değerinin hafif esinti olduğu görülmektedir. Ancak yapılaşmanın bazı durumlarda lokal 

artışlar yaratabileceği belirtilmiştir. Bu nedenle, her iki meydanda rüzgarın rahatsızlık 

verip vermediği anket çalışmasında kullanıcılara yöneltilmiştir. 

 
Çizelge 5.1. Rüzgar hızı ve etkileri 

Rüzgar hızı (m/sn) 
 

Etki 
 

0.5 Duman dik olarak yükselir 
1.7 Duman hafifçe eğim alır 
2 Rüzgar yüzde hissedilir 
3.3 Hafif esinti, yapraklar hışırdar 
4 Kağıtlar uçar, çöpler havalanır, saçlar karışır 
5.2 İnce dallar hareket eder, su dalgalanır 
6 Yürümeyi etkiler 
7.4 Orta rüzgar, küçük dallar hareket eder 
8 Yürürken ilerlemek zorlaşır 
9.8 Güçlü rüzgar 
10 Şemsiye kullanmak zorlaşır 
12 Sendeleyerek yürüme, kulaklarda uğultu 
12.4 Çok kuvvetli rüzgar 
14 Arkadan estiğinde sendeletir 
15.2 Fırtına, küçük ağaçlar eğilir 
18 Yürürken tutunmak gerekir 
18.2 Güçlü fırtına, büyük dallar kırılır 
20 Güçlü fırtına 
21 Çok güçlü fırtına, hafif bina hasarı 
22 Ayakta durulamaz 
25.1 Bina hasarı, ağaçların sökülmesi 
29 Bina tahribi 
>29 Çok şiddetli 

 Kaynak: Beer 1990’dan aktarılarak 
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Bursa iline ait 2000 yılı sıcaklık ortalamaları Çizelge 5.2’de gösterilmiştir. İldeki 

yağmur yağışı en çok kış ve ilkbahar aylarında olup, bu oran yıllık yağış miktarının 

%65’ini oluşturmaktadır. Aynı yıl değerlerine göre karla örtülü gün sayısı Ocak ayında 

9, Mart ayında 3 gün olmak üzere toplam 12 gündür (Anonim 2003). 

 
Çizelge 5.2. Meteoroloji istasyonu, 2000 yılı Bursa sıcaklık normalleri  
 

Aylar Minimum 
(°C) 

Maksimum 
(°C) 

Ortalama 
(°C) 

Ocak 5,7 1,1 2,2 
Şubat 10,5 1,5 5,4 
Mart 19,3 1,1 7,1 
Nisan 20,4 9,9 14,8 
Mayıs 24,2 11,2 18,0 
Haziran 27,8 15,2 21,7 
Temmuz 33,4 18,4 26,2 
Ağustos 31,0 18,3 24,5 
Eylül 27,2 14,7 20,5 
Ekim 20,3 10,4 14,6 
Kasım 20,2 6,3 12,2 
Aralık 12,9 3,0 7,8 
Ortalama 20,6 9,1 14,6 

Kaynak: Anonim 2003 
 
Çizelge 5.2’de verilen sıcaklık değerlerine bakıldığında, Nisan ve Ekim ayları 

arasında toplam yedi ayın dış mekan kullanımı için uygun değerlere sahip olduğu 

görülmektedir. Sıcak günlerde kentsel mekanların daha yoğun kullanılabildiği 

düşünüldüğünde, Bursa’nın bu açıdan elverişli bir kent olduğu söylenebilir. Karla örtülü 

günlerin az olması da kullanım açısından olumludur. Oysa Türkiye’nin doğusundaki 

pek çok ilde, uzun süreli kar yağışı ve soğuğun etkisi ile dış mekan aktiviteleri için 

konforlu gün sayısı sınırlı olmaktadır.  

 
İklimsel konfor açısından bakıldığında, meydanda konfor sağlayıcı elemanlar 

olarak, su öğesi havuz ve ağaçların kullanımı ile etki sağlandığı görülmektedir. Gölge 

sağlayıcı elemanlar genel olarak ağaçlardır. Meydanda çeşmenin olduğu bölümde ve 

alta kottaki kafeteryanın çevresinde gölge sağlayan ağaçlar yer almaktadır. Bu alanlarda 

bulunan büyük çınar ağaçları etkili gölge sağlamaktadır. Sadece üst kottaki 

kafeteryaların olduğu alanda gölge elemanı olarak şemsiyeler kullanılmaktadır.  
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• Manzara: 

 Meydanın, genel olarak yönlendiği önemli bir manzara bulunmamaktadır. Bu 

nedenle manzara olarak değerlendirilen ölçüt, meydanda farklı bakış açısı sağlayan 

alanların yer alması olmuştur. Meydanda farklı bakış açılarına yönelim olanağı sağlayan 

farklı oturma alanları bulunmaktadır. Ayrıca, üst kotta ve ara kotta yer alan 

kafeteryalardan meydanın genel görünümü izlenebilmektedir (Şekil 5.32, Şekil 5.33).  

  

Şekil 5.32. Üst kottaki kafeteryalardan gündüz meydana bakış (Şahin 2005) 
Şekil 5.33. Üst kottaki kafeteryalardan gece meydana bakış (Şahin 2005) 
 

5.3.2. Fiziksel Faktörlere İlişkin Özelliklerin İncelenmesi 

 Fiziksel faktörler kapsamında, meydanın çevresindeki yapılar ve meydanda yer 

alan kent mobilyaları incelenmiştir. 

• Çevreleyen Binalar: 

Kapalılık açısından incelendiğinde, binalar ve kot farklılığı ile meydanda 

kapalılık sağlandığı görülmüştür. Birincil etkili binalar; meydanın çevresinde yer alan 

camiler, Koza Han, iki çarşı-büro binası, Orhangazi alt geçidi çıkışındaki dükkanlar, 

Belediye Binası, sergi salonu ve Tayyare Kültür Merkezi’dir. Atatürk Caddesi 

sınırındaki binalar, meydanın havuz çevresindeki bölümlerine göre uzaktır ve kot 

farkıyla oluşan şevden sonra ikincil olarak algılanmaktadır. Bu binalar, ancak meydanın 

üst kotundaki bölümleri için kapalılık sağlayan birincil elemanlar olarak 

hissedilmektedir. Dördüncü bölümde meydanın orta noktasında duran bir gözlemciye 

göre, binaların yüksekliğiyle yataydaki mesafenin oranının 1/4’ü aştığı durumlarda 

kapalılık etkisinin kaybolduğu belirtilmiştir. Bu kapsamda, havuz kotunda dar kenar 

oranlarına göre, 1/4 sınırı aşılmamakta ve bu alanda kapalılık etkisi elde edilmektedir. 
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Süreklilik açısından bakıldığında, meydanı çevreleyen binaların tanımladığı 

çerçevenin geniş açıklıklar ve geniş yollar ile bölünmemesinin süreklilik sağladığı ve bu 

sayede meydanda kapalılık etkisi oluşturduğu görülmüştür. Yaya sokakları ve Atatürk 

Caddesi ile bağlanan meydanda, yaya sirkülasyonu ve kullanım iç içedir ve bu şekilde 

alan dinamik bir mekan özelliği taşır. 

 
 Meydanın çevresinde yer alan ve kimi zaman meydanın kendi adı ile anılmasını 

sağlayacak kadar önemli bir yapı Ulucami’dir. Arolat Mimarlık arşivinde projenin adı 

Ulucami Meydanı olarak tanımlanmıştır. Meydanın doğusunda yer alan yapı, 3795 

m²’lik bir taban alanına sahip, dış ölçüleri 55x69 metre olan dikdörtgen planlı bir 

camidir. Mimarı Ali Neccar’dır. Caminin yapımına 1396 yılında başlanmış, 1400 

yılında tamamlanmıştır. Caminin üstü, on iki ayak üzerinde taşınan, eşit büyüklükte 

fakat farklı yükseklikte yirmi kubbe ile örtülmüştür. Ortasında üzeri cam olan aydınlık 

feneri işlevli bir kubbe bulunmakta, kubbenin altında bir şadırvan yer almaktadır. 

Caminin batıda, doğuda ve kuzeyde olmak üzere üç kapısı bulunmaktadır (Bursa 

Ansiklopedisi 2002). Ulucami, Bursa’nın büyük ve önemli bir camisi olması nedeniyle 

yerli ve yabancı turistler tarafından yoğun olarak ziyaret edilmektedir. Şekil 5.34 

meydandan Ulucami’nin görünümüdür. 

 

Şekil 5.34. Meydan’dan Ulucami’nin görünümü (Şahin 2005) 

 
Koza Han meydanın kuzeyinde yer almaktadır. Havuz kotundan hanın üst katına 

açılan kapısına ulaşılmaktadır. Koza Han 1492 yılında 2. Beyazıt’ın İstanbul’daki cami 

ve medresesine gelir sağlamak için yaptırılmıştır. Hanın mimarı Abdül-ula bin Pulad 

Şah’tır. Koza Han kareye yakın dikdörtgen planlı bir yapıdır. İki katlı han üst katta 50, 

alt katta 45 oda olmak üzere toplam 95 odalıdır. Hanın doğusunda ahır ve depo olarak 

yapılmış avlulu bir bölüm yer almaktadır. Şekil 5.35’de, han ve doğusunda yer alan 
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bölümün planı görülmektedir. Kuzeyde hanın taştan kabartma süslemeli büyük taç 

kapısı bulunmaktadır (Şekil 5.36). Hanın meydana bakan tarafta ve doğusundaki küçük 

avluya bakan bölümde iki kapısı daha vardır (Şekil 5.37, Şekil 5.38). Ancak bu kapılar 

taç kapı kadar görkemli değildir. Hanın büyük avlusu ortasında, altında şadırvan olan 

bir mescit yer almakta, mescit sekiz cepheli olup köşelerinde ve ortasında bulunan 

ayaklar ile taşınmaktadır. Koza Han günümüzde Bursa ipekçiliğinin merkezi 

konumundadır (Bursa Ansiklopedisi 2002, www.bursa.gov.tr). Koza Han’ın ahır ve 

depo olarak inşa edilen bölümünde günümüzde, orta avluda oturma olanağı sunan 

kafeteryalar yer almaktadır (Şekil 5.39). Hanın büyük avlusu da aynı kullanıma sahiptir 

(Şekil 5.40). Koza Han’da yer alan dükkanlarda genellikle ipek ürünleri satılmaktadır. 

Avlulardaki kafeteryalar turistler ve kentte yaşayanlar tarafından yoğun olarak 

kullanılmaktadır. Hanın kapıları gece kapatılmakta, dükkanlar ve kafeteryalar sadece 

gün içinde hizmet vermektedir. Koza Han, meydanın çevresinde yer alan önemli bir 

çekim noktasıdır.  

 
 
 
 
 
 
 
Doğudaki 
bölüm 

 

 
 
 
 
 
Mescit/şadırvan 
 
Koza Han 
 
 
Kuzey kapısı 

Şekil 5.35. Koza Han’ın planı (www.archnet.org/library). 
 

   

Şekil 5.36. Koza Han’ın kuzey kapısı (Şahin 2005) 
Şekil 5.37. Koza Han’ın meydana açılan kapısı (Şahin 2005) 
Şekil 5.38. Koza Han’ın doğusundaki küçük avluya açılan kapısı (Şahin 2005) 
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Şekil 5.39. Koza Han’ın depo bölümünün günümüzdeki kullanımı (Şahin 2005) 
Şekil 5.40. Koza Han’ın avlusun günümüzdeki kullanımı (Şahin 2005) 
 

  Koza Han’ın meydanla olan ilişkisi meydan tasarımının eleştiri almasına neden 

olmuştur. Gerçekleştirilen düzenleme, meydan kotunun Koza Han’ın üst katına açılan 

kapısı seviyesinde tutulmuş olması sonucunda Koza Han’ın cephesinin tam olarak 

algılanması engellendiği gerekçesi ile eleştirilmiştir (Dostoğlu 1999). Şekil 5.41’de 

meydan kotu ve hanın oturduğu kotun ilişkisi görülebilmektedir. 

 

 

Şekil 5.41. Koza Han ve meydan kotu ilişkisi (Şahin 2005) 
 
 Meydanın doğusunda yer alan diğer bir tarihi yapı 1339-1340 yıllarında Orhan 

Gazi külliyesinin bir yapısı olarak inşa edilen Orhan Cami’dir (Şekil 5.42, Şekil 5.43). 

Cami ilginç taş işçiliği ile dikkat çekmektedir. Yapının cephesindeki bulunan üç sıra 

tuğla, bir sıra taş düzeninde yapılmış ikiz kemerler caminin önemli bir özelliği olarak 

görülmektedir  (www.kulturturizm.gov.tr). 
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Şekil 5.42, Şekil 5.43. Orhan Cami (Şahin 2005) 

 
 Orhan Cami’nin doğusunda yer alan tarihi Belediye Binası (Şekil 5.44, Şekil 

5.45), halen Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından, Başkanlık ofisi olarak 

kullanılmaktadır. Tarihi binanın zemin katı restore edilmiş, 1998 yılında Yerel Gündem 

21 çalışmaları için tahsis edilmiştir (www.bursa-bld.gov.tr). 1880 yılında Ahmet Vefik 

Paşa tarafından yaptırılan binanın mimarı Kütahyalı Şehbender’dir. Belediye binası 

genel olarak, kırmızı tuğla duvarları, ahşap kirişleri ve geniş ahşap saçaklı çatısı ile 

dikkat çekmektedir. Bina 19. yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu yapıları içerisinde kemerli 

ahşap çerçeveleri ve yıldız, servi motifleri kullanılarak dekore edilmiş olması ile önemli 

bir örnek olmuştur. Tarihi yapı Osmanlı dönemi sürecinde Belediye Meclis Binası 

olarak kullanılmıştır (www.healthycitiesbursa2005.com). 

  

Şekil 5.44. Meydandan Tarihi Belediye Binası’na bakış (Şahin 2005) 
Şekil 5.45. Uçak Sokak’tan Tarihi Belediye Binası’na bakış (Şahin 2005) 
 

 Meydanın doğusunda, Uçak Sokak’a bağlandığı noktada yer alan bina, 

Cumhuriyet dönemi Türk Mimarlığının önemli bir yapısı olan Tayyare Kültür 

Merkezi’dir (Şekil.5.46). Kültür merkezinin ana giriş kapısı Atatürk Caddesi üzerinde, 

ikincil giriş kapısı ise meydana bakan tarafta yer almaktadır. 1930 yılında Tayyare 
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Cemiyeti tarafından açılmış bir yarışmada, Arif Hikmet Koyunoğlu’nun projesi birinci 

seçilmiş ve uygulanmıştır (Dostoğlu 1999). 1932 yılında açılan Tayyare Kültür 

Merkezi,  1945 yılına kadar tiyatro ve konser salonu olarak hizmet vermiş, 1945 yılında 

Bursa Belediyesi tarafından satın alınmış ve Tayyare Sineması olarak kiraya verilmiştir. 

Bursa Büyük Şehir Belediyesi'nin aldığı kararla, 1992 yılı Aralık ayında binada 

restorasyon çalışmalarına başlanmış ve 1995 yılında bina Tayyare Kültür Merkezi 

olarak yeniden kullanıma açılmıştır (www.bursa-bld.gov.tr). 

 

 

 
Şekil 5.46. Tayyare Kültür Merkezi’nin Orhangazi Meydanı’na bakan cephesi 
       (Şahin 2005)  
 

Meydanın kuzeyinde yer alan ve çarşı/büro işlevi kazandırılan eski Altan Oteli 

ile yeni yapılan aynı işlevli ikinci bina yapılış amacı ile kullanılmaktadır. İki çarşı/büro 

yapısında gözlükçü, derici, hediyelik eşya ve giyim gibi ürünler satan mağazalar ve 

çeşitli bürolar bulunmaktadır. Bu binaların yer aldığı alan, Osmanlı Dönemi’nde büyük 

ve küçük Zeytin Hanlarının yer aldığı bölümdür. Yeni yapılan binanın mimari 

karakteristiğinde çevredeki tarihi yapılar ile uyum göstermesi amaçlanmıştır. Cephede 

tuğla örgü sıraların kullanılması, pencere boyutları, çıkma ve saçakları ile binanın tarihi 

çevreyle uyumlu olmasına dikkat edildiği görülmektedir. Ancak bina cephelerinde yer 

alan çok sayıda büyük boyutlu tabelalar her iki binanın cephe özelliklerini 

kapatmaktadır. Şekil 5.47’de solda dönüşümü yapılan, sağda ise yeni yapılan bina 

görülmektedir. Şekil 5.48 ise yeni yapının tabela kirliliği öncesi görünümüdür. 
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Şekil 5.47. Meydandan çarşı/büro işlevi kazandırılan (solda) ve yeni yapılan binaya    
                 (sağda)  bakış (Şahin 2005) 

 

Şekil 5.48. Yeni binanın ilk görünümü (Arolat Mimarlık Proje Tanıtım Broşürü) 
 
 Meydanın güneyinde, alt geçidin meydanla bağlandığı bölümde yer alan diğer 

yapılar kot farkından yaralanılarak oluşturulmuş dükkanlar ve sergi salonudur. 

Dükkanlarda giyim eşyası, ayakkabı, havlu, kumaş gibi ürünler satılmakta, bir dükkan 

turizm danışma bürosu olarak kullanılmaktadır. Dükkanların önünde arkadlı bir alan 

oluşturulmuştur ve arkadın cephesinde de tuğla sıraların ve kemerlerin kullanımı ile 

tarihi dokuyla uyum aranmıştır (Şekil 5.49). İlk düzenlemede bu anlayışla şekillenen 

sergi salonunun cephesi yeniden tasarlanarak, 2003 yılında anı duvarı haline 

getirilmiştir. Anı duvarındaki seramik panolarda, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin bu 

güne kadar katıldığı, desteklediği etkinliklerin, üye olduğu ulusal ve uluslararası 

kuruluşların simgeleri yer almaktadır (www://bursa.la21turkey.net). Şekil 5.50’de sergi 

salonunun bu düzenlemeden önceki, Şekil 5.51’de ise günümüzdeki cephesi 

görülmektedir. 

 
Bina kesitlerinin etkileri açısından, Orhangazi alt geçidi çıkışındaki 

dükkanların önünde yayalar için korunaklı bir alan oluşturan arkad, dördüncü bölümde 
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ifade edilen, meydanın çevresindeki bina kenarlarının yaşayan bir yer olarak 

düzenlenmesinin dış mekan yaşantısına canlılık katacağı görüşüne uygun bir örnektir.  

 

Şekil 5.49. Alt geçit bağlantısındaki dükkanların cephesi (Şahin 2005) 

      
Şekil 5.50. Sergi salonunun ilk cephesi (Arolat Mimarlık Proje Tanıtım Broşürü) 
Şekil 5.51. Sergi salonunun günümüzdeki cephesi (Şahin 2005) 

 
Bina cepheleri incelendiğinde, meydanın çevresinde tarihi özellik taşıyan 

binaların cephe özelliklerinin ölçü, biçim, renk ve doku açısından birbirine yakın olduğu 

görülmüştür. Arayüzlerin etkilerinin açıklandığı dördüncü bölümde, benzer yineleme 

olarak tanımlanan bu düzenin, kullanıcılar üzerinde uyumluluk etkisi yarattığı 

belirtilmiştir. 

 
Meydanın Atatürk Caddesi sınırında, ortalama 6-7 katlı yapılar yer almaktadır. 

Alt katları mağaza olan bu binaların üst katlarında çeşitli bürolar bulunmaktadır. Şekil 

5.52 Atatürk Caddesi üzerindeki yapıların genel görünümüdür. Binaların cephelerindeki 

bakım eksikliği, tabelaların düzensiz kullanımı ve klimalar görsel açıdan olumsuzluk 

yaratmaktadır. 

 

Bina yükseklikleri açısından bakıldığında, meydanın alt kotunda kapalılığı 

sağlayan binaların düzenli bir yüksekliğe sahip olduğu, Atatürk Caddesi sınırındaki 

ortalama 6-7 katlı binaların ise bu düzenli çerçeveyi ezen bir etkisi olduğu görülmüştür. 

Dördüncü bölümde açıklandığı gibi, meydanı çevreleyen binalar düzenli bir çerçeve 
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oluşturduğunda, görünmez bir tavan tanımlanmaktadır. Bu anlamda, havuz kotunda 

sağlanan kapalılık ele alındığında, kot farkı ve binaların etkisiyle düzenli bir çerçeve 

yüksekliği hissedilmekte, ancak meydan alt ve üst kotuyla bir bütün olarak 

düşünüldüğünde görünmez tavan tanımlayan bir çerçeve oluşmamaktadır. 

 

 

Şekil 5.52. Atatürk Caddesi üzerindeki binaların görünümü (Şahin 2005) 

 
Biçim açısından incelendiğinde, meydanın yaklaşık olarak dikdörtgen formunda 

olduğu görülür. Dikdörtgen form, havuz kotundan bakıldığında meydanın doğusuna 

doğru darlaşmakta ve Uçak Sokağa bağlanan bölümde sokak halini almaktadır. Ancak, 

üst kottaki oturma alanlarıyla bütün olarak ele alındığında meydanın dikdörtgen formu 

bu bölümde de devam eder. Dördüncü bölümde belirtildiği gibi, konveks formlar alanın 

her noktadan algılanmasına olanak sağlamaktadır. Bu açıdan dikdörtgen form meydanda 

bütünlük etkisi oluşturmuştur. 

 
 Boyut açısından incelendiğinde, yaklaşık olarak, üst kottaki oturma alanlarının 

1170 m2, kafeterya ve yeşil alanlar dahil olmak üzere havuz kotunda yer alan 

bölümlerin 4900 m2 ve meydanın toplam alanının 7600 m2 olduğu hesaplanmıştır. Bu 

bölgenin tasarımına ilişkin raporda, 12.000 m2’lik bir alanın düzenlendiği belirtilmiştir 

ancak bu metrekareye Belediye Binası kuzeyindeki alanlar ve iç mekanlar da dahildir. 

Dördüncü bölümde, kent meydanlarının boyutlarıyla ilgili yapılan bir araştırma 

sonucunda, bu tür alanlar için uygun boyutlar, 61 metre / 152.5 metre (200 feet / 500 

feet) olarak belirtilmiştir. Bu çalışma referans alındığında, meydan alanlarının üst 

sınırının 9300 m2 olduğu ve 7600 m2’lik Orhangazi Meydanı’nın bu sınırın içinde 

kaldığı görülür.  
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 Binaların işlevleri değerlendirildiğinde, meydanın çevresinde yer alan mağaza, 

sergi salonu, kültür merkezi, cami, kafeterya gibi işlevlerin, dördüncü bölümde 

meydanlara canlılık katacağı belirtilen örnekler arasında yer aldığı görülmüştür. 

 
• Kent mobilyaları: 

Meydanın merkezinde dikdörtgen formlu,  iki uç bölümünde fıskiyeleri olan bir 

havuz ve çevresinde oturma grupları yer almaktadır. Havuzun ortasında betondan 

yapılmış yüksek bir strüktür bulunmaktadır. Düşeyde bir simge oluşturan bu elemanın 

içersinde kot farkından yararlanılarak alt kotta düzenlenen tuvaletlerin havalandırma 

bacası çözülmüştür (Şekil 5.53, Şekil 5.54).  

  
Şekil 5.53, Şekil 5.54. Havuz ve çevresindeki oturma alanları (Şahin 2005) 

 
Havuz ve Orhan Cami arasında dört basamakla çıkılan bir platform üzerinde bir 

çeşme yer almaktadır. Çeşme mermer kaplama ve dört muslukludur (Şekil 5.55). Ağaç 

gölgesinde kalan bu alanın çevresinde çeşmeyi çevreleyen ve alt kotta dışa dönük olarak 

yönlendirilmiş oturma grupları bulunmaktadır (Şekil 5.56).  

  

Şekil 5.55. Orhangazi Meydanı’ndaki çeşme (Şahin 2005) 
Şekil 5.56. Çeşme çevresindeki oturma alanı (Şahin 2005) 
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Meydanda yeşil alanların kenarında, havuz, çeşme ve bitki adacıkları çevresinde 

oturma birimleri düzenlenmiştir (Şekil 5.57, Şekil 5.58). Oturma elemanı olarak beton 

altlıklı, ahşap oturma alanına sahip, arkalıksız banklar kullanılmıştır. Sadece bitki 

adacıkları çevresinde yer alan düzenlemelerde arkalık olanağı sağlanmıştır. Havuz ve 

çeşme çevresindeki oturma elemanları yarım altıgen formundadır. Karşılıklı oturma 

olanağı sağlayan bu tür formlar sosyalleşme ortamı yaratmaktadır (Şekil 5.59).  

  

Şekil 5.57. Yeşil alan kenarındaki banklar (Şahin 2005) 
Şekil 5.58. Bitki adacıkları çevresindeki banklar (Şahin 2005) 

 
Şekil 5.59. Yarım altıgen formlu banklar (Şahin 2005) 
 

Zemin kaplaması granit kesme taş blok derzli taraklı mozaiktir. Granit derzlerle 

oluşturulan karolaj mekana ölçek sağlamaktadır. Aydınlatma elemanları olarak bitki 

adaları içinde kullanılan üçgen prizma formlu kısa elemanlar ve uzun aydınlatma 

direkleri (Şekil 5.60, Şekil 5.61, Şekil. 5.62), dükkanların önünde yer alan arkadın ön 

yüzünde aplikler (Şekil 5.63) ve sergi salonu çevresinde zemine ankastre edilmiş spotlar 

(Şekil 5.64) kullanılmıştır. Çöp kutuları beton altlıklı metal kutulardır (Şekil 5.65). 

Kentte yapılan etkinlikler meydanda ilan panoları ve afişler ile duyurulmaktadır (Şekil 

5.66, Şekil 5.67). Uzun bir süredir çalışmayan hava durumu ve saatin duyurulduğu 

dijital ilan panosu, 2005 Kasım ayında renkli ekran yeni bir dijital pano ile 

değiştirilmiştir.  
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Şekil 5.60. Kısa aydınlatma elemanları (Şahin 2005) 
Şekil 5.61, Şekil 5.62. Uzun aydınlatma elemanları (Şahin 2005) 

   

Şekil 5.63. Aplikler (Şahin 2005), Şekil 5.64. Ankastre spotlar (Şahin 2005)  
Şekil 5.65. Çöp kutusu (Şahin 2005) 

  
Şekil 5.66. İlan panoları (Şahin 2005) 
Şekil 5.67. Afişler (Şahin 2005) 

 

5.3.3. Sosyal ve Ekonomik Faktörlere İlişkin Özelliklerin İncelenmesi 

Meydan, kent merkezindeki konumu ile kentte yaşayan herkesin ve kente gelen 

turistlerin kullandığı bir yerdir. Meydanda farklı kullanıcı isteklerine hitap eden 

bölümler yer almaktadır. Havuz çevresindeki oturma alanları daha hareketli alanlar 

olurken, çeşme çevresi daha sakin bir bölümdür. Yaşlı erkekler sohbet etmek için, içe 

dönük olarak yönelim sağlanmış, grup olarak oturabilecekleri çeşme çevresini tercih 

etmektedir. Havuz çevresi, havuzun eğlendirici olması nedeniyle çocukların oynamayı 
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tercih ettiği bir alandır (Şekil 5.68). Kafeteryalar bir şey yemek, meydanı ve çevreyi 

izlemek isteyenler için kullanım olanağı sağlamaktadır. Bu açıdan meydan, farklı 

isteklere cevap verebilmektedir. Meydanın canlılığı, gece alandaki kullanımın düşmesi 

ile azalmaktadır. 

 

Şekil 5.68. Çocukların oynamayı tercih ettiği havuz kenarı (Şahin 2005) 

 
Meydanda, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından çeşitli sosyal etkinlikler 

düzenlenmiştir. Son dönemde düzenleneler etkinliklerden bazıları, 2004 yılı 1. Ramazan 

Şenliği, 29 Ekim 2004’te Cumhuriyet Bayramı için düzenlenen Belediye Bandosu 

konseri (Şekil 5.69), 23 Nisan 2005’te düzenlenen çocuk günü etkinliklerinin açılış 

gösterisi (Şekil 5.70), 2005 yılı 2. Ramazan Şenliği’dir. 1. Ramazan Şenliği süresince, 

meydanda bulunan havuzun içinde bir platform kurulmuş, meydanın sınırlı alanı 

içerisinde havuza ikincil bir işlev kazandırılmış, gösterilerin yapıldığı bir sahneye 

dönüştürülmüştür. Ayrıca gösterilerinin izlenebilmesi için meydanda amfi düzeninde 

demonte bir oturma elemanı kullanılmıştır. Ancak halkın yoğun ilgi göstermesi 

nedeniyle bu eleman gereksinimi karşılamada yeterli olamamış, insanlar ayakta durarak 

ve çim şevlerde oturularak etkinlikleri izlemiştir (Şekil 5.71, Şekil 5.72, Şekil 5.73).  

