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Latince’de açık yer anlamına gelen “Platea” kelimesinden doğan meydan; 
mimari elemanlarla sınırları belirlenmiş, toplumsal işlevlere sahip olan ve şehir 
dokusu ile iç içe geçmiş kent parçalarıdır. 

Toplumsal açıdan önemli fonksiyonları barındıran ve dönemlerinin önemli 
olaylarına tanıklık eden “kent merkezi” niteliğindeki meydanlar, sahip olduğu 
fonksiyonlara göre kente kimlik kazandırmaktadırlar. Kent meydanları, tarih 
boyunca gündelik yaşamın ve önemli olayların yaşandığı mekanlar 
olmuşlardır. 

Meydanların şekillenmesinde, açık ve yeşil alan gerekliliği, alış-veriş, 
toplanma, dinlence-eğlence, trafik vb. kullanıcı ihtiyaçları ve etkinlikleri 
önemli etkenlerdir. Özellikle Batı Avrupa ülkelerinin çoğu kentlerinde bu 
olguları yansıtan güzel meydan örnekleri bulunmaktadır. 

Şehirlerde nüfus artışı ile oluşan mekan darlığı ve araç yoğunluğunun artması 
meydanlara olumsuz müdahaleleri beraberinde getirmiştir. Araçların bu 
alanlara yoğun olarak girmesiyle kavşaklara dönüşen meydanlar, açık alan 
olma niteliklerini kaybetmişlerdir.   

İstanbul’da da birçok meydan kentin plansız gelişmesi ve düzensiz 
uygulamalar sonucunda yapılaşmaya dönüşmüş, kötü planlama anlayışı ve 
uygulamalarıyla ya yok olmuş ya da karakterlerini, estetiğini ve ölçülerini 
kaybetmişlerdir. 

Dolayısıyla, İstanbul’da meydan konusunun ivedilikle ele alınıp, yukarıda 
değinilen olgular doğrultusunda yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. 

Bu çalışma ile İstanbul’daki mevcut önemli meydanlar ile meri plan kararları 
doğrultusunda meydan olabilecek niteliğine sahip alanların uluslararası 
literatürde kabul edilen meydan olabilme ölçütlerine göre değerlendirilerek; 
karar vericilere ve uygulamacılara yol haritası oluşturulması amaçlanmıştır. 

Bu kapsamda, belirlenen ölçütler doğrultusunda, 35’i mevcut, 27’si öneri 
olmak üzere 62 adet alanın meydan olarak kullanılabilirliğinin saptanması 
hedeflenmiştir. 

GİRİŞ 
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Çalışmada ilk olarak İstanbul’daki meydanlardan kent ölçeği ve üzerinde 
öneme sahip 35 adet meydan “kentsel simge odaklı”, “tören ve miting 
odaklı”, “ulaşım/transfer odaklı”, “kent ölçeğinde kültür ve ticaret odaklı” 
ve “ilçe ölçeğinde kültür ve ticaret odaklı” meydanlar olarak gruplandırılmış 
ve “Ağırlıklı Ölçütler Yöntemi” kullanılarak değerlendirilmiştir. 

Mevcut önemli meydanlara ilave olarak, 15.06.2009 onaylı 1/100.000 ölçekli 
İstanbul Çevre Düzeni Planı’nın “Yaşam Kalitesinin Yükseltilmesi” hedefi 
doğrultusunda her ilçede ticari, kültürel, toplumsal ve rekreasyonel işlevlere 
sahip meydanlar (imaj meydanlar) oluşturulması politikası doğrultusunda, meri 
planlar, mevcut durum ve şehircilik prensipleri vb. kriterler göz önünde 
bulundurularak, meydan olmaya fiziksel ve kültürel açıdan uygun bulunan 27 
adet meydan alanı saptanmış ve aynı yöntem ile değerlendirilmiştir. 

İncelenen mevcut meydanların seçilme nedenleri; 

 Tarihsel süreç içerisinde farklı nitelikte ve çeşitli olayların bu 
mekânlarda yaşanmış olmaları, 

 Bazılarının tarihten gelen özelliklerinin ve aktivitelerin halk tarafından 
bilinmesi ve kullanılması, 

 Ticari, dini, mimari ve turistik özellikleri taşımaları, 

 Kentsel kimliğe damgasını vuran odak noktaları olmaları, 

 Güncel sorunlarının bulunmaları, 

 Kent bütünü içinde kent halkı için önem taşımaları (yoğun olarak 
kullanılmaları) 

olarak sıralanabilir. 
 

