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Abstract 

Streets, which are one of the places where publicity is most intense. Streets 
constıtude of city more than ¼. Streets are very important in terms of mobility 
and placemaking. Social behaviour on the Street is the result of the interaction 
between people and the environment. As horizontal and vertical components 
on the street “thresholds” are interfaces that affect the current appearance of 
the street. People first communicate with the urban environmet through 
visual perception. In the study three wide angle Street view were taken on 
Maçka Street and the “threshold” interface that increase the visual perception 
were photographed.  Visual impact on Maçka Street is being evaluated 10 
experts on the subjects. Analytical Hierarchy Process (AHP) and Multi-Criteria 
Decision Making Technique (PROMETHEE) are used in the study based on 
social analysis.  Three wide angle Street view are evaluated on the basis of 
criteria determined with in the scope of gestalt principle and urban design 
theories.  Each determined main criteron and sub-criteria are compared 
among themselves. The results from the three street views are digitized and 
show on the Geometric Plave Analysis (GAIA) as (+1) (positive) and (-1) 
(negative) distribution. In the study, the effect of thresholds on the formation 
of visual perception on Maçka Street was determined through three wide 
angle street views.  It is seen that the “ threshold” in the built environment 
affect the visual perception positively and are effective in the formation of 
intensive usage areas in Maçka Street. 
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Özet 

Kamusallığın en yoğun yaşandığı yerlerden biri caddelerdir. Caddeler kentsel 
alanların ¼’ünden fazlasını oluşturmaktadır. Caddeler haraketlilik ve “mekân 
yaratma” özellikleri açısından oldukça önemlidir. Cadde üzerinde sosyal 
davranış, insan ve ortam arasındaki karşılıklı etkileşimin bir sonucudur. Cadde 
üzerindeki yatay ve dikey bileşenler olarak “eşik”ler caddenin mevcut 
görünümünü etkileyen arayüzlerdir. İnsanlar kentsel çevre ile ilk olarak görsel 
algı aracılığı ile iletişim kurmaktadır. Çalışmada Maçka Caddesi’nde geniş açılı 
üç cadde görünüşü alınarak, görsel algıyı artıran “eşik” arayüzleri 
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fotoğraflandırılmıştır. Alanında uzman 10 kişi tarafından caddede oluşturduğu 
görsel etki değerlendirilmektedir. Sosyal analize dayalı çalışmada Analitik 
Hiyerarşi Proses (AHP) ve Çok Kriterli Karar Verme Tekniği (PROMETHEE)’den 
yararlanılmaktadır. Geniş açılı üç cadde görünüşü, Gestalt ilkeleri ve kentsel 
tasarım kuramları kapsamında belirlenen kriterler üzerinden 
değerlendirilmektedir. Belirlenen her bir ana kriter ve alt kriter kendi arasında 
karşılaştırılmaktadır. Üç cadde görünüşünden elde edilen sonuçlar 
sayısallaştırılarak, Geometrik Düzlem Analizi üzerinde (GAIA) (+1) (pozitif) ve 
(-1) (negatif) dağılımın şeklinde gösterilmektedir. Çalışmada geniş açılı üç 
cadde görünüşü üzerinden Maçka Caddesi’nde eşiklerin görsel algının 
oluşmasındaki etkisi tespit edilmiştir. Yapılı çevre içerisinde eşiklerin Maçka 
caddesinde görsel algıyı olumlu yönde etkilediği ve yoğun kullanım alanları 
oluşmasında etkili olduğu görülmektedir. 

Makale Geçmişi 
Alınan Tarih 
16 Eylül 2022 
Kabul Tarihi 

10 Kasım 2022 

 

1. Cadde - Gestalt İlişkisinde “Eşik” 

Şehirler ve çevreleri ne kadar nitelikli ve gelişen kamusal mekânlara sahip olursa, 
yaşayan kentliler de o kadar güçlü bir topluluk algısına sahip olur (Cilliers vd., 
2015). Montgomery (1998)’e göre mekânın kalitesi form, aktivite ve anlam ilişkisi 
ile ölçülmektedir. Altman vd., (1992); teorik açıdan; kentsel mekân niteliğinde; 

 Tarihselliği (geçmiş ile ilişkisi), 

 Ekonomik yapısı, 

 Yerin yıkımı ve kayıp tarih ile ilişkisi, 

 Kozmolojik süreç, 

 Kültürel ve inanışsal bağ, 

 Tasvirsel özelliklerine bakıl gerektiğini belirtir. Scannel vd. (2010)’a göre 
ise; mekânın “yer” olabilme özelliği, 

 Kişisel ölçüm (yerin bireysel açıdan kullanıcı ile bağı), 

 Psikolojik ölçüm (yerin insanda oluşturduğu bilinç ve davranışsallık), 

 Yer ölçülebilirliği (yerin mevcut fiziksel özelliği) ile ilişkilidir. Burada 
özellikle psikolojik ölçümde; etki/tepkisel durum  (yer ile duygusal bağ), 
biliş (hafızalar, görsel algı, inanışlar, anlam ve bilgi), davranışlar (eylemler 
aracılığı ile mekânsal etki) üzerinde durulmaktadır. Bir yerin estetik, 
uyumlu, okunaklı, anlaşılabilir, çekici vb. duygular ile tariflenebilmesi 
kullanıcıların o yeri açık ve net bir şekilde okuyabilmeleri ve 
deneyimleyebilmelerinin bir sonucudur (Çakçı vd.,2009;  Ujang, 2012). 

Mimari çevrede insanlar bulundukları mekânın karakterini ayrı elementler olarak 
değil, etki - tepkisel davranış biçimlerinden hareketle bir bütün olarak 
algılamaktadır. Özellikle 19. yüzyılın sonunda Almanya ve Avustralya’da psikolojik 
düşünceye dayalı araştırmalarda insan - çevre ilişkisi “Genius Loci” “Yerin Ruhu” 
olarak tanımlanmıştır (Shulz, 1980). Genius Loci’de mekânın yapısı, karakteri, 
çevresel, sosyal, kültürel formları, “yerleştirilme” veya “bir araya getirilme” 
şeklinde bir konfigürasyon oluşturmaktadır. Bunun sonucunda da Gestalt kuramı 
oluşmaktadır.  Gestalt kuramında şekil ve form bir bütünü temsil ederek, varlığa 
form kazandırmaktadır. Gestalt kuramında, çevresel ve mimari tasarımı 



Journal of Current Researches on Social Sciences, 2022, 12 (3), 259-282.  261 

 

oluşturan biçimler arası ilişkiler, detaylar belirli bir kentsel tasarım ilkesi olarak 
değerlendirilmektedir  (Graham 2008; Krieger 2009) (Şekil 1). 

