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Abstract 

The Beyoğlu District, which forms the historical center of Istanbul along with 
the Historical Peninsula, has been the scene of significant transformations 
since the 1980s. In this context, Taksim Square and its surroundings are still 
undergoing changes and transformations today. In this study, it is aimed to 
investigate the change of physical and socio-economic structurein Taksim 
Square which is a historical feature that is experiencing change and 
transformation. It is also aimed to determine the satisfaction levels of the 
new application and determination of the application results in the field, and 
to determine the extent to which the area meets the user needs in Taksim 
Square.  Within the scope of this study, a survey study was conducted. In 
terms of the data obtained from the survey results, opinions and suggestions 
of users about Taksim Square and its surroundings were evaluated. In the 
user-based analysis method; it is thought that sustainable squares should be 
user-focused. 
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Özet 

Tarihi Yarımada ile birlikte İstanbul’un tarihi kent merkezini oluşturan 
Beyoğlu İlçesi 1980’lerden itibaren önemli dönüşümlere sahne olmuştur. Bu 
bağlamda Taksim Meydanı ve çevresi günümüzde de halen değişim ve 
dönüşümlere devam etmektedir. Bu çalışmada, değişim ve dönüşüm yaşayan 
tarihi niteliği olan Taksim Meydanı’nda fiziksel ve sosyo-ekonomik yapının 
değişiminin incelenmesi, alanda uygulanan proje sonuçlarının tespiti ve 
uygulamaya yönelik memnuniyet derecelerinin belirlenmesi, alanın kullanıcı 
ihtiyaçlarını ne ölçüde karşıladığının belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu çalışma 
kapsamında anket çalışması yapılmıştır. Anket sonuçlarından elde edilen 
veriler doğrultusunda, Taksim Meydanı ve çevresi hakkında kullanıcıların 
görüşleri ve önerileri değerlendirilmiştir. Kullanıcının temel alındığı analiz 
yönteminde; sürdürülebilir meydanların kullanıcı odaklı olması gerektiği 
düşünülmektedir. 
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1. Giriş 

Kentsel dönüşüm projeleri, genel olarak, 1990 sonrası süreçteki projeler de dahil 
olmak üzere, uygulama araçları, fiziksel mekandaki sonuçları ve ekonomik 
etkilerine ilişkin bir çok konuda eleştirilmişlerdir. Bu eleştiriler arasında en çok 
karşımıza çıkan fiziksel mekandaki iyileşmelere bağlı olarak sosyal yapının 
değişimi yoluyla, üst gelir gruplarının alana yerleşmesi ile düşük gelir gruplarının 
dışlanmaları şeklinde tanımlanabilen soylulaşma (gentrification) olgusudur. Bugün 
Avrupa’da örneklerini gördüğümüz pek çok dönüşüm projesinde bu sosyal yapı 
değişikliğine rastlamak mümkündür. 

Benzer süreçler, her ne kadar Avrupa ve Amerika örneklerine göre daha geç ortaya 
çıkmış olsa da, Türkiye özellikle İstanbul’da yaşanmaktadır. İstanbul’da yaşanan 
değişimler, hem kentin yasal ve yasadışı konut alanlarında ortaya çıkmış hem de 
Tarihi Yarımada, Haliç ve Beyoğlu’nda görülmüştür. Bu çerçevede, değişen 
büyüklüklerdeki kent parçaları kimi zaman bir sokak kimi zaman bir mahalle 
bütününde, değişik aktör ve süreçlerin öncülüğünde soylulaşma sürecini 
yaşamışlardır (İslam, 2003).  

Bu dönüşüm ve değişimlerin etkilerinin en yoğun olarak yaşandığı yer ise Beyoğlu 
ilçesi olmuştur. Eğlence, turizm ve kültür faaliyetlerinin yoğunlaştığı, hem yerli ve 
hem de yabancı birçok ziyaretçi ve turiste ev sahipliği yapan Beyoğlu İlçesindeki 
İstiklal Caddesi, Taksim meydanı ve çevresi, özellikle 1990 yılından itibaren bir 
dönüşüm sürecine girmiştir. Taksim Meydanı’nda yaşanan değişim ve dönüşümler 
özellikle fiziksel değişimler ve zorunlu fonksiyonel değişimler (kira artışları, 
cezalar, vb.) ve bunun sonucunda yaşanan sosyal değişim döngüsünü şeklinde 
ifade edilebilir. Günümüzde meydan ve çevresinde oldukça belirgin bir kullanıcı 
farklılığı bulunmaktadır. 