Gerek mevcut gerek öneri meydanlarla ilgili olarak yapılan değerlendirmeler 
neticesinde; meydanların potansiyel ve sorunları ortaya konulmuştur. 
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YÖNTEM 

Araştırma kapsamında, İstanbul İli’ndeki mevcut önemli meydanlar (35 Adet) 
ile kentsel yerleşim dokusunda yer alan meydan niteliğine (plan kararları ile 
uzman görüş ve önerileri göz önünde alınarak, meydan olmaya uygun bulunan 
alanlar) sahip 27 adet öneri alan sahip oldukları ve sahip olması önerilen 
özelliklerine göre “kentsel simge odaklı”, “tören ve miting odaklı”, 
“ulaşım/transfer odaklı”, “kent ölçeğinde kültür ve ticaret odaklı” ve “ilçe 
ölçeğinde kültür ve ticaret odaklı” meydanlar olarak beş grupta 
değerlendirilmiştir. 

Çalışma kapsamında incelenen mevcut ve öneri meydan alanlarının meydan 
olma niteliği açısından uygunluklarının değerlendirilmesi için değerlendirme 
ölçütleri ve bu ölçütlerin kapsadığı özellikler belirlenmiştir. Bu amaçla 
meydanlar konusunda yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirilmiş 
araştırmalardan genel ölçütler konusunda literatür taraması yapılmıştır.  

Çeşitli çalışmalarda kullanılan ölçütlerin incelenmesi sonucunda, çalışma 
kapsamında kullanılacak olan ölçütler; bağlantı olanakları, mülkiyet, toplu 
taşıma araçlarının yoğunluğu, yakın çevresindeki özel araç yoğunluğu, alan 
büyüklüğü, alan yönüne bağlı kapalılık, görüş alanı genişliği, görüş alanı 
çeşitliliği, alanın çevresel kalitesi, çevredeki alan kullanımları ve yoğunluğu, 
yeşil alanlarla bağlantı ve yakınlık, kentsel donatı alanları ile bağlantı ve 
yakınlık, ticaret alanları ile bağlantı ve yakınlık, seçilen yerin mekansal 
bütünlüğü olarak belirlenmiştir. 

ÇALIŞMANIN AŞAMALARI 



 

4

İNCELENEN MEYDANLAR 

Araştırma kapsamında incelenen meydanların konumları ve tanımlanan 
kimlikleri aşağıdaki haritalarda sembolize edilmiştir. 

Harita 1. İncelenen 62 Meydanın Kent Genelindeki Mekansal Dağılımı 

Harita 2. Kent Merkezinde Kalan 33 Meydanın Mekansal Dağılımı 
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İNCELENEN MEYDANLAR 

Harita 3. Merkez Çeperinde Kalan 9 Meydanın Mekansal Dağılımı 

Harita 4. Göller Arasında Kalan 3 Meydanın Mekansal Dağılımı 
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İNCELENEN MEYDANLAR 

Harita 5. Batı Gelişme Alanında Kalan 2 Meydanın Mekansal Dağılımı 

Harita 6. Çatalca’daki Meydanın Konumu 
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İNCELENEN MEYDANLAR 

Harita 7. Avrupa Yakası Kuzeyinde Kalan 3 Meydanın Mekansal Dağılımı 

Harita 8. Boğaz Kuzeyinde Kalan 3 Meydanın Mekansal Dağılımı 
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İNCELENEN MEYDANLAR 

Harita 9. Adalar ve Bostancı’daki Meydanların Mekansal Dağılımı 

Harita 10. Boğaz Kuzeyinde Kalan 3 Meydanın Mekansal Dağılımı 
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İNCELENEN MEYDANLAR 

Harita 11. Anadolu Yakası Doğusunda Kalan Meydanların Mekansal Dağılımı 

Harita 12. Şile’deki Meydanın Konumu 
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DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ 

Çalışma kapsamında incelenen mevcut ve öneri meydan alanlarının meydan 
olma niteliği açısından uygunluklarının değerlendirilmesi için değerlendirme 
ölçütleri ve bu ölçütlerin kapsadığı özellikler belirlenmiştir. Bu amaçla 
meydanlar konusunda yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirilmiş 
araştırmalardan genel ölçütler konusunda literatür taraması yapılmıştır.  

