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ÖNSÖZ
2013 yılında Dünyada engellilik ve evrensel tasarım kavramları konuşulmaya ve çalışılmaya devam ederken
ülkemizde engellilik hala anlaşılamayan, kavram tartışmasına boğulan, önceliği hiçbir zaman alamamış bir kavram
olarak görülmekte idi. Bu noktada UKEM, (ulaşılabilir kentler engelsiz mekanlar hareketi) , öncelik verilemeyen bu
konuyu duyurmak amacıyla bir ortak ses yükseltme, eyleme geçme ve başkaldırı hareketi olarak doğmuştur. Hem
de küçücük zayıf bir ses iken mimarlık öğrencilerinin kurduğu ‘’KESİT’’ dergisinin desteğiyle yüksek sesle
konuşmaya başlamıştır. Sesimizi ilk duyan kesit dergisi editörü Sinan Biçer’e UKEM ailesi olarak minnettarız.
Harekete destek veren üniversiteler, sivil toplum örgütleri, engelli dernekleri, meslek odaları ve tüm kuruluşlar ile
gittikçe büyüyen bir ses oldu. Ukem’in başlattığı bu hareketin bilimsel ayağı olan sempozyumları ise 2 yılda bir
yapmayı hedefleyerek yola çıkıldı. Bu noktada bilimsel yolculuğumuzu cesaretlendiren Prof. Dr. Ahmet Alkan
hocamıza da şükranlarımızı sunuyoruz ve ne mutlu ki bu sene 2020 yılı Kasım ayının 19’unda 4.sünü
gerçekleştirdik. Bunun gururu ve sevincini yaşıyoruz. Ukem’in büyüme ve gelişme yolculuğuna ilk olarak 2013
yılında ilk sempozyumu yaptığımızda şu cümlelerle yola çıkmıştık;
Günümüzde “engelli” kavramı, anlamı ve içeriği tanımlanamayan sadece belirli gruplara verilen bir isim
olarak kullanılmaktadır. Halbuki, sadece kalıcı ve görünür bedensel yetersizliklerin engelli statüsünde
değerlendirilmesi, kentsel düzenlemelerin yetersizliği ve tüm bireylere eşitlikçi yaklaşılmaması, tüm kent
halkını zaman zaman engelli kılmaktadır. Bu bağlamda, kentsel ve mimari ölçekte yapılan yanlış ve bilinçsiz
düzenlemeler ile engelsiz bireyler bile "engellileştirilmektedir". Özellikle söylemesi zor olan bu kavramı
seçtik ki önemli olan kavram değil insan hakları ve yaşam hakkıdır.
Sempozyumun manifestosu; anlam ve içerik tartışmasına son vererek, engelli engelsiz ayırımı yapmadan,
kentin ve mekanların nasıl erişilebilir olacağını tartışmaya açmak ve yaşanılabilir kentler kavramını
hedeflemektir…demiştik.
Bir diğer manifestomuzda,
“Engelliler olmadan engelliler için çalışma yapmanın bir anlamının olmayacağı” idi.
İşte bu bilinçle, engelli engelsiz tüm bireylerin ortak katılımı ile sempozyumları gerçekleştirdik. Bu bağlamda her
etkinliğimize başta Konya Mimarlar odası olmak üzere, tüm kurumlar destek vermiştir. Engelli dernekleri, Özel eğitim
okulları, Akademisyenler, yerel yöneticiler , karar mekanizmaları olan kurumlar, öğrenciler ve kentliler katılmış, ortak
bir buluşma noktası ve çözüm platformu olması sağlanmıştır.
2016 yılında 2.sempozyum ile yolculuğuna devam eden UKEM, bu ortak platformun gücüne dayanarak
sempozyumun temasını ‘’kentli hakları ve herkes için tasarım’’ olarak belirlemiştir. Oturumların içerisinde dernek
başkanları, engelli öğrenciler ve yerel yöneticilere yer vererek, bilimsel kavramların topluma nasıl aktarıldığı konuları
da tartışmaya açılmış oldu. Bilimsel ortamın yanı sıra, geziler ve gala yemekleri ile bu ortak platformun sorunları
ortak çözmesine de destek olmaya çalışıldı. Üretilen her bilgiyi yerel yöneticilere ileterek bu sayede kentimizdeki
engelsiz uygulamaların arttığı ve çalışmalarımızın sonuç verdiği de deneyimlenmiş oldu.
2018 yılında 3.sempozyumun sadece bildiri sunmakla kalmayıp, eylemsel bir dönüşüme uğraması gerektiği de
düşünüldüğü için, panel ve çalıştay formatında bir etkinlik düzenlendi. Kentsel planlamadan iç mimarlığa, endüstri
ürünleri tasarımından fotoğrafçılığa, kültürel miras ve korumadan sinema alanına kadar 9 farklı disiplinde atölye
çalışmaları yapıldı. Çok değerli bilim insanlarının katılımı ile öğrenciler kente evrensel tasarım kavramını anlatarak
projeler üretti. 3 gün süren çalıştayın sonuç ürünleri yine kurumlara iletildi ve uygulamaya geçilmesi talep edildi.