2. Meydanlar ve Kullanıcılar  

Meydanların, insanları çekmesinin asıl nedeni, o alanı kullanan insan faktörüdür. 
Alanı kullanan kişi sayısı ne kadar çok olursa, diğer kullanıcılar için alanın çekiciliği 
de o kadar artacaktır. Ayrıca yürüme, dinlenme, eğlenme, buluşma gibi etkinlikler 
için uygun düzenlemeler de kentliler için mekanı çekici kılacak diğer özelliklerdir 
(Barnet, 1982). Meydanlar değerlendirilirken, meydanların kullanıcılarda bir yer 
ve aidiyet duygusu oluşturması çok önemlidir. Bir ‘yer’e ait olma duygusu 
insanların çok önemli bir gereksinimi olup, bu duygunun gerçekleşmesi, o yerin 
kendine özgü ve oradaki insanları içine alan coğrafi, tarihsel, toplumsal, ve 
özellikle estetik değerlerinin oluşturduğu alan karakterine bağlıdır. 

Meydan kullanımında genellikle en yoğun saatlerin öğle ve öğleden sonra olduğu 
görülmektedir. Meydanların en fazla kullanılan noktaları ise hareketli manzaraya 
sahip noktalarıdır (Altınçekiç ve ark., 2014). Kullanıcı miktarındaki kadın 
yoğunluğu ise mekanın ne kadar canlı bir alan olduğunu gösterir (Randolph, 1984). 
Geçmişten günümüze kadar meydanlarda dini tören ve kutlamalar, ticaret, politika, 
eğitim, kültür ve sanatsal faaliyetler, ulaşım, iletişim ve rekreasyonel aktiviteler 
gerçekleştirilmiştir. Kent meydanlarının kent halkı için en önemli fonksiyonu 
rekreasyonel aktivitelere imkan sağlamasıdır (Barkul ve Tönük 1999).  
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3. Materyal ve Yöntem 

İstanbul, tarihin çok eski zamanlarından beri çeşitli medeniyetlere ev sahipliği 
yapmıştır. Bugün de ülkemizin en önemli ekonomik merkezidir ve halen çok 
zengin bir etnik ve kültürel yapıya sahiptir. Çok köklü ve kimlikli kentsel kamusal 
alanları bünyesinde barındırmaktadır. Ancak ekonomik aktivitelerin yoğunluğu ve 
ulusal ve uluslararası yatırımcıların kent üzerindeki yatırım istekleriyle beraber, 
kent toprakları özellikle son yıllarda yoğun bir dönüşüm içine girmiştir (TMMOB, 
2012).  

Taksim Meydanı, Cumhuriyet Dönemi anıları üzerine inşa edilmesi ile kentli 
belleğinde yerleşmiş, insanların buluştuğu enerji merkezi ve önemli bir kentsel 
odaktır. 

Şekil 1. Taksim Meydanı eski görünümü (Gülersoy, 1986) ve yeni görünümü.  

Tarihinden günümüze geçen süreç içinde, gelişen teknoloji ile hızla büyüyen kentin 
ihtiyaçlarını karşılamak için çevresiyle olan etkileşiminin göz önüne alınmadan 
gelişmesi, nüfus ile orantılı olarak artan araç trafiği ve yapılan düzenlemeler, 
meydanı kavşağa dönüştürmüş ve kimliğini kaybetme ile karşı karşıya gelmiştir. 
Çeşitli düzenlemelerle değişime uğrayan Meydan ve çevresinin kimliği irdelenerek 
günümüzde yenileme projesinin kullanıcılar üzerinde ve kent kimliğinde etkileri 
değerlendirilmiştir. Taksim Meydanı Yayalaştırma Projesi kapsamında yapılan 
düzenlemeler, yerinde fotoğraflanarak analiz edilmiştir (Şekil 2, Şekil 3, Şekil 4 ). 