Şekil 1: Gestalt ve Kentsel Tasarım İlkeleri 

 
Kaynak:  Elshater (2015); Nia vd. (2016)’dan yararlanılarak türetilmiştir. 

Cadde yaşamında da dış mekânı sınırlayan mimari cephe dizileri olarak “eşik”ler 
yapılanmış çevrenin içten dışa yansıyan çeperleri olarak kent içerisinde özel-
kamusal, iç-dış, doluluk-boşluk kavramları altında görsel ve işlevsel bağlantı 
noktaları özelliği göstermektedir (Piccino vd., 2012).   

Cadde karakterini değerlendirmede Gestalt kuramı çevreden algılanan bağlantı 
noktalarını; duyusal girdiler, şekil-zemin, gruplama ilkesi, benzeşme-ayrışma 
ilkesi, tamamlama ilkesi ve süreklilik ilkesi gibi öğrenimler üzerinden 
değerlendirmektedir (Aydınlı, 1986; Altan, 2005). Böylece insanlara mekânı 
görme, işitme, deneyimleme imkânı sunmaktadır (Aydınlı, 1986; Altan, 2005; 
Gezer, 2012).  Mimari çevrede insan - çevre etki / tepkisel durumu ilk olarak görsel 
alan içerisindeki elemanların "bütün" veya "benzer" olarak gruplandırma eğilimi 
sebebi ile görme eylemi olarak gelişmektedir. Çevrede görülen nesneler insan 
algısı sürecinde simetri, yön, tekrar, kapalılık, yakınlık, benzerlik faktörleri 
üzerinden uygunluk (pozitif algı)  ve uygunsuzluk (negatif algı)  şeklinde 
değerlendirilmektedir (Aydınlı, 1986; Altan, 2005; Gezer, 2012). Dolaysıyla kentsel 
mekân tasarımını değerlendirmede Gestalt ilkeleri, kompozisyonu oluşturan 
bileşenler ile görsel çevrenin temelde karmaşık ya da basit olarak 
değerlendirilebilmesine yardımcı olmaktadır (Nasar, 1994; Mehta, 2013; Steg 
vd.,2015; Telyakar, 2018).  Aynı zamanda bir kentsel tasarım aracı olarak Gestalt’ta 
zihin azami düzen ve düzenlilik arayarak görüleni tek biçimlilik şeklinde 
algılamaya çalışmaktadır. Gestalt kuramı algısal girdi açısından yaşanan kopukluğu 
hafızanın kendi uyaranı ile kalan paçaları keşfetmesini sağlayarak, bir 
halüsinasyon oluşturmakta ve bütün halinde çevreyi yorumlamaktadır. Kullanıcı 
olarak insanın memnuniyeti ya da memnuniyetsizliği de mimari çevreyi 
algılamada bu haz alma duygusu, görseli algılamada görme ve duyumsal uyaranlar 
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ile oluşmaktadır (Roth, 2000). Gestalt’ta görsel veri kentsel formun dört kriteri: 
anlam (Meaning) , kimlik (Identity) , kalite (Quality) ve estetik (Aesthetics) olarak 
ele alınmaktadır. Yer duygusu, görüntü deneyimi, okunaklılık, çeşitlilik, 
benzersizlik, uygunluk olmak üzere altı ilkede değerlendirilmektedir (Appleyard, 
1969; Lynch, 1981;  Elshater  2015; Nia vd., 2016). 

Kentsel tasarım açısından  Gestalt kuramı çevrenin  “form, biçim, ölçek, ritim, 
karmaşıklık, oran, düzen, hiyerarşi, belirsizlik, çeşitlilik, çekicilik,  organizasyon vb.  
farklı formal estetik koşulların değerlendirilmesini sağlamaktadır (Alexander 
vd.,1977; Nasar; 1994). Gestalt çalışan uzmanların ortak görüşü mimari çevrelerin 
formal estetik özelliklerinin, uyumluluk (Coherence), okunaklılık (Legibility), 
çeşitlilik (Diversity), ölçek (Scale), çekicilik (Attractiveness) vb. çevresel tercih 
kriterlere göre değerlendirilmesidir (Kaplan vd., 1982; Bostancı vd., 2011; Mehta, 
2013;  Hourakhsh vd., 2016). Bu noktada birey bilinçaltı ve algının bilişsel 
seviyesindeki uyarıcıları ile mekânı tanımlarken; aktif, canlı, estetik, tarihsel, 
çeşitli, yalın, pozitif, negatif vb. tepkisel sonuçlar vermektedir (Lynch, 1981; 
Gjerde, 2015) (Şekil 2). 

Şekil 2: Gestalt - Cadde Karakteri- Eşik İlişkisi 

 
Kaynak:  Gjerde (2010); Elshater (2015); Nia vd. (2016)’dan yararlanılarak türetilmiştir. 

Roth (2000) “mimari mekânın aslında güçlü bir davranış şekillendirici” olduğunu 
belirtmektedir. Dolayısıyla kent içerisinde kullanıcıların mekânı okuyabilmesi ve 
mekânın okunabilirliği arasında karşılıklı bir ilişki vardır. Tasarımı oluşturan form, 
doku, şekil, boyut, renk, mekânda farklılıklar ve benzerliklerin algılanması ile 
mekânın ortaya çıkarılmasını ya da daha pasif kalmasına sebep olmaktadır. 
Fiziksel ve psikolojik etmenler ile de bireyin çevresi ile alışkanlıkları, sosyal 
iletişim türünü belirleyerek, bireyin mimari çevrede hareket etkinliğini 
yönlendirmektedir (Göregenli, 2013). Yoğun kullanımlı cadde - sokak yaşamı hem 
görsel hem de işlevsel özellikler ile yapının fiziksel çevre ile temas halinde olması 
ve çevrede bütünsel uyum sergilemesinin bir sonucudur (Cullen, 1961). Sitte 
(1889), kentsel mekânın tasarımı için gerekli olan evrensel ilkeleri; görsel, 
deneyimsel, psikolojik ölçümler olarak belirtmektedir. Başarılı bir cadde 
yaşamında da görsel algı, yaya mekânını sınırlandıran arayüz olarak eşiklerin 
biçimsel karakteri, form, cephe ilişkisi ile ilgilidir (Carmona vd.,  2003). 

Kentsel mekân açısından caddeler; yapı cepheleri; kapı, pencere, vitrinler vb. cephe 
açıklıklar ile geçirgen yüzeyleri oluştururken, duvar, yapı kitle hareketleri (girinti-
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çıkıntılar), cephe elemanları ve cephe düzenlemeleri gibi bir takım strüktürel 
elemanlar da geçirgen olmayan yüzeyi oluşturmaktadır. Tüm bu elemanların 
harmonisi ile cephe ritim kazanmakta, caddenin karakteri gelişmektedir (Nasar, 
1994; Özsel, 2009). Dolayısıyla cadde yaşamında yapılı çevrenin başarısı, yapı 
kabuğu ve ön cephe üzerinden gelişmektedir (Frewald, 1990).   