Bugün, 2020 yılında hiç de tahmin etmediğimiz bir bağlamda hiç de planlamadığımız bir ortamda 4. Sempozyumu
yapıldı. Ukem yolculuğuna sanal ortamda, online bir zeminde, çevrimiçi bağlantılarla ve ekrandan temaslar kurarak
devam etti. Bu ekran arkasında olunca yürüyemediğimizin, göremediğimizin ya da duyamadığımızın hiçbir önemi
kalmadı, bizi buluşturan tek kavram, çalışmaya ve üretmeye olan inancımız, hayatın devam etmesi gerektiği ve
birde internet bağlantısının varlığı… işte bu değişen ortamda, erişim engelli olmak gibi yeni bir kavram daha türemiş
bulunmakta…farklı iletişim ortamlarında da yine tüm paydaşları buluşturabilen tek sempozyum olabilmenin
gururunu yaşamaktayız.
Sonuç olarak engellenmek hepimizin her zaman karşısına çıkabilecek ve hayatımızda hep olacak bir kavram.
Sadece zamanla şekil ve boyut değiştirmekte. Değişmeyen şey ise insan olmamız ve daha iyi bir hayatı hak ediyor
olmamız. Biz mimarlar, plancılar ve bu sempozyumun tüm paydaşları, işte bu daha iyi hayatı sağlayan ortamları
üretmekle sorumluyuz. Bu bilinçle umuyorum ki Ukem yolculuğuna daha nice seneler devam edecektir.
Sempozyum ve sonucunda üretilen bildiri kitabı UKEM in yolculuğunun 2020 yılına düşürdüğü imzadır. Emeği
geçen tüm organizasyon ekibine ve katkı veren bildiri yazarlarına sonsuz teşekkürler.
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YAŞANABİLİRLİK BAĞLAMINDA KALİTELİ ÇEVRE KAVRAMI ÜZERİNE BİR
İNCELEME
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1 Şehir
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ÖZET
Kentlerde artan nüfus, ulaşım sorunları, çevre ve gürültü kirliliği, plansız gelişme, toplumsal ayrışma gibi sorunlar
kentin yaşam kalitesini düşürmektedir. Bu tür sorunların ele alındığı konulardan biri olan fiziki mekânlarda kaliteli
çevre meselesi literatürde yer alan sürdürülebilirlik, yaşanabilirlik, yaşam kalitesi, mekânsal kalite gibi kavramlarla
ilişkili olarak çalışmanın konusunu oluşturmaktadır.
Planlama ve tasarım disiplinlerini doğrudan ilgilendiren ‘kaliteli çevre’ tasarımın hedefi olmakla; erişilebilir / engelsiz
çevre kavramları ile de bağdaşmalıdır zira kentsel mekânı niteliksizleştiren konulardan biri de engeldir. Kentsel
mekândaki engeller; boyutlar bakımından yetersiz fiziksel çevre, sorunlu yüzey nitelikleri, eksik yönlendirme ve
uyarı, düşük erişilebilirlik düzeyi, herkes için çözümlenmemiş ulaşım, güvenlik meseleleri vb. konulardır. Bu sorunlar
nedeniyle niteliksiz fiziksel çevreler oluşmaktadır. Bu bağlamda fiziki bir mekân tasarlanırken veya değerlendirilirken
-kullanılageldiği haliyle- kaliteli çevre kavramı teorik çerçeve boyutunda literatür, yasalar, plan ve politika
konularında yetersiz kalmaktadır.
Çalışmada; kaliteli çevre kavramının temelde ilişkili olduğu çevre, kalite, yaşanabilirlik, yaşam kalitesi, mekân
kalitesi kavramlarıyla çerçeve oluşturularak kaliteli çevre ilke ve ölçütleri belirlenmektedir. Bu kavramlar evrensel
tasarım anlayışı ile birlikte değerlendirilerek “erişim-bağlantı-hareketlilik-ulaşım”, “karakter-kimlik”, “herkes için
çevre”, “mekân kullanımı-yaşanabilirlik”, “konfor-denetim”, “ekolojik çevre” olarak ortaya konulmuştur. Bu
doğrultuda odaklanılan konu; literatürdeki ‘kaliteli çevre’ yaklaşımının erişilebilirlik ile desteklenmesinin önemine
dair olup çıkarımlar da bu çerçevede ele alınmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Yaşanabilirlik, Kaliteli çevre, Engelsiz çevre.

QUALITY ENVIRONMENT IN THE CONTEXT OF LIVABILITY AN
INVESTIGATION ON THE CONCEPT
ABSTRACT
Problems such as increasing population in cities, transportation problems, environmental and noise pollution,
unplanned development, social segregation reduce the quality of life of the city. The issue of quality environment in
physical spaces, which is one of the subjects where such problems are dealt with, constitutes the subject of the
study in relation to concepts such as sustainability, livability, quality of life, and spatial quality in the literature.
Being the target of "quality environment" design, which directly concerns planning and design disciplines; It should
also be compatible with the concepts of accessible / barrier-free environment because one of the issues that dequalify the urban space is obstacle. Obstacles in urban space; inadequate physical environment in terms of
dimensions, problematic surface qualities, incomplete guidance and warning, low level of accessibility, unresolved
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transport for all, security issues, etc. are issues. Due to these problems, unqualified physical environments occur.
In this context, while designing or evaluating a physical space- as it is used- the concept of quality environment is
inadequate in terms of the theoretical framework in literature, laws, plans and policies.
In the study; Quality environment principles and criteria are determined by creating a framework with the concepts
of environment, quality, livability, quality of life, and quality of space, which the concept of quality environment is
basically related to. These concepts have been evaluated together with the universal design understanding and
presented as "access-connection-mobility-transportation", "character-identity", "environment for all", "use of spacelivability", "comfort-control", "ecological environment".In this direction, the focus is on; It is about the importance of
supporting the "quality environment" approach in the literature with accessibility and the implications are also
discussed in this framework.
Keywords: Livability, Quality environment, Unimpeded environment.