Şekil 2: 1950’ler Taşkışla (Gülersoy, 1986) ve şuan alandaki gezi parkı (URL 1,2018). 
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Şekil 3: Osmanlı Dönemi’nde su maksemi (Gülersoy, 1986) ve yeni görünüm 

 

Şekil 4: 1960 yılları Taksim Meydanı ve AKM’nin görünüşü (URL 2, 2018) ve yeni 
görünüm 

Çalışma kapsamında kullanıcıların Taksim Meydanı ve çevresi hakkındaki 
yaklaşımlarının ve güncel durumundan memnuniyet düzeylerinin belirlenmesi için 
anket hazırlanmış ve kullanıcılara çeşitli sorular yöneltilmiştir. Anket çalışması ile 
Taksim Meydanı ve çevresinin günümüz değişimi ve güncel durumunun tespit 
edilmesi amaçlanmıştır. Kullanıcıların yapılan düzenlemelerden beğeni düzeyleri 
araştırılmıştır. Anketler, alanda bulunan 112 ziyaretçiye uygulanmıştır.  

Yapılan anketler sonucunda elde edilen verilerin değerlendirilmesinde SPSS 
(Statistical Package for the Social – Sosyal Bilimler İçin İstatistiksel Paket) paket 
programı kullanılmış ve frekans analizleri uygulanmıştır. 

4. Bulgular 

İstanbul’un en hareketli meydanlarından birisi kuşkusuz Taksim Meydanı ve 
çevresidir. Taksim Meydanı çevresindeki diğer kamusal alanlarla ve meydanlarla 
birlikte düşünüldüğünde kentli için oldukça geniş bir kullanım yelpazesi 
sunmaktadır. Her yaştan insanın uğrak mekanı olan Taksim Meydanı ve çevresi, 
kentin çoğu yerinden toplu taşıma olanaklarıyla kolay ulaşılabilir bir noktadadır. 
Kullanıcılar çeşitli amaçlar ile (alış-veriş, eğlence, iş, eğitim, buluşma noktası vb.) 
Taksim Meydanı’nı ziyaret etmektedirler.  
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Taksim meydanı ve çevresinin Yayalaştırma Projesi; Taksim Meydanı’nı araç 
trafiğinden arındırma ve yayaların kullanımına açma amacı ile hayata geçirilmiştir 
(URL 2, 2018). Geçmişten günümüze bir tarih barındıran bu alanın yeni görünümü 
birçok kitle tarafından eleştirilmektedir. Bu çalışmada araştırma alanı olarak 
seçilen meydanın kullanıcılar açısından memnuniyetinin belirlenmesi amacı ile 
anket yapılmıştır.  

Anket soruları dört aşamada toplamak mümkündür. İlk aşamada ankete katılan 
kullanıcıların demografik özellikleri göz önüne alınmıştır. İkinci aşamada ise 
kullanıcıların Taksim Meydanı’nı kullanım şekilleri ve Taksim Meydanı’nda 
rahatsız oldukları faktörler tespit edilmiştir. Üçüncü aşama, kullanıcıların Taksim 
Meydanı Yayalaştırma Projesi öncesi ve sonrası hali ile ilgili yazılı yorum yaptıkları 
aşamadır. Dördüncü aşamada donatılardan bahsedilmektedir. Taksim 
Meydanı’nda eksik görülen noktalar üzerinde durulmuştur.  

4.1. Demografik Özelliklerin Analizi 

Taksim Meydanı’nda kullanıcıların memnuniyet derecelerinin değerlendirildiği bu 
çalışmada toplam 108 adet anket yapılmıştır. Ankete katılan kullanıcıların %56,5’i 
kadın, % 43,5’i erkektir (Şekil 5). Kullanıcı miktarındaki kadın yoğunluğu mekanın 
canlı bir alan olduğunu göstermektedir. Şekil 6’da ankete katılan kişilerin meslek 
gruplarının dağılımı gösterilmiştir. Katılımcılarının meslek dağılımlarına 
bakıldığında, %33,9 en yüksek oranla ile ‘diğer’ adı altında çeşitli meslek 
gruplarından, onu takiben %27,6 öğrenci profilinin yüksek olduğu görülmektedir. 
Dolayısı ile o bölgede çalışan kişilerin oranı daha fazla çıktığı görülmüştür. Alan 
yakınında yer alan üniversite nedeni ile öğrenci sayısında fazlalık bu nedenle 
olduğu düşünülmektedir. Bunun yanında %0,8 ile öğretmen ve memur kategorileri 
en düşük oranı oluşturmaktadırlar (Şekil 6). 