Cadde üzerindeki yapıların mekânsal dizilimi; formal / şekilsel, sembolik, şematik 
olmak üzere 3 şekilde; soyut ve estetiksel olarak ele alınmaktadır. Bu kapsamda ilk 
olarak formal özelik açısından karmaşıklık, düzen ve çevreleme gibi soyut faktörler 
dikkate alınmaktadır. Çevre ile tasarımında uyumluluk, düzenlilik içeren, az da olsa 
karmaşıklık ve çeşitlilik gösteren yapıların bulunduğu cadde - sokak örneklemleri, 
mekânı deneyimleyenler üzerine tatmin edici etki bırakmaktadır.  Oysa biraz daha 
fazla karmaşık ve farklı tasarımsal strüktürleri olan yapılar, caddeyi 
deneyimleyenlerde heyecan verici bir etkiye sebep olmaktadır (İmamoğlu, 2000). 
Cadde üzerinde yapıların sembolik özelliği; Art Deco, postmodern, geleneksel 
mimari vb. mimari üslup özellikleri ile öne çıkmaktadır. Şematik özelliği ise; 
sembolizmin kaynağı olmuş; dini, fizyolojik, psikolojik, duygusal ve davranışla ilgili 
imgelerin yapıda tasarım ögesi olarak kullanılması ile oluşur. Cadde üzerinde 
yapıların mimari üslup/tarzları cadde diziminde kentin kültürel birikimini 
oluşturmakta, insan davranışlarını yönlendirici etki sağlamaktadır (Jormakka, 
2007; Zeytün, 2014; Atıcı vd., 2018).   

Jacops (1993); “semtlerin birbirinin kopyası değil, farklılıkları ile anılması” 
gerektiğini vurgulamaktadır. Bu sebeple özellikle şehir caddelerinin kendine has, 
ilgi çekici özgün karakteri olmalıdır (Ewing vd., 2012; Gjerde, 2015). Cullen (1961), 
bir cadde görünüşü içerisine giren yapı - strüktür ilişkilerini bir grup ya da 
bütünün tamamı şeklinde değerlendirmektedir. Cadde üzerindeki yapı stili, rengi, 
cadde manzarası, cephe süslemeleri, peyzaj vb. eşik algısı oluşturan özellikleri 
caddeye farkındalık kazandıran detaylar olarak nitelendirilmektedir (Nasar, 1994). 
Yapıya anlam - bağlam kazandıran “eşikler”; kapı önünde bulunan alçak basamak, 
başlangıç, giriş detayı, kapı çerçevesi, çukurları ayıran tümsek, dış, evin dışı, ev 
kapısı, çadır girişi, avlu kapısı, kapı ağzı, arkad, saçak, sundurma, çıkmalar, 
cumbalar, vb. kitlesel hareketlerdir. Bunlar yapı - ölçek ilişkisini şekillendiren 
arayüzler olmakla birlikte, caddede görsel ve işlevsel algıyı zenginleştirmektedir 
(Atmaca vd., 2010; Dizman, 2015; Gökçen, 2019; Tekel, 2021). 

Cadde yaşamı hareketlilik, değişim ve iletişim arasında bir denge konumundadır. 
Cadde üzerindeki “eşik”ler  insan; davranış, eylem, inanış, buluş ve duygular ve 
etkilerin iç oyunu ile insana o yer ile bağ kurmasını ya da o yere  yabancılaşmasını 
da sağlamaktadır. Dolayısıyla bu fiziksel - sosyal çıkarımlar sonucunda kullanıcı 
çevre hakkında olumlu/olumsuz izlenim geliştirebilir (Nasar,1994; Hidalgo 
vd.,2001). Yapılı çevreler, estetik, canlı, hareketli, sade, doğal, kullanışlı, sıkıcı, 
çirkin, okunaklı, belirsiz olmak üzere belli çıkarımlar ile değerlendirilmektedir. 
Bilindiği üzere insanlar günlük yaşamda ilk olarak %60 oranında görüş açıları 
içerisine giren fotometrik kısımla etkileşim sağlamaktadır (Erdönmez, 2005). 
Nasar (1994; 1998), kentin beğenilmesinde,  görsel zenginlik ve dokunun önemini 
vurgulamaktadır. Appleyard (1969)’a göre de şehrin karakterini yansıtan caddeler; 
tarihsellik, kültürel ve simgesel önem, okunabilirlik derecesine göre önem 
kazanmaktadır.  
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Bu sebeple aktif bir cadde yaşamında iç - dış arasında belirsizliğin bulunduğu, 
sınırların tanımsız olduğu, belli bir forma sahip olmayan eşikler, kent içerinde 
“belirsiz” ya da “tanımsız” arayüzler oluşturmaktadır. Bunun sonucunda da cadde 
üzerinde tekil - izole mekânlar oluşmaktadır. Bu noktada niceliksel veriler caddede 
arayüz oluşturan eşiklerin görsel bütünlük açısından kullanıcının beklediği 
performansı karşılayıp karşılamadığı ile ilgilenmektedir. Niteliksel veriler ise 
estetik özellikler açısından “eşiğin” mekânda “pozitif” ya da “negatif” yargılar ile 
değerlendirilebilmesini sağlamaktadır (Nasar, 1994; Arefi, 1999; Dündar, 2015). 

Görsel kalite değerlendirmesi üzerine çalışan bir çok araştırmacı  caddede uyum ve 
çeşitliliği sağlayan estetik detayların kaliteyi artırdığını belirtmektedir (Clifton vd., 
2008; Ewing ve Clemente, 2013).  Boyer (1998) geçmiş deneyimler, tarihsel ve 
kültürel birikimi olan caddelerin görsel algıyı artırdığını belirterek, cadde 
diziminde tekrar, ritim ve dengenin önemini vurgular ve benzerlikler aracılığı ile 
insanın mekânı yakınsadığını belirtmektedir.  Kaplan vd., (1982) ve Lozano 
(1990)’a göre ise yapı - boşluk arasında görsel uyumun korunduğu fakat renk, 
doku, biçim, benzerlik arasında karma yapılaşmanın az olduğu caddede çeşitlilik 
azalmakta ve görsel etki zayıflamaktadır. Dolayısıyla cadde diziminde eşikler 
aracılığı ile insanların bilişsel algısı gelişir (Tekel, 2021). 