1. GİRİŞ
Kaliteli çevre, sürdürülebilirlik, yaşanabilirlik, yaşam kalitesi, mekân kalitesi, yaşam ortamı gibi
kavramlarla örtüşmektedir. Kaliteli çevre, genel anlamıyla tasarımın hedefidir; daha iyiyi arama arzusu,
nitelikli çevreler oluşturma çabası, isteklere ve ihtiyaçlara cevap verme durumları söz konusudur.
Kentlerde kaliteli çevre kavramı; yaşanabilir çevre, erişilebilir çevre, engelsiz çevre kavramları ile
bağdaşmaktadır. Kaliteli çevre, kentsel yaşam kalitesi bağlamında kentsel mekânda yaşanabilir fiziksel
çevre olarak tanımlanmaktadır.
Kaliteli çevre; mühendislik, sağlık, çevre, şehircilik, mimarlık gibi farklı disiplinlerde ele alınan bir
konu olup çok boyutlu ve çok yönlü bir kavramdır. Bu kavram teorik çerçeve boyutunda literatür, yasalar,
plan ve politika konularında yetersiz kalmaktadır. Bir fiziki mekân tasarlanırken veya değerlendirilirken
genel kabul görmüş kaliteli çevre ölçütlerini sunan ve bunu evrensel tasarım anlayışıyla destekleyen bir
model bulunmamaktadır. Çalışmada “Fiziki bir mekânının ‘kaliteli çevre’ kapsamında sayılması için
ölçütler nelerdir?” ve “Kentsel fiziksel çevrede kaliteli çevre ölçütleri nasıl belirlenir?” araştırma sorularına
yanıt aranmakta ve ortaya konan kaliteli çevre ölçütlerinin evrensel tasarım anlayışıyla birlikte
değerlendirilmesi ve literatüre katkı sağlaması amaçlanmaktadır.
Çeşitli disiplinlerde kullanılan ve sıkça rastlanan kaliteli çevre kavramı, çevresel kalite, mekân
kalitesi, yer kalitesi gibi farklı terimlerle ifade edilmektedir. Kentsel gelişmede çevresel kalite ve iyi yaşam
alanını ilerletmek için bu kavramlarla ilgili çok disiplinli bir kavramsal çerçevenin oluşturulması
gerekmektedir. Böyle bir çerçeve, teoriye dayalı göstergelerin seçimine ve kentsel çevre kalitesinin çok
boyutlu yönlerini değerlendirmek için araçların geliştirilmesine olanak sağlayacaktır. Bu araçlar, kentsel
çevrenin mevcut ve gelecekteki kalitesini değerlendirmek ve sonunda, bu boyutlara göre mekânsal ve
kentsel planlama politikalarının etkilerini değerlendirebilmek için gereklidir (Van Kamp ve diğ., 2003).
Bu çerçevede metinde literatürde mekân kalitesi olarak ele alınan kavram farklı disiplinlerde
kullanılması ve çok yönlü olması sebebiyle çalışmada “kaliteli çevre” olarak ele alınmaktadır. Kentlerde
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artan nüfus, plansız gelişme, sağlıksız çevreler, kentsel teknik altyapı vb. birçok sorunla, yaşanabilirlik,
yaşam kalitesi ve kentsel mekân kalitesi gibi konular gündeme gelmeye başlamıştır. Kentsel alanda
kalite ile ilgili ilk söylemler 20. yüzyıl ortalarına dayanmaktadır. Fiziksel çevrede kalite konusuna Lynch,
Jacobs ve Appleyard, Rapoport, Smith vd. bilim insanları söylemler getirmişlerdir. İyi şehir formu
krtitelerlerine, iyi bir kentsel çevrenin gelecek hedeflerine, kamusal alanların başarılı olması için taşıması
gereken kriterleri ortaya koymuşlardır. Çalışmada çeşitli kişiler ve kurumların kaliteli çevre kriterleri
incelenerek, çalışma kapsamında kaliteli çevre ilke ve ölçütleri belirlenmiştir.
2. TEMEL KAVRAMLAR
Kaliteli çevre kavramını tanımlamak, anlamlandırmak için bu kavramla ilişkili olan çevre, kalite,
yaşanabilirlik, yaşam kalitesi ve mekân kalitesi kavramlarına yer verilmesi gerekmektedir.
2.1. Çevre, Kalite, Yaşanabilirlik ve Yaşam Kalitesi
Çevre en karmaşık olandan en basit olana doğru dört formül şeklinde ele alınmaktadır: “Mekân,
zaman, anlam ve iletişimin örgütlenmesi; bir ortamlar sistemi; kültürel manzara; sabit, yarı sabit veya
sabit olmayan elemanlardan oluşan bir oluşum”. Bu dört formül birbiri ile ilişkili ve birbirini tamamlayan,
besleyen ögelerdir (Rapoport, 2004). Eski deyişle ‘muhit’ olarak tanımlanan çevre kişiyi etkileyen,
özdeksel ve tinsel gelişmesini, biçimlenmesini ve yaşamını belirleyen, dirim bilimsel, iklimle ilgili ve
toplumsal etkenlerin tümüdür. Kentsel çevre ise (eski deyişle ‘şehir muhiti’) kent özelliklerinin başat
olduğu, özdeksel yapısı ve kentlileşmiş insanlarıyla kırsal alanlardan belirli bir biçimde ayırt edilebilen
çevre olarak tanımlanmaktadır (Keleş, 1980).
Kalite kelimesi dilimize Fransızcada yer alan ‘qualité’ kelimesinden girmiş olup anlamı iyi veya
kötü olma özelliği olarak ifade edilmektedir. Kalite -Türk Dil Kurumu (TDK) tanımına göre- nitelik
anlamına gelmektedir. Garvin (1996) stratejik analiz için bir çerçeve olarak hizmet edebilecek kalitenin
sekiz önemli boyutunu sıralar: performans, özellikler, güvenilirlik, uyumluluk, dayanıklılık, hizmet
anlayışı, estetik ve algılanan kalite.
Pacione (1990) yaşanabilirlik kavramını; çevreye özgü bir nitelik değil, çevresel özellikler ve kişisel