Çeşitli çalışmalarda kullanılan ölçütlerin incelenmesi sonucunda, çalışma 
kapsamında kullanılacak olan ölçütler; bağlantı olanakları, mülkiyet, toplu 
taşıma araçlarının yoğunluğu, yakın çevresindeki özel araç yoğunluğu, alan 
büyüklüğü, alan yönüne bağlı kapalılık, görüş alanı genişliği, görüş alanı 
çeşitliliği, alanın çevresel kalitesi, çevredeki alan kullanımları ve yoğunluğu, 
yeşil alanlarla bağlantı ve yakınlık, kentsel donatı alanları ile bağlantı ve 
yakınlık, ticaret alanları ile bağlantı ve yakınlık, seçilen yerin mekansal 
bütünlüğü olarak belirlenmiştir. 

Değerlendirme, Tablo 1’de verilen 14 ölçüt kümesine göre yapılmış olup; 
ölçütlerin ayrıntıları ise Tablo 2’de yer almaktadır. 

Tablo 1.  
Meydan Alanı 
Olarak 
Kullanılabilirlik 
Değerlendirmesi 
Ölçütleri 
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ÖLÇÜTLERİN AYRINTILARI 

Çalışmada, meydan olabilirlik düzeyine göre ölçüt kümelerinin her koşuluna 
+3 ile -3 arasında değerler verilmiştir. Böylece ölçütteki olumlu ve olumsuz 
etkenlerin arasındaki ayrım daha belirginleştirilmiştir.   

Tablo 2.  
Ölçütlerin 
Değerlendirilmesinde 
Kullanılan Özellikler 
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ÖLÇÜTLERİN AYRINTILARI 

Çalışmada, meydan olabilirlik düzeyine göre ölçüt kümelerinin her koşuluna 
+3 ile -3 arasında değerler verilmiştir. Böylece ölçütteki olumlu ve olumsuz 
etkenlerin arasındaki ayrım daha belirginleştirilmiştir.   

Tablo 2 (Devam).  
Ölçütlerin 
Değerlendirilmesinde 
Kullanılan Özellikler 
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YÖNTEMİN UYGULANMASI 

İncelenen mevcut ve öneri meydanların “meydan olabilme uygunluğunun” 
değerlendirmesinde Gold (1980) tarafından açıklanan ve ilk kez Santa Barbara 
(Kaliforniya) olmak üzere ABD’nin bazı kentlerinin rekreasyon planlamasında 
uygulandığı vurgulanan ve Altunkasa ve Yücel (1998), Uslu ve ark. (2004) ve 
Altunkasa ve ark. (2007) tarafından geliştirilen Ağırlıklandırılmış Ölçütler 
Yöntemi’nin yaklaşım biçimi temel alınmıştır.  

İncelenen mevcut ve öneri meydan alanlarının fiziksel özellikleri, ulaşım, 
çevresindeki yapılarla ve kullanımlarla ilişkileri, alanın çevresel kalitesi vb. 
veriler bilgisayar ortamında haritalar üzerine işlenmiştir. Böylece seçilen 
alanların meydan olabilirlik durumlarını belirlemede kullanılan veri haritaları 
elde edilmiştir.  

Değerlendirme ölçütlerine farklı koşullar için sayısal değerler atanarak bir 
değerleme dizgesi oluşturulmuş ve oluşturulan bu değerleme dizgesi incelenen 
mevcut meydanlar ile plan kararları doğrultusunda meydan olarak önerilen 
alanlara uygulanmıştır. 

Ölçütlerin önem düzeylerinin belirlenmesi amacıyla, daha önce belirtildiği 
gibi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Planlama Müdürlüğü’nde çalışan 
uzmanların katılımıyla yapılan anket sonuçları kullanılmıştır. 

Ölçütlerin farklı nitelikleri için belirlenen puanlarıyla, anket çalışması 
neticesinde belirlenen ölçütün ağırlık katsayıları çarpılarak her ölçüt için 
ağırlıklı puanları elde edilmiştir.   