Bu çalışmada eşiklerin yapılı çevrede oluşturduğu görsel etki Gestalt kuramı ve 
kentsel tasarım ilkeleri kapsamında Maçka Caddesi’nde incelemektedir. “Eşik”lerin 
cadde görünüşleri üzerinden mekânda yarattığı “pozitif” ya da “negatif” izlenim 
anket değerlendirilmesi ile tespit edilmektedir. Kullanılan yöntemler AHP - 
PROMETHEE - GAIA analizleridir.  Çalışmada “eşik” lerin Maçka Caddesi’nde  
görsel algıyı olumlu yönde etkileyerek, yoğun kullanım alanları oluşmasında etkili 
olduğu tespit edilmektedir. 

2. Çalışma Alanı   

Maçka Caddesi İstanbul’un Şişli ilçesinde, Harbiye Mahallesi içerisinde 
bulunmaktadır. Konumu itibariyle merkez noktada olan Maçka Caddesi kuzeyinde 
Nişantaşı, batısında Beşiktaş - Kağıthane Tüneli, doğuda Nüzhetiye Caddesi, 
güneyinde Beşiktaş İnönü Stadyumu’na komşudur (URL 1) (Şekil 3). 
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Şekil 3: Maçka Caddesi’nin Konumu 

 
Kaynak: Yazar tarafından oluşturuldu, 2020. 

İstanbul’un en popüler mekânlarından biri olan Nişantaşı’nın bağlantı aksını 
oluşturan Maçka Caddesi, kültürel ve tarihsel açıdan İstanbul’u temsil eden sayılı 
caddelerdendir. Tarihi 19. yüzyıla dayanmakta olup,  burada çoğunlukla eski 
İstanbullular ve üst düzey yöneticilerin yaşadığı bilinmektedir (Ilgın, 2002). Maçka, 
Batı dünyasının baskın olduğu bir yerdir. Batılılaşma norm ve nitelikleri Maçka 
caddesine o kadar nüfuz etmiştir ki semte gelen bir insan kolaylıkla kendini 
Avrupa’nın ünlü caddelerinden birindeymiş gibi hissedebilir. Ticari ve konut 
kullanımının yaygın olduğu semtte tarihi, Neo - klasik, Osmanlı sivil mimarisi, 
Avrupa sivil mimarisi, Modern ve Postmodern tarzlarında yapı stilleri 
görülmektedir (Ilgın, 2002).  

Tarihsel açıdan zengin olan caddede II. Mahmud döneminde inşa edilen ve 
günümüzde İTÜ Maçka Kampüsü olarak kullanılan,  mimarisinde önemli detaylar 
içeren Maçka Kışlası vardır. Maçka Silahhanesi olarak da kullanılmış olan eski 
Maçka Kışlası’nın 1874 yılında Abdülaziz tarafından Sarkis Balyan’a yaptırıldığı 
bilinmektedir. 1875 yılından Cumhuriyet dönemine değin çeşitli onarımlardan 
geçmiştir. 1.Dünya Savaşı döneminde ise bir süre hastane olarak kullanılmıştır. 
Günümüzde üniversite olarak kullanımı 1955 yılında, 28.01.1953 tarih ve 6033 
sayılı kanun gereğince İstanbul Teknik Üniversitesi’ne devredilmesi ile başlamıştır. 
Bu bağlamda yapı, üniversite işlevine uygun hale getirilmesi amacı ile tekrar bir 
onarım ve yenileme geçirmiştir (İkiz, 2010). Maçka Silâhhanesi cephede, yapının 
tümüne hakim olan Neo-klasik üsluba uygun bir bezeme ve pencere düzeni 
kurgulanmıştır (İkiz, 2010; Gönen, vd., 2009) (Şekil 4). 

  



266          Kırkık Aydemir, K. P., Çelikyay, S. & Sarar, Y. (2022). The Importance of Threasholds in 
Vusual Perception Assesment:  Examples of İstanbul-Maçka Street 

Şekil 4: Günümüzde İstanbul Teknik Üniversitesi Tarafından Kullanılan Maçka Kışlası 

 
Kaynak:  Yazar arşivinden, 04.01.2020. 

Maçka Caddesi üzerinde bulunan ve çalışma kapsamında eşik algısını artıran diğer 
yapılar ise günümüzde Park Hyatt İstanbul olarak hizmet veren otel ve eklektik 
mimarinin nadide örneklerinden biri olan Maçka Teknik Lisesi’dir (Şekil 5). Park 
Hyatt Oteli 1922 yılında, İtalyan Mimar Giulio Mongeri tarafından Maçka Palas 
olarak inşa edilen yapıda Milano’nun ünlü palazzolarından esinlenilmiştir. Maçka 
Teknik Lisesi ise 1900 yıllarında İtalyan Devleti tarafından konsolosluk binası 
olarak kullanılmak amacı ile inşa edilmiştir (URL 2). 1910’larda İtalyan hükümeti 
tarafından İstanbul’da ilk İtalyan sefarethanesi olarak kullanıldığı bilinmektedir 
(URL 3) (Selçuk, 2009). 

Bu çalışmada yapıya hareketlilik kazandıran girinti – çıkıntılar ve süslemelerin, 
cadde/sokak dizimi açısından çevreyi bir bütün olarak algılamadaki etkisi 
vurgulanmak istendiğinden Maçka caddesi örneklem alan seçilmiştir. 
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Şekil 5: Maçka Palas - Park Hyatt oteli ve Eklektik Mimari Örneği Oluşturan  
Maçka Teknik Lisesi 

 
Kaynak:  Yazar arşivinden, 04.01.2020. 

3. Materyal ve Yöntem 

Maçka Caddesi’nde eşikler aracılığı oluşan görsel algı ve kullanım yoğunluğu 
ilişkini tespit etmek için 04.01.2020 - 05.01.2020 tarihlerinde (kış mevsimi) hafta 
sonu (cumartesi ve pazar günleri) 12:00 - 17:00 arası saatler saha gözlem 
çalışmaları yapılmıştır. Cadde üzerinde eşik özellik gösteren detaylar 
fotoğraflandırılmış olup, geniş açılı çekilen üç adet cadde görünüşü altında 
gösterilmiştir (Şekil 6). Cadde üzerinde üç görüş içerisinde kullanıma göre 
yoğunluklar izlenmiş olup, 1/1000 Uygulama İmar Planı üzerine işlenmiştir (Şekil 
6). 

  



268          Kırkık Aydemir, K. P., Çelikyay, S. & Sarar, Y. (2022). The Importance of Threasholds in 
Vusual Perception Assesment:  Examples of İstanbul-Maçka Street 

Şekil 6: Maçka Caddesinde Görsel Algıyı Artıran Eşikler ve Kullanım Yoğunluğu  

 
Kaynak: Yazar tarafından oluşturuldu, 2020. 