özellikler arasındaki davranışla ilgili işlev, Veenhoven (1996) yaşam şartlarının insanların ihtiyaçlarına
karşılık verme derecesi, Hortulanus (1996) kişinin günlük hayatını oluşturabilme yeteneği, Newman
(1999) sosyal rahatlık, sağlık, esenlik gibi insan gereksinimi ile ilgili olan hem bireysel hem toplumsal
refah konusu, RIVM (2002) günlük yaşam ortamının algılanması olarak tanımlamaktadır (Van Kamp ve
diğ. 2003).
Yaşam kalitesi farklı bireyler için farklı anlamlar içerebilir. Bu kavram bireyi merkezde tutan, ‘iyi
olma’ ve ‘iyi yer’ olarak konumlanan durumları kapsar. Yaşam kalitesi Szalai (1980)’ye göre,
mükemmellik derecesini ve yaşamın tatmin edici karakterini ifade etme biçimi; WHO-QOL Group
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(1993), bireyin yaşamındaki konumunu, içinde yaşadığı kültür ve değer sistemleri bağlamında amaçları,
beklentileri, standartları kaygıları ile ilgili olarak algılaması; Veenhoven (1996), mutlu yaşam beklentisi;
Musschenga (1997), bir yaşam planını gerçekleştirmedeki başarının değerlendirilmesi veya iyi yaşamın
kişisel anlayışı ve mükemmellik; Cheung (1997), 'iyi hayat' kombinasyonu; RIVM (2000) , sağlık, yaşam
ortamı, hukuki eşitlik, iş, aile vb. ögelerden oluşan yaşamın maddi ve manevi teçhizatı olarak ifade
edilmektedir.
2.2. Kaliteli Çevre (Mekân Kalitesi)
Rapoport’a (2004) göre çevrelerin isteklere cevap oluşturan birçok karakteristiği -seçilmiş veya
reddedilmiş olsun- birlikte çevresel kaliteyi oluşturmaktadır. Yazar; çevresel kalitenin fiziksel-kimyasalekolojik nitelikleri, hava-su kalitesi, hava-gürültü kirliliği, radyasyon, iklim, topografya, mekânsal çeşitlilik
vb. konular üzerinde dururken, psikolojik-biososyal-kültürel nitelikler, memnuniyet, negatif çıktılı
çevreleri reddetme, algı-anlam vb. konular üzerinde durur. Bu nitelikler çevreyi oluştururken tasarımın
hedefi ‘daha iyi çevre’ ve ‘kullanılabilir çevre’dir. Çevresel kalite ile doğrudan bağlantılı olan kültür,
çevrenin kalitesinin kimin için iyi olduğu, daha iyi olan, iyi olduğunun nasıl anlaşılacağı konuları ile de
ilgilenir ve bu döngüde diğer niteliklere bağlanır.
Lynch’in (1981) “iyi şehir formuna” göre canlılık (sağlıklı bir ortam), duyu (yer veya kimlik
duygusu), uyum (ortama adaptasyon kabiliyeti), (insanlara, faaliyetlere, kaynaklara, yerlere ve bilgilere)
erişim ve kontrol (mekanların üretim, tadilat, yönetim denetimi) şeklinde ortaya konmaktadır.
Smith ve diğ. (1997) kalite ve fiziksel biçim (form) arasındaki ilişkiyi anlamak için kalite teorilerini
fiziksel biçimle ilişkilendiren bir matris geliştirmişlerdir. Kalite ilkeleri Lynch’in (1981) “iyi şehir formu
teorisi” temel alınarak düzenlenmiştir. Altı ana başlıktan oluşan ilkeler, yaşanabilirlik, karakter, bağlantı,
hareketlilik, bireysel özgürlük ve çeşitlilik olarak sıralanmıştır. Yaşanabilirlik ilkesi hayatta kalma, kişisel
sağlık ve gelişim, çevre sağlığı, konfor ve güvenlikten oluşan temel nitelikleri temsil eder. Karakter
topluluklara hastır. Karakter ilkesi mekân ruhu, içtenlik, zaman duygusu, istikrar, estetikten oluşan temel
niteliklerden oluşur. Bağlantı ilkesi uyumluluk, süreklilik, bütünlük, kültürel sembolizm, sosyal etkileşim
ve aidiyet hissi niteliklerini içerir. Hareketlilik ilkesi erişilebilirlik, uygunluk, okunabilirlik, etkinlik
niteliklerini içerir. Erişilebilirlik tüm insanların (özellikle yaşlılar, çocuklar ve fiziksel olarak zor durumda
olanlar) yerleşimdeki tüm yerlere, çeşitli etkinliklere, kaynaklara ve bilgilere güvenli ve kolay erişmesi,
kolaylık yerleşimde çeşitli olanaklara yakın olma (fiziksel konfor), kavranabilirlik ortamın kolay
anlaşılabilmesi, etkinlik çeşitli faaliyetler için fırsatları kolaylaştırmak olarak açıklanmaktadır. Bireysel
özgürlük ilkesi, kontrol, kişisel ifade, mahremiyet ve egemenlik, ekonomik karşılanabilirlik niteliklerini
içerir. Çeşitlilik ilkesi çeşit, ilgi, seçim ve farkındalık niteliklerini içerir.
Jacobs ve Appleyard (1987) “Towards an Urban Design Manifesto” adlı çalışmada iyi bir kentsel
çevrenin geleceği için gerekli hedefleri önermektedirler.
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Yaşanabilirlik; bir şehrin herkesin göreceli rahatlık içinde yaşayabileceği, kalabalık, gürültü,
tehlike, hava kirliliği, kir, çöp gibi rahatsız edici unsurların olmadığı, iyi yönetilen bir ortam anlamına gelir.
Kimlik ve kontrol hedefi uyarınca; kentsel çevre insanları kendilerini ifade etmeye, dahil olmaya,
ne istediklerine karar vermeye ve buna göre hareket etmeye teşvik eden bir ortam olmalıdır. İnsanlar
çevrenin bir kısmının bireysel veya toplu olarak kendilerine ait olduğunu bilmeli, kendilerini özgür
hissetmeli, çevre onları kullanan veya onlardan etkilenenler için tasarlanmalıdır.