Çalışma yönteminde, ölçütlerin değerlendirilmesinde kullanılan +3 ile -3 
değerlendirme aralığındaki dizge dikkate alınarak, ölçütlerin kapsadığı 
özellikler değerlendirilmiştir.  

Şekil 1. Uygunluk Sınıfları 
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ÖLÇÜTLERİN ÖNEM DÜZEYİ 

Ölçütlerin önem düzeyi puanlarının belirlenmesi için İBB Şehir Planlama 
Müdürlüğü’nde şehir plancısı, mimar, peyzaj mimarı, çevre mühendisi vb. 
görev yapan uzman personel arasında anket çalışması yapılarak; belirlenen 14 
adet ölçüte 1 (en az) ile 5 (en fazla) arasında puan verilmesi talep edilmiştir. 

Tablo 3’te, araştırma kapsamında yapılan anket çalışması sonucunda ulaşılan 
“ölçütlerin ağırlık katsayıları” ve bir meydanın alabileceği puanın aralıkları 
belirtilmiştir. 

Ölçütlerin farklı nitelikleri için belirlenen en yüksek puan olan +3 ile ölçütlerin 
ağırlık katsayıları çarpılarak; bir alanın alabileceği en yüksek değer 
hesaplanmıştır. Söz konusu yöntem, mevcut ve öneri meydanların 
değerlendirme ölçütlerine uygunluklarının hesaplanmasında kullanılmıştır. 
Buna göre bir alanın alabileceği en yüksek değer 150,37, en düşük değer ise – 
150,37’dir. 

Tablo 3. Ölçütlerin Önem Düzeyleri (Katsayılar) 

Bir meydanın alabileceği en yüksek (+150.37) ve en düşük (-150.37) 
uygunluk değer aralığı hesaplandıktan sonra “çok uygun”, “uygun”, “orta”, 
“az uygun” ve “uygun değil” olmak üzere 5’li bir gruplama belirlenmiştir 
(Şekil 1). 

Şekil 1. Uygunluk Sınıfları 
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MEYDAN İNCELEME YÖNTEMİ 
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MEYDAN İNCELEME YÖNTEMİ 



 

17

MEYDAN İNCELEME YÖNTEMİ 
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ARAŞTIRMA BULGULARI 

Çalışmada incelenen meydanların toplam ağırlıklandırılmış puanlarına göre 
elde ettikleri uygunluk sınıfları Tablo 5’te verilmiştir. 

Çok Uygun 
150,27 ile 

100,26

Uygun 
100,25 ile 

50,13

Orta 50,12 
ile -50,12

Az Uygun  
-50,13 ile   
-100,25

Uygun 
Değil       

-100,26 ile    -
150,27

1- Sultanahmet Meydanı 124.42
2- Beyazıt Meydanı 78.22
3- Eminönü Meydanı 94.03
4- Eyüp Meydanı 77.50
5- Galata Meydanı 47.85
6- Taksim Meydanı 74.02
7- Tophane Meydanı 84.47
8- Ortaköy Meydanı 73.36
9- Üsküdar Meydanı 84.74
10- Dolmabahçe Meydanı 95.67
11- Büyükada Meydanı 70.73
1- Sarayburnu Meydanı 121.20
2- Sütlüce Haliç Meydanı 33.56
3- Topkapı Sur İçi Meydanı 87.68
4- Harem Meydanı 77.38
5- Burgazada Meydanı -20.74
6- Tarabya Cumhurbaşkanlığı Köşkü Önü -3.48
1- Kazlıçeşme Meydanı 40.97
2- Çağlayan Meydanı 16.89
3- Kartal Meydanı 97.89
1- Kadıköy Hasanpaşa Mahallesi Meydanı -0.32
2- Zeytinburnu Çırpıcı Çayırı Meydanı 23.64
3- Avcılar İETT Kampı Önü 59.57
1- Yenikapı İskele Meydanı 63.59
2- Karaköy Meydanı 21.59
3- Kabataş İskele Meydanı 30.86
4- Mecidiyeköy Meydanı -17.19
5- Bostancı Meydanı 88.31
1- Beşiktaş Meydanı 84.07
2- Bakırköy Özgürlük Meydanı 55.88
3- Şişli Meydanı 72.88
4- Kadıköy Meydanı 23.44
1- Zeytinburnu Meydanı 74.21
2- Bahçelievler Şirinevler Meydanı 11.46
3- Esenler Dörtyol Meydanı 33.06
4- Gaziosmanpaşa Meydanı 66.40
5- Kağıthane Meydanı 87.99
6- Sarıyer İskele Meydanı 90.38
7- Avcılar Meydanı 71.31
8- Şile Meydanı 58.51
9- Büyükçekmece Cumhuriyet Meydanı 88.29
10- Çatalca Meydanı 51.58
11- Silivri Meydanı 45.98
12- Beykoz Meydanı 79.13
1- Bayrampaşa Meydanı 30.31
2- Güngören Meydanı 14.98
3- Küçükçekmece/Halkalı Meydanı 92.06
4- Arnavutköy Meydanı -2.64
5- Beylikdüzü Meydanı 53.00
6- Sultangazi Meydanı 102.34
7- Başakşehir Meydanı
8- Esenyurt Meydanı -42.83
9- Silivri Meydanı
10- Bağcılar Meydanı 44.05
11- Pendik Meydanı 84.25
12- Ümraniye Meydanı 40.06
13- Çekmeköy Meydanı -3.47
14- Sancaktepe Meydanı -18.76
15- Sultanbeyli Meydanı 5.36
16- Maltepe Meydanı 61.33
17- Ataşehir Meydanı 34.28
18- Tuzla Meydanı 50.21