Üç adet cadde görünüşünde her bir fotoğraf karesine giren eşik detayları Şekil 5’te 
belirtilen şablon içine yerleştirilmiştir. Her bir görünüş için görsel değerlendirme 
analizi Gestalt kuramı ve kentsel tasarım ilkeleri aracılığı ile kriterler ve alt 
kriterler şeklinde ele alınmıştır (Şekil 6) (Tablo 1). Çalışmada caddenin görsel 
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değerlendirmesinde Gestalt kuramı ve kentsel tasarım ilkeleri olarak uyum, 
çeşitlilik, ölçek, çekicilik, okunabilirlik kriterleri kapsamında;  

 Uyum alt kriteri olarak; cephe karakteri, düzen, peyzaj ilişkisi,  

 Çeşitlilik alt kriteri olarak; karmaşıklık, renk, doku, 

 Ölçek alt kriteri olarak; oran, benzerlik, biçim, 

 Çekicilik alt kriteri olarak;  tarihsellik, geçirgenlik, farklılık, 

 Okunabilirlik alt kriteri olarak; anlaşılırlık- görsel devamlılık, yaya 
erişilebilirliği, vurgu alt kriter olarak belirtilmektedir (Tablo 1).  

Tablo 1: Maçka Caddesi Analizi Ana Kriter ve Alt Kriterler 
UYUM ÇEŞİTLİLİK ÖLÇEK ÇEKİCİLİK OKUNABİLİRLİK 

Cephe 
Karakteri 

Karmaşıklık Oran Tarihsellik 
Anlaşılırlık - 

Görsel 
Devamlılık 

Düzen Renk Benzerlik Geçirgenlik 
Yaya 

Erişilebilirliği 
Peyzaj Doku Biçim Farklılık Vurgu 

Kaynak: Yazar tarafından oluşturuldu, 2020. 

Görsel değerlendirme kapsamında hazırlanan anket için İstanbul’da yaşayan ve 
Maçka Caddesi’ni yoğun kullanan, 10 uzman kişinin (mimar, kentsel tasarım 
uzmanı, şehir plancı, peyzaj mimarı) görüşleri alınmıştır. Çalışmada fotoğraflar 
üzerinden Gestalt kuramı ve kentsel tasarım kriterleri yardımı ile üç cadde 
görüşünden hangisinin Maçka Caddesi’nde görsel algıyı en çok etkilediği tespit 
edilmiştir. Bu kapsamda ana kriter ve alt kriterleri içeren görsel etki 
derecelendirilmesi içerikli görsel anket hazırlanmıştır. AHP (Analytic Hierarchy 
Process) yönteminin karşılaştırmalı matrislerinden yararlanılan çalışmada ikili 
karşılaştırmalar ile her bir kriterin bir üst düzeydeki önceliği hesaplanmaktadır. 
Matrislerde ikili karşılaştırma sonuçları sayısal değerlere dönüştürülerek, Tablo 2 
’de yer alan 1-9 arası ölçek değerlendirmesi arasında sayısallaştırılmıştır (Tablo 2).  
Fotoğraflar üzerinden yapılan anket çalışmasında her bir cadde görünüşü 1-3-5-7-
9 derecelerine göre tekil rakamlar üzerinden değerlendirilmiştir (Büyükyazıcı, 
2000). 
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Tablo 2: Karşılaştırma Önem Ölçeği 
Önem 

Derecesi 
Tanım Açıklama 

1 Eşit derecede önemli Her iki faktör aynı öneme sahip 

3 Orta derecede önemli 
Tecrübe ve yargılara göre bir faktör diğerine 

göre biraz daha önemlidir. 

5 Kuvvetli derecede önemli 
Bir faktör diğerinden kuvvetle daha 

önemlidir. 

7 
Çok kuvvetli derecede 

önemli 
Bir faktör diğerine göre yüksek derecede 

kuvvetle daha önemlidir. 

9 Mutlak derecede önemli 
Faktörlerden biri diğerine göre çok yüksek 

derecede önemlidir. 

2, 4, 6, 8 
Ara değerleri temsil 

etmektedir. 

İki faktör arasındaki tercihte yukarıdaki 
açıklamalarda bulunulan derecelerin ara 

dereceleridir. 
Kaynak: Sarar (2018). 

Çalışmada görsel etkiyi arttıran kriterler arasında en iyi alternatifin seçilmesi için  
Çok Kriterli Karar Verme yöntemlerinden bir diğeri olan “PROMETHEE” yöntemi 
(The Preference Ranking Organization Method For Enrichment Evaluation) 
kullanılmaktadır. “PROMETHEE” yönteminde tanımlanan seçim ve sıralama 
problemine bağlı olarak alternatifler, değerlendirme kriterleri ve alt kriterlerin 
ağırlıkları belirlenmiştir. Kriter Ağırlığı ile çalışma konusu kapsamında belirlenen 
Gestalt ve kentsel tasarım kriterlerinin birbirlerine göre önem derecelerinin tespit 
edilmesi, buna bağlı olarak kriterlere sayısal atamalar yapılması sağlanmıştır 
(Sarar, 2018).  “PROMETHEE” yöntemine ilişkin süreç algoritması Tablo 3’ teki 
gibidir. 

“PROMETHEE” yönteminde tercihler arasında karar vericilerin kriterlere verdiği  
ağırlıklar 0 ile 1 arasında değişmektedir. “PROMETHEE” tekniğinde kriterlerin 
ağırlıklandırılması, tercih fonksiyon tipleri gibi kullanılacak olan ölçütler ve 
minimum, maksimum, ortalama, standart sapma gibi istatistiki değerleri gösteren 
ekran görüntüsü alınarak çalışmaya eklenmiştir. Kısmi sıralamada ölçülen her 
alternatif için (+1) ile (-1)  arasındaki pozitif ve negatif değerler hesaplanmaktadır. 
Pozitif değer, tartışılan alternatifin diğer alternatiflere göre olumlu avantajını 
gösterirken, negatif değer, tartışılan alternatifin diğer alternatiflere kıyasla ne 
kadar zayıf olduğunu göstermektedir (Temizkan, 2020).  

“PROMETHEE” tekniği sonuçları Maçka Caddesi’nde üç cadde görüşünde “GAIA“ 
(Geometrical Analysis for Interactive Aid) düzlemi üzerinde gösterilmektedir. 
“GAIA” analizinde üç cadde görüşünden en çoktan  (+1) (yeşil renk) en aza doğru (-
1) (kırmızı renk) cadde görünüşleri üzerinden bütünsel bir değerlendirme 
yapmaktadır.  
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Tablo 3: “PROMETHEE” Yöntemi Süreç Algoritması 

 
Kaynak: Sarar (2018). 