Fırsat, hayal gücü ve keyfe erişim hedefine göre; işlevsel düzeyde, insanların alternatif barınma
ve iş seçeneklerine erişiminin yanısıra çevrede deneyimlerini genişletebilecekleri, diğer bakış açılarını
öğrenebilecekleri, şehri anlaşılır kılan bir kültürel deneyim bulmaları gerekir.
Gerçeklik ve anlam: İnsanlar şehirlerini (veya diğer insanların şehirlerini), temel düzenini, kamusal
işlevlerini ve kurumlarını anlayabilmeli, fırsatlarının farkında olmalıdırlar.
Toplum ve kamusal yaşam: Şehirler, vatandaşlarının topluma ve kamusal hayata katılımını teşvik
etmelidir. Bir şehir geniş bir bütüne, hoşgörüye, adalete, hukuka ve demokrasiye bağlılığı beslemelidir.
Kentin yapısı, yalnızca kurumları aracılığıyla değil, kamusal alanları aracılığıyla doğrudan ve sembolik
olarak kamusal yaşamı davet etmeli ve teşvik etmelidir. Kamusal çevre, mahalleden farklı olarak ve
tanımı gereği, toplumun tüm üyelerine açık olmalıdır.
Kentsel özgüven: Giderek artan şehirler enerji ve kıt kaynak kullanımlarında kendilerini idame
ettirmek durumundadırlar. Böylelikle şehirlerde güçlü bir yerel ve bölgesel kimlik, özgünlük ve anlam
duygusunun yeniden kurulmasına yardımcı olunacaktır.
Herkes için bir çevre: İyi ortamlar herkes için erişilebilir olmalıdır. Her vatandaş, minimum düzeyde
çevresel yaşanabilirlik ve minimum düzeyde kimlik, kontrol ve fırsat hakkına sahiptir. Çevre farklı
ekonomik, sosyal, toplumsal sınıflar için eşitlik sağlamalıdır.
Kentsel çevre için bu hedefler hem bireysel hem de kollektiftir ve bu nedenle sıklıkla çatışma
halindedirler. İyi kentsel çevre, bu hedefleri bir şekilde dengeleyen, kamusal bir kaygıyı sürdürürken
bireysel ve grup kimliğine izin veren, sorumluluğu sürdürürken zevki teşvik eden, güçlü bir yerelcilik
duygusunu sürdürürken dışarıdakilere açık kalan bir ortamdır.
“Project for Public Spaces” PPS (2001) (Kamusal Mekânlar için Proje), toplumların kamusal
alanlar üretmelerine ve sürdürmelerine destek olan, kâr amacı gütmeyen bir kuruluştur. PPS kamusal
alanları kutlamaların yapıldığı, sosyal ve ekonomik alışverişlerin gerçekleştiği, arkadaşların karşılaştığı
ve kültürlerin karıştığı yerler olarak tanımlamaktadır. Kuruluş kamusal alanların başarılı olması için
gerekli dört özellik ortaya koymaktadır: erişim ve bağlantılar, konfor ve imaj, kullanım ve etkinlikler,
sosyalliktir.
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Erişim ve bağlantılar - Bir yerin erişilebilirliği hem görsel hem de fiziksel çevresi ile olan
bağlantılarına göre değerlendirilir. Başarılı bir kamusal alana ulaşmak kolaydır ve erişilebilir alanlar toplu
taşıma kullanımlarını destekler. Erişim ve bağlantıların alt nitelikleri süreklilik, yakınlık, bağlantı,
anlaşılabilir, yürünebilir, uygun ve erişebilir nitelikler bulunmaktadır. Bu nitelikler trafik verileri, ayrışma
durumu, geçiş kullanımı, yaya aktivitesi ve otopark kullanım şekilleri ile ölçülebilir.
Konfor ve İmaj - Başarılı bir alanın rahat olması ve kolaylıklar sunması, kullanıcı için yeterli oturma
alanları, yeterli güvenlik ve temizlik şartlarını sağlaması, yaya kullanımının hâkim kılındığı yerler olması
önemlidir. Bu kavramın kapsamında güvenlik, temizlik, yeşil, yürünebilir, oturulabilir, manevi, büyüleyici,
çekici ve tarihi nitelikler bulunmaktadır. Bu nitelikler suç istatistikleri, sağlık durumu oranı, yapı koşulları
ve çevresel veri ile ölçülebilir.
Kullanım ve etkinlikler- Etkinlikler iyi yerlerin yapı taşıdır, insanların öncelikle ziyaret etmelerinin
ve tekrar gelmelerinin nedenidir. Bir yeri özel ve benzersiz kılan kullanım ve aktivitedir; birden fazla,
çeşitli aktiviteler sunma, farklı kullanıcı grupları barındırma, gün boyunca kullanılabilme özellikleri
olmalıdır. Bu kavramın kapsamında eğlenceli, aktif, canlı, özel, gerçek, kullanışlı, yere özgü olma,
sürdürülebilirlik nitelikleri bulunmaktadır. Bu nitelikler yerel işletme sahipliği, arazi kullanım dokusu,
gayrimenkul değerleri, kira seviyeleri, perakende satışlar ile ölçülebilir.
Sosyallik bir yer için ulaşılması zor bir niteliktir. İnsanlar arkadaşlarıyla karşılaştıklarında,
komşularıyla selamlaştıklarında, yabancılarla iletişim kurarken kendilerini rahat hissettiklerinde bu tür
sosyal aktiviteleri teşvik eden bir yer olması önemlidir. Bu kavramın kapsamında çeşitlilik, idare, işbirliği,
komşuluk, arkadaşlık, etkileşim, karşılama nitelikleri bulunmaktadır. Bu nitelikler kadın-yaşlı-çocuk
sayısı, sosyal ağ, gönüllülük, akşam kullanımı, sokak canlılığı / yaşanırlığı ile ölçülebilir.
İskoçya Hükümetinin kentler için mimari ve planlama üzerine yayınlanan “Creating Places”
beyanında iyi bir tasarımın nasıl olması gerektiğine ve taşıması gereken niteliklere değinilmektedir.
