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beden mekan ilişkisi

bedenin boyutları
hareketi
bedenin algısı

attribute:      mesafe
                        yükseklik, uzaklık,boyutlar, konumu(örtü-duvar-yer...)
                        kullanım yoğunluğu, kişi sayısı
                        işlevi, işlev sayısı? 
                        kullanıcı ihtiyaçları?-kullanım amacı? 
                        yeri?
                        çevresindekiler?
                        kullanım süresi?
                        kullanım saati?

mekanlar kent kullanıcısnın gereksinimlerine göre zamanla işlev atanmaktadır. Siz bu gibi kent içindeki mekanları hangi amaçla, ne 
şekilde kullanıyorsunuz? neden o mekanları tercih ediyorsunuz?

duvar
köprü
merdiven 
kaldırım
park
vitrin
metro çıkışı
tramway durağı
alt-üst geçitler
meydan

kullanım sıklığı- en çok gidilen kamusal nesnelerin sıralanması- haritadaki yerleri- nasıl bir yer olduğunun tanımı-çizimi- en çok gidilen yerleri 
haritadaki pozisyonları- ne kadar zaman harcanır-harcamak içindir-işlevi- nasıl ulaşılır,konumundan dolayı?mı insanları çekiyor, özelliksiz 
olmasından dolayı mı özellik atanıyor?

kent içindeki açık alanlarda-nesnelerin beden etkileşimi-ile yeni işlevler yüklenerek kullanım-



itü mimarlık

taksim 
meydanı

tünel

yıldız mimarlık

bedenin boyutları
hareketi
bedenin algısı

taksim anıtı, beşiktaş kartal heykeli-meydan::::::   referans veren nesne-odak noktaları
beşiktaş deniz kenarı sahil- 
cihangir merdivenler-tünel merdivenler
yeşil alan-park-
metro çıkışları-kesişim noktalarıdağılma noktası
beşiktaş üst geçiti_mecidiyeköydeki üst geçit- otoban::::örtü
kafe önü-vitrin önü-duvarlar
nirengi noktaları
kaldırım-
genişlik,yükseklik,mesafe, sınır, manzara,sessizlik,sakinlik,kalabalık,uğrak mekan,güvenlik,mahremiyet,ışık,karanlık,



mekanı tanımlayınız.

neden?

ilişki?

kullanım
sıklığı?

ulaşım?

kullanım
yoğunluğu?

boyutları?

çevresindekiler?

zaman?

süre?

1 2 3 4 5 6 7

görsel
ilişki

boyutsal
ilişki

manzara sessizlik eğlence
güvenli

işlev?

1

2

3

4

5



itü mimarlık

taksim 
meydanı

tünel

yıldız mimarlık

h

h

h

h

l

ll

t? t? t? t? t?

beden mekan ilişkisi

bedenin boyutları
hareketi
bedenin algısı

taksim anıtı, beşiktaş kartal heykeli-meydan::::::   referans veren nesne-odak noktaları
beşiktaş deniz kenarı sahil- 
cihangir merdivenler-tünel merdivenler
yeşil alan-park-
metro çıkışları-kesişim noktalarıdağılma noktası
beşiktaş üst geçiti_mecidiyeköydeki üst geçit- otoban::::örtü
kafe önü-vitrin önü-duvarlar
nirengi noktaları
kaldırım-
genişlik,yükseklik,mesafe, sınır, manzara,sessizlik,sakinlik,kalabalık,uğrak mekan,güvenlik,mahremiyet,ışık,karanlık,

attribute:      mesafe
                        yükseklik, uzaklık,boyutlar, konumu(örtü-duvar-yer...)
                        kullanım yoğunluğu, kişi sayısı
                        işlevi, işlev sayısı? 
                        kullanıcı ihtiyaçları?-kullanım amacı? 
                        yeri?
                        çevresindekiler?
                        kullanım süresi?
                        kullanım saati?

mekanlar kent kullanıcısnın gereksinimlerine göre zamanla işlev atanmaktadır. Siz bu gibi kent içindeki mekanları hangi amaçla, ne 
şekilde kullanıyorsunuz? neden o mekanları tercih ediyorsunuz?

duvar
köprü
merdiven 
kaldırım
park
vitrin
metro çıkışı
tramway durağı
alt-üst geçitler
meydan

kullanım sıklığı- en çok gidilen kamusal nesnelerin sıralanması- haritadaki yerleri- nasıl bir yer olduğunun tanımı-çizimi- en çok gidilen yerleri 
haritadaki pozisyonları- ne kadar zaman harcanır-harcamak içindir-işlevi- nasıl ulaşılır,konumundan dolayı?mı insanları çekiyor, özelliksiz 
olmasından dolayı mı özellik atanıyor?

kent içindeki açık alanlarda-nesnelerin beden etkileşimi-ile yeni işlevler yüklenerek kullanım-

mekanı tanımlayınız.

neden?

ilişki?

kullanım
sıklığı?

ulaşım?

kullanım
yoğunluğu?

boyutları?

çevresindekiler?

zaman?

süre?

1 2 3 4 5 6 7

görsel
ilişki

boyutsal
ilişki

manzara sessizlik eğlence
güvenli

işlev?

1

2

3

4

5