“AHP” ve “PROMETHEE” – “GAIA” tekniği ile elde edilen sonuçların saha 
çalışmasında kullanım yoğunluğu ile de ilişkilendirilebilmesi amaçlı, yoğun 
noktalar 1/1000 ölçekli İmar Planı üzerine işlenmiştir.  

4. Bulgular 

Maçka Caddesinde eşiklerin yarattığı görsel etki değerlendirmesinde uyum (cephe 
karakteri, düzen, peyzaj), çeşitlilik (karmaşıklık, renk, doku), ölçek (oran, 
benzerlik, biçim), çekicilik (tarihsellik, geçirgenlik, farklılık) ve okunabilirlik 
(anlaşılırlık - görsel devamlılık, yaya erişilebilirliği, vurgu) olmak üzere beş ana 
kriter ve her kriter için üç alt kriter belirlenmiştir (Şekil 7 ). 

Şekil 7: Maçka Caddesi’nde AHP Analizi Şematik Gösterim  

 
Kaynak: Yazar tarafından oluşturuldu, 2020. 

Analitik Hiyerarşi Yöntemi (AHP)  kapsamında üç cadde görünüşünde belirtilen 
Gestalt Kuramı ve tasar ilkelerinin birbiri ile karşılaştırılmasında en çok ve en az 
görsel algıyı etkileyen parametreler tespit edilmiştir. “En çok” görsel etkiyi 
sağlayan  kriterin cephe karakteri, düzen, peyzaj alt kriterlerinin ortalama standart 

 

 

 

 

 

 

PROMETHEE 
SÜREÇ 

ALGORİTMASİ 

Kriter, alt kriter ve ağırlıkların belirlenmesi 

Her kriter için tercih fonksiyonlarının  belirlenmesi 

Ortak tercih fonksiyonlarının belirlenmesi 

Tercih indekslerinin belirlenmesi 

Pozitif ve negatif üstünlüklerin belirlenmesi 

PROMETHEE I ile kısmi önceliklerin belirlenmesi 

PROMETHEE II ile net önceliklerin belirlenmesi 
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sapması  sonucunda “0, 27571”  “uyum ana kriteri” ile sağladığı tespit edilmiştir.  
“En az” görsel etki ise anlaşılırlık - görsel devamlılık, yaya erişilebilirliği, vurgu alt 
kriterleri ile “0,15074”  “okunabilirlik ana kriteri”dir (Şekil 8).  

Şekil 8: Maçka Caddesi’nde Üç Cadde Görünüşü Üzerinde AHP Sonucu Ortalama Görsel 
Etki Değerlendirmesi ve Belirtilen Kriterlerlerin Ağırlık Derecelendirmesi 

 
Kaynak: Yazar tarafından oluşturuldu, 2020. 

Cadde görünüşlerinden yapılan değerlendirmede Görsel 1’in sırası ile tarihsellik, 
cephe karakteri, vurgu, düzen alt kriterleri açısından caddede en yüksek derecede 
görsel algıyı artırdığı tespit edilmiştir. Bu sonuca göre Görsel 1 caddenin 
karakterini de olumlu yönde etkilemektedir. Görsel 3’ün vurgu, cephe karakteri, 
anlaşılırlık - görsel devamlılık alt kriteri ile Görsel 1’den sonra cadde olumlu görsel 
etki oluşturduğu görülmektedir. Görsel 2’nin de düzen, anlaşılırlık - görsel 
devamlılık, vurgu, cephe karakteri olarak belirtilen alt kriterler ile en son derecede 
görsel etki oluşturduğu görülmektedir. Alt kriterlerin birbiri ile karşılaştırmalı 
olarak derecelendirmesi Tablo 4’te verilmektedir. Alternatif görsellerin öncelik 
değerlerinde ve kriterlerin derecelendirmesinde hata oranı 0.1’in altındadır (Tablo 
4). 

  

0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3

Uyum

Çeşitlilik

Ölçek

Çekicilik

Okunabilirlik

0,27571 

0,15622 

0,24331 

0,17402 

0,15074 

AHP' de Ana Kriterlerin Ağırlığı 

 Maçka Caddesi'nde görsel etki değerlendirilmesi 
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Tablo 4: Maçka Caddesi’nde Belirlenen Kriter ve Alt Kriterlerin Ağırlıklandırılması 
(Üç Cadde Görünüşünün Cadde Üzerinde Etkisi) 

GÖRSEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ AHP KRİTERLERİ  Görsel 1 Görsel 2 Görsel 3 

Cephe Karakteri 7,80 5,80 6,20 

Düzen 7,00 6,33 5,20 

Peyzaj 4,60 2,78 3,20 

Karmaşıklık 3,00 4,20 4,40 

Renk 5,00 5,40 4,60 

Doku 6,20 5,60 5,00 

Oran  6,60 5,80 5,00 

Benzerlik 6,40 5,20 4,60 

Biçim 7,00 5,60 4,80 

Tarihsellik 8,40 4,60 4,80 

Geçirgenlik 3,50 3,00 3,40 

Farklılık 6,60 4,80 4,60 

Anlaşılırlık- Görsel Devamlılık 7,20 6,20 5,40 

Yaya Erişebilirliği 5,80 4,60 4,00 

Vurgu 7,80 5,80 6,80 
Kaynak: Yazar tarafından oluşturuldu, 2020. 

Çalışmada görsel algının en fazla olduğu cadde görünüşü Görsel 1’de görülen İTÜ 
Maçka Kampüsü ve caddenin Maçka Demokrasi Parkı’na bakan tarafıdır (Şekil 5).  
Saha çalışmasında yayaların İTÜ Maçka Kampüsüne bakan cepheye fotoğraf 
çektirmek için tercih ettikleri tespit edilmiştir.  Yapılan anket değerlendirmesinde 
cadde üzerinde bulunan yapıların (İTÜ Maçka Kampüsü ve devamındaki Maçka 
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi) Neo-klasik ve Osmanlı Sivil Mimarisi’nden izler 
taşıması sebebi ile caddeyi kullananlarda ilgi çekici bir etki oluşturduğu sonucuna 
varılmaktadır. Burada kullanılan Neo - klasik üslup üniversite çevresinde tarihsel 
özelliği artırmıştır. 

Cadde görünüşlerinde Görsel 3’te sol tarafta 1. Ulusal Mimarlık Akımı imzasını 
taşıyan Park Hyatt Maçka Palas Otel bulunmaktadır.  Yapının eklektik üslup ile inşa 
edilmiş olması ve yapı dikey bileşeni niteliğindeki arayüzleri (kanopi, söve vb. 
özellikler) içermesi caddede görsel algıyı arttırdığı görülmektedir. Aynı zamanda 
saha çalışması sırasında yayaların fotoğraf çektirmek için Görsel 1 ve Görsel 3 
görünüşü içerisindeki alanları tercih ettiği de dikkat çekmiştir.  Görsel 3’te İş 
Bankası Binası’nın yarı özel - yarı kapalı kamusal mekânsal özellik taşıması da 
canlı bir kentsel doku oluşturmaktadır. Banka girişinde geniş açıklık ve  
merdivenlerinin bulunması da mekânı durup - dinlenmek açısından avatajlı 
yapmıştır. 