  

Şekil 5.69. 29 Ekim 2004 Cumhuriyet Bayramı konseri (Şahin 2005) 
Şekil 5.70. 23 Nisan 2005 Çocuk günü etkinlikleri açılış gösterisi  
                 (www.yildirim-bld.gov.tr) 
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Şekil 5.71. Orhangazi Meydanı’nda 1. Ramazan Şenliği (Şahin 2005) 
Şekil 5.72. 1. Ramazan Şenliği’ni çim şevlerden izleyen insanlar (Şahin 2005) 
 

 

Şekil 5.73. 1. Ramazan Şenliği haberi (Hürriyet Gazetesi Bursa Eki 2004) 

 

 2005 yılında düzenlenen 2. Ramazan Şenliği’nde, meydandaki havuz alanı 

platform haline getirilmiş ancak buna ek olarak gösterilerin yapılması için bir geçici bir 

sahne oluşturulmuştur. 1. Ramazan Şenliği’nde de meydanda kurulmuş olan küçük satış 

birimleri, ikinci etkinlikte sayıca arttırılmıştır, geleneksel tatların sunulduğu bu 

birimlere meydanda daha geniş bir alan ayrılmıştır (Şekil 5.74, Şekil 5.75). 

 

 

Şekil 5.74. Orhangazi Meydanı’nda 2. Ramazan Şenliği (Şahin 2005) 
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Şekil 5.75. 2. Ramazan Şenliği’ndeki satış birimleri (Şahin 2005) 

 
 Orhangazi Meydanı’nın güvenliği, meydanda bulunan polis noktası tarafından 

kontrol altında tutulmaktadır. Temizlik çalışmaları ise 2005 yılı sürecinde, Osmangazi 

Belediye’si tarafından Ortem Firması’na ihale edilmiş ancak çalışma tablosu Osmangazi 

Belediyesi tarafından hazırlanmıştır. Temizlik çalışmaları kapsamında, meydan belirli 

bölgelere ayrılmış, Havuz ve çevresi, Belediye çevresi, Ulucami doğu kapısı ve avlusu, 

Atatürk Caddesi bölümü ve Koza Han bölümü olmak üzere her bölüm için bir kişi 

görevlendirilmiştir. Meydanın temizliği 07.00-22.00 saatleri arasında yapılmaktadır. 

 
Bakım açısından incelendiğinde meydanda, çok sayıda bankın ahşaplarında 

bozulmaların olduğu (Şekil 5.76), zemin kaplamasında granit blokların derz 

dolgularının azaldığı ve bazı blokların eksik ya da düzensiz olduğu (Şekil 5.77), 

meydan içindeki zemin kaplamasında bazı bölümlerde farklı malzemelerin kullanılması 

ile zemindeki bütünlüğün bozulduğu (Şekil 5.78) görülmüştür.  

   

Şekil 5.76. Orhangazi Meydanı’nda banklardaki yıpranmalar (Şahin 2005) 
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Şekil 5.77. Granit blok derzlerin görünümü (Şahin 2005) 
Şekil 5.78. Zeminde farklı malzeme kullanılan alanın görünümü (Şahin 2005) 
 
5.4. Ahmet Taner Kışlalı Meydanı’nın Analizi 

 2004 yılında yapımı tamamlanan Meydan, 21 Ekim 1999 tarihinde, Ankara'da 

evinin önünde bombalı bir suikast sonucunda öldürülen Ahmet Taner Kışlalı adına ithaf 

edilmiştir. 1939 yılında doğan Ahmet Taner Kışlalı, Ankara Üniversitesi Siyasal 

Bilgiler Fakültesi`ni bitirdikten sonra 1962-63 yılları arasında Yenigün Gazetesi’nde 

yazı işleri müdürlüğü yapmıştır. 1968-72 yılları arasında öğretim üyesi olan Ahmet 

Taner Kışlalı, 1967 Paris Hukuk Fakültesi’nde doktorasını tamamlamış, 1988 yılında 

profesör olmuş, 1977'de Cumhuriyet Halk Partisi`nden 5. Dönem İzmir Milletvekili 

seçilmiştir. Kışlalı, Bülent Ecevit tarafından kurulan 42. Hükümet`te  1978-79 yıllarında 

Kültür Bakanı olarak görev yapmıştır. 12 Eylül  sonrasında Ankara Üniversitesi İletişim 

Fakültesi`nde siyaset bilimi dersleri vermiş, Cumhuriyet Gazetesi’nde ‘Haftaya Bakış’ 

başlığıyla köşe yazıları yazmıştır (www.belgenet.com). Değerli bir aydın olan Ahmet 

Taner Kışlalı’yı anmak ve yaşatmak için alana Ahmet Taner Kışlalı Meydanı adı 

verilmiştir.  

 
 Meydan, kuzeyinde 20 metre genişliğinde ana cadde olan Kurtuluş Caddesi, 

doğusunda Kütüphane Sokak, güneyinde Mercan Sokak, batısında Fatih Sultan Mehmet 

Caddesi ile sınırlanmıştır. Ayrıca, meydanın kuzeydoğusunda, meydan için düzenlenen 

otopark ile ilişki kuran, tören alanının yanından geçen araç yolu, Kütüphane Sokak ile 

Kurtuluş Caddesi’ni bağlamıştır. Belediye binasının doğusunda bulunun boş alan 

Kaymakamlık alanı olarak ayrılmış olup, bu alanda bir düzenleme yapılmamıştır. 

Meydan ve yakın çevresini gösteren yerleşim planı Şekil 5.79’da verilmiştir. 
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1. Yıldırım Belediyesi, 2. Kaymakamlık Alanı, 3. İmam Hatip Lisesi, 4. Yıldırım İlköğretim Okulu ve Mesleki 
Eğitim Merkezi, 5. Müftülük, 6. İlçe Kriz Merkezi, 7. Sosyal Hizmetler çocuk esirgeme Kurumu Kreş ve Gündüz 
Bakım Evi, 8. Havuz, 9. Büfe, 10. Çeşme, 11. Kafeterya, 12. Genel Oturma Alanı, 13. Kademeli Havuz, 14. Çocuk 
oyun alanı, 15. Taş pano su öğesi, 16. Tören alanı, 17. Amfi, 18. Saat, 19. Otopark, 20. Ana yaya aksı, 21. Trafo,  
22. Spor Kulübü binası, 23. Amfi altındaki dükkanlar 
 
Şekil 5.79.  Ahmet Taner Kışlalı Meydanı genel yerleşim planı  
        (Yıldırım Belediyesi’nden aktarılarak) 

 
Meydan düzenlenmesinde ilk olarak alanın içerisinde yer alan belediye hizmet 

alanı ile kaymakamlık alanının kuzeyinden geçen araç yolu trafiğe kapatılmış, güneyden 

geçen yola işlerlik kazandırılmıştır. Bu yol İmam Hatip Lisesi’nin kuzeyinden 

geçirilerek Kütüphane Sokak’a bağlanmıştır. Ayrıca, İlçe Kriz Merkezi’nin güneyindeki 

mevcut yol, Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu Kreş ve Gündüz Bakım Evi’nin 

batısından geçirilerek Kurtuluş Caddesi ile ilişkilendirilmiştir (Yıldırım Belediyesi 

Ahmet Taner Kışlalı Meydanı Proje Raporu 2001). Şekil 5.80’de düzenleme öncesi, 

Şekil 5.81’de ise yeni yol sistemi ifade edilmiştir. 
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Şekil 5.80. Meydan düzenlemesinden önceki yollar 
       (Yıldırım Belediyesi’nden aktarılarak) 
Şekil 5.81. Meydan düzenlemesi ile oluşturulan araç yolları  
      (Yıldırım Belediyesi’nden aktarılarak) 
 
 Meydanın genel olarak, tören alanının olduğu bölüm ve belediye binasının 

bulunduğu bölüm olmak üzere, birbiriyle yaya aksı ile bağlanan iki bölgeden oluştuğu 

söylenebilir. Tören alanın yer aldığı bölgede amfi, çevresinde oturma alanı ile havuz ve 

çocuk oyun bölümü yer almaktadır. Belediye binası ile bu alan arasında kaymakamlık 

için ayrılmış boş bir arsa bulunmaktadır. Diğer bölümde yer alan bölgeler ise ağaçlıklı 

genel oturma alanı, belediye önündeki havuz ve çevresi ile kafeteryanın olduğu 

alanlardır. Bağlayıcı olan aks kolonatlı bir yaya yoludur. Bu yol tören alanı bölümünden 

oturma alanlarının olduğu bölüme kadar uzanmaktadır. Kriz Merkezi’nin batısında 

meydan için 90 araç kapasiteli otopark düzenlenmiştir. Şekil 5.82 Belediye binasından 

meydanın geneline bakışı yansıtmaktadır. 

 

Şekil 5.82. Ahmet Taner Kışlalı Meydanı’nın genel görünümü (Şahin 2005) 

 
5.4.1. Doğal Faktörlere İlişkin Özelliklerin İncelenmesi 

 Bu bölümde meydanın şekillenmesinde etkili olan topoğrafya, iklim ve manzara 

gibi doğal özelliklerin kullanımı analiz edilmiştir. 

• Topoğrafyanın Kullanımı: 

Meydan Kurtuluş Caddesi ile bağlandığı noktalarda, kot farkının az olduğu 

bölüme göre 50 cm, en fazla olduğu bölüme göre ise 200 cm yukarıda yer almakta, 
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meydan ve Kurtuluş Caddesi arasında rampa ile birlikte çözülmüş merdivenlerle ilişki 

kurulmaktadır. Şekil 5.83 Kurtuluş Caddesi’nden meydanın görümüdür. 

 

 

Şekil 5.83. Kurtuluş Caddesi’nden meydanın görümü (Şahin 2005) 

 
 Meydanda yer alan ana yaya aksının doğu ve batı uçlarından meydana düz 

olarak ulaşılabilmektedir. Engelli bireyler için bu olumlu bir özelliktir. Tören alanının 

güneyinde yer alan İmam Hatip Lisesi’nin önündeki sokak, meydandan kot olarak 

yaklaşık 3 metre yukarıdadır. Buradaki kot farkı istinat duvarı ile çözülmüş olup, bu 

noktadan meydana ulaşım yoktur (Şekil 5.84). Bu yönde meydanın çevreyle ilişkisi, 

tören alanın batısında kalan kademeli havuzun bulunduğu oturma alanına bağlanan bir 

merdivenle sağlanmıştır (Şekil 5.85, Şekil 5.86).  

 

  

Şekil 5.84. Tören alanının güneyinde üst kotta yer alan yol ve istinat duvarı  
       (Şahin 2005) 
Şekil 5.85. Kademeli havuzun olduğu bölüme bağlanan merdivenin girişi (Şahin 2005) 
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Şekil 5.86. Kademeli havuzun olduğu bölüme bağlanan merdivenden bakış  
       (Şahin 2005) 
 

Meydanın güneyinde yer alan kaymakamlık için ayrılmış boş arsa, meydana 

ulaşımda geçiş alanı olarak kullanılmaktadır (Şekil 5.87). Belediye binasının 

çevresinden de, alana düz olarak ulaşılabilmektedir. Meydanda kot farklılığının olduğu 

bölümler, kademeli havuzun bulunduğu oturma alanı ve belediye binası girişindeki 

alandır. Kademeli havuzun olduğu bölüm, genel meydan kotundan yaklaşık 135 cm 

yukarıdadır ve meydandan bu bölüme rampa ile çözülmüş merdivenlerle ulaşılmaktadır 

(Şekil 5.88). Belediye binasının önündeki alana düz ulaşım olanağı mevcuttur, ancak bu 

alan yaklaşık 1 metre yüksekliğinde bir duvar ile ana yaya aksından ayrılarak 

sınırlanmıştır (Şekil 5.89). 

 

Şekil 5.87. Kaymakamlık alanı (Şahin 2005) 

  

Şekil 5.88. Kademeli havuzun bulunduğu bölüm (Şahin 2005) 
Şekil 5.89. Belediye binasının olduğu bölümü sınırlayan duvar (Şahin 2005) 
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• İklimsel Özellikler: 

 İklimsel konfor açısından bakıldığında, meydanda konfor sağlayıcı elemanlar 

olarak ağaçların kullanımı ile sınırlı bir etki sağlandığı görülmektedir. Gölge sağlayıcı 

elemanlar genel olarak ağaçlardır. Sadece kafeteryanın olduğu alanda gölge elemanı 

olarak şemsiyeler kullanılmaktadır. Ancak, ağaçların henüz yeterli gölge sağlayacak 

büyüklüğe ulaşmadığı görülmektedir (Şekil 5.90). Ağaçların küçük oluşu nedeniyle, 

oturma alanlarının olduğu bölgenin yeterli gölge alana sahip olmadığı gözlemlenmiştir. 

Meydanda bulunan iki havuzun, alanın boyutları ile karşılaştırıldığında meydanda 

iklimsel konfor sağlayacak büyüklükte olmadığı görülmüştür. Kolonatlı yolun 

kenarlarında konumlandırılan banklar için gölge sağlanmamıştır (Şekil 5.91). 

  

Şekil 5.90. Genel oturma alanı ve ağaçlar (Şahin 2005) 
Şekil 5.91. Kolonatlı yoldan görünüm (Şahin 2005) 
 
• Manzara: 

 Meydanın, genel olarak yönlenebileceği önemli bir manzara bulunmamaktadır. 

Meydan farklı perspektiflerde bakış sağlaması açısından incelendiğinde, Kurtuluş 

Caddesi kenarında yer alan oturma birimlerinin cadde yönüne (Şekil 5.92), amfi ile 

meydanın geneline (Şekil 5.93), Belediye binasının kuzeyinde kalan oturma gruplarının 

yarım daire formun avantajı ile çeşitli noktalara bakış olanağı sağladığı söylenebilir. 

 

Şekil 5.92. Kurtuluş Caddesine bakan oturmalar (Şahin 2005) 
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Şekil 5.93. Amfiden meydana bakış (Şahin 2005) 
 
5.4.2. Fiziksel Faktörlere İlişkin Özelliklerin İncelenmesi 

 Fiziksel faktörler kapsamında, meydanın çevresindeki yapılar ve meydanda yer 

alan kent mobilyaları incelenmiştir. 

• Çevreleyen Binalar: 

 Kapalılık açısından incelendiğinde, meydanda kapalılığı sağlayan elemanlar, 

binalar, tören alanı bölümündeki amfi ve istinat duvarı ile genel oturma alanındaki 

ağaçlardır. Meydanın yatay boyutları ile çevreleyen binaların yükseklileri 

oranlandığında,  dördüncü bölümde açıklanan 1/4 oranın oldukça aşıldığı görülür. Bu 

açıdan meydanda genel kapalılık etkisi oluşmamıştır. Ağaçlar, oturma alanında, amfi ve 

istinat duvarı ise tören alanında bölümsel etki yaratmıştır. Üçüncü bölümde tarihsel 

süreçte incelenen örneklerde ve dördüncü bölümde yer alan çeşitli görüşlerde, 

meydanların en önemli özelliğinin kapalılık olduğu belirtilmiştir. Dolayısıyla, tanımlı 

bir meydan elde etmek için, bu mekanı sınırlayan bir takım yapıların eklenmesi 

gereklidir. Ancak kapalılık etkisinin yumuşak mekanlar olarak tanımlanan parklar ve 

yeşil alanlar için gerekli olmadığı ifade edilmiştir ve dolayısıyla bu tür bir 

düzenlemenin yapılması, yaratılmak istenen mekan kararının verilmesine bağlıdır. Kent 

meydanı olarak adlandırılmak istendiği takdirde, Ahmet Taner Kışlalı Meydanı’nda 

kapalılık sağlanmalıdır. 

 

 Süreklilik açısından bakıldığında, meydanı çevreleyen binaların oluşturduğu 

çerçevenin, binalar arasındaki boşluklar ve yollar ile bölündüğü görülmüştür. Bu düzen 

ise kapalılık etkisini azaltmaktadır. Meydanda oluşan yaya sirkülasyonu incelendiğinde, 

ana yaya aksının dinamik, genel oturma alanı ve tören alanının statik bir alan özelliği 

taşıdığı saptanmıştır.  
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 Konut dokusu içerisinde bulunan meydanın çevresinde yoğun olarak zemin 

katlarında ticari işletmelerin yer aldığı apartmanlar yer almaktadır. Apartmanlar genel 

olarak 4-5 katlıdır; meydanın doğusunda meydanı sınırlayan amfinin arkasında ise daha 

az katlı konutlar bulunmaktadır (Şekil 5.94, Şekil 5.95, Şekil 5.96, Şekil 5.97). 

Apartmanların dışında meydanın çevresinde  yer alan diğer yapılar, güneyde Yıldırım 

Belediye Binası (Şekil 5.98), İmam Hatip Lisesi (Şekil 5.99), Yıldırım İlköğretim Okulu 

ve Meslek Eğitim Merkezi (Şekil 5.100), kuzeyde İlçe Kriz Merkezi (Şekil 5.101) 

Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu Kreş ve Gündüz Bakım Evi (Şekil 5.102), 

Yıldırım İlçesi Müftülük Binasıdır (Şekil 5.103). 

 

 

Şekil 5.94. Meydanın kuzeyindeki apartmanlar (Şahin 2005) 

 

Şekil 5.95. Meydanın güneyinde bir bölümü Belediye binasının arkasında kalan      
        apartmanlar (Şahin 2005) 

 

Şekil 5.96. Meydanın doğusundaki az katlı konutlar (Şahin 2005) 
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Şekil 5.97. Meydanın batısındaki apartmanlar (Şahin 2005) 

   

Şekil 5.98. Yıldırım Belediyesi (Şahin 2005)  
Şekil 5.99. İmam Hatip Lisesi (Şahin 2005) 
Şekil 5.100. Yıldırım İlköğretim Okulu ve Mesleki Eğitim Merkezi (Şahin 2005) 

   

Şekil 5.101. İlçe Kriz Merkezi (Şahin 2005) 
Şekil 5.102. Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu Kreş ve Gündüz Bakım Evi 
         (Şahin 2005) 
Şekil 5.103. Yıldırım İlçesi Müftülük Binası (Şahin 2005) 
 
 Biçim olarak incelendiğinde, meydanın yaya aksı ile bağlanan iki ayrı bölümden 

oluştuğu görülür. Dördüncü bölümde ifade edildiği gibi bu tür formlar, meydanda 

bütünlük etkisinin oluşmasını engellemektedir. Ancak iki bölge arasında bağlayıcı olan 

yaya aksındaki kolon sırası, meydanın iki bölgesini birleştiren bir etki yaratmış, alanın 

devam ettiği duygusunu yaratmıştır. Tarihsel süreçte incelenen, Venedik’teki L biçimli 

San Marco Meydanı’nda, döşemede süreklilik gösteren desen ve iki bölüm arasında 

eklem yeri niteliği taşıyan kule sayesinde mekanı bütünleştiren bir etki sağlanmıştır. 

Ahmet Taner Kışlalı Meydanı’nda ise Kaymakamlık Binası inşa edildikten sonra, iki 
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bölgenin ayrımı daha belirgin olacaktır, dolayısıyla bu türde birleştiren etkiler 

kullanılması büyük önem taşır. 

 
 Boyut açısından incelendiğinde, yaklaşık olarak, genel oturma alanı 8000 m2, 

tören alanı ve amfi bölümü 5000 m2, kademeli havuz çevresi 1400 m2, Belediye 

girişindeki düzenleme 3900 m2’dir ve 2500 m2’lik otopark alanı hariç, toplam meydan 

alanı 21.000 m2’dir. Proje raporunda, 2 hektarlık alanın düzenlendiği belirtilmiştir, 

ancak Belediye önündeki bölüm Ahmet Taner Kışlalı Meydanı tasarlanmadan önce 

yapıldığı için Ahmet Taner Kışlalı Meydanı proje raporundaki düzenlenen alan 

büyüklüğünde belirtilmemiştir. 21.000 m2 olan meydan alanının, dördüncü bölümde 

belirtilen 9300 m2’lik sınırın oldukça üzerinde olduğu görülmüştür. Boyut açısından 

yapılan çalışmalarla çeşitli sayısal veriler elde edilmesiyle birlikte, meydanların 

niteliğini etkileyen faktörlerin çeşitlilik gösterdiği ve boyutları büyük, ancak yaşayan 

örnekler olabildiği de ifade edilmiştir. Ayrıca bu tür örneklerde çeşitli alt bölümlerin 

oluşturulmasının kullanımı sağlayabilmek için gerekli olduğu da belirtilmiştir. Ahmet 

Taner Kışlalı Meydanı’nda, Belediye girişi, genel oturma alanı, kademeli havuz çevresi 

gibi alt bölümler yer aldığı söylenebilir, ancak bu alanların boyutları da kendi içinde 

oldukça büyüktür. Dolayısıyla, oldukça büyük olan bu alanda, kapalılık etkisinin de 

kaybolduğu düşünüldüğü takdirde, kapalılık sağlamak için yapıların eklenmesi, 

meydanın boyutlarını ideal sınırlara çekerek boyutsal açıdan daha olumlu olacaktır. 

 

Meydanın çevresinde yer alan kamu yapıları dışındaki diğer binaların, genel 

olarak mimari açıdan niteliksiz olduğu gözlenmiştir. Bazı binalarda dış sıva bile 

yapılmamıştır (Şekil 5.104, Şekil 5.105).  

 

 Bina cepheleri incelendiğinde, çevreleyen binaların ölçü, biçim, renk ve doku 

özelliklerinin, benzerlik ya da zıtlık yaratması amaçlanmadan birbirinden tamamen 

farklı olduğu görülmüştür. Dördüncü bölümde açıklanan etkiler kapsamında, farklı 

yineleme olarak tanımlanan bu arayüzün, insanlar üzerinde karışıklık hissi uyandırdığı 

belirtilmiştir. 
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Şekil 5.104. Meydanın kuzeyinde yer alan bir bina (Şahin 2005) 
Şekil 5.105. Meydanın güneydoğusunda yer alan bir bina (Şahin 2005) 
 
 Bina kesitlerinin etkileri açısından, meydan için sağlanabilecek bir katkı söz 

konusu değildir. Binaların, meydandan araç yolarıyla ayrıldığı ve alanla direkt etkileşim 

kurmadığı görülmüştür. 

 
 Bina yükseklikleri değerlendirildiğinde, meydanın çevresinde yer alan binaların 

yükseklikleri arasında faklılıklar bulunduğu ve düzenli bir çerçevenin oluşmadığı 

görülür. Meydanda kapalılık sağlanamamıştır, dolayısıyla meydanların önemli bir 

özelliği olan görünmez bir tavan etkisinden de söz edilememektedir. 

 
Meydanda Kaymakamlık alanı ile Kurtuluş Caddesi arasındaki bölümde, dış ve 

iç mekanda oturma olanağı sağlayan bir kafeterya düzenlenmiştir (Şekil 5.106). 

Meydanın batısında gazete, dergi ve bazı gıda maddeleri satan bir büfe bulunmaktadır 

(Şekil 5.107). Meydanın doğusunda, çeşitli kutlamaların yapılması düşünülerek 

oluşturulan tören alanının sonunda amfi yer almaktadır. Amfi, en üst kotunda zeminden 

4.5 metre yükselmiştir. Amfinin yükselmesi ile oluşan alt boşluklarda dört adet dükkan 

oluşturulmuştur. Dükkanlar, büfe, pastane ve büro olarak kullanılmaktadır (Şekil 5.108, 

Şekil 5.109). 

  

Şekil 5.106. Meydandaki kafeteryanın görünümü (Şahin 2005) 
Şekil 5.107. Meydandaki büfenin görünümü (Şahin 2005) 
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Şekil 5.108. Meydandaki amfinin görünümü (Şahin 2005) 
Şekil 5.109. Amfinin altında oluşturulan dükkanlar (Şahin 2005) 
 

 Binaların işlevleri incelendiğinde, meydanın çevresinde yer alan binaların, 

dördüncü bölümde meydanların yaşayan mekanlar olmasını sağladığı belirtilen işlevlere 

sahip olmadığı görülür. Genel olarak alt katları işyeri, üst katları konut olan 

apartmanların yer aldığı apartmanlarla çevrelenmiş olan Ahmet Taner Kışlalı Meydanı, 

mağaza, restoran, kafe gibi kullanıcıyı çeken işlevlerle sarılı değildir.  

 
• Kent mobilyaları:  

 Belediye binasının kuzeyinde yer alan genel oturma alanında, ağaçların altında 

oturma grupları bulunmaktadır. Bu bölümdeki oturma elemanları ahşap oturma alanlı ve 

arkalıklı olarak yarım daire formundadır. Oturma alanı içerisinde bir meydan çeşmesi 

düzenlenmiştir. Çeşme traverten kaplama, dört musluklu ve saçaklı olarak yapılmıştır 

(Şekil 5.110, Şekil 5.111).  

  

Şekil 5.110. Genel oturma alanı ve yarım daire formlu oturma elemanları (Şahin 2005) 
Şekil 5.111. Çeşmenin görünümü (Şahin 2005) 
 

Tören alanının güneyinde yer alan istinat duvarı üzerinde, üzerlerinden suyun 

aktığı taş panolar bulunmaktadır. Ancak panolarda suyun akışının sağlanamadığı 
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gözlenmiştir. İki ayrı bölümde eğimli olarak yapılmış taş panoların arasında kalan 

alanda Atatürk Heykeli yer alması tasarlanmış, ancak henüz uygulanmamıştır (Şekil 

112). 

 

Şekil 5.112. Tören alanındaki su öğeleri ve Atatürk Heykeli için ayrılmış alan  
         (Şahin 2005) 
 

Meydanda alanın ölçeğine göre boyutları küçük olan iki havuz yer almaktadır. 

Tören alanının batısındaki oturma alanı içindeki havuzda granit küp taşlardan kademeler 

oluşturulmuştur (Şekil 5.113). Bu havuzun da genel olarak dolu olmadığı gözlenmiştir. 

Diğer havuz ise Belediye Binasının giriş bölümündedir (Şekil 5.114). Yuvarlak ve 

fıskiyeli bu havuzun ve diğer havuzun çevresinde oturma alanı düzenlemiş, banklar 

yerleştirilmiştir. 

  

Şekil 5.113. Kademeli havuz (Şahin 2005) 
Şekil 5.114. Belediye binasının girişindeki havuz (Şahin 2005) 
 

Meydanı doğu batı yönünde birleştiren ana yaya aksının iki kenarında kolon 

dizisi oluşturulmuştur. Belediye binasının kuzeyinde iki sıra devam eden kolonlar, tören 

alanı bölümünde araç yolunun kenarında tek sıra halini almıştır (Şekil 5.115, Şekil 

5.116). Kolonlar, üst noktalarında kirişlerle birbirine bağlanmıştır. Kare kesitli, 

traverten kaplamalı kolonların bir yüzlerine aydınlatma elemanı olarak aplikler tespit 

edilmiştir. Apliklerin dışında kullanılan aydınlatma elemanları uzun döküm direkler ve 

amfinin üst kotunda yer alan kısa elemanlardır (Şekil 5.117., Şekil 5.118, Şekil 5.119). 
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Şekil 5.115, Şekil 5.116. Ana yaya aksı kenarındaki kolonlar (Şahin 2005) 

   

Şekil 5.117. Kolonların üzerindeki aplikler (Şahin 2005) 
Şekil 5.118. Uzun aydınlatma elemanları (Şahin 2005) 
Şekil 5.119. Amfide kullanılan kısa aydınlatma elemanları (Şahin 2005) 
 

Kolonatlı yaya aksında, kolon aralarında oturma elemanı olarak oturma alanı ve 

arkalığı ahşap olan banklar yerleştirilmiştir (Şekil 5.120). Zeminde genel olarak wash 

beton karolar granit seramik derzli olarak kullanılmıştır ve bu şekilde bir karolaj 

oluşturulmuştur. Genel oturma alanı içerisinde ise zemin kaplaması olarak taban tuğlası 

ve wash beton birlikte uygulanmıştır (Şekil 5.121, Şekil 5.122).  

   

Şekil 5.120. Kolonların arasındaki banklar (Şahin 2005) 
Şekil 5.121. Genel zemin dokusu (Şahin 2005) 
Şekil 5.122. Taban tuğlasının kullanımı (Şahin 2005) 
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Meydanda, kafeteryanın doğusunda bir saat yer almaktadır (Şekil 5.123). Alanda 

duyuru ve ilan panoları bulunmamakta, bazı duyurular için kolonlar arasına afiş 

asılmaktadır. Çöp kutuları beton ve üstü metal korumalıdır (Şekil 5.124). Meydanda iki 

tanıtıcı pano yer almaktadır. Bunlardan biri alanın batısında meydanın adının yazılı 

olduğu bir panodur (Şekil 5.125), diğeri ise orta bölümde yer alan Ahmet Taner Kışlalı 

için hazırlanmış büst ve açıklamanın olduğu düzenlemedir (Şekil 5.126).  