Hesaplanamadı

Hesaplanamadı

Kent Ölçeğinde 
Kültür, Ticaret 

Odaklı

İlçe Ölçeğinde 
Kültür, Ticaret 

Odaklı 
(Mevcut)

İlçe Ölçeğinde 
Kültür, Ticaret 
Odaklı (Öneri)

Meydanlar

Tören, Miting 
Odaklı 

(Mevcut)

Ulaşım Odaklı

Tören, Miting 
Odaklı (Öneri)

Meydan 
Kategori

Kentsel Simge 
Odaklı 

(Mevcut)

Kentsel Simge 
Odaklı (Öneri)

Uygunluk Sınıfları ve Sınıf Aralıkları

Tablo 5. Meydanların Uygunluk Sınıflarına Göre Değerlendirilmesi 
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ARAŞTIRMA BULGULARI 

Tablo 5’te görüleceği üzere incelenen alanların 2 adedi “çok uygun”, 34 
adedi “uygun”, 26 adedi ise “orta uygun” sınıfında yer almıştır. 
Değerlendirme sonuçlarına göre “az uygun” veya “uygun değil”sınıfında 
meydan bulunmamaktadır. 

İncelenenler 62 adet alandan 8 adedi (öneri simgesel odaklı meydanlar 
kapsamında incelenen Burgazada ve Tarabya Cumhurbaşkanlığı Köşkü Önü 
meydanları; tören ve miting odaklı meydanlar kapsamında incelenen 
Kadıköy Hasanpaşa meydanı; ulaşım odaklı meydanlar kapsamında 
incelenen Mecidiyeköy Meydanı ile öneri ilçe ölçeğinde kültür ve ticaret 
odaklı meydanlar kapsamında incelenen Arnavutköy, Çekmeköy, Esenyurt 
ve Sancaktepe ilçelerindeki meydan alanları) negatif değer almıştır. 

Değerlendirilen meydanların geneli için ulaşılan sonuç, meydanların 
işlevlerinin dışında çok şey yüklendikleridir. Meydanların çoğunda taşıt 
trafiği yoğunluğu ve otopark olarak kullanımı başlıca olumsuzluklardır. 
Gerek içerdikleri görsel ve gürültü kirlilikleri gerekse rekreasyonel 
fonksiyon, donatı elemanları ve yeşil alanların yok denecek kadar azlığı ve 
niteliksizliği değerlendirilen meydanları gerçek anlamda meydan olarak 
nitelendirmeyi olanaksızlaştırmaktadır. 

Aşağıdaki tablolarda (Tablo 6 ve 7) ise en yüksek ve en düşük puanı alan 10 
meydana yer verilmiştir. 