“PROMETHEE” yönteminde kriterlerin ağırlıklandırılmasında tercih, pozitif (+1) ve 
negatif (-1) değerlere göre karşılaştırılmıştır. Pozitif üstünlük açısından Görsel 
1’de “tarihsellik, farklılık, cephe karakteri, biçim,  peyzaj, benzerlik” kriterleri 
üstün gelmiştir. Negatiflik açısından “karmaşıklık, renk, geçirgenlik” kriterleri 
dezavantaj sağlamıştr.  Görsel 3’de pozitif üstünlük “anlaşılabilirlik, vurgu, yaya 
erişilebilirliği, karmaşıklık, renk, geçirgenlik” kriterleri açısından gözlenmektedir. 
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Negatif üstünlük ise “düzen, biçim, tarihsellik, farklılık” kriterlerinden 
kaynaklanmaktadır. Görsel 2’de pozitif üstünlüğü sağlayan “düzen, karmaşıklık, 
renk, doku, oran, geçirgenlik, benzerlik, biçim, yaya erişilebilirliği” kriterleridir. 
Negatif üstünlük “anlaşılabilirlik - görsel devamlılık, vurgu”  kriterlerinin 
ağırlıklandırılmış etkisi ile tespit edilmiştir (Şekil 9). 

Şekil 9: PROMETHEE Programında Üç Görünüşe İlişkin Pozitif ve Negatif Üstünlüklerin 
Ağırlıklandırılması 

 
Kaynak: Yazar tarafından oluşturuldu, 2020. 

“PROMETHEE” programında caddenin bütünlüğü açısından kriterlerin 
değerlendirilmedeki ağırlıklandırma ölçütleri; minimum, maksimum, ortalama, 
standart sapma gibi istatistiksel verilere göre elde edilmiştir (Şekil 10). 

Şekil 10:  PROMETHEE Programı ile Maçka Caddesi’ne İlişkin Üç Görüntüsünün Kriter 
Ağırlıklandırılması Minimum ve  Maksimum Değerler 

 
Kaynak: Yazar tarafından oluşturuldu, 2020. 
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“AHP” ve “PROMETHEE” yöntemi sonuçlarının GAIA düzleminde ifadesi kalite 
değeri en yüksek görüş (+1)’e yakın; yeşil renkte temsil edilmekte, (-1) kırmızı 
renkte görsel kalite etkisinin azaldığını göstermektedir. Buna göre Maçka 
caddesinde üç cadde görünüşünün pozitif - negatif üstünlüklerinin, belirtilen ana 
ve alt kriterlere göre karşılaştırılmasında üç cadde görünüşü içerisindeki en fazla 
mekân algısı ve kullanım yoğunluğu GÖRSEL 1, GÖRSEL 3, GÖRSEL 2 olarak 
sıralanmaktadır (Şekil 11). 

Şekil 11: GAIA Düzleminde Üç Cadde Görünüşünün Görsel Etkisinin Değerlendirilmesi 

 
Kaynak: Yazarlar tarafından oluşturuldu, 2020. 

5. Tartışma ve Sonuç 

Ulusal Mimarlık Neo - klasik dönem ve Osmanlı Sivil mimarisi vb. yapı stillerinden 
izler taşıyan Maçka Caddesi, İstanbul’un en eski yerleşimlerinden Harbiye 
Mahallesinde yoğun kullanıma sahip bir caddedir. Çalışmada Görsel 1’in Neo - 
klasik mimari üslup gösteren İTÜ Maçka Kampüsü (eski Maçka Silahhanesi)  ile 
yapı – eşik - cadde bütünlüğü ile caddenin karakterini güçlendirdiği tespit 
edilmektedir. Görsel algı açısından Mimar Giulio Mongeri tarafından Milano 
palazzolarından esinlenilerek tasarlanan Park Hyatt Maçka Palas Oteli görüş 
açısına giren Görsel 3’te de eşik detaylar aracılığı ile yoğun kullanılan bir diğer 
nokta olduğu sonucuna varılmıştır.  

Gehl (1987), kentsel mekânda durabilmenin önemli olduğunu ama en önemlisinin 
“kalma”  olduğunu vurgulamıştır. Maçka caddesinde yapılan saha çalışmasında 
Görsel 1’de İTÜ Maçka Kampüsü, Görsel 3’te Park Hyatt Maçka Palas Oteli’nin 
bulunduğu noktaların yoğun olduğu tespit edilmiştir. İnsanlar belirtilen mekanları 
fotoğraf çekmek, kalmak, beklemek amacıyla kullanmaktadır. Ayrıca Görsel 3’te İş 
Bankası Binası önündeki kamusal açıklık oluşturan; merdivenlerin dinlenme 
amacıyla kullanım yoğunluğu yaşadığı görülmüştür.    

Maçka Caddesi tarihsel özelliği yüksek bir caddedir. İstanbul 2 No’lu Kültür 
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından Harbiye Mahallesi’nin dahil edildiği 
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kararda Maçka Caddesi bölgenin tarihi dokusunun ve mimarisinin korunması 
kararı ile “sit alanı” kapsamına dahil edilmiştir. Caddenin tarihsel - kültürel 
geçmişinin korunması, Gestalt ilkelerinden “uyum ve ölçek kriterlerinin” mekânda 
süreklilik kazanmasını sağlamıştır. 

Tüm bu çıkarımlardan elde edilen sonuç şudur ki; insan hareketini yönlendirici 
temel etkenlerden biri yapılaşma düzenidir. Bir mekânın “yer” özelliği 
kazanmasında yapıya değer katan eşiklerin görsel algısının, çevresi ile ilişkisinin 
pozitif özellik göstermesi gerekmektedir. Dolayısıyla cadde diziniminin bir parçası 
olan eşikler, kentsel varlığın ve cadde karakterinin temel belirleyicileridir. İnsanlar 
kentsel çevrede uyarılma sonucundaki duygu ve davranışlarının etkilendiği 
alanları, yani bellek, öğrenme, hatırlama, problem çözme ve algılama noktasında 
kendileri ile özümseyebildikleri alanları kişiselleştirmektedir. Maçka Caddesi’nde 
de Gestalt algı kuramına dayalı analizler sonucunda yapıyı çevre ile bütünleştiren 
eşiklerin görsel algıyı arttırarak, yapılı çevrede kullanım yoğunluğunu artırdığı 
tespit edilmektedir.  
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Extended Abstract 