  

Şekil 5.123. Meydanda yer alan saat (Şahin 2005)   
Şekil 5.124. Çöp kutuları (Şahin 2005) 

Şekil 5.125. Meydanın adının yazılı olduğu pano (Şahin 2005) 
Şekil 5.126. Ahmet Taner Kışlalı için yapılan düzenleme (Şahin 2005) 
 
5.4.3. Sosyal ve Ekonomik Faktörlere İlişkin Özelliklerin İncelenmesi: 

Meydanın kullanıcı profili ve yoğunluğunun belirlenmesi sonucunda, alanın 

kadın ve erkek her yaş grubundan kullanıcısının olduğu saptanmıştır. Oturma 

alanlarında kadın ve erkeklerin ortak kullanımının olduğu, her yaş grubundan kişilerin 

yaya aksında yürüyüş yaptığı, çocukların bu aksı ve tören alanını bisiklete binmek için 

kullandığı (Şekil 5.127, Şekil 5.128) görülmüştür. Kullanıcı yoğunluğu ve profilini 

belirlemeye yönelik gözlemlerde, alanın kadın ve erkeler tarafından gece yoğun olarak 
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kullanıldığı belirlenmiştir. Şekil 5.129’da meydanın gece kullanımına ilişkin iki 

görünümü yer almaktadır.  

  

Şekil 5.127. Genel oturma alanından bir görünüm (Şahin 2005) 
Şekil 5.128. Yaya aksından bir görünüm (Şahin 2005) 

  

Şekil 5.129. Gece meydandan iki görünüm (Şahin 2005) 
 
 Meydanda çeşitli sosyal etkinlikler düzenlenmiştir. 2005 yılında gerçekleştirilen 

etkinlikler, Yıldırım Belediyesi tarafından 16.08.2005 tarihinde organize edilen 

Yıldırım Belediyesi’nin 500. günü kutlama şenlikleri (Şekil 5.130), 26.06.2005 

tarihinde ilçedeki ilköğretim okullarının katıldığı Dünya Çevre Günü kutlamaları, 

26.06.2005 tarihinde Türkiye’nin farklı yörelerinden aşıkların katıldığı 1. Aşıklar 

Bayramı, 06.05.2005 tarihinde Türk Musikisi Konseri, 31.05.2005 tarihinde Yıldırım 

Belediyesi ve Yıldırım İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile düzenlenen 1. Yıldırım 

Kültür Sanat Festivali’nin açılış kutlamaları (Şekil 5.131), 22.04.2005 tarihinde 

Yıldırım Belediyesi ile Yıldırım İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen 

Bursa Çocuk Şenliği ve 2005 yılı 1.Ramazan etkinlikleridir (www.yildirim-bld.gov.tr.). 

1. Ramazan ayı etkinlikleri süresince meydanın tören alanı bölümünde, oturma alanı ile 

birlikte sahne, bazı satış sergileri ve çocuklar için oyun alanı kurulmuştur (Şekil 5.132).  
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Şekil 5.130.Yıldırım Belediyesi’nin 500. günü kutlama şenliği    
                    (www.yildirim-bld.gov.tr.) 
                                

   

Şekil 5.131. Dünya Çevre Günü kutlamaları (www.yildirim-bld.gov.tr.) 
                                                            

  
Şekil 5.132. Ramazan etkinliği kapsamında tören alanında yapılan düzenlemeler 
         (Şahin 2005) 

                              
 Ahmet Taner Kışlalı Meydanı’nın güvenliği, Yıldırım Belediyesi’nin güvenlik 

elemanları tarafından, 24 saat kontrol altında tutulmaktadır. Ayrıca güvenlik amacıyla 

meydanın kamera sistemiyle izlendiği belirtilmiştir. Meydanın temizlik çalışmalarında 

Yıldırım Belediyesi’ne bağlı 3 eleman görevlidir ve 1 kişi belediye çevresinin, 2 kişi 

meydanın diğer bölümlerinin temizliğinden sorumludur. Temizlik görevlileri 08.00-

17.00 saatleri arasında çalışmalarını sürdürmektedir.  

 
Bakım açısından incelendiğinde, meydanda yarım daire formlu oturma 

alanlarında bazı ahşapların eksik olduğu, ana yaya aksı üzerindeki bankların kullanıcılar 
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tarafından çizilerek tahrip edildiği görülmüştür. Tören alanındaki Atatürk heykeli için 

ayrılmış ancak henüz düzenlenmemiş duvar, boyasız olması nedeniyle bu alanda 

bakımsızlık hissi uyandırmaktadır. Kademeli havuz ve tören alanı duvarındaki eğimli 

taş öğeler, susuz bırakıldıkları için gereken etkiyi sağlamamaktadır. 

 

5.5. Çalışma Alanlarında Kullanıcı Yoğunluğu ve Profilinin Belirlenmesi 

 Orhangazi ve Ahmet Taner Kışlalı Meydanlarında kullanım yoğunluklarını ve 

kullanıcı profilini saptamaya yönelik olarak öncelikle bir gözlem ve tespit çalışması 

yapılmıştır. Ulaşılan veriler doğrultusunda, anketlerin uygulanacağı kişi sayısının 

saptanması ve anketlerin hangi yaş grubunda ve cinsiyette kullanıcılar ile yapılacağının 

belirlenmesi amaçlanmıştır. 

 
 Bu çalışma ile meydanların belirli zaman dilimlerindeki kullanıcıları, yaş ve 

cinsiyetleri dikkate alınarak tespit edilmiştir. Sayımların yapılacağı zaman dilimlerinin 

belirlenmesinde kullanıcı sayısında değişimlerin oluşabileceği belirli aralıklar 

seçilmiştir. Gün olarak, Hafta içi, Cumartesi ve Pazar olmak üzere bir ayrım yapılmıştır. 

Hafta içi iş günü, cumartesi kısmen çalışılan, çeşitli ticari işyerlerinin açık olduğu tatil 

günü ve Pazar gününün ise genel tatil günü olmasına bağlı olarak, meydanlardaki 

kullanıcı sayısının değişim gösterebileceği varsayılmıştır. Farklı günlerde yapılan 

sayımlarda, gün içerisinde de kullanıcı sayısında değişim olabileceği düşünülerek, 

değişimin görülebilmesi için sayımlar gün içinde farklı zaman kesitlerinde yapılmıştır. 

Bu kapsamda sayımların yapılacağı saatler olarak, sabah, öğle (öğle tatili olan süre), 

öğleden sonra, çalışma saati sonrası ve gece olmak üzere 5 farklı zaman aralığı 

seçilmiştir. Kullanıcıların yaşlarında göreli olarak bir belirleme yapılmış, genç, orta 

yaşlı ve yaşlı olmak üzere bir gruplama yapılarak sayımlar gerçekleştirilmiştir. 

 
 Sayımlarda meydanların kullanıcıları olarak meydanda oturan kişiler kabul 

edilmiş, gelip geçen insanlar bu sayıma dahil edilmemiştir. Her bir sayım belirlenen 

zaman aralıkları içinde seçilen bir saatte yapılmış, bu şekilde bir kesit analizi elde 

edilmiştir. Sayımların yapılacağı fiziksel ortam koşulu olarak, meydanların etkin bir 

şekilde kullanılmasına olanak sağlayan güneşli ve açık havalar seçilmiştir. Haziran ayı 

içerisinde bu koşulu sağlayan, hava sıcaklığının yaklaşık olarak gündüz 25 C˚, gece ise 

20 C˚ olduğu günlerde sayımlar gerçekleştirilmiştir. Bu koşulların yanı sıra, meydanda 
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düzenlenmiş bir etkinliğin, kullanıcı sayısında etkinlik süresince bir artış sağlayacağı ve 

bu durumun genel kullanıcı sayısını belirlemede yanıltıcı olacağı düşünülerek, sayımlar 

meydanlarda herhangi bir özel etkinliğin olmadığı günlerde yapılmıştır.  

 

 Kullanıcılarla yapılacak anketler aracılığıyla daha çok kişiye ulaşmak, daha fazla 

görüş ve bilgi edinebilmek için anket sayısının belirlenmesinde kullanımın en yoğun 

olduğu günlerdeki kullanıcı sayıları seçilmiştir. Üç farklı gün arasında kullanıcı 

sayısının yüksek olduğu günün verileri dikkate alınmış ve kullanıcıların yaşları ile 

cinsiyetlerine göre bir ayrım yapılarak, uygulanacak anket sayıları belirlenmiştir.  

 
Sayımların üç ayrı günde yapılmasına karşın sadece en yoğun günün 

kullanıcıları ile görüşülmesi, farklı günlerdeki değişik kullanıcıların ihmal edilmesi 

olarak yorumlanmamalıdır. Kullanıcıların hafta içi ve hafta sonu farklı kişiler olduğuna 

ilişkin bir saptama yapmak doğru değildir. Örneğin, Orhangazi Meydanı’nda çeşme 

çevresinde oturan yaşlı erkek grubu, hafta içi olduğu gibi Cumartesi günü de, meydanın 

kullanıcısı olmaya devam etmektedir. 

 

5.5.1. Orhangazi Meydanı 

 Orhangazi Meydanı’nda yapılan gözlemsel tespitler sonucunda aşağıdaki 

bulgulara ulaşılmıştır. 

• Kullanım Yoğunluğu: 

 Orhangazi Meydanı’nın hafta içi, Cumartesi ve Pazar günleri arasında en yoğun 

olarak Cumartesi günü kullanıldığı belirlenmiştir. Kesit analizi yöntemine göre yapılan 

sayımların toplamında gün içinde toplam kişi sayısı hafta içi 927, Cumartesi 1205, 

Pazar 702 kişi olarak saptanmıştır (Şekil 5.133). Bu sonuçta, meydanın kentin 

merkezinde yoğun olarak alışveriş işlevlerinin bulunduğu bir bölgede yer almasının 

etkili olduğu görülmüştür. Cumartesi gününün tatil ve alışveriş günü olmasına bağlı 

olarak meydandaki kullanıcı sayısı diğer günlere göre artmıştır. 
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Şekil 5.133. Orhangazi Meydanı toplam kullanıcı sayıları 

 
 Meydanın en yoğun kullanıldığı saatlerin çalışma saatleri içerisinde yer alan 

zaman dilimleri olduğu, üç ayrı günün değerlendirmesi sonucunda ortaya çıkmıştır. 

Gece sayımında her üç gün için kullanıcı sayılarında düşüş olduğu belirlenmiştir. Şekil 

5.134, Şekil 5.135 ve Şekil 5.136’da Orhangazi Meydanı’nda saatlere göre kullanıcı 

sayıları görülmektedir. Meydanın çevresindeki mağazaların, Kapalı Çarşı’nın ve Koza 

Han’ın gece kapanması ile alışveriş işlevi sona ermekte, ayrıca yoğun olarak işyerlerinin 

yer aldığı kentin bu bölümü, çalışma saati sonrasında zaman ilerledikçe, gün içine 

oranla ıssızlaşmaya başlamaktadır. Meydanın gece kullanımının bu nedenlerle, gün 

içine göre azaldığı söylenebilir. 
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Şekil 5.134. Hafta içi Orhangazi Meydanı’nda saatlere göre kullanıcı sayıları 
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Şekil 5.135. Cumartesi günü Orhangazi Meydanı’nda saatlere göre kullanıcı sayıları 
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Şekil 5.136. Pazar günü Orhangazi Meydanı’nda saatlere göre kullanıcı sayıları 

 
• Kullanıcı Profili: 

 Meydanın kullanıcıları arasında genel olarak en çok yaşlı erkeklerin yer aldığı 

belirlenmiştir. Yaşlı erkek sayısı Cumartesi ve hafta içi en yüksek orana sahip olmuş, 

Pazar günü ise genç ve orta yaş erkeklerin artış göstermesi ile daha geride kalmıştır 

(Şekil 5.137, Şekil 5.138, Şekil 5.139). Yaşlı erkeklerin kullanımının gündüz saatlerinde 

yoğunlaştığı, geceleri meydanda en fazla gençlerin yer aldığı saptanmıştır. Yaşlı 

erkeklerin meydanı kullanmasında alanın çevresinde yer alan iki caminin etkili olduğu, 

Ulu Cami ve Orhan Cami’de namaz kılan yaşlı erkeklerin namaz vakitleri arasındaki 

zamanı, meydanda oturarak ve sohbet ederek geçirdikleri görülmüştür. 
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Şekil 5.137. Hafta içi Orhangazi Meydanı’nın kullanıcı profili 
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Şekil 5.138. Cumartesi günü Orhangazi Meydanı’nın kullanıcı profili 
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Şekil 5.139. Pazar günü Orhangazi Meydanı’nın kullanıcı profili 

 
Meydanın yaşlı erkekler dışında, yaşlı, orta yaşlı, genç kadınlar ve erkekler 

tarafından da etkin bir şekilde kullanıldığı belirlenmiştir. Sadece Pazar günü meydanda 

bayan kullanıcıların sayısının azaldığı, meydanın yoğun olarak erkekler tarafından 
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kullanıldığı görülmüştür. Meydanın çevresindeki mağazaların ve çarşının Pazar günü 

kapalı olmasının bu sonucu etkilediği düşünülmüştür. 

 
 Orhangazi Meydanı’nda yapılmış olan sayımlar sonucunda elde edilen verileri 

gösteren diğer grafikler ‘Ekler’ bölümünde sunulmuştur. 

 

5.5.2. Ahmet Taner Kışlalı Meydanı 

 Ahmet Taner Kışlalı Meydanı’nda yapılan gözlemsel tespitler sonucunda, 

aşağıdaki bulgulara ulaşılmıştır. 

• Kullanım Yoğunluğu: 

 Ahmet Taner Kışlalı Meydanı’nın da, hafta içi, Cumartesi ve Pazar günleri 

arasında en yoğun olarak Cumartesi günü kullanıldığı belirlenmiştir. Kesit analizi 

yöntemine göre yapılan sayımların toplamında gün içinde toplam kişi sayısı hafta içi 

286, cumartesi 499, pazar 351 kişi olarak saptanmıştır (Şekil 5.140). Ancak, meydanın 

kullanım yoğunluğu özellikleri Orhangazi Meydanı’na göre farklılık göstermiştir. 
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Şekil 5.140. Ahmet Taner Kışlalı Meydanı toplam kullanıcı sayıları 

  
Sayımlar sonucunda, meydanın en fazla akşamüstü ve gece kullanıldığı 

belirlenmiştir. Hafta içi, Cumartesi ve Pazar günleri için kullanımın en yoğun olduğu 

zamanlar akşamüstü ve gecedir. Şekil 5.141, Şekil 5.142 ve Şekil 5.143’de Ahmet 

Taner Kışlalı Meydanı’nda saatlere göre kullanıcı sayıları görülmektedir. Orhangazi 

Meydanı’nın en çok kullanıldığı zaman dilimlerinden farklılık gösteren bu sonuçta, 

meydanın yoğun konut dokusu içerisinde yer almasının etkili olduğu düşünülmüştür. 

Kullanıcı sayısının akşamüstü artmasının sebebi, insanların çalışma saatleri sonrasında 

konutlarına döndükten sonra meydanı kullanmaya başladığı şeklinde yorumlanmıştır. 
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Meydanın çalışma saati içindeki zamanlarda yoğun kullanılmamasında, insanların 

alışveriş gibi çeşitli gereksinimlerini karşılamak için kent merkezine ya da başka 

alanlara gitmesi başka bir etken olarak düşünülmüştür.  
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Şekil 5.141. Hafta içi Ahmet Taner Kışlalı Meydanı’nda saatlere göre kullanıcı sayıları 
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Şekil 5.142. Cumartesi günü Ahmet Taner Kışlalı Meydanı’nda saatlere göre kullanıcı  
                    sayıları 
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Şekil 5.143. Pazar günü Ahmet Taner Kışlalı Meydanı’nda saatlere göre kullanıcı    
        sayıları 
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Meydanın en yoğun kullanıldığı zamanın Cumartesi gecesi olduğu 

belirlenmiştir. Sayım sonuçlarına göre meydanın kullanıcıcıları, Cumartesi gecesi 263 

kişi, Pazar gecesi 151 kişi ve hafta içi gece 96 kişidir. Cumartesi en fazla olan kullanıcı 

sayısının Pazar günü azalma göstermesi, sonraki günün işgünü olmasına bağlanmıştır. 

Hafta içi gece kullanımının da bu nedenle en az olduğu düşünülmüştür. 

 
•  Kullanıcı Profili: 

Kullanıcı profiline bakıldığında, bir grubun belirgin bir şekilde öne çıkmadığı 

görülmüştür. Meydanın hafta içi, Cumartesi ve Pazar günleri yaşlı, orta yaşlı, genç, 

kadın ve erkekler tarafından etkin bir şekilde kullanıldığı saptanmıştır (Şekil 5.144, 

Şekil 5.145, Şekil 5.146). Ahmet Taner Kışlalı Meydanı’nın gece ve gündüz, kadınların 

ve erkeklerin kullandığı bir alan olduğu belirlenmiştir. Meydanda hafta içi 155 erkek, 

131 kadın, Cumartesi günü 203 erkek, 296 kadın, Pazar günü 162 erkek, 189 kadın 

kullanıcı tespit edilmiştir. Gece, kadın ve erkek kullanıcı sayılarına bakıldığında, hafta 

içi 47 kadın, 49 erkek toplam 96 kişi, Cumartesi 172 kadın 91 erkek toplam 263 kişi, 

Pazar 84 kadın, 67 erkek toplam 151 kişi olduğu görülmüştür. Gece, kadın kullanıcı 

sayısının erkek kullanıcı sayısını aşabilmesi, alanın konut dokusu içerisinde yer 

almasına bağlanmıştır. Konutlara yakınlığı sayesinde kadınların eşlerine ihtiyaç 

duymadan gece meydana gelebildikleri düşünülmüştür. 
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Şekil 5.144. Hafta içi Ahmet Taner Kışlalı Meydanı’nın kullanıcı profili 
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Şekil 5.145. Cumartesi günü Ahmet Taner Kışlalı Meydanı’nın kullanıcı profili 
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Şekil 5.146. Pazar günü Ahmet Taner Kışlalı Meydanı’nın kullanıcı profili 

 
Ahmet Taner Kışlalı Meydanı’nda yapılmış olan sayımlar sonucunda elde edilen 

verileri gösteren diğer grafikler ‘Ekler’ bölümünde sunulmuştur. 

 

5.6. Orhangazi Meydanı Kullanıcı Görüşlerinin Değerlendirilmesi 

  Yapılan gözlem ve tespit çalışması sonucunda, anket yapılacak kullanıcı sayısı 

ve yaş grubu ortaya koyulmuştur. Bu çalışma sonrasında elde edilen verilere göre, 

Orhangazi Meydanı’nın en yoğun olduğu gündeki toplam kullanıcı sayısı olan 

1205’den, %10 örneklem alınarak anket sayısı 120 olarak belirlenmiştir. Sayımlar 

sonucunda kullanıcıların %16’sının yaşlı kadın, %27’sinin yaşlı erkek, %15’inin orta 

yaş kadın, %17’sinin orta yaş erkek, %13’ünün genç kadın, %12’sinin genç erkek 

olduğu saptanmış, anket uygulanacak 120 kullanıcı bu oranlara uyularak seçilmiştir. 
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5.6.1. Demografik Özelliklere İlişkin Soruların Değerlendirilmesi 

Görüşülen kullanıcıların, %55’i erkek, %45’i kadındır (Şekil 5.147) ve %13’ü 

18-24, %12’si 25-34, %9’u 35-44, %23’ü 45-54 yaş arası ve %43’ü 55 yaş üzeridir 

(Şekil 5.148). Meydanda en fazla 55 yaş üzeri kullanıcılar bulunmakta (%43), bu oranı 

%32 ile 35-54, %25 ile 18-34 yaş kullanıcılar izlemektedir.  
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Şekil 5.147. Orhangazi Meydanı’nda kullanıcıların cinsiyeti 
Şekil 5.148. Orhangazi Meydanı’nda kullanıcıların yaş grupları 

 
Kullanıcıların öğrenim durumu, ilkokul %34, ortaokul %22, lise %24, üniversite 

%12 düzeyindedir, %8’i ise okuma yazma bilmemektedir (Şekil 5.149). %32’si emekli, 

%23’ü ev hanımı, %20’si işçi, %10’u serbest meslek, %7’si memur, %5’i öğrenci, 

%2’si işsizdir (Şekil 5.150). Gelir durumuna bakıldığında, kullanıcıların %59’unun 350-

600 YTL,  %26’sının 600-1000 YTL, %7’sinin1000 YTL üzeri, %2’sinin 0-350 YTL 

arasında gelire sahip olduğu, %6’sının ise gelirinin bulunmadığı görülmektedir (Şekil 

5.151). Genel olarak meydanın kullanıcılarının öğrenim düzeyi düşüktür, orta ve alt 

gelir grubuna ait kullanıcılar yoğunluktadır. Kullanıcıların % 23’ü meydanın olduğu 

semtte, %77’si ise Bursa’nın diğer semtlerinde oturmaktadır (Şekil 5.152). 
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%12

lise

%24

okuryazar değil
ilkokul
ortaokul
lise
üniversite

 

Meslek 

emekli

%32

serbest 

meslek

%10

işsiz/

çalışmıyor

%2
öğrenci

%5

memur

%7

işçi

%20
ev 

hanımı

%23

memur

işçi

serbest meslek

emekli
ev hanımı

öğrenci

işsiz/çalışmıyor

 

Şekil 5.149. Orhangazi Meydanı’nda kullanıcıların öğrenim durumu 
Şekil 5.150. Orhangazi Meydanı’nda kullanıcıların meslekleri 
 
Gelir  

600-1000 

YTL

%26

geliri yok

%6

350-600 

YTL

%59

1000+ 

YTL

%7

0-350 

YTL

%2

0-350 YTL

350-600 YTL
600-1000 YTL

1000+ YTL
geliri yok

 

Semt 

meydanın 

yer aldığı
semt

%23

diğer semtler

%77

meydanın yer aldığı semt

diğer semtler

 

Şekil 5.151. Orhangazi Meydanı’nda kullanıcıların gelir durumu 
Şekil 5.152. Orhangazi Meydanı’nda kullanıcıların ikamet durumu 
 
5.6.2. Doğal Faktörlere İlişkin Soruların Değerlendirilmesi 

Orhangazi Meydanı’nda her bölüme rahatlıkla ulaşıp ulaşmadıkları 

sorulduğunda, görüşülen kullanıcıların tamamı ulaşılabilirlik açısından engel olmadığı 

cevabını vermiştir. Meydanı sıklıkla kullandıkları mevsim sorusuna, kullanıcılarının 

%54’ü dört mevsim, %20’si yaz ve bahar ayları, %14’ü yaz, %12’si yaz-ilkbahar olarak 

cevap vermiştir (Şekil 5.153). Yaz aylarında, meydanı yeterince serinlik sağlayan bir 

yer olarak bulup bulmadıkları sorulduğunda ise, kullanıcıların % 55’i gölge alanların az 

oluşu nedeniyle, meydanı bu açıdan yetersiz bulduğunu belirtmiştir. Kullanıcıların 
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%45’i ise meydanı yeterince serinletici bir yer olarak tanımlamıştır (Şekil 5.154). 

Görüşülen kullanıcıların tamamı, kış aylarında güneşli alanların yeterli olduğu ve 

rüzgarın meydanda rahatsız edici olmadığı cevabını vermiştir. 

Sıklıkla Kullanıldığı Mevsim 
 

yaz

%14

yaz-

ilkbahar

%12

dört 

mevsim

%54

yaz-

ilkbahar-

sonbahar

%20

dört  mevsim

yaz

yaz-ilkbahar

yaz-ilkbahar-
sonbahar

 

Serinlik Sağlamada Yeterlilik 
 

gölge 

yetersiz

%55

yeterince 

serinletici 

buluyor

%45

yeterince
serinletici
buluyor
gölge yetersiz

 
Şekil 5.153. Orhangazi Meydanı’nın sıklıkla kullanıldığı mevsim 
Şekil 5.154. Orhangazi Meydanı’nın serinlik sağlamada yeterliliği  
 
5.6.3. Fiziksel Faktörlere İlişkin Soruların Değerlendirilmesi 

 Meydanın büyüklüğünü nasıl buldukları sorusuna, kullanıcıların %57’si 

meydanın büyüklüğünün yeterli olduğu, %43’ü ise meydanın daha büyük olması 

gerektiği cevabını vermiştir (Şekil 5.155). Meydanın çevresindeki binaların 

yüksekliklerinin rahatsız edici olup olmadığı sorulduğunda, kullanıcıların %96’sı 

yüksekliklerin rahatsız edici olmadığını belirtmiş, %4’ü ise Atatürk Caddesi sınırındaki 

binaları ifade ederek, binaların daha alçak olması gerektiği cevabını vermiştir (Şekil 

5.156). 

Meydanın Büyüklüğü 
 

daha 
büyük 
olmalı

%43

meydanın 

büyüklüğü 

yeterli

%57

meydanın
büyüklüğü
yeterli
daha büyük
olmalı

 

Çevre Binaların Yükseklikleri 
 

binalar 

daha alçak 

olmalı

%4

binaların

yüksekliği
rahatsız 

etmiyor

%96

binaların
yüksekliği
rahatsız
etmiyor
binalar daha
alçak olmalı

 

Şekil 5.155. Orhangazi Meydanı’nın büyüklüğünün değerlendirilmesi 
Şekil 5.156. Orhangazi Meydanı çevresindeki binaların yüksekliklerinin etkisi  
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 Meydanın güneyindeki araç yolu olan Atatürk Caddesi’nin rahatsız edici olup 

olmadığı sorusuna, kullanıcıların %75’i rahatsız etmiyor, % 25’i ise gürültü yaratması 

nedeniyle rahatsız ediyor cevabını vermiştir (Şekil 5.157) 

 
Meydanın Çevresindeki Yolların Etkisi 

                    

araç yolu 

rahatsız 

etmiyor

%75

gürültü

%25

araç yolu rahatsız etmiyor

rahatsız e.-gürültü

 
Şekil 5.157. Orhangazi Meydanı’nda araç yolunun etkisi 

 
 Orhangazi Meydanı’nın çevresinde yer alan binalarının cephelerinin renk, 

malzeme, detay, kalite gibi özelliklerini nasıl buldukları sorusuna kullanıcıların %65’i 

cephe özelliklerinin iyi, % 25’i orta ve %10’u kötü olduğu yorumunu yapmıştır (Şekil 

5.158). Orta ve kötü cevabını verenler, meydanın çevresinde yer alan tarihi yapılar 

dışındaki binaların belirtilen ölçütlere göre yetersiz olduğunu ifade etmiştir. Cephelerin 

bu özelliklerinin meydanda onları etkileyip etkilemediği sorulduğunda, kullanıcıların 

%72’si olumlu etkiliyor, %16’sı olumsuz etkiliyor, %12’si ise etkilemiyor cevabını 

vermiştir (Şekil 5.159). Olumsuz etkiliyor cevabını verenler, tarihi yapıların olumlu 

etkisini bu cevabın dışında tutmuştur. 

 

Çevre Binaların Cepheleri 
 

cephe 
öz.orta

%25

cephe 
öz.iyi
%65

cephe 
öz.kötü

%10

cephe öz.iyi

cephe öz.orta
cephe öz.kötü

 

Cephe Özelliklerinin Etkisi 
 

olumsuz 

etkiliyor

%16

olumlu 

etkiliyor

%72

etkilemiyor

%12

etkilemiyor

olumsuz etkiliyor

olumlu etkiliyor

 
Şekil 5.158. Orhangazi Meydanı çevresindeki bina cephelerinin değerlendirilmesi 
Şekil 5.159. Orhangazi Meydanı çevresindeki bina cephelerinin etkisi  
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Bir meydanın çevresinde hangi işlevlerin yer almasının istendiği sorusuna, 

verilen cevaplar arasında kafeterya %35’lik, mağaza %26’lık, cami %17’lik, sinema 

%8’lik, tiyatro %6’lık, restoran %3’lük, sergi salonu %3’lük, banka %2’lik paya sahip 

olmuştur (Şekil 5.160). Kullanıcıların en fazla istediği işlevler kafeterya, mağaza ve 

cami olarak öne çıkmıştır. Meydanın canlılığı için bu işlevlerin gece kullanımının 

olması sorulduğunda ise, kullanıcıların % 94’ü canlılık için gece kullanımının gerekli 

olduğu, %6’sı gerekli olmadığı cevabını vermiştir (Şekil 5.161). 