Şekil 5. Cinsiyet dağılımı 
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Şekil 6. Meslek Grubu dağılımı 

 

Katılımcılara ne kadar süredir İstanbul’da yaşadıklarını öğrenmek amacıyla 
yöneltilen soruya göre, elde edilen veriler ise Şekil 7’de gösterildiği gibidir. 
Katılımcıların verdikleri cevaplara göre en yüksek oran; %56,2 ile 20 yıl ve üzeri 
olmuştur. En düşük oran ise; %5,3 ile 6-10 yıl arası İstanbul’da yaşayan 
katılımcılardan oluşmaktadır. Hem o bölgede çalışan hem de uzun süredir İstanbul 
da yaşayan bir profil tespit edilmiştir (Şekil 7). 

Şekil 7: Katılımcıların, İstanbul’da ikamet etme süresi 

 

4.2. Kullanımlara Göre Analizler 

Taksim Meydanı’nı ziyaret eden katılımcılar cinsiyetlerine ve amaçlarına göre 
belirlenmiştir. Kadın katılımcıların %22,22 ile yoğun olarak ‘alışveriş amaçlı’, 
erkek katılımcıların ise %13,88 ile yoğun olarak ‘buluşma noktası amaçlı’ 
ziyaretleri tespit edilmiştir. Toplamda katılımcıların %29,62’si ‘buluşma noktası 
amaçlı’ olduğu görülmüştür (Şekil 8). 
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Şekil 8: Katılımcıların, Taksim Meydanı ve çevresini ziyaret etme sebepleri 

 

Katılımcılara, Taksim Meydanı’ndaki Yayalaştırma Projesi ile ilgili bilgiler 
verildikten sonra proje ile ilgili düşüncelerini belirtmeleri istenmiştir: 

 Katılımcıların %62’si Taksim Meydanı Yayalaştırma Projesi kararının 
yerinde olduğunu, fakat Yayalaştırma Projesi sonucunda kullanıcıların 
yetersiz buldukları durumlar olduğu görülmüştür. Yetersiz bulunan 
durumlardan birincisi, araç trafiğinin kısmen yer altına alınması sonucunda 
günümüzde hala devam etmekte olan trafik sorunudur. İkinci durum, Gezi 
Parkı’nın yıkılıp yerine Topçu Kışlası, AVM veya otel gibi yapıların yapılması 
kararına verilen yanıtlardır. Katılımcıların tamamı Gezi Parkı’nın kesinlikle 
yok olmaması gerektiğini düşünmektedirler. Üçüncü durum ise meydanın 
yayalaştırma fikrinin beğenilmesi fakat sonucunda çok büyük ve yeşil alan 
açısından yoksun bölgelerin oluşmasını içermektedir. 

 %26,4 oran ile tespit edilen diğer görüş ise projenin olumlu olduğu 
yönündedir. Katılımcılar projenin ve proje sonrası ortaya çıkan 
‘Yayalaştırılmış Taksim Meydanı’nın başarılı olduğunu düşünmektedirler. 

 %11,6 oran ile tespit edilen diğer görüş ise, Taksim Meydanı’nda belirtildiği 
gibi bir projeye ihtiyaç olmadığı, proje öncesindeki Taksim Meydanı’nın 
günümüzdeki kullanımından daha yararlı olduğunu yönündedir. Yapılan 
değişiklerin alanı vasıfsız bir hale getirdiğini düşünmektedirler. 

Katılımcılara, ‘Taksim Meydanı’nın Tasarım Açısından En Büyük Eksikliği Nedir?’ 
sorusu yöneltildiğinde ise alınan yazılı yanıtlar sonucunda; 

 Katılımcılar en yüksek oran olan %60 ile Taksim Meydanı’nın sahip olduğu 
yeşil alanı en büyük eksiklik ve sorun olarak görmektedirler. Katılımcılar 
ikinci olarak %54 güvenliğin eksik olduğunu ve üçüncü olarak da %51 oranı 
ile kullanıcı yoğunluğundan rahatsız olmaktadırlar (Şekil 9). 
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Şekil 9: Meydanda görülen eksiklikler ve sorunlar 

 

Katılımcılara; kültür ve sanat merkezi olarak kabul edilen Taksim Meydanı, 
günümüzde meydan özelliğini korumakta mıdır?’ sorusu yöneltilmiş.  

 Alınan yanıtlara göre en yüksek oran %41,1 ile ‘Kısmen’ cevabı olmuştur, 
sonrasında %36,7 ile ‘Hayır’ cevabı görülmektedir. En düşük oranı ise 
%22,2 ile ‘Evet’ cevabı oluşturmaktadır (Şekil 10 ).  