Beyana göre iyi tasarım sadece mekânın nasıl göründüğüyle ilgili değildir, mekâna değer katan yenilikçi
ve yaratıcı bir süreçtir. Tasarım ile yaşam kalitesini artıran mekânlar sunularak değerler sağlanır.
Bunlar; fiziksel, işlevsel, uygulanabilirlik, toplumsal, çevresel değerlerdir. Fiziksel değer bir ortamı
geliştirir, işlevsel değer tüm kullanıcıların uzun vadeli ihtiyaçlarını karşılar ve bunlara uyum sağlar,
uygulanabilirlik ekonomi için iyi bir değer sağlar, toplumsal değer olumlu bir kimlik ve topluluk duygusu
geliştirir, çevresel değer kaynakların verimli ve sorumlu kullanımıdır.
İskoçya Hükümeti planlama sisteminin mekân tasarımı ve yapımı konusundaki gerekliliklerini
“Designing Places” çalışması ile ortaya koymaktadır. Mekânların tasarlanması bağlam, kimlik ve
karakter ilkelerinin benimsenerek mekâna uygulanmasını teşvik eder. Başarılı tasarlanmış yerlerin
taşıması gereken altı nitelik; kimlikli, güvenli ve hoş, hareket etmesi kolay, karşılama (davetkar mekân),
uyarlanabilir ve yeterli kaynağa sahip.
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Yeni Zelanda Hükümeti Çevre Bakanlığı tarafından hazırlanan “The Quality of Our Built
Environments: An Urban Amenity Guide” (Kentsel Çevremizin Kalitesi: Bir Kentsel Konfor Rehberi)
kılavuzu uygulama, yönetim, denetim sorumluluğuyla yerel düzeyde kentsel konfor şartlarını
benimseyen, stratejik ve koordineli mekanizmalarla yönetilen, yapılı çevrede kentsel konforu topluluk
katılımıyla teşvik eden ve yaşanabilirlik anlayışıyla kentsel konfor üzerine yaklaşımlar sunan bir rehber
niteliğindedir. Kentsel Konfor Rehberinde yapılı çevrenin nitelikleri; erişilebilir, seçim yapma seçenekleri
sunulan, konforlu, kolay anlaşılabilir, yeterli kamu hizmeti verilen, esnek, sağlıklı, güvenli çevre ve güçlü
mekân duygusu olarak verilmektedir.
Erişilebilir çevre niteliği; yerlere, kişilere, etkinliklere, kaynaklara ve hizmetlere ulaşımın kolay
olması, farklı ulaşım seçeneklerinin bulunması, farklı kullanıcılara (yaşlı, çocuk, engelli vb.) hitap etmesi,
yaya erişiminin kuvvetli olması ile bağlantılıdır.
Seçim yapma seçenekleri sunulan çevre; nüfusun tüm kesimlerine hitap eden, çeşitli faaliyetlerin
ve deneyim çeşitliliğinin bulunması anlamına gelir (örneğin toplu taşıma, pasif açık alanlar, aktif açık
alanlar, çeşitli konut seçenekleri, hizmetlere erişim vb. gibi); ayrıca farklı yaş ve kültür gruplarından
insanların farklı değer sistemleri nedeniyle farklı beklentileri olabileceğini kabul eder.
Konforlu bir çevre ile insanların ihtiyaçlarını karşılayan ortam kastedilmektedir; örneğin hava
koşullarından korunma ve kamusal ve özel alanların kalitesi bu kapsamdadır.
Kolay anlaşılabilirlik kavramı yapı giriş-çıkışlarının, yolların, yönlendirmelerin tüm kullanıcılar
tarafından kolaylıkla anlaşılabildiği bir ortam niteliği ile ilgilidir. Kolay anlaşılır ortam insanların kendi
rotalarını özgürce deneyimlediği alanlardır.
Yeterli kamu hizmeti verilmesi yollar, kanalizasyon ve su gibi kamu hizmetlerinin maliyet etkin ve
çevresel olarak kabul edilebilir bir şekilde sunulma derecesidir; örneğin kabul edilen standartları
karşılayan su kaynaklarının sağlanması, yaya erişimi için patikalar vb. sunulması. Bu hizmetlerin
sunulma şekli çevre sağlığı açısından da önemlidir.
Esneklik kavramı çeşitli kamu etkinlikleri için kullanılabileceği gibi türlü farklı kullanımlara ev
sahipliği yapabilen mekânlara sahip olmayı içerir; aynı zamanda bir yerin kentsel biçimin gelişme
seçeneklerine işaret eder.
Sağlıklı çevre ile doğal çevreye atıkların bırakılmasının sürdürülebilir bir şekilde yönetildiği ve
yapılı çevrenin doğal özelliklerine bakıldığı (örneğin temiz su, temiz hava, sürdürülebilir atık yönetimi
uygulamaları vb.) yapılı çevre kastedilmektedir.
Kamusal ve özel alanların tasarlanma şekli, insanların güvenlik hissini önemli ölçüde artırabilir;
geniş, iyi aydınlatılmış yürüyüş yolları, sokak aydınlatması ve bina girişlerinin engelsiz hareket ve
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aydınlatma gözönünde bulundurularak konumlandırılması gibi özellikleri içerir. İnsanların kendilerini
güvensiz hissettikleri kamusal alanların potansiyellerinden tam olarak yararlanma olasılığı düşüktür.
Güçlü mekân duygusu yerleşmelerin peyzaj, simgeler, tarihsel bellek, görsel rahatlık veya manevi
bağlantı gibi özellikler ile ilgilidir. Bu özellikler yerleşmelere ve alt-bölgelerine insanların da ilişkili
oldukları, farkına vardıkları kimliği kazandırır.
Kaliteli çevreye yönelik literatürde yer alan kuramsal çerçeve tablolaştırılarak “engelsiz çevre”
kavramına çıktı oluşturacak ortak kavramlar değerlendirilmiştir. (bkz. Tablo 1).