 
Bir Meydanın Çevresinde İstenen 
İşlevler 

tiyatro

%6

cami

%17

banka

%2

sinema

%8

sergi 

salonu

%3
kafeterya

%35

restoran

%3
mağaza

%26

kafeterya

restoran

mağaza

banka

sinema

tiyatro

cami

sergi salonu

 

İstenilen İşlevlerin Gece Kullanımı 
   

gerekli

%94

gerekli değil
%6

gerekli

gerekli değil

 

Şekil 5.160. Bir meydanın çevresinde istenen işlevler 
Şekil 5.161. Bir meydanın çevresinde istenen işlevlerin gece kullanılabilmesi 

 
Meydanın çevresinde bulunan binalar meydanın kullanılmasını sağlıyor, sizi 

meydana çekiyor mu sorusuna, kullanıcıların %73’ü evet, %21’i kısmen, %6’sı hayır 

cevabını vermiştir (Şekil 5.162). 

 
Çevre Binaların Meydanın Kullanımına Etkisi 

             

kısmen

%21evet

%73

hayır

%6

hayır

kısmen

evet
 

Şekil 5.162. Orhangazi Meydanı’nın çevresindeki binaların meydan kullanımına etkisi 
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Meydandaki döşeme kaplamasının yürüme zorluğu yaratıp yaratmadığı 

sorusuna, kullanıcıların %53’ü evet, yürümeyi zorlaştırıyor, %47’si hayır, 

zorlaştırmıyor cevabını vermiştir (Şekil 5.163). Bu soruya kadın ve erkeklerin verdikleri 

cevaplara bakıldığında ise, kadın kullanıcıların %63’ünün, erkek kullanıcıların 

%44’ünün zorlaştırıyor cevabı verdiği görülmüştür. Zemin kaplaması kadın ve erkek 

için yürümede zorluk yaratmaktadır ancak bebek arabası kullanmak, topuklu ayakkabı 

giymek gibi nedenler kadın kullanıcıların döşeme kaplamasından daha büyük oranda 

rahatsızlık duymasına neden olmaktadır.   

 

Döşeme Kaplaması-Yürüme İlişkisi 

zemin yürümeyi 
zorlaştırıyor

%53

zemin yürümeyi 
zorlaştırmıyor

%47

zemin
yürümeyi
zorlaşt ırıyor

zemin
yürümeyi
zorlaşt ırmıyor

 

Oturma Elemanlarının Yeterliliği 

oturma 

elemanları 

yetersiz

%84

oturma 

elemanları 

yeterli

%16

oturma
elemanları
yeterli
oturma
elemanları
yetersiz

 

Şekil 5.163. Orhangazi Meydanı döşeme kaplamasının yürümeye etkisi 
Şekil 5.164. Orhangazi Meydanı oturma elemanlarının sayısının yeterliliği  

 
Meydanda bulunan oturma elemanlarının sayı olarak yeterli olup olmadığı 

sorusunu, kullanıcıların %84’ü yetersiz, %16’sı yeterli olarak cevaplamıştır (Şekil 

5.164). İkincil oturma alanlarının kullanılma potansiyelini anlamak için yöneltilen, 

oturmak için bank dışında, havuz kenarı, alçak duvar, merdiven gibi farklı yerleri 

kullanır mısınız sorusuna, kullanıcıların %55’i kullanırım, %45’i kullanmam cevabını 

vermiştir (Şekil 5.165).Yaş grupları ile ikincil oturma alanları kullanım tercihleri 

arasındaki ilişkiye bakıldığında, 18-24, 25-34 yaş grubu kullanıcıların %90’ının, 35-44, 

45-54 yaş grubu kullanıcıların %42’sinin, 55 yaş üzeri kullanıcıların ise %29’unun 

ikincil oturma alanlarını kullanırım cevabı verdiği görülmüştür. İkincil oturmalar, yoğun 

olarak 18-34 yaş arasındakiler tarafından tercih edilmiş, kullanıcıların yaşı arttıkça 

tercih edilme azalmıştır. Bank malzemesi tercihi ise %94 ahşap, %6 plastik olarak 

belirtilmiştir (Şekil 5.166). 



 206 

İkincil Oturma Tercihi 
 

farklı yerleri 

kullanırım

%55
farklı yerleri 

kullanmam

%45

farklı yerleri
kullanırım

farklı yerleri
kullanmam

 

Bank Malzemesi  
 

plastik
%6

ahşap
%94

ahşap

plastik
 

Şekil 5.165. Orhangazi Meydanı kullanıcılarının ikincil oturma kullanımı 
Şekil 5.166. Orhangazi Meydanı kullanıcılarının bank malzemesi tercihi 

 
Meydanda havuzun bulunmasının önemli olup olmadığı sorusuna, kullanıcıların 

%71’i çok önemli, %29’u önemli cevabını vermiştir (Şekil 5.167). Meydanda bulunan 

havuzun büyüklüğünü kullanıcıların %92’si normal, %8’i gereğinden büyük olarak 

değerlendirmiştir (Şekil 5.168). 

 

Meydanda Havuz Bulunması 

   

önemli

%29

çok 

önemli

%71

çok önemli

önemli
   

Meydandaki Havuzun Büyüklüğü 

normal

%92

gereğinden 

büyük

%8

gereğinden büyük

normal

 
Şekil 5.167. Orhangazi Meydanı kullanıcıları için meydanda havuzun önemi 
Şekil 5.168. Orhangazi Meydanı kullanıcılarının havuz boyutunu değerlendirmesi 

 
Havuzun meydanı nasıl etkilediği sorusunun cevapları, %35 oranında meydana 

görsel çekicilik katıyor, %29 oranında dinlendiriyor, %26 oranında serinletiyor, %6 

oranında trafik gürültüsünü bastırıyor, %4 oranında etrafında toplanılan bir yer 

oluşturuyor olmuştur (Şekil 5.169). Benzer yaklaşımla, büyük, yıllanmış bir ağacın 

meydanda oluşturduğu etki sorulduğunda, kullanıcıların verdiği cevaplar arasında %53 
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oranında meydana görsel çekicilik katar, %33 oranında manevi anlam katar, %14 

oranında etrafında toplanılan bir yer oluşturur ifadeleri yer almıştır (Şekil 5.170). 

 
Havuzun Meydana Etkisi 

serinletiyor

%26

dinlendiriyor

%29

görsel 

çekicilik

%35

etrafında toplanılan

yer oluşturuyor.

%4gürültü

bastırıyor

%6

görsel çekicilik
dinlendiriyor
serinletiyor
gürültü bastırıyor
etrafında toplanılan yer oluşturuyor

 

Yıllanmış Ağacın Etkisi 

görsel 

çekicilik

katar

%53
manevi

 anlam

katar

%33

etrafında

toplanılan 

bir yer 

oluşturur

%14

görsel çekicilik

manevi anlam

etrafında toplanılan bir yer oluşturur

 
Şekil 5.169. Orhangazi Meydanı’ndaki havuzun etkileri 
Şekil 5.170. Orhangazi Meydanı kullanıcıları için meydanda yıllanmış ağacın etkileri 
 
 Meydanda bir çeşme gerekli mi sorusuna, kullanıcıların %89’u gerekli, %11’i 

gereksiz cevabını vermiştir. Çeşmenin gerekli olmasındaki nedenler arasında %57 

oranında ihtiyaç olduğu, %16 oranında kültürümüzde çeşmenin geçmişten gelen bir 

gelenek olduğu, %16 oranında ise buluşma noktası oluşturduğu cevapları yer almıştır 

(Şekil 5.171). Meydanda bir saatin gerekli olup olmadığı sorusuna ise kullanıcıların 

%93’ü gerekli, %7’si gereksiz cevabını vermiştir (Şekil 5.172). 

Çeşme 

gelenek

%16

ihtiyaç

%57

çeşme 

gereksiz

%11

buluşma 

noktası

%16

çeşme gereksiz

ihtiyaç

gelenek

buluşma noktası

 

Saat 
saat 

gereksiz

%7

saat 

gerekli

%93

saat
gerekli
saat
gereksiz

    

Şekil 5.171. Orhangazi Meydanı kullanıcıları için çeşmenin gerekliliği 
Şekil 5.172. Orhangazi Meydanı kullanıcıları için saatin gerekliliği 
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 Kamusal sanata olan yaklaşımı değerlendirmek için kullanıcıya yöneltilen, 

meydanda heykel, duvar resmi gibi sanatsal objelerin olmasını ister misiniz sorusuna, 

kullanıcıların %68’i isterim, %32’i istemem cevabını vermiştir. İsterim cevabını veren 

kullanıcıların isteme nedenleri arasında, kamusal sanatın %42 oranında meydana görsel 

çekicilik katacağı, %18 oranında bilgi arttırıcı olacağı, %8 oranında eğlendirici 

olabileceği cevapları yer almıştır (Şekil 5.173). Yaş grupları ile kamusal sanata 

yaklaşım arasındaki ilişkiye bakıldığında, 18-24, 25-34 yaş arası kullanıcıların 

%90’ının, 35-44, 45-54 yaş arası kullanıcıların %79’unun, 55 yaş üzeri kullanıcıların ise 

%47’sinin meydanda sanatsal objelerin yer almasını istediği görülmüştür. 18-34 ve 

genel olarak 35-54 yaş arası kullanıcıların da kamusal sanata yaklaşımı olumlu olurken, 

55 yaş üzeri grupta bu yöndeki istek azalma göstermiştir. Öğrenim durumu ve kamusal 

sanata yaklaşım arasındaki ilişkiye bakıldığında ise okuryazar olmayan kullanıcıların 

%22’sinin, ilkokul mezunu kullanıcıların %59’unun, ortaokul mezunu kullanıcıların 

%77’sinin, lise mezunu kullanıcıların %97’sinin ve öğrenim düzeyi üniversite olan 

kullanıcıların tamamının meydanda kamusal sanata yer verilmesi yönünde cevap verdiği 

belirlenmiştir. Öğrenim düzeyi arttıkça, sanata olan ilgi artış göstermiştir. 

Kamusal Sanat 

çekicilik 

katar

%42

san.obje.

istemem

%32
bilgi 

arttırır

%18

eğlendirir

%8

san.obje.istemem

çekicilik katar

bilgi artt ırır

eğlendirir

 

Aydınlatma 

aydınlatma 

yeterli

%43

aydınlatma 

yetersiz

%46

bilgisi yok

%11

aydınlatma yeterli

aydınlatma yetersiz

bilgisi yok

 
Şekil 5.173. Orhangazi Meydanı kullanıcılarının kamusal sanatı değerlendirmesi  
Şekil 5.174. Orhangazi Meydanı’nda aydınlatmanın değerlendirilmesi 

 
Meydanın aydınlatmasının yeterli olup olmadığı sorulduğunda, kullanıcıların 

%46’sı aydınlatmanın yetersiz olduğu, %43’ü yeterli olduğu, %11’i ise gece meydanı 

kullanmadığı için bilgisinin olmadığı cevabını vermiştir (Şekil 5.174). Çöp kutularını 

yeterli buluyor musunuz sorusuna, %67 oranında yeterli, %33 oranında yetersiz olduğu 
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cevabı verilmiştir (Şekil 5.175). Yetersiz bulduğunu belirten kullanıcılar, çöp 

kutularının sayıca çok fakat oldukça eski olduğunu ve kent merkezinde kent halkı ve 

turistler tarafından kullanılan meydanda, daha modern elemanların yer alması 

gerektiğini düşündüklerini cevaplarına eklemiştir. Meydanda, kentte gerçekleşen 

etkinleri öğrenmek istiyor musunuz ve meydandaki duyuru olanakları yeterli mi 

sorusuna kullanıcıların %78’i isterim, %15’i istemem cevabını vermiştir. İsterim 

cevabını veren kullanıcıların %68’i duyuruları yetersiz, %15’i yeterli bulduğunu ifade 

etmiştir (Şekil 5.176). Yaş grupları ve kentte gerçekleşen etkinlikleri öğrenme isteği 

arasındaki ilişkiye bakıldığında, 18-24, 25-34 yaş grubu kullanıcıların %87’sinin, 35-44, 

45-54 yaş grubu kullanıcıların %86’sının, 55 yaş üzeri kullanıcıların ise %67’sinin 

meydanda kentteki etkinliklere ilişkin duyuruların yer almasını istediği görülmüştür. Bu 

sonuçta, 18-34 ve 35-54 yaş arası kullanıcıların, 55 yaş üzeri gruba göre bu tür 

etkinliklere katılma isteğinin fazla olmasının etkili olduğu söylenebilir. 

Çöp Kutuları 
 

çöp 

kutuları 
yeterli
%67

çöp 

kutuları 
yetersiz

%33

çöp kutuları yeterli

çöp kutuları yetersiz

 

Duyurular 
 

etk.öğr.
istemem

%22

isterim,

duyurular 

yeterli

%15

isterim,

duyurular 

yetersiz

%63

etk.öğr.istemem

isterim,duyurular yetersiz
isterim,duyurular yeterli

 

Şekil 5.175. Orhangazi Meydanı’nda çöp kutularının yeterliliği 
Şekil 5.176. Orhangazi Meydanı’nda kentsel etkinliklere ait duyuruların yeterliliği 

 
5.6.4. Sosyal ve Ekonomik Faktörlere İlişkin Soruların Değerlendirilmesi 

Orhangazi Meydanı kullanıcılarının meydanı hangi sıklıkla kullandığını 

belirlemeye yönelik soruya, kullanıcıların %41’i haftada birkaç kez, %40’ı ayda birkaç 

kez, %19’u her gün kullanıyorum cevabını vermiştir (Şekil 5.177). Meydanı gün içinde 

hangi zamanlarda kullandıkları sorulduğunda, verilen cevaplar arasında %41 oranında 

öğleden sonra, %27 oranında öğle, %21 oranında akşamüstü ve %11 oranında sabah 
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ifadesi yer almıştır (Şekil 5.178). Yaş grupları ile kullanım sıklığı arasındaki ilişkiye 

bakıldığında,  meydanı her gün kullananların % 74’ünün 55 yaş üzerinde, %17’sinin 35-

44, 45-54 yaş grubunda, %9’unun ise 18-24, 25-34 yaş grubunda olduğu görülmüştür. 

Haftada birkaç kez kullananların %43’ü 55 yaş üzeri, %25’i 35-54 yaş arası ve %32’si 

18-34 yaş arası olurken, ayda birkaç kez kullananların %27’si 55 yaş üzeri, %46’sı 35-

54 yaş arası, %27’si 18-34 yaş arası olmuştur. Cinsiyet ve kullanım sıklığı arasındaki 

ilişkiye bakıldığında ise, meydanı her gün kullananların %97’sinin erkek, %3’ünün 

kadın, haftada birkaç kez kullananların %55’inin erkek %45’inin kadın, ayda birkaç kez 

kullananların %35’inin erkek, %65’inin kadın olduğu belirlenmiştir. Bu sonuçlara 

bakıldığında, meydanı her gün kullananların yoğun olarak 55 yaş üzerindeki erkekler 

olduğu görülmüştür. Namaz vakitlerini bekleyen 55 yaş üzeri erkekler, sıklıkla her gün 

meydanı kullanmaktadır. 35-54 yaş arasının meydanı kullanımı, ayda birkaç kez en 

fazla olmak üzere, hafta ve güne düşüldüğünde azalma göstermiştir. 18-34 yaş 

grubunun meydanı kullanma sıklığının en fazla olduğu aralık ise haftada birkaç kez ve 

daha düşük olarak ayda birkaç kez olmuş, her gün kullanımda bu grup en az oranda yer 

almıştır. 

 
Kullanım Sıklığı 
 

ayda 

birkaç kez

%40

her gün

%19

haftada 

birkaç kez

%41

her gün

haftada birkaç kez

ayda birkaç kez

 

Kullanım Zamanı 

öğleden 

sonra

%41

öğle
%27

akşam 

üstü

%21

sabah

%11

sabah

öğle

öğleden sonra

akşam üstü
 

Şekil 5.177. Orhangazi Meydanı’nın kullanım sıklığı 
Şekil 5.178. Orhangazi Meydanı’nın kullanım zamanı 

 
Orhangazi Meydanı’nı hangi nedenlerden dolayı kullanıyorsunuz sorusu 

sorulduğunda, verilen cevaplar arasında %38 oranında dinlenmek, %21 oranında 

alışveriş yapmak,  %17 oranında sohbet etmek, %14 oranında buluşmak, %6 oranında 

çevreyi ve insanları izlemek, %2 oranında eğlenmek, %2 oranında yemek yemek 

nedeniyle meydanı kullanıyorum ifadeleri yer almıştır (Şekil 5.179). 
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Kullanım Nedeni 

buluşmak

%14

yemek yemek

%2

çevreyi-

insanları 

izlemek

%6

alışveriş
%21

dinlenmek

%38

eğlenmek

%2sohbet etmek

%17

dinlenmek

eğlenmek
sohbet etmek

buluşmak
yemek yemek

çevreyi-insanları izlemek
alışveriş

 
Şekil 5.179. Orhangazi Meydanı’nın kullanım nedenleri 

  
Meydanda düzenlenen sosyal etkinliklerin sayısını yeterli buluyor musunuz 

sorusuna, kullanıcıların %68’i yetersiz buluyorum, %32’si yeterli buluyorum cevabını 

vermiştir (Şekil 5.180). Yaş grupları ile meydanda düzenlenen etkinliklerin yeterliliği 

arasındaki ilişkiye bakıldığında, 18-34 yaş arasındakilerin %13’ünün yeterli, %87’sinin 

yetersiz, 35-54 yaş arasındakilerin %32’sinin yeterli, %68’inin yetersiz, 55 yaş 

üzerindekilerin %43’ünün yeterli, %57’sinin yetersiz bulduğu belirlenmiştir. Bu 

oranlara göre, etkinlik sayısının her yaş grubundan kullanıcılar tarafından yetersiz 

bulunduğu görülmüştür. Meydanda düzenlenen etkinliklerden yeterince haberiniz 

oluyor mu sorusu sorulduğunda ise, %78 oranında hayır, yeterince haberim olmuyor, 

%22 oranında yeterince haber alıyorum cevabı alınmıştır (Şekil 5.181) 

 

Meydandaki Etkinlikler 
 

etkinlik

sayısı 

yeterli

%32

etkinlik

sayısı 

yetersiz

%68 etkinlik sayısı yeterli

etkinlik sayısı yetersiz

 

Meydandaki Etkinliklerin 
Duyurulması 
 

   

evet

%22

hayır

%78

hayır

evet
 

Şekil 5.180. Orhangazi Meydanı’nda düzenlenen etkinlik sayısının yeterliliği 
Şekil 5.181. Orhangazi Meydanı’nda düzenlenen etkinliklerin duyurulmasının yeterliliği 
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 Meydanı temizlik ve bakım açısından nasıl değerlendiriyorsunuz sorusuna, 

kullanıcıların %61’i temizlik ve bakımın yetersiz, %39’u ise yeterli olduğu cevabını 

vermiştir (Şekil 5.182). 

Temizlik ve Bakım 
 

temizlik,

bakım 

yetersiz

%61

temizlik,

bakım 

yeterli

%39

temizlik,bakım yeterli

temizlik,bakım yetersiz

 

Meydanın Akılda Kalır Özellikleri 

çevre 

binalar

%46

çeşme

%4
havuz

%46

ağaç-ağaçlar

%4

çeşme
havuz
ağaç-ağaçlar
çevresindeki binalar

 

Şekil 5.182. Orhangazi Meydanı’nda temizlik ve bakımın değerlendirilmesi 
Şekil 5.183. Orhangazi Meydanı’nın akılda kalır özellikleri 
 

Orhangazi Meydanı’nın kullanıcıların zihinlerinde oluşturduğu imajı 

belirlemeye yönelik olarak yöneltilen, meydanı düşündüğünüzde gözünüzde öncelikle 

neler canlanıyor sorusuna verilen cevaplar arasında %46 oranında meydanın 

çevresindeki tarihi binalar, %46 oranında havuz, %4 oranında çeşme ve %4 oranında 

ağaç- ağaçlar ifadeleri yer almıştır (Şekil 5.183). 

 
Meydanın genel olarak değerlendirildiğinde nasıl tanımlandığına ilişkin,  karşıt 

seçenekleri olan meydanı genel olarak nasıl buluyorsunuz sorusuna, kullanıcıların 

tamamı güzel, %83’ü eğlenceli - %17’si sıkıcı, %82’si hareketli - %18’i sakin, %92’si 

kimlik sahibi - %8’i sıradan, %90’çekici - %10’u çekici değil, %54’ü çeşitlilik var -  

%46’sı monoton cevabını vermiştir (Şekil 5.184, Şekil 5.185, Şekil 5.186, Şekil 5.187, 

Şekil 5.188). Bu sonuçlara göre, meydan genel olarak güzel, eğlenceli, hareketli, kimlik 

sahibi, çekici bir yer olarak görülmekte, ancak monoton ve çeşitlilik seçenekleri 

arasında yakın bir oran bulunmaktadır. Yaş grupları ile olan ilişkiye bakıldığında, 18-34 

yaş arasındakilerin %81’inin, 35-54 yaş arasındakilerin %63’ünün, 55 yaş 

üzerindekilerin %12’sinin monoton buluyorum cevabını verdiği görülmüştür. Çeşitlilik 

var cevabında genel olarak 55 yaş üzerindeki kullanıcıların düşüncesi etkili olmuş, 18-

54 yaş arası genel olarak meydanı monoton olarak nitelemiştir. 
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Meydanın Genel Olarak Değerlendirilmesi 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kullanıcıların tamamı meydanı güzel 
olarak tanımlamıştır. 

2 

sıkıcı

%17

eğlenceli

%83
eğlenceli

sıkıcı

 

3 

hareketli

%82

sakin

%18

sakin

hareketli

 

4 

sıradan

%8
kimlik 

sahibi

%92

kimlik sahibi
sıradan

 

5 

çekici

%90

çekici değil
%10

çekici

çekici değil

 

6 
monoton

%46

çeşitlilik 

var

%54

çeşit lilik var
monoton

 
Şekil 5.184, Şekil 5.185, Şekil 5.186, Şekil 5.187, Şekil 5.188.  
         Orhangazi Meydanı’nın genel olarak değerlendirilmesi 

 
Genel bir değerlendirme yapılarak cevaplanması istenen, meydan 

gereksinimlerinizi yeterince karşılıyor mu sorusuna kullanıcıların %62’si karşılamıyor, 

%38’i karşılıyor cevabını vermiştir (Şekil 5.199). Yaş grubu ile olan ilişkisine 

bakıldığında, bu soruya cevap veren 55 yaş üzeri grubun %84’ünün karşılıyor, 

%16’sının karşılamıyor, 35-54 yaş arasındakilerin %47’sinin karşılıyor, %53’ünün 

karşılamıyor, 18-34 yaş arasındakilerin %45’inin karşılıyor, %55’inin karşılamıyor 

cevabını verdiği görülmüştür. Meydan en fazla 55 yaş üzerindekilerin gereksinimlerine 

cevap vermekte, 18-34 ve 35-54 yaş arası için gereksinimler yeterince 

karşılanmamaktadır. 

 

Meydanı güvenli buluyor musunuz sorusuna, kullanıcıların %44’ü gündüz 

güvenli, gece güvensiz, %31’i gece ve gündüz güvenli, %23’ü gündüz güvenli gece 

kullanmadığım için bilmiyorum, %2’si güvensiz cevabını vermiştir (Şekil 5.200) 
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Genel Olarak Meydanın Yeterliliği 
 

gereksimim

karşılamıyor

%38

gereksinim

karşılıyor

%62

gereksinim
karşılamıyor
gereksinim karşılıyor

 

Güvenlik 
 

gece-gündüz 

güvenli

%31

gündüz 

güvenli,

gece bilmiyor

%23
gündüz 

güvenli,

gece güvensiz

%44
güvensiz

%2

gündüz güvenli, gece güvensiz
gece-gündüz güvenli
güvensiz
gündüz güvenli, gece bilmiyor

 
Şekil 5.199. Orhangazi Meydanı’nın genel olarak yeterliliği 
Şekil 5.200. Orhangazi Meydanı’nda güvenliğin değerlendirilmesi  
 
 Kullanıcılara açık uçlu soru olarak, meydanda eksikliğini hissettikleri, rahatsız 

edici buldukları şeyler ve kentte kullandıkları başka meydanlar olup olmadığı soruları 

yöneltilmiştir. Meydanda eksikliğini hissettikleri şeyler sorusuna kullanıcıların %56’sı 

ankette diğer sorularda belirttikleri eksiklikler dışında farklı bir görüşleri olmadığını 

belirterek için cevap vermemiştir. Cevap veren %54’lük oran içerisinde yer alan 

ifadelerde, banklar az %16’lık, gölge az %10’luk, çay içme olanağı %7’lik, kafeler 

%3’lük, saatin olmayışı %2’lik, büfe olmayışı %2’lik, telefon kabini yok %1’lik, 

çiçekler az %1’lik paya sahip olmuştur (Şekil 5.201). 

 
Meydandaki Eksiklikler 

cevapsız

%56

banklar az

%16
çay içme 

olanağı
%7

saat

%2

tel.kabini

%1çiçekler az

%1

kafeler 

%3

büfe

%2

etkinlik az

%2

gölge az

%10

banklar az

çay içme olanağı

saat

büfe

kafeler 

etkinlik az

tel.kabini

çiçekler az

gölge az

cevapsız

 
Şekil 5.201. Orhangazi Meydanı’nda kullanıcıların eksiklikleri değerlendirmesi 

 
Orhangazi Meydanı’nda rahatsız edici buldukları şeyler sorusuna, kullanıcıların 

%61’i cevap vermemiş, cevap veren %39’luk oran içerisinde yer alan ifadelerde, 
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kafeteryalar pahalı %16’lık, kirlilik %10’luk, çöp kutuları eski %6’lık, bankların 

arkalığının olmayışı  %4’lük, tuvaletlerin paralı olması %3’lük paya sahip olmuştur 

(Şekil 5.202). 

 
Meydandaki Rahatsızlıklar  

cevapsız

61%

wc'ler paralı

%3

kirlilik

%10

arkalıksız 

banklar

%4

kafeteryalar 

pahalı

%16
çöp kutuları eski

%6
kafeteryalar pahalı

çöp kutular eski

arkalıksız banklar

kirlilik

wc'ler paralı

cevapsız

 
 

  Şekil 5.202. Orhangazi Meydanı’nda kullanıcıların rahatsız eden yönleri değerlendirmesi 
 

Kullandığınız başka meydanlar var mı sorusuna, kullanıcıların %87’si yok 

cevabını vermiş, %7’si Ahmet Taner Kışlalı Meydanı’nı, %6’sı ise mahalle ölçeğinde 

bazı alanları kullandıklarını belirtmiştir (Şekil 5.203). Bursa’da bu tür meydanların 

sayısını yeterli bulup bulmadıkları sorulduğunda ise, kullanıcıların %73’ü yetersiz, 

%27’si yeterli buldukları cevabını vermiştir (Şekil 5.204). 

 
Kullanılan Diğer Meydanlar 
 

Ahmet Taner 

Kışlalı

%7

mahalle ölçeğinde 

bazı alanlar

%6

kull.başka 

meydan yok

%87

kull.başka
meydan yok

Ahmet
Taner
Kışlalı
mahalle
ölçeğinde
bazı alanlar

 

Bursa için Meydanların Yeterliliği 
 

meydanlar 

yetersiz

%73

meydanlar 

yeterli

%27

meydanlar
yetersiz

meydanlar
yeterli

 
Şekil 5.203. Orhangazi Meydanı’nda kullanıcıların kullandığı diğer meydanlar 
Şekil 5.204. Orhangazi Meydanı’nda kullanıcıların Bursa’daki meydan sayısını   
                    değerlendirmesi 
 
 
 



 216 

5.7. Ahmet Taner Kışlalı Meydanı Kullanıcı Görüşlerinin Değerlendirilmesi 

Yapılan gözlem ve tespit çalışması sonucunda, anket yapılacak kullanıcı sayısı 

ve yaş grubu ortaya koyulmuştur. Bu çalışma sonrasında elde edilen verilere göre, 

Ahmet Taner Kışlalı Meydanı’nın en yoğun olduğu gündeki toplam kullanıcı sayısı olan 

499’dan, %10 örneklem alınarak anket sayısı 50 olarak belirlenmiştir. Sayımlar 

sonucunda kullanıcıların %12’sinin yaşlı kadın, %6’sının yaşlı erkek, %28’inin orta yaş 

kadın, %18’inin orta yaş erkek, %20’sinin genç kadın, %16’sının genç erkek olduğu 

saptanmış, anket uygulanacak 50 kullanıcı bu oranlara uyularak seçilmiştir. 