Tablo 6. En Yüksek Değeri Alan Meydanlar 

Meydan Puan
1 Sultanahmet 124.42
2 Sarayburnu 121.20
3 Sultangazi 102.34
4 Kartal 97.89
5 Dolmabahçe 95.67
6 Eminönü 94.03
7 Halkalı 92.06
8 Sarıyer İskele 90.38
9 Bostancı 88.31

10 Büyükçekmece 88.29

Genel
Sıralama

Tablo 7. En Düşük Değeri Alan Meydanlar 

Meydan Puan

1 Bahçelievler Şirinevler Meydanı 11,46
2 Sultanbeyli Meydanı 5,36
3 Kadıköy Hasanpaşa Mahallesi Meydanı -0,32
4 Arnavutköy Meydanı -2,64
5 Çekmeköy Meydanı -3,47
6 Tarabya Cumhurbaşkanlığı Köşkü Önü -3,48
7 Mecidiyeköy Meydanı -17,19
8 Sancaktepe Meydanı -18,76
9 Burgazada Meydanı -20,74
10 Esenyurt Meydanı -42,83

Sıralama
Genel
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ARAŞTIRMA BULGULARI 

Kentsel Simge Odaklı Meydanlar 
(Mevcut) 

 Bu grup kapsamında incelenen meydanların ortalama puanı 82,27’dir. 

 Meydanda bulunan anıtsal (simgesel) öğeler mimari ve çevresel 
bütünlüğe olumlu etki sağlayarak “seçilen yerin mekansal bütünlüğü” 
ölçütünde yüksek puan almasını sağlamıştır. 

 Olumsuz örnekler olsa da meydanı çevreleyen yapılar arasında mimari 
bütünlük söz konusudur. 

 Farklı türde toplu taşıma araçları ile yüksek erişim söz konusudur. 

 Kullanılan 14 ölçütün tamamına yakınından olumlu değerler alırken; 
genel olarak “yakın çevresindeki özel araç yoğunluğu”, “alan 
büyüklüğü” ve “yeşil alanlar ile bağlantı” ölçütlerinde negatif değer 
almışlardır. 

 Meydan çevresinde kamusal kullanımlar ile alışveriş ve konaklama 
mekanları yoğun olarak yer almaktadır. 

 Yakın çevresinde yer alan lokanta, cafe ve eğlence merkezleri meydanın 
kullanım yoğunluğunu arttırmaktadır. 

 Meydanların yol, otobüs durağı ve otoparklar ile bölünmesi olumsuz 
görüntü oluşturarak, “alanın mekansal bütünlüğü” ve “alanın çevresel 
kalitesi” ölçütlerini olumsuz etkilemiştir. 
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ARAŞTIRMA BULGULARI 

Kentsel Simge Odaklı Meydanlar 
(Öneri) 

 İstanbul’un yeni simgesel meydanı olması için incelenen meydanların 
ortalama puanı 49,27’dir.  

 Burgazada ve Tarabya’da meydan olarak düzenlenmesi için önerilen 
alanlar negatif değer almıştır. 

 Mekanların konumu, çevresindeki simgesel öğeler ve sahip oldukları 
panoramik manzara çevresel ve mekansal bütünlüğe olumlu etki 
sağlayarak “seçilen yerin mekansal bütünlüğü” ile “alanın çevresel 
kalitesi” ölçütlerinde yüksek puan almalarını sağlamıştır. 

 Genel olarak “ticaret ve donatı alanları ile bağlantı” ölçütlerinde negatif 
değer almışlardır. Mevcutta meydan olmadığından diğer ölçütlerde de 
çok fazla yüksek değer alamamışlardır. 

 İncelenen alanlardan Sütlüce’deki alan, Çağlayan Meydanı’na alternatif 
“miting alanı” olarak da kullanılabilme potansiyeline sahiptir. 
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ARAŞTIRMA BULGULARI 

Tören Miting Odaklı Meydanlar 

 İstanbul’un mevcut miting meydanlarının ortalama puanı 51,92 iken; 
önerilen meydanların ortalama puanı 27,64’tür.  

 Mevcut meydanlarda Kartal, öneri meydanlarda ise Avcılar’daki alanlar 
en yüksek puanı almıştır. 

 Ana kullanım işlevi (miting) nedeniyle sahip olduğu özellikler açısından, 
kullanılan 14 ölçütün çoğundan yüksek puan alamamaları toplam 
puanların düşük çıkmasına neden olmuştur. 