Katılımcılara, ‘Taksim Meydanı’nın güncel durumundan memnun musunuz?’ 
sorusu yöneltildiğinde ise,  

 Alınan yanıtlara göre en yüksek oran %68,5 ile ‘Hayır’ cevabı olmuştur, 
sonrasında %25,0 ile ‘Kısmen’ en düşük oran ise %6,5 ile ‘Evet’ cevabı 
olmuştur (Şekil 11) . 

 
Şekil 10: Meydan özelliğini koruyor mu?            

 
Şekil 11: Güncel durumundan memnuniyet 

4.3. Donatılara Yönelik Analizler  

Katılımcılara donatılarla ile ilgili yöneltilen ilk soru ‘Meydan ve çevresinde donatı 
elemanları (oturma bankları, aydınlatma elemanları, çöp kutuları vb.) yeterli 
midir?’ sorusu olmuştur. Alınan yanıtlara göre en yüksek oran olan %54,8 ile 
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‘Kesinlikle Yeterli Değil’ olmuştur. En düşük oran ise %3,8 ile ‘Kesinlikle Yeterli’ 
olmuştur (Şekil 12). 

Şekil 12: Donatı elemanlarının değerlendirmesi 

 

Katılımcılara yöneltilen ikinci soru ise eksik gördükleri donatı elemanlarını 
seçmeleridir. Alınan yanıtlara göre en yüksek oran %55,6 ile ‘Oturma Elemanları’ 
eksik görülen donatı elemanıdır. İkinci sırada %45,4 ile ‘Çöp Kutuları’ En düşük 
orana ise %10,2 ile ‘Diğer’ donatı elemanlarından oluşmaktadır (Şekil 13). 

Şekil 13: Katılımcıların, Taksim Meydanı’nda eksik gördüğü donatılar 

 
 

Şekil 14: Günümüzde AKM önü dinlenme alanları  
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5. Tartışma ve Sonuç 

Yaşam kalitesini etkileyen fiziksel, sosyal, ekonomik, kişisel vb. çok sayıda etken 
olmasına ve bunların mekândan mekâna ve kişiden kişiye değişiklik göstermesine 
rağmen ekonomik canlılık, mekân hissi, kültürel aktiviteler, nitelikli konut stoğu, 
sağlık, spor, eğitim, alışveriş gibi hizmetlere kolay erişim, toplumsal örgütlülük 
(yaşanabilir, güvenli bir çevre yaratmak için organizasyon kurabilmek), 
sürdürülebilir bir çevre oluşturma ihtiyacı, güvenlik ve mahremiyet gibi bazı temel 
faktörlerin varlığı ana temalar olarak ortaya konmaktadır (Bilgiç ve ark., 2014). 

Meydanların çeşitli aktiviteler barındırması, kullanım yoğunluğunu arttırmaktadır. 
Bu aktiviteler; gösteriler, manzarayı izlemek, dinlenme alanlarında oturabilmek, 
meydanları çevreleyen binalarda gerçekleşecek sinema, tiyatro, konser, alışveriş, 
yeme-içme gibi etkinliklerdir.  

Meydanlar, kullanıcıların profili ile şekillenmektedir. Kentlilerin ihtiyaçlarını 
karşılayacak, isteklerine cevap verebilecek nitelikte tasarlanmalıdır. Her yaştan ve 
her kesimden insanın vakit geçirebileceği alanlar yaratılmalıdır. 

Katılımcılara Taksim Meydanı ve çevresini ziyaret etme sebepleri sorulduğunda ilk 
üç sebep; ‘Buluşma Noktası Amaçlı, Alış-veriş Amaçlı, Geçiş Amaçlı’ şeklinde 
olmuştur. Katılımcıların yanıtları ile elde edilen buluşma noktası, genellikle 
Cumhuriyet Anıtı ve çevresidir. Cumhuriyet Anıtı yıllar boyu tarihi ve değişmeyen 
konumu ile kullanıcılara göre Taksim Meydanı için bir semboldür. Bu demek 
oluyor ki Cumhuriyet Anıtı, Taksim Meydanı için vazgeçilemez bir objedir. Zaten 
meydana bir anlam, estetik ve fonksiyonel açıdan zenginlik kazandırmak için 
heykel ve plastik objelere yer verilmelidir. Bunlar kentin karakterini simgeleyecek 
özellikte olmalı ve meydana bir imaj kazandırmalıdır.  