 

5.7.1. Demografik Özelliklere İlişkin Soruların Değerlendirilmesi 

Görüşülen kullanıcıların, % 40’ı erkek, %60’i kadındır (Şekil 5.205) ve % 22’si 

18-24, %14’ü 25-34, %22’si 35-44, %24’ü 45-54 yaş arası ve %18’i 55 yaş üzeridir 

(Şekil 5.206). Meydanda en fazla 35-54 yaş arası kullanıcılar bulunmakta (%46), bu 

oranı %36 ile 18-34 yaş, %18 ile 55 yaş üzeri kullanıcılar izlemektedir.  

 
Cinsiyet 

kadın

%60

erkek

%40

kadın

erkek

 

Yaş 

35-44

%22

25-34

%14

18-24

%22

45-54

%24

55 +

%18

18-24

25-34

35-44

45-54

55 +

 

Şekil 5.205. Ahmet Taner Kışlalı Meydanı’nda kullanıcıların cinsiyeti 
Şekil 5.206. Ahmet Taner Kışlalı Meydanı’nda kullanıcıların yaş grupları 

 
Kullanıcıların öğrenim durumu, ilkokul %30, ortaokul %30, lise %22, üniversite 

%12 düzeyindedir, % 6’sı ise okuma yazma bilmemektedir (Şekil 5.207). Kullanıcıların 

%42’si işçi, %32’si ev hanımı, %10’u serbest meslek, %6’sı memur, %6’sı öğrenci, 

%2’si emekli, %2’si ise çalışmamaktadır (Şekil 5.208). Gelir durumuna bakıldığında 

kullanıcıların %50’sinin 350-600 YTL,  %36’sının 600-1000 YTL, %2’sinin 0-350 

YTL arasında gelire sahip olduğu, %12’nin ise gelirinin bulunmadığı görülmektedir 

(Şekil 5.209). Genel olarak meydanın kullanıcılarının öğrenim düzeyi düşüktür ve orta 
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ve alt gelir grubuna ait kullanıcılar yoğunluktadır. Kullanıcıların %92’si meydanın 

olduğu semtte, %8’i ise Bursa’nın diğer semtlerinde oturmaktadır (Şekil 5.210) 

 
Öğrenim Durumu 

lise

%22

ortaokul

%30

ilkokul

%30

üniversite

%12

okuryazar 

değil
%6

okuryazar değil

ilkokul

ortaokul

lise

üniversite
 

Meslek 

emekli

%2

ev 

hanımı

%32

serbest 

meslek

%10

işsiz/

çalışmıyor

%2
öğrenci

%6

memur

%6

işçi

%42

memur

işçi

serbest  meslek

emekli
ev hanımı

öğrenci

işsiz/çalışmıyor
 

Şekil 5.207. Ahmet Taner Kışlalı Meydanı’nda kullanıcıların öğrenim durumu 
Şekil 5.208. Ahmet Taner Kışlalı Meydanı’nda kullanıcıların meslekleri 
 
Gelir  

600-1000 

YTL

%36

350-600 

YTL

%50

geliri yok

%12

0-350 

YTL

%2

0-350 YTL

350-600 YTL

600-1000 YTL

geliri yok

 

Semt 

meydanın 

yer aldığı
semt

%92

diğer 

semtler

%8

meydanın yer aldığı semt

diğer semtler

 
Şekil 5.209. Ahmet Taner Kışlalı Meydanı’nda kullanıcıların gelir durumu 
Şekil 5.210. Ahmet Taner Kışlalı Meydanı’nda kullanıcıların ikamet durumu 
 
5.7.2. Doğal Faktörlere İlişkin Soruların Değerlendirilmesi 

Ahmet Taner Kışlalı Meydanı’na ve meydanda her bölüme rahatlıkla ulaşıp 

ulaşmadıkları sorulduğunda, görüşülen kullanıcıların tamamı ulaşabilirlik açısından 

engel olmadığı cevabını vermiştir. Meydanı sıkılıkla kullandıkları mevsim sorusuna, 

kullanıcılarının %48’i yaz, %28’si yaz ve ilkbahar, %10’u yaz ve bahar ayları, %14’ü 

dört mevsim olarak cevap vermiştir (Şekil 5.211). Yaz aylarında meydanı yeterince 

serinlik sağlayan bir yer olarak bulup bulmadıkları sorulduğunda ise, kullanıcıların 
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%87’si bulmuyorum, %13’ü buluyorum cevabını vermiştir. Bulmuyorum cevabını 

veren kullanıcıların %51’i havuz ve gölge alanların yetersiz, %22’si havuzun yetersiz, 

%14’ü gölge alanların yetersiz olması nedeniyle meydanın yaz aylarında yeterli serinliği 

sağlayamadığını belirtmiştir (Şekil 5.212). Görüşülen kullanıcıların tamamı kış 

aylarında güneşli alanların yeterli olduğu ifade etmiş, rüzgarın meydanda rahatsız edici 

olup olmadığı sorusuna %90’ı rahatsız etmiyor, %10’u rahatsız ediyor cevabını 

vermiştir (Şekil 5.213) 

 
Sıklıkla Kullanıldığı Mevsim 

yaz-

ilkbahar-

sonbahar

%10

dört 

mevsim

%14

yaz-

ilkbahar

%28
yaz

%48

dört mevsim
yaz
yaz-ilkbahar
yaz-ilkbahar-sonbahar

 

Serinlik Sağlamada Yeterlilik 

yeterince 

serinletici 

buluyor

%13

gölge 

yetersiz

%14

havuz-

gölge 

yetersiz

%51

havuz 

yetersiz

%22

yeterince serinletici buluyor

havuz-gölge yetersiz

havuz yetersiz

gölge yetersiz

 
Şekil 5.211. Ahmet Taner Kışlalı Meydanı’nın sıklıkla kullanıldığı mevsim 
Şekil 5.212. Ahmet Taner Kışlalı Meydanı’nın serinlik sağlamada yeterliliği  

 
Rüzgar Etkisi 

                                  

rüzgar 

rahatsız 

ediyor

%10rüzgar 

rahatsız 

etmiyor

%90 rüzgar rahatsız ediyor

rüzgar rahatsız etmiyor

 
Şekil 5.213. Ahmet Taner Kışlalı Meydanı’nda rüzgarın etkisi 
 
5.7.3. Fiziksel Faktörlere İlişkin Soruların Değerlendirilmesi 

Meydanın büyüklüğünü nasıl buldukları sorusuna, kullanıcıların %80’i 

meydanın büyüklüğünün yeterli olduğu, %20’si ise meydanın daha büyük olması 

gerektiği cevabını vermiştir (Şekil 5.214). Meydanın çevresindeki binaların 
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yüksekliklerinin rahatsız edici olup olmadığı sorulduğunda, kullanıcıların %88’i 

yüksekliklerin rahatsız edici olmadığını, %10’u rahatsız ettiğini ve daha alçak olması 

gerektiğini, %2’si ise rahatsız ettiğini ve daha yüksek olması gerektiğini belirtmiştir 

(Şekil 5.215). 

Meydanın Büyüklüğü 
 

daha  

büyük 

olmalı

%20

meydanın

büyüklüğü
yeterli

%80
meydanın büyüklüğü yeterli

daha büyük olmalı

 

Çevre Binaların Yükseklikleri 
  
 

binalar daha alçak 

olmalı

%10

binalar daha yüksek 

olmalı

%2

binaların

yüksekliği
rahatsız etmiyor

%88
binaların yüksekliği rahatsız etmiyor

binalar daha alçak olmalı

binalar daha yüksek olmalı

 

Şekil 5.214. Ahmet Taner Kışlalı Meydanı’nın büyüklüğünün değerlendirilmesi 
Şekil 5.215. Ahmet Taner Kışlalı Meydanı çevresindeki binaların yüksekliklerinin etkisi  

 
Meydanın çevresinde yer alan araç yollarının rahatsız edici olup olmadığı 

sorusuna kullanıcıların %66’sı rahatsız etmiyor, %28’i gürültü yaratması, %6’sı ise 

gürültü yaratması ve meydana ulaşımı zorlaştırması nedeniyle rahatsız ettiği cevabını 

vermiştir (Şekil 5.216). 

 
Meydanın Çevresindeki Yolların Etkisi 
 

araç yolu 

rahatsız 

etmiyor

%66

gürültü

%28

gürültü+

ulaşımı zorlaştırma

%6

araç yolu rahatsız etmiyor

rahatsız e.-gürültü

rahatsız e.-gürültü,ulaşımı zorlaşt ırma

 
Şekil 5.216. Ahmet Taner Kışlalı Meydanı’nda araç yollarının etkileri 
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 Ahmet Taner Kışlalı Meydanı’nın çevresinde yer alan binalarının cephelerinin 

renk, malzeme, detay, kalite gibi özelliklerini nasıl buldukları sorusuna kullanıcıların 

%52’si cephe özelliklerinin orta, %28’i kötü ve %20’si iyi olduğu yorumunu yapmıştır 

(Şekil 5.217). Cephelerin bu özelliklerinin meydanda onları etkileyip etkilemediği 

sorulduğunda, kullanıcıların %80’i etkilemiyor, %18’i olumsuz etkiliyor, %2’si ise 

olumlu etkiliyor cevabını vermiştir (Şekil 5.218). Etkilemiyor cevabını verenler, 

meydanda otururken binaları çok fazla algılamadıklarını belirtirken, buna neden olarak 

ağaçların binaların görünmesini engellemesini ve binaların uzakta kalmasını 

göstermiştir. 

 

Çevre Binaların Cepheleri 
 

cephe 

öz.kötü

%28

cephe 

öz.iyi

%20

cephe 

öz.orta

%52
cephe öz.iyi

cephe öz.orta

cephe öz.kötü

 

Cephe Özelliklerinin Etkisi 
 

olumsuz 

etkiliyor

%18

olumlu 

etkiliyor

%2

etkilemiyor

%80 etkilemiyor

olumsuz etkiliyor

olumlu etkiliyor

 
Şekil 5.217. Ahmet Taner Kışlalı Meydanı çevresindeki bina cephelerinin  
                    değerlendirilmesi 
Şekil 5.218. Ahmet Taner Kışlalı Meydanı çevresindeki bina cephelerinin etkisi  

 
Bir meydanın çevresinde hangi işlevlerin yer almasının istenildiği sorusuna, 

verilen cevaplar arasında kafeterya %36’lık, mağaza %31’lik, sinema %14’lük, tiyatro 

%9’luk, cami %6’lık, restoran %3’lük, banka %1’lik paya sahip olmuştur (Şekil 5.219). 

Kullanıcıların en fazla istediği işlevler kafeterya ve mağaza olarak öne çıkmıştır. 

Meydanın canlılığı için bu işlevlerin gece kullanımının olması sorulduğunda ise, 

kullanıcıların tamamı canlılık için gece kullanımının gerekli olduğu cevabını vermiştir. 
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Meydanın çevresinde bulunan binalar meydanın kullanılmasını sağlıyor, sizi 

meydana çekiyor mu sorusuna, kullanıcıların %94’ü hayır, %4’ü kısmen, %2’si evet 

cevabını vermiştir (Şekil 5.220). 

 
Bir Meydanın Çevresinde İstenen 
İşlevler 

mağaza

%31

banka

%1

sinema

%14

cami

%6

restoran

%3

tiyatro

%9
kafeterya

%36

kafeterya

restoran

mağaza

banka

sinema

tiyatro

cami

 

Çevre Binaların Meydanın Kullanımına 
Etkisi 

      

hayır

94%

kısmen

4%

evet

2%

hayır

kısmen

evet
 

Şekil 5.219. Ahmet Taner Kışlalı Meydanı kullanıcılarının bir meydanın çevresinde        
                    istediği işlevler 
Şekil 5.220. Ahmet Taner Kışlalı Meydanı’nın çevresindeki binaların meydan  
                    kullanımına etkisi 

 
Meydandaki döşeme kaplamasının yürüme zorluğu yaratıp yaratmadığı 

sorusuna, kullanıcıların %94’ü hayır, zorlaştırmıyor, %6’sı evet, yürümeyi zorlaştırıyor 

cevabını vermiştir (Şekil 5.221).  

Döşeme Kaplaması-Yürüme İlişkisi 

zemin 

yürümeyi 

zorlaştırmıyor

%94

zemin 

yürümeyi 

zorlaştırıyor

%6

zemin yürümeyi
zorlaşt ırıyor

zemin yürümeyi
zorlaşt ırmıyor

 

Oturma Elemanlarının Yeterliliği 

oturma 

elemanları

yetersiz

%40

oturma 

elemanlarıı

yeterli

%60

oturma elemanları yeterli

oturma elemanları yetersiz

 

Şekil 5.221. Ahmet Taner Kışlalı Meydanı döşeme kaplamasının yürümeye etkisi 
Şekil 5.222. Ahmet Taner Kışlalı Meydanı oturma elemanlarının sayısının yeterliliği  



 222 

 
Meydanda bulunan oturma elemanlarının sayı olarak yeterli olup olmadığı 

sorusunu kullanıcıların %60’ı yeterli, %40’ı yetersiz  olarak cevaplamıştır (Şekil 5.222). 

İkincil oturma alanlarının kullanılma potansiyelini anlamaya yönelik olarak yöneltilen, 

oturmak için bank dışında, havuz kenarı, alçak duvar, merdiven gibi farklı yerleri 

kullanır mısınız sorusuna, kullanıcıların %52’si kullanırım, %48’i kullanmam cevabını 

vermiştir (Şekil 5.223).Yaş grupları ile ikincil oturma alanları kullanım tercihleri 

arasındaki ilişkiye bakıldığında, 18-24, 25-34 yaş grubu kullanıcıların %44’ünün, 35-

44, 45-54 yaş grubu kullanıcıların %65’inin, 55 yaş üzeri kullanıcıların ise %33’ünün 

ikincil oturma kullanırım cevabı verdiği görülmüştür. İkincil oturmalar, en fazla 35-54, 

ardından 18-34 yaş arasındakiler tarafından tercih edilmiş, 55 yaş üzeri kullanıcıların 

tercihi en az olmuştur. Bank malzemesi tercihi ise %76 ahşap, %22 plastik olarak 

belirtilirken, %2 oranında fark etmez cevabı alınmıştır (Şekil 5.224). 

 
İkincil Oturma Tercihi 

farklı yerleri 

kullanırım

%52

farklı yerleri 

kullanmam

%48

farklı yerleri
kullanırım

farklı yerleri
kullanmam

 

Bank Malzemesi  

plastik

%22

fark etmez

%2

ahşap

%76

ahşap

plastik

farketmez

 
Şekil 5.223. Ahmet Taner Kışlalı Meydanı kullanıcıların ikincil oturma kullanımı 
Şekil 5.224. Ahmet Taner Kışlalı Meydanı kullanıcılarının bank malzemesi tercihi 

 
Meydanda havuzun bulunmasının önemli olup olmadığı sorusuna, kullanıcıların 

%88’i çok önemli, %10’u önemli, %2’si önemli değil cevabını vermiştir (Şekil 5.225). 

Meydanda bulunan havuzun büyüklüğünü, kullanıcıların %98’i gereğinden küçük, 

%2’si normal olarak değerlendirmiştir (Şekil 5.226). 
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Meydanda Havuz Bulunması 
 

çok 

önemli

%88

önemli 

değil
%2önemli

%10

çok önemli

önemli

önemli değil

 

Meydandaki Havuzun Büyüklüğü   
 

normal

%2

gereğinden 

küçük

%98

gereğinden
küçük
normal

 
Şekil 5.225. Ahmet Taner Kışlalı Meydanı kullanıcıları için meydanda havuzun önemi 
Şekil 5.226. Ahmet Taner Kışlalı Meydanı kullanıcılarının havuz boyutunu    
                    değerlendirmesi 

 
Havuzun meydanı nasıl etkilediği sorusuna, kullanıcıların %94’ü havuz 

boyutunun küçük olması ile meydana bir etki sağlamadığı, %4’ü dinlendirdiği, %2’si 

görsel çekicilik kattığı cevabını vermiştir (Şekil 5.227). Benzer yaklaşımla, büyük, 

yıllanmış bir ağacın meydanda oluşturduğu etki sorulduğunda, kullanıcıların verdiği 

cevaplar arasında, %58 oranında meydana görsel çekicilik katar, %29 oranında manevi 

anlam katar, %13 oranında etrafında toplanılan bir yer oluşturur ifadeleri yer almıştır 

(Şekil 5.228). 

Havuzun Meydana Etkisi 

 etkilemiyor

%94

dinlendiriyor

%4

görsel

çekicilik katıyor

%2

küçük olduğu için etkilemiyor

dinlendiriyor

görsel çekicilik katıyor

 

Yıllanmış Ağacın Etkisi 

etrafında

toplanılan 

bir yer 

oluşturur

%13

manevi

 anlam

katar

%29

görsel 

çekicilik

katar

%58

görsel çekicilik

manevi anlam

etrafında toplanılan bir yer

 

Şekil 5.227. Ahmet Taner Kışlalı Meydanı’ndaki havuzun etkisi 
Şekil 5.228. Ahmet Taner Kışlalı Meydanı kullanıcıları için meydanda yıllanmış ağacın   
                    etkisi 
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 Meydanda bir çeşme gerekli mi sorusuna, kullanıcıların %88’i gerekli, %10’u 

gereksiz cevabını vermiştir. Çeşmenin gerekli olmasındaki nedenler arasında, %78 

oranında ihtiyaç olduğu, %10 oranında kültürümüzde çeşmenin geçmişten gelen bir 

gelenek olduğu cevapları yer almıştır (Şekil 5.229). Meydanda bir saatin gerekli olup 

olmadığı sorusuna ise kullanıcıların %76’sı gerekli, %24’ü gereksiz cevabını vermiştir 

(Şekil 5.230). 

 
Çeşme 
 

 

gelenek

%10

çeşme 

gereksiz

%12

ihtiyaç

%78 çeşme gereksiz

ihtiyaç

gelenek
 

Saat 
 

  

saat 

gereksiz

%24
saat 

gerekli

%76

saat gerekli

saat gereksiz
 

Şekil 5.229. Ahmet Taner Kışlalı Meydanı kullanıcıları için çeşmenin gerekliliği 
Şekil 5.230. Ahmet Taner Kışlalı Meydanı kullanıcıları için saatin gerekliliği 

 
 Kamusal sanata olan yaklaşımı değerlendirmek için kullanıcıya yöneltilen, 

meydanda heykel, duvar resmi gibi sanatsal objelerin olmasını ister misiniz sorusuna, 

kullanıcıların % 84’ü isterim, %16’sı istemem cevabını vermiştir. İsterim cevabını 

veren kullanıcıların isteme nedenleri arasında, kamusal sanatın %41 oranında meydana 

görsel çekicilik katacağı, %36 oranında bilgi arttırıcı olacağı, %10 oranında eğlendirici 

olabileceği cevapları yer almıştır (Şekil 5.231). Yaş grupları ile kamusal sanata 

yaklaşım arasındaki ilişkiye bakıldığında, 18-24, 25-34 yaş grubu kullanıcıların 

%89’unun, 35-44, 45-54 yaş grubu kullanıcıların %74’ünün, 55 yaş üzeri kullanıcıların 

ise %67’sinin meydanda sanatsal objelerin yer almasını istediği görülmüştür. Kamusal 

sanatın yer almasını en fazla isteyen grup 18-34 yaş arası olmuş, yaş arttıkça bu istekte 

azalma görülmüştür. Öğrenim durumu ve kamusal sanata yaklaşım arasındaki ilişkiye 

bakıldığında ise, okuryazar olmayan kullanıcıların tamamının, ilkokul mezunu 

kullanıcıların %53’ünün, ortaokul mezunu kullanıcıların %87’sinin, lise mezunu 

kullanıcıların %90’ının ve öğrenim düzeyi üniversite olan kullanıcıların tamamının 
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meydanda kamusal sanata yer verilmesi yönünde cevap verdiği belirlenmiştir. Öğrenim 

düzeyi arttıkça, sanata olan ilgi artış göstermesine karşın, görüşülen okuma yazma 

bilmeyen kişilerin de meydanda sanatsal objelerin yer almasını istediği görülmüştür. 

 

Kamusal Sanat 
 

çekicilik 

katar

%41

san.obje.

istemem

%16

bilgi 

arttırır

%36

eğlendirir

%10

san.obje.istemem

çekicilik katar

bilgi artt ırır

eğlendirir

 

Aydınlatma 
 

aydınlatma 

yetersiz

%58

aydınlatma 

yeterli

%42

aydınlatma yeterli

aydınlatma yetersiz

 

Şekil 5.231. Ahmet Taner Kışlalı Meydanı kullanıcılarının kamusal sanata yaklaşımı  
Şekil 5.232. Ahmet Taner Kışlalı Meydanı’nda aydınlatmanın yeterliliği 

 
Meydanın aydınlatmasının yeterli olup olmadığı sorulduğunda, kullanıcıların 

%58’i aydınlatmanın yetersiz olduğu, %42’si yeterli olduğu cevabını vermiştir (Şekil 

5.232). Çöp kutularını yeterli buluyor musunuz sorusuna, %70 oranında yeterli, %30 

oranında yetersiz olduğu cevabı verilmiştir (Şekil 5.233). Meydanda, kentte gerçekleşen 

etkinleri öğrenmek istiyor musunuz ve meydandaki duyuru olanakları yeterli mi 

sorusuna, kullanıcıların %98’i isterim, %2’si istemem cevabını vermiştir. İsterim 

cevabını veren kullanıcıların %75’i duyuruları yetersiz, %23’ü yeterli bulduğunu ifade 

etmiştir (Şekil 5.234). Yaş grupları ve kentte gerçekleşen etkinlikleri öğrenme isteği 

arasındaki ilişkiye bakıldığında, 18-24, 25-34 yaş grubu kullanıcıların tamamının, 35-

44, 45-54  yaş grubu kullanıcıların %96’sının, 55 yaş üzeri kullanıcıların ise %89’unun, 

meydanda kentteki etkinliklere ilişkin duyuruların yer almasını istediği görülmüştür.  
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Çöp Kutuları 

 

çöp 

kutuları 

yetersiz

%30

çöp 

kutuları 

yeterli

%70

çöp kutuları yeterli

çöp kutuları yetersiz

 

Duyurular 

isterim,

duyurular 

yeterli

%23

etk.öğr.
istemem

%2

isterim,

duyurular 

yetersiz

%75 etk.öğr.istemem

isterim,durular yetersiz

isterim,duyurular yeterli

 
Şekil 5.233. Ahmet Taner Kışlalı Meydanı’nda çöp kutularının yeterliliği 
Şekil 5.234. Ahmet Taner Kışlalı Meydanı’nda kentsel etkinliklere ait duyuruların  
                    yeterliliği 
 
5.7.4. Sosyal ve Ekonomik Faktörlere İlişkin Soruların Değerlendirilmesi 

Ahmet Taner Kışlalı Meydanı kullanıcılarının, meydanı hangi sıklıkla 

kullandığını belirmeye yönelik soruya, kullanıcıların %54’ü haftada birkaç kez, %40’ı 

her gün, %4’ü ayda birkaç kez, %2’si yılda birkaç kez kullanıyorum cevabını vermiştir 

(Şekil 5.235). Meydanı gün içinde hangi zamanlarda kullandıkları sorulduğunda, verilen 

cevaplar arasında %61 oranında akşam üstü, %22 oranında gece, %17 oranında öğleden 

sonra ifadesi yer almıştır (Şekil 5.236). Yaş grupları ile kullanım sıklığı arasındaki 

ilişkiye bakıldığında, 18-34 yaş arasındakilerin %17’sinin her gün, %73’ünün haftada 

birkaç kez, %5’inin ayda birkaç kez, %5’inin yılda birkaç kez, 35-54 yaş arasındakilerin 

%52’sinin her gün, %43’ünün haftada birkaç kez, %5’inin ayda birkaç kez, 55 yaş 

üzerindekilerin %56’sının her gün, %44’ünün haftada birkaç kez kullanıyorum cevabını 

verdiği görülmüştür. Cinsiyet ve meydanın kullanım sıklığı arasındaki ilişkiye 

bakıldığında ise, görüşülen kadın kullanıcıların %33’ünün her gün, %60’ının haftada 

birkaç kez, %7’sinin ayda birkaç kez kullanıyorum cevabını verdiği,  görüşülen erkek 

kullanıcıların ise %50’sinin her gün, %45’inin haftada birkaç kez, %5’inin yılda birkaç 

kez kullanıyorum cevabını verdiği belirlenmiştir. Her gün kullanıyorum cevabını 

verenlerin %50’si kadın, %50’si erkek, haftada birkaç kez kullanıyorum diyenlerin 

%67’si kadın, %33’ü erkek, ayda birkaç kez kullanıyorum cevabını verenler kadın, 

yılda birkaç kez kullanıyorum cevabını verenler ise erkektir. Bu sonuçlara bakıldığında, 
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55 yaş üzerindekilerin ve 35-54 yaş arasındakilerin genellikle meydanı her gün ve 

haftada birkaç kez kullandığı, 18-34 yaş arası grupta ise kullanım sıklığının haftada 

birkaç kez olduğu görülmüştür.  

Kullanım Sıklığı 

ayda 

birkaç kez

%4

yılda 

birkaç kez

%2

her gün

%40

haftada 

birkaç kez

%54

her gün
haftada birkaç kez
ayda birkaç kez
yılda birkaç kez

 

Kullanım Zamanı 

gece

%22
öğleden sonra

%17

akşamüstü

%61

öğleden sonra

akşam üstü

gece

 

Şekil 5.235. Ahmet Taner Kışlalı Meydanı’nın kullanım sıklığı 
Şekil 5.236. Ahmet Taner Kışlalı Meydanı’nın kullanım zamanı 

 
Ahmet Taner Kışlalı Meydanı’nı hangi nedenlerden dolayı kullanıyorsunuz 

sorusu sorulduğunda, verilen cevaplar arasında %37 oranında dinlenmek, %32 oranında 

sohbet etmek,  %17 oranında buluşmak, %8 oranında eğlenmek, %5 oranında çevreyi 

ve insanları izlemek, %1 oranında yemek yemek nedeniyle meydanı kullanıyorum 

ifadeleri yer almıştır (Şekil 5.237). 

 
Kullanım Nedeni 

         

dinlenmek

%37

çevreyi-insanları 

izlemek

%5

buluşmak

%17

yemek yemek

%1

sohbet etmek

%32
eğlenmek

%8

dinlenmek

eğlenmek

sohbet etmek

buluşmak

yemek yemek

çevreyi-insanları izlemek

 
Şekil 5.237. Ahmet Taner Kışlalı Meydanı’nın kullanım nedenleri 
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Meydanda düzenlenen sosyal etkinliklerin sayısını yeterli buluyor musunuz 

sorusuna, kullanıcıların %68’i yetersiz buluyorum, %32’si yeterli buluyorum cevabını 

vermiştir (Şekil 5.238). Yaş grupları ile meydanda düzenlenen etkinliklerin yeterliliği 

arasındaki ilişkiye bakıldığında, 18-34 yaş arasındakilerin %33’ünün yeterli, %67’sinin 

yetersiz, 35-54 yaş arasındakilerin %30’unun yeterli, %70’inin yetersiz, 55 yaş 

üzerindekilerin %33’ünün yeterli, %67’sinin yetersiz bulduğu belirlenmiştir. Bu 

oranlara göre, etkinlik sayısının her yaş grubundan kullanıcılar tarafından yetersiz 

bulunduğu görülmüştür. Meydanda düzenlenen etkinliklerden yeterince haberiniz 

oluyor mu sorusu sorulduğunda ise, %54 oranında hayır, yeterince haberim olmuyor, 

%46 oranında yeterince haber alıyorum cevabı alınmıştır (Şekil 5.239) 

 

Meydandaki Etkinlikler 
 

etkinlik

sayısı 

yeterli

%32

etkinlik

sayısı 

yetersiz

%68 etkinlik sayısı yeterli

etkinlik sayısı yetersiz

 

Meydandaki Etkinliklerin 
Duyurulması 

hayır

%54

evet

%46

hayır

evet
 

Şekil 5.238. Ahmet Taner Kışlalı Meydanı’nda düzenlenen etkinlik sayısının yeterliliği 
Şekil 5.239. Ahmet Taner Kışlalı Meydanı’nda düzenlenen etkinliklerin duyurulmasının   
                    yeterliliği 
 
 Meydanı temizlik ve bakım açısından nasıl değerlendiriyorsunuz sorusuna, 

kullanıcıların %74’ü temizlik ve bakımın yeterli olduğu, %26’sı ise yeterli olduğu 

cevabını vermiştir (Şekil 5.240). 