Introduction 

In terms of urban space layout, streets are corridors that create mobility, activity, 
interaction and urban image. Active streets are formed by structural components 
that add value to street life with their locations, usage types, forms and meanings. 
In this context, “thresholds” appear as details that enrich the current use and 
visuality of the street. In contemporary approaches, the perception of avenues and 
streets on the user is handled through the concept of "streetscape" (street 
view/street imagery).  The term streetscape is judged by the design quality of the 
street and the visual impact it creates. In this context, the visual effect is the 
situation in which an object is distinguished from others with its features such as 
texture, shape, size, color, size, scale.   As a result of synthesizing what is seen in 
the environment, the interpretation of "whole" or "similar" develops as a reactive 
impulse. Thus, a cognitive memory is formed in the urban environment and the 
individual can make "positive" and "negative" perceptual inferences about the 
environment in which he/she experiences belonging, familiarity and protection 
instinct.  Because of that the individual becomes a decision maker with perceptual 
inferences such as "satisfaction" or "dissatisfaction" in his/her communication 
with the environment. Thus, how does a good street or a quality urban street come 
into being? Many experts on this subject say, “divercity, coherence, scale, 
attractiveness and legibility etc. drew attention to urban design principles that 
constitute environmental preference criteria.  Because of that, each criterion that 
directs the design in the urban environment, such as form, texture, shape, size, 
color, creates a perceptual inference in the individual. In this way, it enables the 
passive or active interpretation of the space by detecting the differences and 
similarities in the space, and shapes the effect/reactive behavior that guides the 
movement of the individual in the architectural environment. Spaces, interior-
exterior, private-public are in constant interaction with each other. Streets that 
form urban public spaces gain meaning especially with their "sills".  Details that 
create the perception of threshold on the street; Sometimes a courtyard door 
provides a mass movement in the vertical direction in the form of building style, 
color, facade decoration details (eaves, porch, overhang, bay window, etc.), and 
sometimes a low step in front of the entrance door, a transition area created with 
landscape reinforcements (trees, shrubs, seating elements, etc.); ground floor uses, 
which Gehl emphasized many times in his works; cafes add movement to street life 
as eating-drinking, indoor-outdoor interaction corners. Therefore, the “thresholds” 
on the street are human; Behavior, action, belief, invention and emotions provide 
an impression of that place with different perceptual experiences, while creating a 
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socio-spatial interaction opportunity. Streets, which make up the majority of urban 
land use within the urban space organization, also bring historicity, cultural 
collective and identity to the city. It is seen that the streets, which stand out with 
their historical features, form a bridge between the past and the present. The 
sociological and cultural accumulations of the past, combined with the details used 
in the structural figures, create emotional reactions such as curiosity, research, and 
imagination in individuals who have the opportunity to experience the street and 
have a visually appealing effect. In addition, details that integrate with the 
perception of "threshold" such as the architectural style of the past period, systems 
integrated with the building, and art movements are important in terms of keeping 
the collective culture alive.  

Purpose:  Within the scope of the study, Gestalt and urban design principles that 
create visual perception and the visual effect of thresholds in the built 
environment are evaluated in Maçka. The visual effect of the “thresholds” on 
Maçka Street is determined by AHP-PROMETHEE-GAIA measurements from wide-
angle photographs and street views. Maçka Street, which constitutes the material 
of the study, is connected to Nişantaşı, one of the most popular places in Istanbul, 
and is among the few streets that represent Istanbul in terms of culture and 
history. Within the scope of the study, three wide-angle street photographs were 
taken. Structural details that create the perception of "threshold" in each photo 
frame in the three street views are specified in the street views, and visual 
evaluation analysis is evaluated through Gestalt and urban design principles.  

Method 

In the study, within the scope of harmony, diversity, scale, attractiveness, 
readability criteria as Gestalt and urban design principles; 

- As a compliance sub-criterion; facade character, order, landscape relation, 

-As a sub-criterion of diversity; complexity, color, texture, 

-As a sub-criterion of scale; proportion, similarity, form, 

-As a sub-criterion of attractiveness; historicity, permeability, difference, 

-As a sub-criterion of readability; comprehensibility- visual continuity, pedestrian 
accessibility, emphasis are specified as sub-criteria. In the study, with the help of 
Gestalt and urban design criteria, a visual survey was prepared with the content of 
visual impact rating, which includes the main criteria and sub-criteria, in order to 
determine which of the three street views on Maçka Street affects the visual 
perception the most, and the opinions of 10 experts (architect, urban design 
specialist, city planner, landscape architect) were taken. In the study prepared by 
using the comparative matrices of the AHP (Analytic Hierarchy Process) method, 
the highest priority of each criterion is calculated with pairwise comparisons and 
the effect of "thresholds" on street views is revealed with the scale evaluation 
specified between 1 and 9. With the PROMETHEE technique, the weight ratings of 
the gestalt and urban design principles that increase the visual effect of the 
"thresholds" on the street are determined over three street views. In visual impact 
assessment, the grading of "thresholds" between (+1) and (-1) and the "positive" 
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and "negative" effects of the visual impact of the street are determined through 
Gestalt and urban design principles. 

Discussion and Conclusion 

In the study, weighted rating determining the effectiveness of "threshold" elements 
on the character of the street; 

-In Visual 1, it has been determined that within the scope of historicity, façade 
character, emphasis, and layout sub-criteria, it has a positive effect on the 
character of the street by increasing the visual perception at the highest level. 

- In Visual 3, it has been determined that it increases the secondary visual effect on 
the street with the sub-criterion of emphasis, façade character, intelligibility-visual 
continuity. 

It has been determined that the visual 2 layout, clarity-visual continuity, emphasis, 
façade character increase the third-degree visual effect on the street. 

In the comparison of the positive and negative advantages of the three street views 
in Maçka Street, according to the main and sub-criteria, it was determined that the 
most space perception and usage density among the three street views can be 
listed as VISUAL 1, VISUAL 3, VISUAL 2. As a result, in this study; It has been 
determined that the "threshold", which adds value to the building, provides a 
positive feature on the street in the evaluation of visual perception. For this reason, 
it is concluded that “thresholds”, which are a part of the street sequence, are the 
main determinants of the urban existence and street character. In the study, which 
deals with Istanbul Maçka Street, it has been determined that the preservation of 
the historical-cultural background of the street increases the weighting degree of 
the "harmony and scale criteria" specified in the Gestalt principles, and provides a 
continuous urban mobility and density of use on the street. Therefore, as a result of 
the analysis based on Gestalt perception theory in Maçka Street, it has been seen 
that the thresholds that integrate the building with the environment increase the 
visual perception and increase the intensity of use in the built environment. 
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