Meydanda yeşil alanların oranı sert zeminden fazla olmamalıdır. Aksi takdirde 
mekan meydandan çok bir park niteliği kazanır. Anket katılımcılarına Taksim 
Meydanı Yayalaştırma Projesi hakkında sorular yöneltildiğinde; genel olarak, 
‘yayalaştırma’ fikrinin yerinde olduğunu fakat uygulamanın hatalarla dolu 
olduğunu belirtmişlerdir. Proje sonrasında çok fazla beton yüzeyin ortaya çıktığını 
düşünmektedirler.  

Meydanda bitkisel materyal kullanımıyla alanda değişik mekansal etkiler 
yaratılabilir. Dikkat çekmesi istenmeyen alanlar veya az görülmesi arzu edilen 
bölgeler bitkiler yardımıyla perdelenebilir. Kullanılacak bitkiler görsel açıdan da 
mekana zenginlik katmalıdır. Ayrıca bitkilerin yalnızca o andaki kullanımı değil, 
mevsimlere göre değişimi de göz önüne alınarak kullanılmalıdır. Yayalaştırma 
projesinde çevredeki görüş açısının genişlediği, son hali ile Harbiye ve Gümüşsuyu 
yönüne doğru yönelerek meydan özelliğini yitirmesine neden olmuştur. Bu kadar 
büyük bir beton, meydanın kullanıcılar tarafından algılanabilirliğini azaltmıştır 
(Şekil 15). Cumhuriyet Anıtı, meydana son anda eklenmiş sanatsal bir obje gibi 
durmaktadır. Araç trafiğinin yer altına alınmasıyla beraber yaya yolları 
daraltılmakta, sadece trafik değil yaya ve otobüs durakları da yer altına 
alınmaktadır. Bu durum engelliler başta olmak üzere alanın yaya kullanımını 
zorlaştırmaktadır. 
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Anket katılımcıları, Gezi Parkı’nın yıkılıp yerine Topçu Kışlası, AVM veya otel 
yapılma fikrine kesinlikle karşı çıkmışlardır. Hali hazırda yalnızca Gezi Parkı’nda 
bulunan yeşil alanlar, parklar ve su ögeleri yerine meydanda AVM ya da otel fikri 
kesinlikle doğru değildir. Katılımcıların, Meydan ve çevresinde eksik gördükleri 
donatı elemanı %55 oran ile oturma birimleridir. Özellikle Cumhuriyet Anıtı 
çevresi yoğun olarak kullanıldığı halde tek bir oturma birimine ve gölgelik elemana 
sahip değildir. Bu bölge kullanıcıların ihtiyaçlarına göre yeniden düzenlenmeli, 
vurgulayıcı ve dikkat çekici nitelikte tasarlanmalıdır. 

Şekil 15. Meydan ve çevresinin yoğun sert yapı uygulaması 

Katılımcılar, meydan ve çevresinin güncel durumundan memnun olmamakla 
birlikte meydanının sürdürülebilir olduğunu da düşünmemektedirler. Taksim 
Meydanı’nın zaman içerisinde tarihi dokusunu kaybettiğini ve dinamik yapısının 
bozulduğunu ifade etmektedirler. 

Bütün bu sonuçlar dahilinde geliştirilen önerileri bir cümlede özetlemek gerekirse, 
kentsel mekana nitelik kazandıran meydanlar, yayalara öncelik vermek kaydıyla, 
erişilebilir, ulaşılabilir, sürdürülebilir, fonksiyonel ve estetik yapıda olmalıdır. 
Meydanlar, bulunduğu kentin sosyo-ekonomik yapısı, kentlilerin profili ve 
ihtiyaçları doğrultusunda ve en önemlisi tarihi kimliğini koruyacak şekilde 
tasarlanmalıdır. 

Meydan ve çevresi, günümüze gelene kadar geçirdiği süreçlerle beraber, kullanıcı 
profilindeki değişim, bunun yanında kullanıcıların çalışma alanı ile ilgili 
memnuniyetinin giderek azalması ve bunu doğuran fiziksel değişimdeki yapılan 
hatalar, kentin her geçen gün meydansızlaşma sorunu ile yüzleştiğinin kanıtıdır. 
Kentlerde farklı kullanıcı grubunun yararlanabileceği çok yönlü planlama 
anlayışının benimsenmesi gerektiği, bunlar yapılırken mekansal potansiyel ve 
risklerin dikkate alınması unutulmamalıdır. 
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