 
Ahmet Taner Kışlalı Meydanı’nın kullanıcıların zihinlerinde oluşturduğu imajı 

belirlemeye yönelik olarak yöneltilen, meydanı düşündüğünüzde gözünüzde öncelikle 

neler canlanıyor sorusuna verilen cevaplar arasında, %34 oranında meydandaki 

kolonlar, %32 oranında ağaçlar, %26 oranında yeşil alan ve %8 oranında çevredeki 

binalar ifadeleri yer almıştır (Şekil 5.241). 
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Temizlik ve Bakım 
 
 

temizlik

bakım yetersiz

%26

temizlik

bakım yeterli

%74

temizlik,bakım yeterli

temizlik,bakım

 

Meydanın Akılda Kalır Özellikleri 
 

çevre 

binalar

%8

kolonlar

%34

ağaçlar

%32

yeşil alan

%26

kolonlar
ağaçlar

yeşil alan
çevresindeki binalar

 

Şekil 5.240. Ahmet Taner Kışlalı Meydanı’nda temizlik ve bakımın değerlendirilmesi 
Şekil 5.241. Ahmet Taner Kışlalı Meydanı’nın akılda kalır özellikleri 

 
Meydanın genel olarak değerlendirildiğinde nasıl tanımlandığına ilişkin,  karşıt 

seçenekleri olan meydanı genel olarak nasıl buluyorsunuz sorusuna, kullanıcıların 

%90’ı güzel - %10’u çirkin, %62’si eğlenceli - %38’i sıkıcı, %20’si hareketli - %80’i 

sakin, %64’ü kimlik sahibi - %36’sı sıradan, %68’i çekici - %32’si çekici değil, %32’si 

çeşitlilik var - %68’i monoton cevabını vermiştir (Şekil 5.242, Şekil 5.243, Şekil 5.244, 

Şekil 5.245, Şekil 5.246, Şekil 5.247). Bu sonuçlara göre, meydan genel olarak güzel, 

eğlenceli, sakin, kimlik sahibi, çekici fakat monoton bulunmaktadır. Yaş grupları ile 

olan ilişkiye bakıldığında, 18-34 yaş arasındakilerin %83’ünün, 35-54 yaş 

arasındakilerin %70’inin, 55 yaş üzerindekilerin %33’ünün monoton buluyorum 

cevabını verdiği görülmüştür. Çeşitlilik var cevabında genel olarak 55 yaş üzeri 

kullanıcıların düşüncesi etkili olurken, 18-34 ve 34-54 yaş arası genel olarak meydanı 

monoton olarak nitelemiştir. 
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Meydanın Genel Olarak Değerlendirilmesi 
1

güzel

%90

çirkin

%10

güzel

çirkin

 

2 

sıkıcı

%38

eğlenceli

%62
eğlenceli

sıkıcı

 

3 

hareketli

%20 sakin

%80

sakin
hareketli

 
4 

sıradan

%36 kimlik 

sahibi

%64

kimlik sahibi

sıradan

 

5 
çekici 

değil
%32 çekici

%68

çekici
çekici değil

 

6 
monoton

%68
çeşitlilik 

var

%32

çeşit lilik var

monoton

 

Şekil 5.242, Şekil 5.243, Şekil 5.244, Şekil 5.245, Şekil 5.246, Şekil 5.247. Ahmet 
Taner Kışlalı Meydanı’nın genel olarak değerlendirilmesi 

 
Genel bir değerlendirme yapılarak cevaplanması istenen, meydan 

gereksinimlerinizi yeterince karşılıyor mu sorusuna, kullanıcıların %56’sı karşılamıyor, 

%44’ü karşılıyor cevabını vermiştir (Şekil 5.248). Yaş grubu ile olan ilişkisine 

bakıldığında, bu soruya cevap veren 55 yaş üzeri kullanıcıların %67’sinin karşılıyor, 

%33’ünün karşılamıyor, 35-54 yaş arasındakilerin %35’inin karşılıyor, %65’inin 

karşılamıyor, 18-34 yaş arasındakilerin %44’ünün karşılıyor, %55’inin karşılamıyor 

cevabını verdiği görülmüştür. Meydan en fazla 55 yaş üzerindekilerin gereksinimlerine 

cevap vermekte, 18-34 ve 35-54 yaş arasındakiler için gereksinimler yeterince 

karşılanmamaktadır. 

 
Meydanı güvenli buluyor musunuz sorusuna, kullanıcıların %51’i gündüz 

güvenli, gece güvensiz, %41’i gece ve gündüz güvenli, %8’i güvensiz cevabını 

vermiştir (Şekil 5.249). 
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Genel Olarak Meydanın Yeterliliği 

gereksinim

karşılıyor

%44

gereksinim

karşılamıyor

%56

gereksinim karşılamıyor

gereksinim karşılıyor

 

Güvenlik 
 

gece-

gündüz 

güvenli

%41

güvensiz

%8

gündüz 

güvenli,

gece 

güvensiz

%51

gündüz güvenli,gece güvensiz

gece-gündüz güvenli
güvensiz

 

Şekil 5.248. Ahmet Taner Kışlalı Meydanı’nın genel olarak yeterliliği 
Şekil 5.249. Ahmet Taner Kışlalı Meydanı’nda güvenliğin değerlendirilmesi  
 
 Kullanıcılara açık uçlu soru olarak, meydanda eksikliğini hissettikleri, rahatsız 

edici buldukları şeyler ve kentte kullandıkları başka meydanlar olup olmadığı soruları 

yöneltilmiştir. Meydanda eksikliğini hissettikleri şeyler sorusuna kullanıcıların %18’i 

ankette cevapladıkları diğer sorular dışında farklı bir yorum yapamayacakları için cevap 

vermemiştir. Cevap veren %82’lik oran içerisinde yer alan ifadelerde, tuvalet %22’lik, 

büyük havuz %19’luk, ağaçlar %16’lık, güvenlik  %12’lik, kafeterya %7’lik, etkinlik 

%2’lik, hava sıcaklığını gösteren pano %2’lik, mescit %2’lik paya sahip olmuştur (Şekil 

5.250). 

 
Meydandaki Eksiklikler 

ağaçlar

%16

etkinlik

%2

wc

%22

kafeterya

%7
mescit

%2 hava.sıc.
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%2

büyük 

havuz

%19

cevapsız

%18

güvenlik

%12 güvenlik
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Şekil 5.250. Ahmet Taner Kışlalı Meydanı’nda kullanıcıların eksiklikleri   
                    değerlendirmesi 
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 Ahmet Taner Kışlalı Meydanı’nda rahatsız edici buldukları şeyler sorusuna, 

kullanıcıların %26’sı cevap vermemiştir. Cevap veren %74’lük oran içerisinde yer alan 

ifadelerde, insanların kirletmesi %27’lik, gölge olmadığı için akşamüstünden önce 

meydanı kullanamamak %19’luk, kolonların yerine gölge sağlayan elemanların ya da 

ağaçların olması %11’lik, gürültü %10’luk, gece meydanda içki içen kişilerin 

bulunması %7’lik paya sahip olmuştur (Şekil 5.251). 

Meydandaki Rahatsızlıklar  

kolonlar

%11

içki içen kişiler

%7

gürültü

%10

kirlilik

%27

gölge olm.için 

kullanamama

%19

cevap yok

%26

kirlilik

gölge olmadığı.için kullanamama

kolonlar

içki içen kişiler

gürültü

cevap yok

 
Şekil 5.251. Ahmet Taner Kışlalı Meydanı’nda kullanıcıların rahatsız eden yönleri       
                    değerlendirmesi 

 
 Kullandığınız başka meydanlar var mı sorusuna, kullanıcıların %62’si yok 

cevabını vermiş, %38’i Orhangazi Meydanı’nı kullandıklarını belirtmiştir (Şekil 5.252). 

Bursa’da bu tür meydanların sayısını yeterli bulup bulmadıkları sorulduğunda ise, 

kullanıcıların %76’sı yetersiz, %24’ü yeterli buldukları cevabını vermiştir (Şekil 5.253). 
 

Kullanılan Diğer Meydanlar 

var

%38

kull.

başka 

meydan 

yok

%62

kull.başka meydan yok

var,orhangazi meydanı

 

Bursa için Meydanların Yeterliliği 

meydanlar 

yeterli

%24

meydanlar 

yetersiz

%76

meydanlar yetersiz

meydanlar yeterli

 

Şekil 5.252. Ahmet Taner Kışlalı Meydanı’nda kullanıcıların kullandığı diğer   
                    meydanlar 
Şekil 5.253. Ahmet Taner Kışlalı Meydanı’nda kullanıcıların Bursa’daki meydan  
                    sayısını değerlendirmesi 
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6- ARAŞTIRMA SONUÇLARI VE ÖNERİLER 
  

Çalışma, meydanların kentsel yaşam içindeki rolünün araştırılması düşüncesiyle 

gelişmiştir. Öncelikle kentsel mekanların neler olduğu, meydan kavramı ve meydanların 

kentsel yaşama sağladığı katkılar incelenmiştir. Çalışmada, insanların kullanmayı 

keşfettiği ilk kentsel mekan olarak tanımlanan meydanların, kent dokusunun önemli bir 

parçası olduğu ve kentsel yaşama fiziksel, sosyal ve ekonomik açıdan farklı katkılar 

sağladığı belirlenmiştir. 

 
 Tarihsel süreç içinde Batıda meydanların gelişimi incelendiğinde, bu 

mekanların süreç içinde ait olduğu dönemin yapısına bağlı olarak farklı kullanım 

biçimlerine sahip olduğu ve dini, politik, ticari ve sosyal etkinlikler için kullanılan ortak 

mekanlar olarak kent yaşamında yer aldığı, 19. yüzyılın sonlarında Endüstri 

Devrimi’nin etkileriyle meydanların kentte ulaşım sistemin bir parçası haline gelmeye 

başladığı ve 20. yüzyılın başlarında foksiyonalizm anlayışı içerisinde büyük oranda 

ihmal edildikleri, ancak 20. yüzyılın ortalarına gelindiğinde bu mekanların eksikliğinin 

kentleri yaşanabilir olmaktan uzaklaştırdığının fark edilmesiyle, meydanları yeniden 

kazanmaya yönelik çalışmaların başladığı görülmüştür. Anadolu’daki sürece 

bakıldığında ise, Osmanlı döneminde meydan olarak adlandırılan alanlar, genel olarak 

halkın sosyal etkinlikler için kullandığı açık alanlardır ve bu meydanlar Batıdaki 

örneklerine benzer bir düzenlemeye ya da mimari tanımlılığa sahip değildir. Osmanlı 

İmparatorluğu’nda Batılılaşma döneminde, batıdaki gibi planlanmış meydanların 

oluşturulmasına ilişkin bazı düşünceler geliştirilmiştir ancak uygulanamamıştır. 

Cumhuriyetin ilanından sonra ise, Türkiye’de meydan olarak, ortasında Atatürk Anıtı ya 

da Cumhuriyeti simgeleyen bir heykelin yer aldığı düzenlemeler yapılmıştır, ancak bu 

alanlar, hacim yerine yüzey olarak ele alındıkları için, mekansal bütünlüğü olan 

meydanlar olamamıştır ve kentte sadece tören alanı işlevi taşımıştır. Cumhuriyet 

sonrasında, kentlerde iş olanaklarının artmasıyla yaşanmaya başlanan göç, nüfus artışı, 

plansız gelişme, motorlu araçların kullanımı gibi nedenler, geleneksel kent dokusu 

içinde yayaların kullandığı kentsel mekanların kaybolmasına neden olmuştur. Bu 

durumun olumsuz etkilerinin farkına varılmasıyla, kentlerimizde yaşam kalitesini 

arttırabilmek için son yıllarda yaya kullanımlı kentsel mekanların oluşturulmasına önem 

verilmeye başlanmıştır. Bu çalışma, Batıdaki ve kültürümüzdeki sürecin farklı olmasına 
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rağmen, ortak bir sonucun benimsendiğini göstermiştir. Batıda yapılmış uygulamaların 

olumlu ve olumsuz taraflarını değerlendirmek, ülkemizde yapılması düşünülen 

çalışmalar için örnek olabilecektir. Bu amaçla, tezin bu 3. bölümünde Batıdaki 

örneklere ilişkin özellikler tanımlanmıştır. 

 
Çalışmada, meydanların kentsel yaşama fiziksel, sosyal ve ekonomik açıdan 

çeşitli katkılar kazandırması gerektiği düşünülmüş ve ikinci bölümde bu katkıların neler 

olabileceği araştırılmıştır. Tarihsel süreç içinde meydanların incelenmesi, belirtilen 

katkıları farklı örnekler üzerinde görme olanağı sağlamıştır. Meydanların niteliği 

üzerinde, doğal, fiziksel, sosyal ve ekonomik faktörlerin etkili olduğu belirlenmiştir. 

Nitelikli kentsel mekanlar elde etmek için tasarımlarda bu faktörlerin birlikte ele 

alınmasının gerekli olduğu sonucuna varılmıştır. Meydanlar, bu faktörler kapsamında 

tanımlanan özellikleri taşıdıkları takdirde, kentsel yaşama katkı sağlayabilecektir. 

Kullanıcıların değerlendirmelerinin ve beklentilerinin öğrenilmesi, nitelikli mekanlar 

oluşturmak açısından önemli bir veridir. Anket çalışmasıyla, belirlenen faktörlere ilişkin 

sorularla, kullanıcıların görüşleri alınmalı ve elde edilen veriler tasarım sürecinde 

kullanılmalıdır. Bu şekilde gerçekleştirilen tasarımlarda başarıyı yakalamak 

kolaylaşacaktır. Tasarıma başlamadan doğru kararlar alabilmek ve tasarım 

uygulandıktan sonra süreç içindeki memnuniyeti ölçebilmek için anket çalışmaları 

tekrar edilmelidir. 

 
 Alan çalışması bölümünde yer alan anket soruları, demografik özelliklerin, 

doğal, fiziksel, sosyal ve ekonomik faktörlerin araştırılması amacıyla dört bölüme 

ayrılmıştır. Orhangazi Meydanı’nda 120 ve Ahmet Taner Kışlalı Meydanı’nda 50 

kişinin katılımıyla gerçekleştirilen anket çalışmasıyla, çalışmanın amacında da 

belirtildiği gibi, hem bu alanların olumlu ve olumsuz yönlerini belirlemek ve öneriler 

getirebilmek, hem de meydanların niteliğini etkilediği öne sürülen faktörlere ilişkin 

kullanıcı görüşlerini alarak genel sonuçlara ulaşılmak istenmiştir. Her iki meydanda 

yapılan anketlerde kullanıcıların farklı faktörlere ilişkin sorulara yanıt verebilmesi, 

çevreye karşı ilgili ve duyarlı olunduğunun göstergesi olarak görülmüştür. Çalışma 

kapsamında ulaşılan sonuçlar ve getirilen öneriler aşağıda sunulmuştur.  
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6.1. Demografik Özelliklere İlişkin Sonuçlar 

 Orhangazi ve Ahmet Taner Kışlalı meydanlarının, yaklaşık olarak aynı 

yoğunlukta kadın ve erkek kullanıcıya sahip olduğu, ayrıca farklı yaş grupları tarafından 

kullanıldığı belirlenmiştir (Orhangazi Meydanı kullanıcılarının, %55’i erkek, %45’i 

kadındır ve  %43’ü 55 yaş üzeri, %32’si 35-54, %25’i 18-34 yaş arasıdır. Ahmet Taner 

Kışlalı Meydanı’nda ise kullanıcılarının %40’ı erkek, %60’ i kadındır ve %46’sı 35-54, 

%36’sı 18-34, %18’i 55 yaş üzeridir). Orhangazi Meydanı çevresinde bulunan 

camilerin, meydanda 55 yaş üzeri grubun kullanımının artmasına neden olduğu 

görülmüştür. 

 
 Meydanların kullanıcılarının öğrenim düzeyi yoğunlukla, ilkokul, ortaokul, 

lisedir; üniversite mezunları her iki meydanda %12’lik bir dilimde yer almış ve okuma 

yazma bilmeyen kullanıcıların oranının ise %8 ile %6 olduğu saptanmıştır. Üniversite 

mezunlarının bu meydanları kullanmayı tercih etmediği yorumunun yapılabilmesine 

karşın, burada Bursa’nın genel öğrenim düzeyi oranlarına bakılmasının doğru olacağı 

düşünülmüştür. Bursa kentinde 2000 yılında 6 yaş üzeri nüfusun %91,73’ünün okuma 

yazma bildiği ve bu kesimin %57’sinin ilkokul, %4,2’sinin ilköğretim, %11,6’sının 

ortaokul, %13,7’sinin lise, %5,8’inin lise ve dengi, %7,2’sinin yükseköğretim 

düzeyinde öğrenimi olduğu belirlenmiştir (Anonim 2003). Bu sonuçlar doğrultusunda 

her iki meydanın farklı öğrenim düzeyinde kişilerce kullanıldığı söylenebilir. 

Meydanların kullanıcılarının öğrenim düzeyi düşüktür, ancak sonuçlar Bursa genelinden 

farklı değildir. 

 
 Her iki meydanda kullanıcı meslekleri incelendiğinde, Ahmet Taner Kışlalı 

Meydanı kullanıcılarının yoğunlukla orta yaşlı ve genç olduğu, meydanı genellikle 

çalışan kesimin (işçiler %42, serbest meslek %10, memur %6, öğrenci %6) ve ev 

hanımlarının (%32) kullandığı görülmüştür. Orhangazi Meydanı’nda ise yaşlı ve orta 

yaşlıların daha fazla olduğu, meydanın genellikle emekliler (%32), ev hanımları (%23) 

ve işçiler (%20) tarafından kullanıldığı saptanmıştır. Gelir durumu açısından, her iki 

meydanda kullanıcılar yoğunlukla alt ve orta gelir seviyesine sahiptir.  

 
 Kent meydanı olarak adlandırılan iki alanın tüm kent halkı tarafından kullanılıp 

kullanılmadığına yönelik belirlemede, Orhangazi Meydanı kullanıcılarının %23’ünün 



 236 

meydanın olduğu semtte, %77’sinin ise Bursa’nın diğer semtlerinde oturduğu, Ahmet 

Taner Kışlalı Meydanı’nda ise kullanıcıların % 92’sinin meydanın olduğu semtte, 

%8’inin Bursa’nın diğer semtlerinde oturduğu görülmüştür. Orhangazi Meydanı, kent 

merkezindeki konumu ile tüm Bursa’nın kullandığı bir alanken, diğer alan yoğunlukla o 

bölgede yaşayanlar tarafından kullanılmaktadır. Bu sonuçta, Ahmet Taner Kışlalı 

Meydanı’nın konut dokusu içerinde yer almasının ve meydanın çevresinde ortak 

kullanıma açık sinema, tiyatro, mağaza gibi çekici işlevlerin bulunmayışının, kentte 

farklı merkezlerin oluşturulamaması sonucunda bu bölgede, semt dışından kullanıcıyı 

çekebilen işlevlerin yer almamasının etkili olduğu söylenebilir. 

 
6.2. Doğal Faktörlere İlişkin Sonuçlar ve Öneriler 

Meydanda, farklı kullanıcı profillerinin bir araya gelebilmesi için,  

‘ulaşılabilirlik’ açısından bir engel bulunmamalıdır. Kot farklılıkları, yaşlı, çocuk ya da 

engelli her türlü bireyin, meydan içinde her bölüme rahatlıkla ulaşmasını sağlayacak 

şekilde çözülmelidir. Her iki alanda kullanıcılar bu açıdan bir yetersizlik olmadığını 

belirtmiştir. Beşinci bölümde analiz edilen Orhangazi Meydanı’nda, çeşme çevresine ve 

ara kottaki kafeteryaya, mutlaka merdiven kullanılarak ulaşılabildiği belirtilmiş ve bu 

açıdan rampa düzenlenmesi önerilmiştir. Yaşlı ya da genç tüm kullanıcılar,  mevcut 

durumu engelleyici bulmadıklarını belirtmiş olsa da, bu önerinin engelli ulaşımı için 

dikkate alınması zorunluluk olarak görülmelidir.  

 
Ahmet Taner Kışlalı Meydanı ve Orhangazi Meydanı, yaz ve bahar aylarında 

yoğunlukla kullanılmaktadır ancak Orhangazi Meydanı’nın %54 gibi bir oranla dört 

mevsim kullanıldığı da belirlenmiştir. Orhangazi Meydanı’nda görüşülen kullanıcılar, 

alışveriş yapmak ve camide namaz kılmak amacıyla kış aylarında da meydanda zaman 

geçirdiklerini belirtmişlerdir. Kışın olumsuz etkisine rağmen, meydanın çevresinde 

ortak kullanıma açık ve sürekli kullanılan işlevlerin bulunmasının, alanın kullanımını 

desteklediği görülmüştür. Ahmet Taner Kışlalı Meydanı çevresinde bu tür işlevlerin yer 

almamasının, meydanın dört mevsim kullanımının %14 oranında olmasına neden 

olduğu söylenebilir. Üçüncü bölümde incelenen Justin Herman Plaza, Victoria Meydanı 

ve Union Meydanı örneklerinde, söz konusu meydanların dördüncü bölümde 

meydanlara canlılık getirdiği belirtilen restoran, mağaza, kafe, kütüphane gibi işlevlerle 

sarılı olduğu görülmüştür. Pershing Meydanı’nın çevresinde ise perakende satış 
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birimlerinin bulunmamasının, meydanın izole bir yer haline gelmesinde önemli bir 

neden olduğu belirtilmiştir. Bu örneklerde de görüldüğü gibi, Ahmet Taner Kışlalı 

Meydanı’nın bu tür işlevlerle sarılmasının alana canlılık getireceği düşünülmektedir. 

İncelenen örneklerde, meydanlar insanların bir araya geldiği, hareketli odak noktalardır. 

Ahmet Taner Kışlalı Meydanı’nın %80 oranında sakin bir yer olarak nitelenmesi, bu tür 

bir eksikliğin göstergesi olarak düşünülmelidir. 

 
Meydanlar yoğun olarak kullanıldığı yaz aylarında, iklimsel konfor açısından 

yetersiz kalmamalıdır. Orhangazi Meydanı kullanıcılarının %55’i meydanda yeterli 

gölge alan olmadığını, bu nedenle yaz aylarında güneşli günlerde, gölge sağlayan çınar 

ağaçlarının bulunduğu çeşme çevresi ve Ulucami önündeki bölümler dışında yer alan 

bankları kullanamadıklarını belirtmişlerdir. Çeşme çevresi, namaz vakitlerini bekleyen 

55 yaş üzeri erkeklerin sürekli oturduğu bir alan olduğu için, 55 yaş üzeri erkeklerin 

%75’i “gölge yeterli” cevabını vermiş, kullanıcıların arasında bu gruptaki erkeklerin 

fazla olması (%27), bu cevabın sayısını arttırmıştır. Ahmet Taner Kışlalı Meydanı’nda 

ise, kullanıcıların sadece %13’ü iklimsel konfor açısından meydanı yeterli bulmuş, 

diğer kullanıcılar havuz ve gölge alanlar yetersiz olduğu için meydanın yeterli serinlik 

sağlamadığını belirtmiştir. Gözlemler sonucunda da, meydanda yaz aylarında güneşin 

etkili olduğu saatlerde, gölge alanın çok az olduğu görülmüştür. Kolonlar arasındaki 

banklar ve genel oturma alanında büyük bir bölüm gölgeli değildir ve bu bölümlerde 

oturulamamaktadır. Güneşin etkisini kaybettiği akşamüstü saatlerinde bu alanlar 

kullanılmaya başlanmaktadır. İklimsel konfor yetersizliği, Ahmet Taner Kışlalı 

Meydanı’nın yaz aylarında, öğle ve öğleden sonra kullanımının az olmasına neden 

olmuştur. Anket sonuçlarına göre, meydanın kullanım saatleri %61 oranında akşamüstü, 

%22 oranında gece, %17 oranında öğleden sonradır. İklimsel konfor amacıyla 

Orhangazi Meydanı’nda havuzun çevresindeki yeşil alanlarda, oturma elemanlarına 

gölge sağlamak için kışın yaprak döken türde ağaçlar kullanılabilir. Ahmet Taner Kışlalı 

Meydanı’nda ise, serinlik sağlayabilecek boyutta bir havuzun yapılabilirliği ve gölge 

alanların arttırılması düşünülmelidir. Kolon sırası, farklı elemanlar ya da ağaçların 

eklenmesiyle gölge oluşturan bir eleman haline getirilebilir. 

 
Kent mobilyalarının etkilerinin araştırıldığı dördüncü bölümde,  su öğesinin 

serinlik sağlamak dışında farklı katkılar sunan  önemli bir eleman olduğu üzerinde 
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durulmuştur. Konut dokusu içinde yer alması nedeniyle, Ahmet Taner Kışlalı 

Meydanı’na benzer özellikleri olan Jamison Meydanı incelendiğinde, yazın kullanılır 

duruma getirilen havuzun, sıcak yaz günlerinde çok sayıda insanı meydana çektiği, gece 

ve gündüz alanın yoğun olarak kullanılmasını sağladığı görülmüştür.  Ahmet Taner 

Kışlalı Meydanı’nda ise yaz aylarında serinlik yetersiz  bulunmuş ve bu durumu yaratan 

bir neden olarak su öğesinin eksikliği ifade edilmiştir. Ancak, her tasarım bulunduğu 

alana ve koşullara özgüdür, farklı bir yerde kopya edilerek uygulandığında aynı başarıya 

ulaşılacağı düşünülmemelidir. Dolayısıyla böyle bir düzenlemenin Ahmet Taner Kışlalı 

Meydanı’na uygulanmasının aynı etkiyi sağlayacağı sonucuna varılmamakla birlikte, su 

öğesinin farklı bir şekilde düzenlenmesi ile benzer kazanımların Ahmet Taner Kışlalı 

Meydanı’nda da sağlanabileceği düşünülmektedir.  

 
Dördüncü bölümde belirtildiği gibi, gölge, yaz ayları için istenilen, kış 

kullanımında ise istenmeyen bir faktördür. Kış aylarında, dış mekanda güneşli alanların 

olması gereklidir. Her iki meydanda, kullanıcılara yöneltilen, “kış aylarında güneşli 

alanlar yeterli mi” sorusuna kullanıcıların tamamı “evet” cevabını vermiştir. Bu açıdan 

her iki meydanda gölge sağlamak için, kışın yaprak döken türde ağaçlar kullanılması, 

yazın gölge sağlayan ve kışın güneş ışınlarının ısıtan etkisini engellemeyen  bir çözüm 

elde etmek için düşünülmelidir. 

 
İklimsel bir faktör olarak rüzgar dış mekan kullanımını etkiler; çok rüzgarlı bir 

alanda oturmak rahatsız edicidir. Rüzgarın etkisiyle, meydanda yer alan fıskiyeli bir 

havuzun suları çevreye dağılarak mekanın kullanılmasını engelleyebilir. Meydanın 

çevresindeki yapılaşma, rüzgarın artmasına veya azalmasına sebep olabilir. Çok yüksek 

yapılar, rüzgar koridoru oluşturan yapı düzenleri rüzgarın bölgesel artışlarına neden 

olur. İki meydanın çevresinde rüzgar artışına neden olabilecek yüksek yapılar 

bulunmamasına karşın, önemli bir iklimsel faktör olan rüzgarın, rahatsız edici olup 

olmadığı sorusu kullanıcıya yöneltilmiştir. Orhangazi Meydanı’nda kullanıcıların 

tamamı, Ahmet Taner Kışlalı Meydanı’nda ise %90’ı “rüzgar rahatsız etmiyor” cevabını 

vermiştir. Ahmet Taner Kışlalı Meydanı, Orhangazi Meydanı’na göre daha geniş bir 

alandır; ayrıca çevresinde araç yolları yer aldığı için yapılar arasında kalan boşluk daha 

da artmıştır; bu nedenle alanda rüzgarın etkisi hissedilebilmektedir. Anket sonuçlarına 

göre, iki meydanda da rüzgarın kullanımı etkileyen olumsuz bir etkisi yoktur. Ağaçlar 
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gölge sağlayan elemanlar oldukları gibi aynı zamanda rüzgar kesicidir. Ahmet Taner 

Kışlalı Meydanı’na gölge sağlamak için ağaçların eklenmesi, %10 oranında rahatsız 

edici bulunan rüzgara karşı da etkili olabilecektir. 

 
6.3. Fiziksel Faktörlere İlişkin Sonuçlar ve Öneriler 

 ‘Meydanların Niteliğini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi’ bölümünde, küçük 

ve büyük meydanlarda yapılmış olan ve boyutsal sınırlar öneren çalışmalara yer 

verilerek, boyut açısından sayısal veriler belirlenmiş olsa da, meydanların niteliğini 

farklı faktörlerin etkilediği ve çeşitli alt bölümler oluşturularak yaşayan meydanlar elde 

edilebildiği de ifade edilmiştir. Beşinci bölümde iki çalışma alanı, kent meydanları için 

uygun bir büyüklük öneren bir çalışma referans alınarak analiz edilmiştir. Belirtilen 

sınır büyüklük 9300 m2’dir. Yapılan araştırmada Orhangazi Meydanı’nın yaklaşık 7600 

m2, Ahmet Taner Kışlalı Meydanı’nın ise yaklaşık 21.000 m2 olduğu hesaplanmıştır.  