Tablo 8. Çalışma Kapsamında İncelenen Kaliteli Çevre Ölçütleri (Yalçınkaya, 2020).
Lycnh (1981)
Canlılık

Jacobs ve Appleyard
Smith ve diğ. (1997) Rapoport (2004)
(1987)
Yaşanabilirlik

Yaşanabilirlik

Fiziksel

Designing Places
(2001)

Urban Amenity Guide
(2001)

PPS (2001)

Kimlikli

Erişilebilir

Erişim ve bağlantılar
Konfor ve İmaj

Duyu

Kimlik ve kontrol

Karakter

Kimyasal

Güvenli ve hoş

Seçim yapma
seçenekleri sunulan

Uygun olma

Fırsat, hayal gücü ve
keyfe erişim

Bağlantı

Ekolojik

Hareket etmesi kolay

Konforlu

Kullanım ve etkinlikler

Psikolojik

Karşılama (davetkar
mekân)

Kolay anlaşılabilir

Sosyallik

Erişim

Gerçeklik ve anlam

Kontrol

Toplum ve kamusal
yaşam

Hareketlilik
Bireysel özgürlük

Bio-sosyal

Uyarlanabilir

Yeterli kamu hizmeti
verilen

Adalet

Kentsel özgüven

Çeşitlilik

Kültürel

Yeterli kaynak

Esnek

Verimlilik

Herkes için bir çevre

Sağlıklı, güvenli çevre
Güçlü mekan duygusu

Çalışma kapsamında yapılan literatür incelemeleri neticesinde engelsiz çevre kavramıyla birlikte
değerlendirilecek ilke ve ölçütler belirlenmiştir. Bunlar “erişim-bağlantı-hareketlilik-ulaşım”, “karakterkimlik”, “herkes için (düzenlenmiş) çevre”, “mekân kullanımı-yaşanabilirlik”, “konfor-denetim”, “ekolojik
çevre” ilkeleridir. Kaliteli çevre ilke ve ölçütlerinin yanı sıra fiziksel mekânı değerlendirmek için her birinin
alt göstergelerine yönelik bir çerçeve de oluşturulmuştur (bkz. Tablo 2).
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Tablo 9. Çalışma Kapsamında Belirlenen Kaliteli Çevre İlke ve Ölçütleri (Yalçınkaya, 2020).
İLKE VE ÖLÇÜTLER

Erişim/Bağlantı/
Hareketlilik/Ulaşım

GÖSTERGELER
Farklı ulaşım türleri
Toplu taşıma

İLKE VE ÖLÇÜTLER

Bisiklet yolları ve parkları
Sürekliliği devam eden yaya
yolları
Otopark
Araç ve yaya yolları arasında
bütünlük

Mekan kullanımı/Yaşanabilirlik

Çeşitli oturma alanları
Genel yükseklik
sınırları
Güvenlik/uygun
aydınlatma
Temizlik, bakım
Kent mobilyaları
Bina cephe ve tabela
kullanımları
Topoğrafya
Peyzaj
İklim
Hava-gürültü kirliliği

Tabela, yönlendirmeler

Karakter/Kimlik

Herkes için (düzenlenmiş)
çevre

Mimari çeşitlilik
Malzeme/renk/doku uyumu
Peyzaj
Estetik
Güçlü mekân duygusu
Tarih
Esnek kullanım
Kolay anlaşılabilir
Yaşlı-çocuk-dezavantajlı
gruplar
Ölçek
Bireysel özgürlük

GÖSTERGELER
Çeşitli etkinlikler
Sağlık, eğitim alanları
Aktif spor tesisleri ve
oyun alanları
Farklı kullanıcı grupları
barındırma
Gün boyu kullanım

Konfor/Denetim

Ekolojik çevre

Radyasyon

3. ÇIKARIMLAR
Literatüre Dayalı Çıkarımlar
Literatürde yer alan kaliteli çevre ölçütleri ile engelsiz çevre için kabul edilen Evrensel Tasarım
İlkeleri karşılaştırıldığında; erişilebilirlik, fırsatlara erişim, herkes için çevre, hareketlilik, bireysel
özgürlük, hareket etmesi kolay, konforlu, esnek, bağlantılar sunan… gibi ilkeler sıralanabilmektedir.
Kavramsal çerçeveden anlaşıldığı gibi şimdiye kadar ortaya konan ilkeler veya ölçütlerden
doğrudan engelsiz çevreye atıfta bulunan bir yaklaşım bulunmamaktadır. Çalışmanın amaçlarından biri
olan kaliteli çevre ölçütlerinin belirlenmesinde engelsiz çevreyi doğrudan ilgilendiren ilkelerin de bu konu
başlığı altında yer alması gerektiği savunulmaktadır.
Tasarımın hedefini oluşturan kalite (nitelik) konusu çok boyutlu ve karmaşık bir kavramdır. Bu
kavram birçok disiplinin ortak paydası olması sebebi ile önem taşımakta ancak ortak bir kavramsal
çerçeve modeli bulunmamaktadır. Ayrıca kavramın tanım olarak da literatürde kısıtlı olduğu ve daha çok
sübjektif verilere dayandırıldığı görülmektedir. Kaliteli çevre engelsiz çevre, erişilebilir çevre kavramları
ile bağdaşmakta ancak yine literatürde bu tür benzer kavramların birlikte ele alınmadığı görülmektedir.
Literatürde kaliteli çevre ilke ve ölçütleri belirlenirken bu yaklaşımda erişilebilirliğin en önemli kavram
olduğu görülmekte çalışmanın çıktısı olarak aşağıdaki gereklilikler öngörülmektedir.
4. UKEM

156

Eda Yalçınkaya, Zekiye Yenen

4. Ulusal Engellileştirilenler Sempozyumu
19 - 21 Kasım 2020 Konya Teknik Üniversitesi
ISBN: 978-625-7327-01-5

•

Evrensel tasarım ilkeleri kaliteli çevre ölçütleri olarak esas alınabilir.

•

Bir fiziki mekânın engelsiz çevre olabilmesi için kaliteli çevre ölçütleri altında değerlendirilmelidir.

•

Kaliteli çevre ölçütlerinin alt başlıklarından biri evrensel tasarım ilkeleri olabilir.

Çıkarımların Örnek Alanda Test Edilmesi
Literatüre dayalı çıkarımları örnek alanda test etmek üzere İstanbul Tarihi Yarımada’da Küçük
Ayasofya Camii ve yakın çevresi çalışma alanı olarak seçilmiştir. Seçilen alan 1985 yılında Hipodrom,
Ayasofya, Aya İrini, Küçük Ayasofya Camii ve Topkapı Sarayı’nı içine alan Arkeolojik Park bölümü olarak
UNESCO Dünya Miras Listesine dahil edilmiş bulunan Sultanahmet Dünya Miras Alanının bir parçasıdır.
2007 yılında Yenileme Alanı ilan edilen ve 2011 Koruma Amaçlı Planı, 2011 ve 2018 Yönetim Planları
kapsamında bulunan bölgede yoğunluklu olarak turizm sektörünün yer aldığı görülmektedir. Alan;
tarihsel zenginliği, kültürel çeşitliliği, farklı kullanımları içermesinin yanı sıra çalışmanın özünü oluşturan
önemli fiziksel sorunları barındırması sebebi ile seçilmiştir.
Sultanahmet Arkeolojik Parkı Dünya Miras Alanı’nda (DMA) hâkim işlevler yeşil alan (28 hektar /
%23), kültür ve yönetim alanlarıdır (yaklaşık %55). Sultanahmet, Cankurtaran ve Küçük Ayasofya
geleneksel konut dokusunun kısmen korunduğu ve bazı kesimlerinde konaklama ile konutun iç içe
olduğu alanlardır. Tarihi, arkeolojik değerler sebebiyle bölge ziyaretçilerden talep görmektedir. Bu
sebeple bölgede birçok pansiyon, hostel, küçük otel bulunmaktadır. Bölgenin en önemli sorunları turizm
işlevinin yarattığı yapılaşma baskısı, yoğun insan ve taşıt trafiği, otopark ve yeşil alan yetersizliğidir.
(Yönetim Planı, 2011).