 Mevcut meydanların miting dışında, meydan olarak kullanılma 
kapasiteleri oldukça düşüktür. 

 Ulaşım ve toplu taşıma olanaklarının yüksek olması bu alanlara 
erişilebilirliği arttırmaktadır. 
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ARAŞTIRMA BULGULARI 

Ulaşım Transfer Odaklı Meydanlar 

 Farklı ulaşım türlerinin kesişim noktalarında yer alan ulaşım odaklı 
meydanların ortalama puanı 44.31’dir. 

 Ana kullanım işlevi (ulaşım transfer) nedeniyle sahip olduğu özellikler 
açısından, kullanılan 14 ölçütün çoğundan yüksek puan alamamaları 
toplam puanların düşük çıkmasına neden olmuştur. 

 Bostancı Meydanı, bu grupta incelenen meydanlar içerisinde “en yüksek” 
puanı alırken, Mecidiyeköy Meydanı “en düşük” puanı almıştır. 

 Toplu taşıma araçlarının çok yüksek yoğunlukta bulunduğu bu 
meydanlarda; karayolu, raylı ve denizyolu ile ulaşım imkanları da diğer 
meydanlara göre oldukça yüksektir.düşüktür. 

 Meydanın yollar ile bölünmüş olması ve yoğun araç trafiğinin yaya 
hareketine izin vermemesi; bir meydanın varlık nedeni olan sosyal 
karşılaşma ve etkinliklerin gerçekleşebileceği bir toplanma mekânı olma 
özelliğini azaltmaktadır. 

 Bu grupta incelenen meydanların dışında Eminönü, Beşiktaş, Kadıköy ve 
Üsküdar Meydanları da “transfer noktası” görevini görmektedir. 
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ARAŞTIRMA BULGULARI 

Kent Ölçeğinde Kültür ve Ticaret 
Odaklı Meydanlar 

 Farklı ulaşım türlerinin kesişim noktalarında yer alan ulaşım odaklı 
meydanların ortalama puanı 59.07’dir. 

 Beşiktaş Meydanı, bu grupta incelenen meydanlar içerisinde “en yüksek” 
puanı alırken, Kadıköy Meydanı “en düşük” puanı almıştır. 

 Toplu taşıma araçlarının çok yüksek yoğunlukta bulunduğu bu 
meydanlarda; karayolu, raylı ve denizyolu ile ulaşım imkanları da diğer 
meydanlara göre oldukça yüksektir. 

 Yakın çevresinde bulunan alışveriş, cafe ve eğlence birimleri gibi ticari 
birimlerin yoğun olarak bulunması ve çeşitli sosyo-kültürel etkinliklerin 
düzenlenmesi meydanların kullanım yoğunluklarını arttırmaktadır. 

 Yakın çevrelerindeki özel araç yoğunluğunun fazla olması ve otopark 
sorunu bu gruptaki meydanların en önemli sorunlarıdır. 

 Meydanların genel olarak yollar ile bölünmüş olması, yüksek trafik 
yoğunluğu, alan içerisinde/çevresinde yer alan otobüs durakları olumsuz 
görüntü oluşturarak, “alanın mekansal bütünlüğü” ve “alanın çevresel 
kalitesi” ölçütlerini olumsuz yönde etkilemektedir. 
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ARAŞTIRMA BULGULARI 

İlçe Ölçeğinde Kültür ve Ticaret 
Odaklı Meydanlar (Mevcut) 

 Farklı ulaşım türlerinin kesişim noktalarında yer alan ulaşım odaklı 
meydanların ortalama puanı 63.19’dur. 

 Sarıyer İskele Meydanı, bu grupta incelenen meydanlar içerisinde “en 
yüksek” puanı alırken, Şirinevler Meydanı “en düşük” puanı almıştır. 

 Meydanların bulunduğu bölgelerin ilçe merkezi niteliğinde olmaları, 
kentsel ölçekteki ticaret, finans ve kamusal kullanımları yoğun olarak 
içermeleri ve resmi törenlerin yanı sıra çeşitli kültürel etkinliklerin 
düzenlenmesi meydanların kullanım yoğunluklarını arttırmaktadır. 

 Toplu taşıma olanaklarının yüksek olması bu alanlara erişilebilirliği 
arttırmaktadır. 