 
Kullanıcılar meydanları, büyüklükleri açısından değerlendirdiğinde, Orhangazi 

Meydanı’nda %57, Ahmet Taner Kışlalı Meydanı’nda ise %80 oranında büyüklüğün 

yeterli olduğu cevabı alınmıştır. Kent merkezinde, tüm kent halkının kullandığı bir alan 

olan Orhangazi Meydanı’nın boyutları, ankete katılan kullanıcıların yaklaşık olarak 

yarısı tarafından yetersiz bulunmuştur. Yetersizliği gidermek için, meydanın alanının 

yaklaşık olarak 1700 m2 büyütülmesi öngörülebilir, ancak tarihi yapılar ile sınırlanmış 

meydanın boyutlarını değiştirmek güçtür. Anket sonucu, kent meydanının kapasitesinin 

ihtiyacın altında olduğunu göstermektedir. Bu değerlendirmeden kent merkezinde 

oluşturulabilecek başka bir meydanın bu ihtiyacı karşılamada etkili olacağı sonucuna 

ulaşılabilir.  

 
Ahmet Taner Kışlalı Meydanı’nı kullanıcılar boyut açısından genel olarak yeterli 

bulmuştur, ancak meydanın büyüklüğü ideal olduğu belirtilen sınırın 2 katından 

fazladır. Beşinci bölümde, boyut açısından analiz edildiğinde alandaki alt bölümlerin de 

oldukça büyük olduğu saptanmıştır. Genel oturma alanı yaklaşık 8000 m2’dir ve sadece 

bu bölümün alanı, Orhangazi Meydanı’nın büyüklüğünden fazladır. Bu açıdan, 

meydandaki  bölümlerin, dördüncü bölümde açıklanan, alt bölüm özelliği taşıyabilecek 

boyutta alanlar olmadığı görülmektedir. Analiz bölümünde de belirtildiği gibi, bu alanın 
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tanımlı bir meydan haline gelebilmesi için yapılar eklenerek kapalılık sağlanması ve bu 

sayede boyut açısından da uygun bir büyüklüğe ulaşılması gerekmektedir. 

 
Kullanıcıların boyut açısından Ahmet Taner Kışlalı Meydanı’nı yeterli bulması 

şu şekilde yorumlanabilir; meydan, düzensiz ve yoğun yapılaşma içinde insanların nefes 

alabildiği büyük bir açık alandır ve kullanıcıların bu tür bir mekanı kaybetmek 

istememesine bağlı olarak, meydanın boyutları için yeterli bulunduğu cevabı alınmış 

olabilir. Ancak, Ahmet Taner Kışlalı Meydanı Proje raporunda alanın kent kimliğine 

katkı sağlayan bir ‘kent meydanı’ olmasının istenildiği belirtilmiştir; bu kabule göre 

kapalılık ve boyut için belirtilen öneriler dikkate alınmalıdır. Bu sayede, alana canlılık 

getiren kafe, mağaza gibi işlevler de meydanın çevresinde yer alabilecektir. Kapalılık 

sağlamak için yapılabilecek bir düzenlemede, kullanıcıların açık alana duyduğu ihtiyaç 

göz önünde tutularak gerekli büyüklükte dış mekanlar bırakılmalıdır. 

 
Meydanların çevresindeki binaların yükseklikleri genel olarak rahatsız edici 

bulunmamıştır. Orhangazi Meydanı’nda kullanıcıların %4’ü Atatürk Caddesi sınırındaki 

ortalama yedi katlı binaların rahatsız edici olduğunu belirtmiştir. Meydan kot olarak 

Atatürk Caddesi’nden 3 metre aşağıdadır. Havuz kotunda bulunan bir kullanıcı için, 

kapalılığı sağlayan birincil elemanlar, bu kotta bulunan az katlı yapılar ve kot farkıyla 

oluşan şevdir. Dolayısıyla, Atatürk Caddesi üzerindeki binalar ikincil olarak 

algılanmaktadır. Aynı zamanda aradan geçen yol ile bu binalar havuz kotunda yer alan 

bir kişiye göre uzakta kalmaktadır. Birincil olarak kapalılığı sağlayan az katlı binalar ve 

şevin etkisiyle meydanı çevreleyen yapıların yükseklikleri rahatsız edici bulunmamıştır. 

Ahmet Taner Kışlalı Meydanı’nda ise, analiz bölümünde belirtilen nedenlerle kapalılık 

sağlanmadığı görülmüştür. Anket sonuçları da bu bulguyu desteklemiştir. Meydanın 

çevresindeki ortalama 5 katlı binalar, yatay boyutlara göre kapalılık sağlayacak 

yükseklikte değildir ve binalar meydanda algılanmakları belirtilerek rahatsız edici 

bulunmamıştır. 

  

Meydanların çevresindeki yollar çok yoğun trafik akışına sahip caddeler 

olduğunda, gürültü, meydana ulaşımda zorluk ve meydanın çevresindeki yapılarla ilişki 

kurulmasında engel yaratarak, alanın kullanımını olumsuz etkilemektedir. Örneğin, 

üçüncü bölümde incelenen Pershing Meydanı’nın, geniş ve yoğun caddelerle çevrili 
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olmasının meydanın kullanımını azalttığı, trafiğin hafifletilmesi için kaldırımların 

genişletilmesinin önerildiği görülmüştür. Victoria Meydanı ise,  araç trafiği yaya 

ulaşımını engellediği için 1993 yılında yeniden düzenlenmiş, tamamen yaya bölgesi 

haline getirilmiştir. Ancak, meydana ulaşım ve kullanılırlık sağlamak için, araç yolu ile 

bir ilişki de kurulmalıdır. Atatürk Caddesi’nde yoğun bir trafik akışı bulunmasına 

rağmen, Orhangazi Meydanı kullanıcılarının sadece %25’i Atatürk Caddesi’nin gürültü 

yaratmasını rahatsız edici bulmuştur. Meydanın havuz kotunun Atatürk Caddesi’nden 

aşağıda olmasının, gürültünün meydandaki etkisini azalttığı görülmüştür. Meydanın alt 

geçit ve yaya yolları ile bağlantılı olması nedeniyle, Atatürk Caddesi yaya ulaşımını 

engelleyen bir faktör olarak görülmemiştir. Ahmet Taner Kışlalı Meydanı’nda ise 

kullanıcıların %28’i gürültü yaratması, %6’sı gürültü yaratması ve meydana ulaşımı 

zorlaştırması nedeniyle yolların rahatsız edici olduğunu belirtmiştir. Meydanın 

çevresindeki yollar, Atatürk Caddesi’ne göre daha dardır ve trafik akışı daha az 

yoğundur. Dolayısıyla, yaya ulaşımını engellemesi ve gürültü yaratması açısından 

yüksek oranda bir olumsuzluk ifade edilmemiştir. Ayrıca, genel oturma alanı ile ana 

cadde arasında yer alan ağaçların, bu yöndeki gürültüyü azalttığı gözlemlenmiştir. Her 

iki meydanda trafik açısından bir düzenlemeye gerek duyulmamaktadır.  

 
Gürültü, rahatsızlık ya da zarar veren sestir. Gürültünün beden üzerindeki 

fizyolojik etkileri, otonom sinir sisteminin aşırı uyarılması, uyku ve psikolojik 

bozukluklar,  performans düşüklüğü, gürültüden rahatsızlık, geçici duyma kaybı, kalıcı 

işitme bozukluğu olarak belirtilmiştir. Trafik gürültüsünü azaltmak ve önlemek için, 

trafiği etkileyen düzenlemeler ile araçlara uygulanabilecek önlemler kullanılabilmekte 

ancak bunlar yeterli olmamaktadır. Bu kapsamda, aktif ve pasif olarak adlandırılan ek 

önlemler alınması gerekmektedir. Aktif önlemler, yol kenarı önlemleri, pasif önlemler 

ise binalardaki önlemlerdir (Manss 2001). Yoğun trafiğin yarattığı gürültü, dış mekanda 

kullanıcıların belirtilen zararlara maruz kalmasına neden olmaktadır. Bu kapsamda, 

yaya aktiviteleri için önemli alanlar olan meydanlarda, kullanıcıların konforu için 

gürültü faktörünün düşünülmesi gerekmektedir. Meydanların çevresindeki yolların 

trafik yoğunluğu azaltılıp, yoğunluk başka bir yola aktarılabilir, ya da bazı yollar trafiğe 

kapatılabilir. Genel trafik düzenlemeleri dışında, yapılaşmış çevre içerisindeki sınırlı 

boşluklarda, gerçekleştirilmesi daha kolay olan önlemler, gürültü perdelerinin 

düzenlenmesidir. İyinam ve ark. (2001) gürültü perdelerini, şekil ve kullanım durumları 
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açısından, doğal, yapay ve karışık tipte olmak üzere üç ana gruba ayırmıştır. Doğal 

perdeler, çalı perdeler ve çalılıklı toprak şevler; yapay perdeler, ahşap, beton, tuğla, 

çelik gibi farklı yapı malzemelerinden oluşturulan duvarlar; karışık perdeler ise, çalılıklı 

ve yapay perdeler ile birleştirilmiş toprak şevler ile bitkili duvarlardır (İyinam ve ark. 

2001). Doğal perdelerin kullanılması sayesinde, bitkisel öğelerin gölge sağlamak, tozu 

tutmak, görsel açıdan çevreyi zenginleştirmek gibi olumlu etkilerinden de 

yararlanılabilmektedir. Çalışma alanlarında, gürültüden duyulan rahatsızlık yüksek 

düzeyde olmasa da, belirtilen rahatsızlığı önlemek için yol kenarlarında yer alan çim 

alanlarda, meydanın yoldan algılanmasını engellemeyecek şekilde doğal perdeler olarak 

çalılar kullanılabilir. 

 
Çevreleyen binaların renk, detay, malzeme ve kalite gibi özellikleri, meydanların 

niteliğini etkilemektedir. Orhangazi Meydanı’nda kullanıcılar, tarihi yapılar dışındaki 

binaların bu açıdan olumsuz özellik taşıdığını (%25 orta ve %10 kötü) ve bu binaların 

kendilerini olumsuz etkilediğini belirtmiştir (%16). Atatürk Caddesi üzerinde yer alan 

ve cephe özellikleri yetersiz bulunan binalar, meydanda ikincil algılanan sınır 

elemanları oldukları için bazı kullanıcılar ise bu cephelerin onları etkilemediğini ifade 

etmiştir (%12). “Olumlu etkiliyor” cevabı, meydanın çevresinde birincil olarak 

algılanan tarihi yapılar belirtilerek verilmiştir (%72). Tarihi yapıların olumlu etkisi 

karşısında, günümüz yapılarının yetersiz bulunması, kentlerimizdeki yapılaşmayı 

sorgulamamız gerektiğini göstermektedir. Analiz bölümünde belirtildiği gibi, Atatürk 

Caddesi üzerindeki binaların ve meydandaki iki çarşı büro binasının cephesini kaplayan 

tabela ve klimaların, cephe niteliklerini bozduğu görülmüştür. Anket sonuçları da 

dikkate alındığında, bu binaların cephelerinde bakım ve düzen getirme çalışmalarının 

yapılmasının gerektiği ortaya çıkmaktadır. Ahmet Taner Kışlalı Meydanı’nda ise 

çevredeki binaların cephe özellikleri için, %20 oranında iyi, %52 oranında orta ve  %28 

oranında kötü cevabı alınmıştır. Ancak kullanıcıların  %80’i cephe özelliklerinin 

meydanda onları etkilemediğini, %18’i olumsuz etkilediğini, %2’si ise olumlu 

etkilediğini belirtmiştir. Orhangazi Meydanı ile çelişkili bu durumun nedeni, 

kullanıcıların cevaplarına “binalar uzakta kalıyor”, “ağaçlar binaları kapatıyor” gibi 

ifadeler eklemeleri ile anlaşılmıştır. Bu cevaplar, meydanda kapalılığın sağlanmadığı 

yargısına kullanıcıların katılımını göstermiştir. Analiz bölümünde ifade edildiği gibi, 

genel oturma alanında ağaçlar kapalılığı sağlayan farklı bir eleman olarak işlev görmüş, 
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binaların algısını ikinci planda bırakmıştır. Meydanın boyutlarının büyük olması ve 

binalarla meydan arasında yolların bulunması, binaların meydanla olan etkileşiminin 

azalmasına neden olmuştur. Kullanıcılar binaları meydanda algılamadıklarını 

belirtmişler ancak bina cephe özellikleri için genel olarak “orta” ve “kötü” yorumunu 

yapmışlardır. Bu kapsamda, genel çevre karakterini oluşturarak bölgeye kimlik 

kazandıran Ahmet Taner Kışlalı Meydanı çevresindeki yapıların cephe özellikleri için 

yapılan “orta” ve “kötü” yorumları dikkate alınıp değerlendirilmelidir. Kullanıcıların 

binaların cephe özelliklerini değerlendirdiği ve bu özelliklerden etkilenildiği sonucu 

önemsenmelidir. Ahmet Taner Kışlalı Meydanı’nı kapalılığın sağlandığı daha tanımlı 

bir alan haline getirebilmek için eklenecek yapılar, nitelikli bir tasarım yaklaşımı ile ele 

alındığında meydandaki kullanıcılar üzerinde de olumlu etkiler yaratacaktır. Meydanın 

çevresindeki niteliksiz yapılaşmanın iyileştirilmesi zaman alabilir, ancak yeni 

yapılarıyla tanımlanacak Ahmet Taner Kışlalı Meydanı, bu bölgede nitelikli cephelerle 

sınırlanarak  kullanıcıları memnun eden bir kentsel oda oluşturacaktır. 

 
Bir meydanın çevresinde en fazla hangi işlevlerin istendiğine yönelik belirleme 

sonucunda, en fazla istenen işlevler, kafeterya (%35, %36) ve mağaza (%26, %31) 

olarak iki meydan da kullanıcılarının ortak seçimi olmuştur. Daha düşük oranda tercih 

edilenler ise, cami, sinema, tiyatro, banka ve sergi salonudur. Kullanıcı isteklerinin, 

dördüncü bölümde meydanlara canlılık kazandıracağı belirtilen işlevler arasında yer 

aldığı görülmüştür. Orhangazi Meydanı bu yönden olumlu olurken, Ahmet Taner 

Kışlalı Meydanı, kullanıcıların beklentisini karşılamamaktadır. Kapalılık sağlamak için 

eklenecek yapılarda bu tür işlevlere yer verilmelidir ve meydanın çevresinde yapılması 

düşünülen bir düzenleme de mutlaka bu açıdan değerlendirilmelidir. Ayrıca, her iki 

meydandaki kullanıcılar gece bu işlevlerin kullanılabilir olmasını, meydanın canlılığı 

için gerekli olarak görmektedir. Orhangazi Meydanı bu açıdan sahip olduğu potansiyeli 

kullanamamaktadır. Çevredeki mağazalar, Koza Han ve çarşı akşamüstü 

kapanmaktadır. Meydanın, kent merkezinde yaşayan bir alan olabilmesi için, kent halkı 

ve turistler tarafından kullanılan bu mekanların, gece de belirli bir saate kadar açık 

olması düşünülmelidir. 

 
Orhangazi Meydanı çevresindeki binaların, genel olarak meydanın 

kullanılmasını sağladığı belirlenmiştir (%73 oranında “sağlıyor”, %23 oranında “kısmen 
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sağlıyor”, %6 oranında “sağlamıyor” cevabı alınmıştır). Ahmet Taner Kışlalı 

Meydanı’nda ise, çevredeki binalar, bu şekilde bir etki sağlayacak işlevlere sahip 

değildir ve meydanın kullanımını arttırmamaktadır (%94 oranında bu yönde cevap 

alınmıştır). Ahmet Taner Kışlalı Meydanı, bu açıdan sahip olması gereken önemli bir 

özellikten yoksundur. Meydanın çevresinde, üst katları konut, zemin katları özel ticari iş 

yerleri olan apartmanlar bulunmaktadır, ancak bu tür işlevler yerine meydanın 

çevresinde, alanın kullanımını arttıran ortak kullanıma yönelik farklı işlevlerin yer 

alması düşünülmelidir. Meydanı çevreleyen binaların işlevlerinin kullanımı etkilediği, 

her iki meydanda kullanıcı görüşleriyle desteklenmiştir. 

 
Döşeme kaplaması yürüme zorluğu yaratmamalıdır. Ahmet Taner Kışlalı 

Meydanı’nı kullanıcılar bu açıdan olumlu bulmuştur, ancak Orhangazi Meydanı’nda 

özellikle kadın kullanıcılar döşeme kaplamasının yürüme zorluğu yarattığını 

belirtmiştir. Meydanda granit taş bloklar kullanılan bölümlerde, bakım yetersizliği 

nedeniyle düzensizlikler oluşmasının ve derzlerin derin boşluklar haline gelmesinin, 

topuk ya da bebek arabası tekerleğinin takılmasına neden olarak yürümede zorluk 

yarattığı gözlemlenmiştir (Şekil 6.1). Bu durum, bakım yetersizliği sonucunda bir 

uygulamanın kullanımı engeller hale gelmesine örnek olarak görülmeli, kullanım 

sürecinde bakım faktörünün önemi göz ardı edilmemelidir. Orhangazi Meydanı’nda bu 

açıdan bir onarım çalışmasının yapılması gerektiği konusu değerlendirilmelidir. 

    

Şekil 6.1. Orhangazi Meydanı’nda granit kesme blok taş kullanılan bölümlerin   
                görünümü (Şahin 2005) 
 

Oturma elemanlarının sayısının yeterliliği meydanın kullanıcı sayısı ile 

ilişkilidir. Kent merkezinde yoğun olarak kullanılan Orhangazi Meydanı’nda %84 

oranında oturma elemanları yetersiz bulunmuştur. Ahmet Taner Kışlalı Meydanı daha 

büyük bir alandır ve Orhangazi Meydanı’na göre daha az oturma elemanına sahiptir, 
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ancak kullanıcı sayısıyla bağlantılı olarak genelde bu açıdan yeterli (%60) bulunmuştur. 

Orhangazi Meydanı ile boyut ve kullanıcı sayısı düşünülerek bir karşılaştırma 

yapıldığında, daha büyük bir meydan olan Ahmet Taner Kışlalı Meydanı’nda kullanıcı 

sayısının daha az olduğu görülmüştür (İki meydanın en yoğun kullanıldığı Cumartesi 

gününe ait tespitler, 1205 kişi ve 499 kişidir). Üçüncü bölümde incelenen Pershing 

Meydanı’nda, oturma elemanlarının azlığının meydanda çok az kişinin zaman 

geçirebilmesine neden olduğu belirtilmiştir. Bu tür bir eksiklik, Ahmet Taner Kışlalı 

Meydanı’nda da aynı problemi doğurmuştur. Ahmet Taner Kışlalı Meydanı’nda çeşitli 

etkinlikler için oluşturulmuş tören alanı, yaklaşık olarak tüm alanın üçte birini 

kaplamaktadır, ancak etkinlik olmadığında bu alan oturulamayan ve kullanılamayan bir 

yer haline gelmektedir. Düzenlenen etkinlikler için gereken alanın büyüklüğü ve bu 

alanın tümünde sert zemin ihtiyacının olup olmadığı değerlendirilmelidir. Amfi için 

sahne ve çok amaçlı kullanılacak belirli bir boş alan ayrıldıktan sonra, bu mekana belirli 

bir düzen içinde gölge sağlayan ağaçlar ve oturma elemanları yerleştirilebilir. Yayaların 

kullandığı kentsel mekanların az olduğu kentlerimizde, oldukça büyük bu tür bir alan 

sadece belirli zamanlarda kullanılabilecek bir mekan olarak ayrılmamalıdır. Şekil 

6.2’de, insan ölçeği ve mekan boyutu arasındaki ilişkiye bakıldığında, mekanın 

büyüklüğü algılanmaktadır. Orhangazi Meydanı’nda kullanıcı gereksinimi olarak, 

Ahmet Taner Kışlalı Meydanı’nda ise kullanımı arttırmak amacıyla, oturma elemanların 

sayısının arttırılması düşünülmelidir. 

 

Şekil 6.2. Ahmet Taner Kışlalı Meydanı’nda tören alanı ve çocuklar (Şahin 2005) 

 
Çeşitli kaynaklarda oturma elemanları birincil ve ikincil oturmalar olarak iki 

gruba ayrılmaktadır. Banklar ve sandalyeler birincil oturmalar olurken, alçak bir duvar, 

merdiven gibi farklı elemanlar oturma olanağı sağlayarak ikincil oturmalar oluşturur. 

Meydanda ikincil oturmaların bulunması, oturma olanağını arttırırken, çok sayıda bank 
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yerleştirilmesinin yaratabileceği olumsuz görsel etkiyi de engeller. Kullanıcıların bu tür 

kullanıma olan yaklaşımını öğrenmek, bu potansiyelin değerlendirilmesi için gereklidir. 

İkincil elemanları tercih etmeyen bir grup için bu tür elemanlar düzenlemek bir anlam 

ifade etmeyecektir. Her iki meydanda kullanıcıların yaklaşık olarak yarısı, ikincil 

oturma alanlarını kullanırım cevabını vermiştir. Meydanda oturulabilir alan sayısının 

arttırmak için tasarımlarda bu olanağı sağlayan çözümler kullanılmalıdır. Ahmet Taner 

Kışlalı Meydanı’nda kolon sırasının arkasında sınır elemanı olan uzun duvar, bu işlevi 

sağlayabilecek şekilde yeniden düzenlenebilir (Şekil 6.3). Orhangazi Meydanı’nda ise 

şevlerdeki çim alanlar, basamaklı oturma olanağı sağlanarak çim amfi şeklinde 

düzenlenebilir. 

 
Şekil 6.3. Ahmet Taner Kışlalı Meydanı’nda kolon sırası ve sınırlayıcı duvar 

 
Oturma elemanlarının, genel olarak ahşap olması istenmiştir. Kullanıcılar, ahşabı 

sıcak bir malzeme olduğu için tercih ettiklerini belirtmiştir. İkincil olarak tercih edilen 

malzeme ise plastiktir (%6 ve %22). Metal ve beton, soğuk olarak tanımlanmış ve 

istenmemiştir. Kullanıcıların bu soruyu ortak bir görüş içinde cevaplaması, konfor 

sağlamak için malzeme seçimine önem verilemesinin gerekli olduğunu göstermiştir. 

 
Meydan düzenlemelerinde kullanılabilecek havuz, çeşme, sanatsal obje, ağaç 

gibi kent mobilyaları hakkında, tasarımlarda yönlendirici olabilecek veriler elde etmek 

düşüncesiyle, kullanıcıların görüşleri alınmak istenmiştir. Meydanda bir havuzun 

bulunması, %88 ve %71 oranlarında çok önemli, %22 ve %10 oranında önemli 

bulunmuştur. Bu sonuçlar, havuzun, meydanda yer alması istenen önemli bir eleman 

olduğunu göstermiştir. Orhangazi Meydanı’ndaki havuzun boyutları normal bulunurken 

Ahmet Taner Kışlalı Meydanı kullanıcıları, meydandaki iki havuzun boyutlarını 

oldukça yetersiz bulduklarını belirtmiş, ifadelerine ‘meydanda havuz var mı?’ sorusunu 

ekleyerek bu yöndeki eleştirilerini vurgulamıştır. Orhangazi Meydanı kullanıcıları 
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havuzun, meydana görsel çekicilik kattığını, dinlendirici ve serinletici olduğunu, trafik 

gürültüsünü bastırdığını ve etrafında toplanılan bir yer oluşturduğunu söylerken, Ahmet 

Taner Kışlalı Meydanı’nda, kullanıcılar havuzların boyutlarının küçük olması 

nedeniyle, meydana katkılarının olmadığı cevabını vermiştir. Orhangazi Meydanı, su 

öğesi kullanımıyla çeşitli açılardan yarar sağlarken, Ahmet Taner Kışlalı Meydanı’nda 

böyle bir olanak kullanılmamış ve kullanıcı gereksinimleri yeterince  karşılanmamıştır. 

Bu kapsamda, Ahmet Taner Kışlalı Meydanı’nda meydan ölçeği ile uyumlu olacak 

boyutta su öğesinin yapılabilirliği düşünülmelidir. Kullanıcıların tamamı, meydanda 

ağaçların bulunmasını gerekli görmüştür. Bu sonuç, meydan düzenlemelerinde gölge 

sağlayan çeşitli üst örtüler ya da tasarlanmış farklı elemanlar kullanılsa da, ağaçlara 

mutlaka gereksinim duyulacağını göstermiştir. Büyük, yıllanmış bir ağaç ise, meydana 

görsel çekicilik katan, manevi anlam taşıyan ve etrafında toplanılan bir alan oluşturan 

eleman olarak tanımlanmıştır. Meydanda bir çeşmenin varlığı, bir gereksinim, 

kültürümüzde geçmişten gelen bir gelenek ve buluşma noktası oluşturması gibi 

nedenlerle gerekli bulunmuştur. Kültürümüzle de ilişkili olarak değerli ve anlamlı 

bulunan su öğesi, ağaç, çeşme gibi elemanların, kentlerimizde düzenlenen yaya 

mekanlarında yer alması, mekanın benimsenmesini kolaylaştıracak ve dolayısıyla 

sahiplenilmesini sağlayacaktır. Bu açıdan yapılan tasarımlarda kullanılmalarına önem 

verilmelidir. 

 
Meydanda kamusal sanata yer verilmesi, genel olarak istenilmiş ve olumlu 

görülmüştür. Kamusal sanatın, meydana görsel çekicilik katacağı, bilgi arttırıcı ve 

eğlendirici olabileceği belirtilmiştir. Orhangazi Meydanı’nda eğitim düzeyi ile doğru 

orantılı olarak artan ilgiye karşılık, Ahmet Taner Kışlalı Meydanı’nda okuma yazma 

bilmeyen kişiler de meydanlarda kamusal sanata yer verilmesini istemiştir. Bu durum, 

kamusal sanata ilginin, kişinin genel görüşü ile ilişkili olduğu şeklinde yorumlanabilir. 

Her iki meydanda kamusal sanatın kullanılması, kullanıcıların beklentisi ve onlara 

kazandıracakları doğrultusunda önemsenmelidir. Ahmet Taner Kışlalı Meydanı’nda, 

tören alanı tarafında bulunan uzun ve yüksek istinat duvarının üzeri, Orhangazi 

Meydanı’nda ise alanın boyutlarının sınırlı olması ve yoğun olarak kullanılması 

nedeniyle meydanda dolaşımın engellenmemesi düşünülerek yeşil adaların ya da 

havuzun içi, yapılabilecek farklı uygulamalar açısından değerlendirilmelidir.  
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 Meydanların aydınlatılması konusunda, genel olarak yaklaşık aynı oranda 

“yeterli” ve “yetersiz” cevapları alınmıştır. Kişilerin ışık düzeyi tercihleri değişebilir 

olmasına karşın, kentsel mekanda yüzlerin ve detayların algılanmasını sağlayacak bir 

aydınlık sağlanmalıdır. Geceleri, her iki meydan genelinde bu açıdan yetersiz bölümler 

olduğu gözlemlenmiştir. Ahmet Taner Kışlalı Meydanı’nda, kolon sırası ile tanımlanmış 

yaya aksı ve belediye binası yakın çevresi dışındaki bölümlerde aydınlatma yetersizdir, 

yüzler çok yakın bir mesafede algılanabilmektedir ve yaya aksından bakıldığında 

oturma alanlarında kullanıcı olup olmadığı dahi seçilememektedir. Orhangazi 

Meydanı’nda ise, üst kottaki oturma bölümü ve çeşme çevresi için aynı durum 

geçerlidir. Kullanıcıların yarısının “yetersiz” cevabını vermesi önemli görülmeli ve bu 

yetersizlik çözümlenmelidir. Şekil 6.4.  ve Şekil 6.5’de, iki meydanda aydınlatmanın 

yetersiz bulunduğu bölümler görülmektedir. 

  

Şekil 6.4. Orhangazi Meydanı’nda çeşme çevresi ve üst kottaki oturma alanı  
     (Şahin 2005) 

  

Şekil 6.5. Ahmet Taner Kışlalı Meydanı’nda kademeli havuz çevresi ve genel oturma   
                alanı (Şahin 2005) 
 

Meydanların temizliği için gerekli olan çöp kutuları, her iki meydanda sayıca 

yeterli bulunurken, Orhangazi Meydanı’nda çöp kutularının eski olmasının görsel 

açıdan olumsuzluk yarattığı ifade edilmiştir. Kullanıcıların bu tür bir detaya 

gösterdikleri hassasiyet, çalışmada savunulan görüşün, yani meydanların niteliğini farklı 



 249 

faktörlerin etkilediği ve her faktörün ayrı önemi olduğu düşüncesine kullanıcıların 

katılımını göstermesi açısından ilginç bulunmuştur. 