Şekil 5. Çalışma Alanı- Küçük Ayasofya Camii ve yakın çevresi (İBB Şehir Rehberi üzerinden
derlenmiştir.)
Çalışma alanı sınırları içerisinde Küçük Ayasofya Camii, Çardaklı Hamam, Sultanahmet Meslek
Lisesi, Sokullu Mehmet Paşa Camii gibi önemli yapılar bulunmaktadır. Koruma amaçlı imar planlarında
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alanda tescilli yapılar, meydan, park, hazire, kültürel tesis alanı, meslek lisesi alanı gibi farklı fonksiyonlar
yer almakta ve genel olarak yapılaşma şartları yapı kademe hattı ile h:9.50 olarak verilmektedir.
Çalışma kapsamında kaliteli çevre ölçütlerinin değerlendirileceği alanda fiziksel mekâna yönelik
sorunlar tespit edilmiştir. Bunlar park halinde kaldırımı işgal eden araçlar, yetersiz kaldırım genişlikleri,
yüzeylerdeki kot farkları, araç yolu en kesitini daraltan kent mobilyaları, arazinin eğimi, kesintili yaya
yolları vb. konulardır. Bu sorunlar yayalar için günlük yaşamı zorlaştırırken dezavantajlı gruplar için
fiziksel mekân kullanımını daha da güçleştirmektedir.
Alan kaliteli çevre ölçütler kapsamında değerlendirildiğinde; çalışma kapsamında ortaya konan
“erişim-bağlantı-hareketlilik-ulaşım”,

“karakter-kimlik”,

“herkes

için

çevre”,

“mekân

kullanımı-

yaşanabilirlik”, “konfor-denetim”, “ekolojik çevre” ilke ve ölçütlerine göre çalışma alanı sınırları içerisinde
erişim konusunda farklı ulaşım türleri ve toplu taşıma olanakları bulunmakla, bisiklet yolları ve parkları,
sürekliliği devam eden yaya yolları bulunmamakta, yol kenarlarında parklanma olduğu için yaya
kullanımı engelleyen durumlar oluşmaktadır. Alan karakter ve kimlik bakımından mimari çeşitliliği ve
tarihi ile güçlü mekân duygusuna sahiptir. Alanda herkes için düzenlenmiş çevre kapsamında
dezavantajlı gruplar için olanaklar bulunmamaktadır. Mekân kullanımı, konfor bakımından çevresinde
çeşitli donatı alanları yer almakta, yükseklik sınırlamaları yer yer aşılmakta ve bina cephelerinde tabela
kullanımları ölçüsüz, oransız olduğu dikkat çekmektedir. Ekolojik çevre bakımından peyzaj alanları
yetersiz olup, topografyası oldukça eğimli bir araziye sahiptir.
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Tablo 10. İlke ve Ölçütlerin Çalışma Alanında Değerlendirilmesi (Yalçınkaya, 2020).
İLKE VE
ÖLÇÜTLER

GÖSTERGELER

Herkes için
(düzenlenmiş)
çevre

İLKE VE
ÖLÇÜTLER

GÖSTERGELER

VAR/Y
OK

Farklı ulaşım türleri

+

Çeşitli etkinlikler

-

Toplu taşıma

+

Sağlık, eğitim alanları
Aktif spor tesisleri ve
oyun alanları
Farklı kullanıcı grupları
barındırma

+

-

Gün boyu kullanım

+

-

Çeşitli oturma alanları

-

Tabela, yönlendirmeler

-

-

Mimari çeşitlilik

+

Genel yükseklik sınırları
Güvenlik/uygun
aydınlatma

Malzeme/renk/doku uyumu

-

Temizlik, bakım

+

Peyzaj

+

-

Estetik

-

Kent mobilyaları
Bina cephe ve tabela
kullanımları

Güçlü mekan duygusu

+

Topoğrafya

+

Tarih

+

Peyzaj

+

Esnek kullanım

-

İklim

-

Kolay anlaşılabilir
Yaşlı-çocuk-dezavantajlı
gruplar

-

Hava-gürültü kirliliği

-

-

Radyasyon

-

Ölçek

-

Erişim/Bağlantı Bisiklet yolları ve parkları
/
Sürekliliği devam eden
Hareketlilik/Ula yaya yolları
şım
Otopark
Araç ve yaya yolları
arasında bütünlük

Karakter/Kimlik

VAR/Y
OK

Bireysel özgürlük

Mekân kullanımı
/Yaşanabilirlik

-

Konfor/Denetim

Ekolojik çevre

-

YOK

22

65%

VAR

12

35%

+

-

-

Oluşturulan ilke ve ölçütler bağlamında göstergeler çalışma alanında gözleme dayalı
değerlendirilmiş ve bu göstergelerin yaklaşık %65’inin yok olduğu %35’inin var olduğu tespiti yapılmıştır.
Altı ana ölçütten her birinde bazı göstergeler bulunurken hiçbir göstergenin yer almadığı ölçütün “herkes
için (düzenlenmiş) çevre” olduğu görülmektedir. Bu durum engelsiz çevre kavramının fiziki mekandaki
zorluklarını göstermekte ve kullanıcılar özelinde özellikle dezavantajlı gruplar için sorunları temsil
etmektedir. Tüm bu sorunların çözümüne yönelik olarak; ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile gerekli
düzenlemeler yapılmalı, kontrol ve denetim mekanizması ile herkes için kamusal alan kullanımları
desteklenmelidir.6

6 Çalışma süreci devam etmektedir; ilke ve ölçütler beşli likert puanlama yöntemi esas alınarak değerlendirilerek çalışma
sonunda öneriler sunulacaktır.
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