 Genellikle, birden fazla caddenin kesiştiği kavşak noktası niteliğindeki 
meydanların araç yolları ile bölünmüş olması ve yoğun araç trafiği görüntü 
ve gürültü kirliliğine neden olmaktadır. 

 Bu gruptaki meydanların birçoğunun yayalaştırılmasına yönelik 
çözümlerin geliştirilmesi hedeflenmektedir. 

 Genel olarak “yakın çevresindeki özel araç yoğunluğu”, “alan büyüklüğü” 
ve “çevredeki alan kullanımları” ölçütlerinde negatif değer almışlardır. 
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ARAŞTIRMA BULGULARI 

İlçe Ölçeğinde Kültür ve Ticaret 
Odaklı Meydanlar (Öneri) 

 Farklı ulaşım türlerinin kesişim noktalarında yer alan ulaşım odaklı 
meydanların ortalama puanı 30.25’tir. 

 Genel olarak, kullanılan 14 ölçütün çoğundan negatif değer almaları ve 
çevrelerinin yapılaşmamış olması nedeniyle diğer ölçütlerde de yüksek 
puan alamamaları toplam puanların düşük çıkmasına neden olmuştur. 

 Genel olarak, önerilen alanların çoğunun etrafında alana kimlik ve değer 
katarak kalitesini arttıracak öğeler bulunmamakla birlikte; bu bölgelerde 
meri planlar ile kamusal (eğitim kampus alanı, yönetim alanı gibi) ve ticari 
kullanımların planlanmış olması, söz konusu alanların meydan vasfını 
arttıracaktır. 

 İncelen alanın çoğu meri planlarda da “meydan” olarak önerilmiştir. 
 Alanların bir diğer ortak yönü ise yeni ilçe olan yerler dışında toplu taşıma 

olanaklarının nispeten yüksek olması, yakın çevresinde yeni karayolu ve 
raylı sistem hatlarının planlanmasıdır. 

 Genel olarak “çevredeki alan kullanımları”, “yeşil alanlar ile bağlantı” ve 
“ticaret alanları ile bağlantı” ölçütlerinde negatif değer almışlardır. 
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ARAŞTIRMA BULGULARI 

Genel Değerlendirme 

Çalışmaya ilişkin genel değerlendirme ise aşağıda özetlenmiştir. 

 İncelenen meydanlar arasında en fazla +3 puanı “kentsel simge odaklı 
meydanlar” grubundaki meydanlar  almıştır. 

 Genel olarak, “yakın çevresindeki özel araç yoğunluğu”, “alan büyüklüğü” 
ve “alan yönüne bağlı kapalılık” ölçütlerinde negatif değer almışlardır. 

 Simgesel ve kentsel meydanların çevresinde bulunan anıtsal ve simgesel 
öğeler mimari ve çevresel bütünlüğe olumlu etki sağlayarak meydanların 
kalitesini arttırmıştır. 

 Genel olarak, toplu taşıma araçlarının yüksek yoğunlukta bulunması ve 
farklı ulaşım türleri ile ulaşım imkanının olması meydanlara erişilebilirliği 
olumlu yönde etkilemektedir. 

 İncelenen öneri meydanların ise bağlantı olanaklarının ve bu kapsamda 
toplu taşıma olanaklarının iyileştirilmesi gerekmektedir. 

 Mevcut meydanların çoğunun çevresinde kamusal alanlar ile eğlence, 
alışveriş ve konaklama mekanları yoğun olarak yer almaktadır. 

 Meydanların çoğunun araç yolları, otobüs durakları ve otoparklar ile 
bölünmüş olması meydanların bütünlüğünü bozarak, bir meydanın varlık 
nedeni olan sosyal karşılama ve etkinliklerin gerçekleşebileceği bir 
toplanma mekanı olma özelliklerini ortadan kaldırmaktadır. 

 Ancak söz konusu olumsuzlukların “meydan tasarım projeleri” ile 
çözümlenmesi planlanmaktadır. 

 İncelenen meydanlardan Kadıköy Hasanpaşa, Zeytinburnu Çırpıcı, Avcılar 
İETT Kampı önündeki alan ile Sütlüce’de meydan olarak önerilen Alanlar 
da mevcut miting alanlarına ilave/alternatif olarak kullanılabilir 
niteliktedir. 
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