 
 İnsanların yaşadığı kentte gerçekleşen olaylardan haberdar olması, kentle olan 

bağlarını güçlendirir. Televizyon, internet gibi iletişim araçlarıyla her türlü bilgi 

alınabiliyor olsa da, kent halkının bir araya getiren meydanların toplumsal ilişkiyi  

sağlama işlevinin bir parçası olarak, haber alma olanağı da sunması gereklidir. Her iki 

meydanda kullanıcılar, kente ilişkin etkinlikleri öğrenmek istediklerini ancak 

meydandaki duyuru olanaklarının yetersiz olduğunu belirtmiştir. Bu sonuç, yeni iletişim 

teknolojilerine rağmen, kullanıcıların meydanlarda bilgi edinme olanağına gereksinim 

duyduklarını göstermiştir. Bu kapsamda meydanlarda kolay algılanır noktalarda, kiosk, 

afiş ya da gün içinde farklı duyuruların iletilmesini sağlayan dijital duyuru panolarının 

kullanılması düşünülmelidir. 

 
6.4. Sosyal ve Ekonomik Faktörlere İlişkin Sonuçlar ve Öneriler 

Meydanların kullanım sıklığına ilişkin soruya, “her gün”, “haftada birkaç kez” 

ve “ayda birkaç kez kullanıyorum” cevaplarının alınması, her iki meydanın belirli 

kullanıcı potansiyeline sahip olduğunu göstermiştir. Ahmet Taner Kışlalı Meydanı 

kullanıcıları genel olarak o semtte oturanlardır ve bu durum meydanın  %40 oranında 

her gün ve %54 oranında haftada birkaç kez kullanılmasına olanak sağlamıştır. 

Orhangazi Meydanı’nda ise, kullanıcıların yoğunlukla farklı semtlerde oturan kişiler 

olması nedeniyle kullanım sıklığı aralıkları artmış, her gün kullanan kişilerin oranı %19 

olurken, haftada birkaç kez kullanımı %41 ve ayda birkaç kez kullanımı %40 oranında 

olmuştur. Meydanların sıklıkla kullanılması toplumda kentsel mekan kullanımına olan 

ilgi ve gereksinimin bir göstergesi olarak yorumlanabilir. 

 
 Sayım ve anket sonuçlarına göre, Orhangazi Meydanı öğle, öğleden sonra ve 

akşamüstü yoğun olarak kullanılmakta, sabah ve gece kullanıcı sayısı azalmaktadır. 

Ankete katılan 120 kişi, gece meydanı kullanmadıklarını ifade etmiştir. Bu sonuç 

sayımlarda gece kullanımının az olarak tespit edilmiş olmasıyla örtüşmüştür. Orhangazi 

Meydanı’nın, dinlenmek (%38), alışveriş yapmak (%21) ve sohbet etmek (%17) , 

buluşmak (%14), çevreyi ve insanları izlemek (%6), eğlenmek (%2), yemek yemek 

(%2) amacıyla kullanıldığı belirtilmiştir. Bu kapsamda, önemli bir kullanım nedeni olan 



 250 

alışveriş olanağının gece sona ermesi, gece kullanımının azalmasına neden olmuştur. 

Fiziksel faktörler bölümünde, Orhangazi Meydanı çevresindeki işlevlerin, alanın 

kullanılmasını arttırdığı belirtilmiştir (%94). Meydanın çevresindeki işlevlerin açık 

olduğu öğle ve öğleden sonra saatlerinde kullanıcı sayısının en fazla olması, meydanın 

çevresindeki işlevlerin kullanımı belirlediği görüşünü doğrulamıştır. 

 

Ahmet Taner Kışlalı Meydanı’nın, yoğun olarak akşam üstü ve gece saatlerinde, 

o semtte oturanlar tarafından dinlenmek (%37), sohbet etmek (%32), buluşmak (%17), 

eğlenmek (%8),  çevreyi ve insanları izlemek (%5), yemek yemek (%1) amacıyla 

kullanıldığı saptanmıştır. Fiziksel faktörler bölümünde, Ahmet Taner Kışlalı 

Meydanı’nın çevresindeki binaların meydanın kullanılmasını sağlamadığı, kullanıcı 

görüşleriyle de desteklenerek belirlenmiştir. Bu duruma bağlı olarak, meydanın yoğun 

kullanım saatleri ile çevredeki binaların kullanım saatleri arasında, Orhangazi 

Meydanı’ndakine benzer bir ilişki kurulması söz konusu değildir. Akşamüstü ve gece 

saatlerinde kullanımının artmasına sebep olarak, meydanın kullanıcılarının çalışan 

kesim olması ve çalışma saatleri sonrasında konutlarına döndüklerinde meydanı 

kullanmaya başladıkları, emekliler ve ev hanımlarının gölge alan eksikliği nedeniyle 

meydanı ancak güneşin etkisini kaybettiği akşamüstü saatlerinde kullanmaya 

başladıklarını belirttikleri görülmüştür. 

 
Sosyal etkinlikler, meydana çok sayıda kişinin gelmesini sağlamaktadır. Her iki 

meydanda da kullanıcılar genel olarak meydandaki etkinliklerin sayısını yetersiz 

bulmuştur. Düzenlenen etkinlikleri kent halkına duyurmak ise, bu etkinliklere katılımın 

sağlanmasında etkinliklerin organizasyonu kadar önemlidir. Orhangazi Meydanı’nda 

kullanıcıların %78’i, Ahmet Taner Kışlalı Meydanı’nda ise %54’ü, etkinliklerin 

yeterince duyurulamadığını belirtmiştir. Bu kapsamda yapılacak etkinliklerin 

programları, meydanda ve kentte farklı noktalarda, halka önceden ilan edilmelidir. İki 

meydanda da, etkinliklerin sayısı arttırılmalı, süreklilikleri sağlanmalıdır. Örneğin, 

Orhangazi Meydanı’nda 2004 yılında ilk Ramazan şenliğinin, 2005’te ise ikincisinin 

yapılması, etkinliğin benimsenmesini sağlamış ve o meydana özgü bir imajın 

oluşmasını da pekiştirmiştir. Süreklilik sayesinde etkinlik ve zamanı, duyuruya gerek 

kalmadan hatırlanır olacaktır. Ancak, süreklilik aynı etkinliğin değiştirilmeden tekrarı 

olarak görülmemeli, ilgiyi canlı tutabilmek için sosyal etkinliklerde çeşitlilik 
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sağlanmalıdır. Meydanlarda farklı etkinliklere yer verilerek, toplumsal yaşama çeşitli 

açılardan katkılar getirilebilir. Bu kapsamda bir örnek olarak, Ahmet Taner Kışlalı 

Meydanı’nda yapılması düşünülen bir etkinlik gösterilebilir. Meydanda yer alan bir 

afişle, Yıldırımlılar bayramlaşmak için meydana davet edilmiştir (Şekil 6.6). 

Kültürümüzde önemli yeri olan bayramlaşmalar ve bayram eğlenceleri, meydanlarda 

sürekliliği sağlanan etkinlikler haline getirildiği takdirde, sahip olduğumuz bu gelenek 

meydanlar aracılığıyla nesilden nesile aktarılarak devam ettirilebilir.  

 

Şekil 6.6. Ahmet Taner Kışlalı Meydanı’nda bayramlaşmaya davet eden duyuru 

 
 Temizlik ve bakım, meydanların ilk anda sahip olduğu olumlu nitelikleri 

kaybetmemeleri için, süreç içinde yapılması gerekli olan çalışmalardır. Ahmet Taner 

Kışlalı Meydanı 2004 yılında açılmış yeni bir meydandır ve kullanıcılar genel olarak 

meydanda temizlik ve bakımın yeterli olduğunu belirtmiştir. Orhangazi Meydanı ise 

1985 yılından itibaren kent merkezinde yoğun olarak kullanılmaktadır ve meydan %61 

oranında temizlik ve bakım açısından yetersiz bulunmuştur. Anket sonucu, gözlem 

aşamasında belirlenen eksikliklerden kullanıcıların da rahatsızlık duyduğunu ve 

meydanı bu açıdan yetersiz bulup eleştirdiklerini göstermiştir. Bu kapsamda, Orhangazi 

Meydanı’nda döşeme kaplaması ve oturma elemanları için gerekli olan bakım ve 

yenileme çalışmalarına başlanması düşünülmelidir. 

 
 Orhangazi Meydanı’nın çevresinde yer alan tarihi binaların (%46), havuzun 

(%46), çeşmenin (%4) ve ağaçların (%4), kullanıcıların zihinlerinde o mekana özgü bir 

imaj oluşmasını sağladığı belirlenmiştir. Bu sonuçlar, meydanın sadece iki boyutlu 

olarak algılanmadığını, kullanıcıların bu mekanı, çevresinde sınırlayıcı olan binalarla 

birlikte bir bütün olarak düşündüğünü, kent mobilyaları ile meydanın çevresindeki 

yapılaşmanın meydanın niteliği üzerinde aynı oranda etkili olabildiğini göstermiştir. 
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Önceki bölümde, Orhangazi Meydanı’ndaki tarihi yapıların meydanda kullanıcıları 

olumlu etkilediği görülmüştür, bu yönüyle çevredeki tarihi yapılar meydana ilişkin 

akıda kalır bir özellik yaratmıştır. Ahmet Taner Kışlalı Meydanı’nda ise, meydana ait 

imajı genel olarak kolonlar, ağaçlar ve yeşil alanlar oluşturmuş, çevredeki binalar 

cevabı %8 oranında alınmıştır. Yapılarla sınırlanarak oluşan bir mekanda, sınırlayıcı 

elemanların meydana ilişkin imaj içinde yer almaması düşündürücü bulunmuştur. Bu 

sonucu doğuran birincil neden olarak, alanın sınırlayan çerçeve ile birlikte algılanan bir 

meydan olma özelliği taşımaması görülmüştür. Alanda kapalılık etkisi oluşmadığı için, 

kullanıcılar bu mekanda binaları hissetmemekte, yapılar da alana ilişkin imaj içinde yer 

almamaktadır. Çevredeki yapılaşmanın nitelikli bulunmaması ise ikincil bir neden 

olarak kabul edilmiştir.  

 
Orhangazi Meydanı kullanıcılarının genel görüşü meydanın güzel, eğlenceli, 

hareketli, kimlik sahibi, çekici bir yer olduğudur, ancak olumlu özellikleriyle birlikte 

kullanıcıların yaklaşık olarak yarısı meydanı monoton bulduğunu belirtmiştir. Ahmet 

Taner Kışlalı Meydanı’nda, alanın sakin bir yer olarak tanımlanması dışında benzer 

sonuçlar alınmıştır. Her iki meydanda da, genel olarak 18-34 ve 35-54 yaş arası 

meydanı monoton olarak nitelemiştir. Bu görüş doğrultusunda, sayıca yetersiz bulunan 

sosyal etkinliklerin arttırılması, meydandaki monotonluğu kırmak açısından da etkili 

olacaktır. Meydanın genel olarak gereksinimlerini karşılayıp karşılamadığı 

sorulduğunda, Orhangazi Meydanı’nda %62 oranında, Ahmet Taner Kışlalı 

Meydanı’nda ise %56 oranında “karşılamıyor” cevabı alınmıştır. “Karşılamıyor” 

cevabında genel olarak, 18-34 ve 35-54 yaş arası kullanıcıların görüşleri etkili olmuştur. 

Bu sonuçlar, meydanlarda farklı yaş gruplarının farklı beklentileri olduğunu 

göstermiştir. Meydanın dinlenmek, sohbet etmek için olanak sağlaması 55 yaş üzeri 

grubun beklentilerini karşılamada yeterli olurken, 18-34 ve 35-54 yaş arası için, bu 

alanların daha çeşitli kullanım olanakları sunmasının gerekli olduğu saptanmıştır. 

Pershing Meydanı örneğinde, meydana canlılık kazandırmak için çeşitli spor 

yarışmalarının yapılması ve bu kapsamda kurulması kolay olduğu için masa tenisi 

turnuvalarının düzenlenmesi önerilmiştir. Bu tür bir aktivite, konut dokusu içinde yer 

alan Ahmet Taner Kışlalı Meydanı’nda da gerçekleştirilebilir. Belediye tarafından 

düzenlenen bir turnuvaya Belediye çalışanları ve bölgede yaşayanlar katılabilir. Çalışma 
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saatleri sonrasında meydanda canlılık kazandıran bu tür bir etkinlik sayesinde sosyal 

ilişkiler de güçlenecektir. 

 
Güvenlik açısından bakıldığında, her iki meydanda da gece kullanımına ilişkin 

olarak güvenlik açısından yetersizlik olduğu görülmüştür. Orhangazi Meydanı’nda 

ankete katılan kişiler, meydanı gece kullanmadıklarını belirtmişlerdir, ancak bu 

kullanıcıların bir kısmı gece meydan ıssız olduğu için güvensiz bulduklarını belirtmiş 

(%44), bir kısmı ise bu alanı gece kullanmadığı için cevap vermemiştir (%24). Ahmet 

Taner Kışlalı Meydanı’nda ise, gece güvenliğin yetersiz olduğu cevabıyla birlikte, 

karanlık bölümlerde içki içen kişilerin çevreye rahatsızlık verdiği yorumu yapılmıştır. 

Orhangazi Meydanı çevresindeki işlevlerin gece de açık olması, alanın ıssızlaşmasını 

engelleyerek, meydanın gece güvenli ve kullanılır olmasını sağlayacaktır. Ahmet Taner 

Kışlalı Meydanı’nda ise, güvenlikten sorumlu kişiler çevreye rahatsızlık verenlere 

dikkat etmelidir. Meydanda gözlemlenen karanlık bölgelerin, bu tür bir kullanıma 

zemin oluşturan yerler haline geldiğinin ifade edilmesi, aydınlatma faktörünün güvenlik 

açısından da önemsenmesine ilişkin bir örnek olmuştur. 

 
Anket çalışmasında, kullanıcıların meydana ilişkin eksik ve rahatsız edici 

buldukları yönleri ifade edebilmeleri için seçenekli sorular dışında, açık uçlu sorular 

düzenlenmiştir. Orhangazi Meydanı’nda, “banklar az” (%16), “gölge az” (%10), “çay 

içme olanağı az” (%7), “kafeler az” (%3), “saat yok” (%2), “büfe yok” (%2), “telefon 

kabini yok” (%1), “çiçekler az” (%1) cevapları eksik görülen yönleri belirtmektedir. 

Eksiklik olarak çay içme olanağının vurgulanması ilginç bulunmuştur. Meydanı uzun 

süre kullanan ve çeşme çevresinde namaz saatlerini bekleyen yaşlı erkekler, bu alanda 

sohbet ederken kafeteryalardan kendilerine çay servisi yapılmasını istemiştir. Bu istek, 

meydanda oluşturulan alt bölümlerin, belirli bir kullanıcı grubu tarafından sahiplenilip, 

kullanılabildiğini göstermiştir. Türk yaşantısında önemli bir yeri olan çay içme ve ikram 

edilme geleneğinin bu mekanda istenilmesi, yaşlı erkeklerin bu alanı sohbet ettikleri bir 

oda gibi gördüğünü göstermiştir. Ahmet Taner Kışlalı Meydanı’nda ise, tuvalet (%20), 

büyük havuz (%19), ağaçlar (%16), güvenlik  (%12), kafeterya (%7), etkinlik (%2), 

hava sıcaklığını gösteren pano (%2), mescit (%2) meydandaki eksiklikler olarak 

belirtilmiştir. Her iki meydanda bazı katılımcılar, seçenekli sorularda belirttikleri 

yetersizlikleri bu soruda tekrarlamamıştır. Orhangazi Meydanı’nda gölge alanların ve 
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bankların, Ahmet Taner Kışlalı Meydanı’nda ise havuzun ve gölge sağlayan ağaçların 

daha fazla sayıda kişi tarafından yetersiz bulunduğu,  önceki sorularda görülmüştür.  

 
Orhangazi Meydanı’nda kafeteryaların pahalı olması (%16), kirlilik (%10) çöp 

kutularının eski olması (%6), bankların arkalığının olmayışı  (%4), tuvaletlerin paralı 

olması (%3), Ahmet Taner Kışlalı Meydanı’nda ise, insanların çevreyi kirletmesi 

(%27), gölge olmadığı için akşamüstünden önce meydanın kullanamaması (%19), 

kolonlar yerine gölge sağlayan elemanlar ya da ağaçlar istenilmesi (%11), gürültü  

(%10), gece meydanda içki içen kişilerin bulunması (%7), rahatsız edici bulunan yönler 

olarak ifade edilmiştir. Meydanlarda eksikliklerin ve rahatsızlıkların belirtilmesi, 

kullanıcıların eksiklikleri tanımlayabilecek kadar alanları tanıdıklarını, sahiplendiklerini 

ve benimsediklerini göstermesi açısından önemli görülmüştür.  

 
 Ankete katılan kişilerin, başka hangi meydanları kullandıkları sorusuna verdiği 

cevaplara bakıldığında, Orhangazi ve Ahmet Taner Kışlalı Meydanları dışında herhangi 

bir üçüncü alanın kullanımının öne çıkmaması, alan çalışmasında bu iki meydanın ele 

alınmasının doğru bir seçim olduğunu göstermiştir. Anket çalışmasının son sorusu, 

Bursa genelinde bu tür meydanların sayıca yeterli olup olmadığıdır. Bir önceki soruya 

alınan cevaba paralel bir görüş olarak, yoğunlukla her iki meydanın kullanıcıları 

Bursa’da bu anlamdaki meydanların sayıca az olduğunu ve arttırılması gerektiğini ifade 

etmiştir. 

 
Çalışma sonucunda genel olarak, iki meydanın Bursa’da belirli bir kullanıma 

sahip olduğu, ancak kullanıcıların gereksinimlerini karşılamada, farklı noktalarda 

yetersiz kaldığı görülmüştür.  Kullanıcı görüşlerinin katkısıyla oluşturulan öneriler 

dikkate alındığı takdirde, Orhangazi ve Ahmet Taner Kışlalı Meydanları nitelikli kentsel 

mekan örnekleri olarak, Bursa’da kentsel yaşama daha fazla katkı sağlayabilecektir.  
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Şekil 1 

EKLER 
 
EK 1: “Kullanıcı Yoğunluğu ve Profilinin Belirlenmesi” Bölümüne İlişkin Diğer      
            Grafikler 
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Pazar Günü Farklı Saatlerde Ahmet Taner Kışlalı Meydanı Kullanıcıları 
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EK 2: Anket Formu 
                          ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 

MİMARLIK ANABİLİM DALI 
 

MEYDANLARIN KENTSEL YAŞAMA KATKISI ÜZERİNE BİR İNCELEME:  
BURSA ÖRNEĞİ 

 
ANKET SORULARI 

 
                                                   DEMOGRAFİK BİLGİLER 
1.Cinsiyet a) Kadın    b) Erkek 
2.Yaş a) 18-24    b) 25-34  c) 35-44    d) 45-54   e) 55 ve üstü     
3. Öğrenim Durumu a) Okuryazar değil   b) İlkokul    c) Ortaokul   d) Lise  e) Üniversite f) 

Diğer 
4. Meslek a) Memur  b) İşçi  c) Serbest meslek  d) Emekli  e) Ev hanımı  f) Öğrenci  

g) İşsiz/çalışmıyor 
5. Aylık Gelir a) 0-350 YTL   b) 350-600YTL   c) 600-1000 YTL   d) 1000 YTL üzeri 
6. Oturduğunuz Semt  
 
                                       DOĞAL FAKTÖRLERE İLİŞKİN SORULAR 

                                     
                                      FİZİKSEL FAKTÖRLERE İLİŞKİN SORULAR 
12. Meydanın büyüklüğü yeterli mi? a) Daha büyük olmalı  

b) Daha küçük olmalı  c)Yeterli 
13. Meydan çevresindeki binaların yükseklikleri sizi 
rahatsız ediyor mu? Ediyorsa sizce nasıl olmalı? 
 

a) Rahatsız etmiyor   
b) Rahatsız ediyor;  
Binalar daha yüksek olmalı  □          
Binalar daha alçak olmalı  □ 

14. Meydanın çevresindeki binalar ve meydan arasında 
araç yolunun olması sizi rahatsız ediyor mu? Ediyorsa 
nedenleri? 

a) Rahatsız etmiyor   
b) Rahatsız ediyor çünkü: 
Meydana rahat ulaşamıyorum □ 
Binalarla meydanın ilişkisini 
zayıflatıyor□    
Gürültü yaratıyor □ 
Diğer (yazınız) 

15. Meydanın çevresindeki binaların cephelerinin renk, 
malzeme, detay, kalite gibi niteliklerini nasıl 
buluyorsunuz? 

a) İyi  b) Orta  c) Kötü 
 

7. Meydanda her bölüme yeterince rahat ulaşıyor 
musunuz?  

a) Ulaşıyorum  
b) Ulaşamıyorum çünkü; 
Merdivenler yetersiz □ 
Düz ulaşım olanağı yetersiz □ 

8. Meydanı hangi mevsimlerde sıklıkla 
kullanıyorsunuz? 

a) Yaz           b) Kış  
c) Sonbahar  d) İlkbahar 

9. Yaz aylarında, meydanı yeterince serinletici bir yer 
olarak buluyor musunuz? 
 
 

a) Buluyorum 
b) Bulmuyorum çünkü:   
Havuz yetersiz □   
Gölge alanlar yetersiz □   
Esinti yetersiz □   
Diğer □   

10. Kış aylarında meydanı kullanırken, güneşli alanları 
yeterli buluyor musunuz? 

a) Yeterli b) Yetersiz 

11.Meydanda otururken rüzgar sizi rahatsız ediyor mu? a) Evet b) Hayır 
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16. Cephelerin bu özellikleri meydanda sizi nasıl 
etkiliyor?  
 

a) Etkilemiyor    b) Olumlu etkiliyor 
c) Olumsuz etkiliyor 

17. Sizce bir meydanın çevresindeki binalarda hangi 
işlevler  yer almalı?  
(Birden fazla seçenek işaretleyebilirsiniz) 
 

Kafeterya □   
Restoran □       
Mağaza □ 
Banka □ 

Sinema □ 
Tiyatro □ 
Sergi Salonu□                            
Diğer(yazınız) 

Büro   □ 
Konut □ 
Cami  □  

18. Bu işlevlerin gece kullanılmaya devam etmesi,  
sizce gece meydanın canlılığı için gerekli mi? 

a) Gerekli  b) Gerekli değil 
 

19. Meydanın çevresindeki binalar, meydanı 
kullanmanızı sağlıyor, sizi meydana çekiyor mu? 

a)Evet   b) Hayır  c) Kısmen 

20. Döşeme kaplaması yürümenizi zorlaştırıyor mu? a) Evet       b) Hayır  
21. Oturma elemanlarının sayısı sizce yeterli mi? a) Yeterli   b) Yetersiz 
22. Oturmak için bank dışında, havuz kenarı, alçak 
duvar, merdiven gibi farklı yerleri kullanır mısınız? 

a) Evet       b) Hayır  

23. Bankların hangi malzemeden yapılmış olmasını 
tercih edersiniz? 

a) Ahşap  b) Metal  c)Beton d) Plastik 
e) Fark etmez 
 

24. Meydanda bir havuzun olması sizce önemli mi? a) Çok önemli  b) Önemli  c) Önemli 
değil 

25. Meydandaki havuzun büyüklüğünü nasıl 
buluyorsunuz? 

a) Gereğinden küçük    
b) Gereğinden büyük  c) Normal 

26. Havuz sizce meydanı nasıl etkiliyor? 
(Birden fazla seçenek işaretleyebilirsiniz) 

a) Küçük olduğu için etkilemiyor 
b) Meydana görsel çekicilik katıyor 
c) Fıskiyelerin sesi gürültüyü 
bastırıyor 
d) Dinlendiriyor 
e) Etrafında toplanılan bir yer 
oluşturuyor 
f) Serinletiyor 
g) Diğer (yazınız) 

27. Meydanda ağaçların olması sizce gerekli mi? a) Evet  b) Hayır 
28. Sizce büyük, yıllanmış bir ağaç meydanı nasıl 
etkiler?  
(Birden fazla seçenek işaretleyebilirsiniz) 

a) Yıllardır orada olması manevi 
anlam katar  
b) Meydana görsel çekicilik katar 
c) Etrafında toplanılan bir yer 
oluşturur. 
d) Diğer (yazınız) 

29. Sizce meydanda bir çeşme gerekli mi? Gerekli 
görüyorsanız nedeni? 
 

a) Gerekli değil 
b) Gerekli çünkü:   
Geçmişten gelen bir gelenek □ 
İhtiyaç □     
Buluşma noktası □ 

30. Sizce meydanda bir saatin olması gerekli mi?  a) Gerekli   b)Gerekli değil 
31.Meydanda heykel, duvar resmi gibi sanatsal objelerin 
olmasını ister misiniz? İstiyorsanız nedeni? 

a) İstemem 
b) İsterim çünkü:   
Meydana görsel çekicilik katar □           
Bilgimizi arttırır □ 
Eğlendirici olabilir  
Diğer (yazınız) 

32. Gece, meydanın aydınlatması sizce yeterli mi? a)Yeterli b) Yeterli değil 
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33. Meydandaki çöp kutuları sizce yeterli mi? a)Yeterli b) Yeterli değil  
34. Meydanda, kentteki konser, film vb. etkinlikleri 
öğrenmek istiyor musunuz? Duyurular sizce yeterli mi? 

a) İsterim;                      b)İstemem 
duyurular   yeterli □ 
duyurular yetersiz □     

 
SOSYAL VE EKONOMİK FAKTÖRLERE İLİŞKİN SORULAR 

 
 
                                                                                                  İlginizden dolayı teşekkür ederiz… 
 
 

 

35. Meydanı ne kadar sıklıkla kullanıyorsunuz? a) Her gün            b) Haftada birkaç kez   
c) Ayda birkaç kez  d) Yılda birkaç kez 

36. Meydanı hangi zamanlarda kullanıyorsunuz? 
(Birden fazla seçenek işaretleyebilirsiniz) 

a) Sabah        b) Öğle   c) Öğleden sonra   
d) Akşamüstü    e) Gece 

37. Meydanı hangi nedenlerden dolayı kullanıyorsunuz? 
(Birden fazla seçenek işaretleyebilirsiniz) 

a) Dinlenmek   b) Eğlenmek   
c) Sohbet etmek  
d) Buluşmak  e) Alışveriş 
f)Yemek yemek                            
g) Çevreyi, insanları izlemek   
h) Diğer  

38. Meydanda düzenlenen gösteri, kutlama vb. 
etkinliklerin sayısını yeterli buluyor musunuz? 

a) Yeterli  b) Yetersiz 
 

39. Bu etkinliklerden yeterince haberiniz oluyor mu? a) Evet     b) Hayır 
40. Meydanı, temizlik ve bakım açısından nasıl 
buluyorsunuz? 

a)Yeterli   b) Yetersiz 

41. Meydanı düşündüğünüzde gözünüzde öncelikle 
neler canlanıyor? 
(Birden fazla seçenek işaretleyebilirsiniz) 

a) Çevresindeki binalar   b) Havuz   
c) Çeşme   d) Ağaç ya da ağaçlar       
e) Saat    f) Kolonlar    
g) Diğer (yazınız)  

42.Meydanı genel olarak nasıl buluyorsunuz? 
(Birden fazla seçenek işaretleyebilirsiniz) 

a) Güzel                   b) Çirkin             
c) Eğlenceli             d) Sıkıcı  
e) Sakin                   f) Hareketli              
g) Kimlik sahibi      h) Sıradan   
i) Çekici                   j) Çekici değil  
k) Çeşitlilik var        l) Monoton 

43. Meydan genel olarak gereksinimlerinizi yeterince 
karşılıyor mu? 

a) Yeterince karşılıyor   
b) Yeterince karşılamıyor 

44. Meydan sizce güvenli bir yer mi?  
(Birden fazla seçenek işaretleyebilirsiniz) 

a) Güvenli:  
Gece □  Gündüz □  Gece-Gündüz □                                          
b) Güvensiz:    
Gece □  Gündüz □  Gece-Gündüz □                                          

45. Meydanda eksikliğini hissettiğiniz şeyler var mı, 
varsa nelerdir?  

 
 

46. Meydanda sizi rahatsız eden şeyler var mı, varsa 
nelerdir? 

 
 

47. Kentte kullandığınız başka meydanlar var mı, varsa 
hangileridir? 

 

48. Kentteki bu tür meydanların sayısı sizce yeterli mi? a) Yeterli    b)Yetersiz 
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