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Öz: Amaç: Hastalara güven ve memnuniyet sağlayabilen, te-
daviyi destekleyici yaklaşıma sahip hasta odaklı sağlık mekânı 
tasarımları mekân-hasta/doktor/sağlık personelinin açısından 
değerlendirilecektir. Bu nedenle, hastalara güven ve memnuniyet 
duygusu veren hasta odaklı sağlık mekânı tasarımları- tedaviye 
destekleyici bir yaklaşımla birlikte-tasarımın hastalar üzerindeki 
etkilerini ve deneyimlerine örnek teşkil eden bu çalışmada sağlık 
iç mekanlarında çevresel grafik tasarım elemanları (fotoğraflar, 
illustratif, tipografik ve piktogramlar), kullanıcıların oryantasyon-
ları, bilgilendirmeleri ve mekân algıları gibi mekânsal deneyimini 
şekillendiren faktörler olarak ortaya çıkmaktadır. Bu çalışmada, 
bu tasarım unsurlarının sağlık alanlarındaki kullanıcı algısı üzerin-
deki etkileri araştırılmış ve hastane mekanlarında çevresel grafik 
tasarım unsurlarının belirlenmesinde ve aktif olarak etkileşimde 
rol oynayan tasarım kriterleri ele alınmıştır. Yukarıda sözü edilen 
gerçeklere dayanarak, bu araştırma hem mekân tasarımı hem de 
çevresel grafik tasarım bağlamında sağlık alanlarındaki grafiklere 
katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Yöntem: Araştırma mekânı 
olarak çevresel grafik tasarım elemanları açısından değerlendi-
rilmeye elverişli üç adet hastane belirlenmiştir. Bu hastanelerdeki 
elemanlar fotoğraflanarak mekanları sürekli veya geçici olarak 
deneyimleyen kullanıcı grupları üzerinde (hasta, doktor, sağlık 
personeli) anket uygulanmıştır. Bulgular ve Sonuç: Elde edilen 
istatistiksel verilere göre araştırma yapılan hastane mekanların-
daki tasarım elemanlarının beklenen etkileri sağlayamadığı göste-
rilmiştir. Sonuç olarak, hastane mekanlarında destekleyici tasarım 
anlayışına sahip çevresel grafik tasarım uygulamaları bütünsel 
bir dile sahip olmalıdır ve bu tasarım anlayışı ancak mimarlar, iç 
mekân tasarımcıları, grafik tasarımcılar ve endüstriyel tasarımcı-
ların iş birliğiyle sağlanabilir.

Anahtar Kelimeler: Sağlık Mekanı, İç Mekân Tasarımı, Görsel 
Kimlik

Abstract: Aim: Increased awareness of creating design solutions 
that can meet the social and psychological needs of patients in 
healthcare spaces highlights research on the psychology of place-
patient/ doctors/healthcare staff. Therefore, patient-oriented 
health space designs that provide a sense of trust and satisfaction 
to patients – along with a supportive approach to their treatment 
– are the points of departure in this study, while understanding 
the effects and experiences of design on patients. Environmental 
graphic design elements (photographs, illustrations, typography, 
and pictograms) in the interiors of hospitals emerge as the fac-
tors that shape the patient’s spatial experience, such as orientation, 
information, and perception of a space. In this study, the effects 
of such design elements on user perception in health spaces were 
investigated, and these design criteria that play a role in determin-
ing and actively interacting with the environmental graphic design 
elements in hospital spaces are encountered. Based on the above-
mentioned facts, this research aims to contribute to the graphics 
in health spaces in the context of environmental graphic design, 
with experience covering both fields. Method: Three hospitals, 
which are sufficient in terms of environmental graphic design el-
ements and have differences between them, were determined as 
the research places. The elements in these hospitals were photo-
graphed and surveyed on user groups (patients, doctors, health 
personnel) who experienced the places continuously or temporar-
ily. Results and Conclusion: It was demonstrated by statistical 
data that the elements in the investigated places could not provide 
the expected effects as a whole. As a result, environmental graphic 
design applications that have a supportive design understanding 
in hospital spaces should have a holistic language, and that de-
sign understanding can only be demonstrated with the cooperation 
of architects, interior designers, graphic designers, and industrial 
designers.
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Öz: Amaç: Erken çocukluk döneminde oyun; ruhsal ve beden-
sel gelişim açısından önemli bir etkinliktir. Söz konusu aktivite 
kadar önem taşıyan bir diğer etken ise oyun mekânlarıdır. Bu 
bağlamda çalışma, kapalı oyun mekânlarındaki tek tipleşmeyi 
ele alarak atmosfer ve donatı anlamında yaratılan yapay ortamı 
sorgulamaktadır. Araştırmanın temel amacı 3-6 yaş çocuklar 
için tasarlanan kapalı oyun alanlarında mekân- donatı ilişkisi-
nin ışık, renk, doku ve malzeme bağlamında analiz edilmesidir. 
Dolayısıyla bu mekânların çocuk gelişimi ve algısı üzerindeki 
etkileri değerlendirilecektir. Yöntem: Araştırma kapsamında 
çalışma alanı Ankara’da Cepa- Kentpark- Armada- Next Le-
vel- Panora ve Gordion alış-veriş merkezlerinde bulunan ka-
palı oyun mekânları olarak belirlenmiştir. Ankara’da belirlenen 
üniversitelerde görev alan akademisyen içmimar ve çocuk ge-
lişim uzmanlarına belirlenen oyun mekânları göz önünde bu-
lundurularak bir anket uygulanmıştır. İstatiksel veri analizleri 
SPSS Programı kullanılarak yapılmıştır. Bulgular: Araştırma 
kapsamında toplam 64 akademisyen içmimar ve çocuk gelişim 
uzmanına anket uygulanmıştır.  Mekânın algılanması ve dene-
yimlenmesi noktasında renk, ışık, doku ve malzemenin mekân- 
çocuk ilişkisi bağlamında sadece cinsiyet üzerindeki önemi 
yapılan istatiksel değerlendirmeye göre Ortalama ve Standart 
Sapma; Renk- 2,56 (1,36), Doku- 2,39 (1,39), Malzeme- 2,64 
(1,32) ve Işık- 2,19 (1,29) şeklinde değerlendirilmiştir. İki fark-
lı disiplinden uzmanlar için çocuk- mekân açısından değerlen-
dirildiğinde ön plana çıkan ölçütlerin başında yaratıcılık- 4,93 
(0.26)  ve güvenlik- 4,88 (0.43)  unsurları yer almaktadır. Bu 
rakamlar yapılan istatistik analizlerine göre 5 üzerinden an-
lamlılık değerini ve parantez içinde standart sapmaları göster-
mektedir. Sonuç: Bu çalışmada iki farklı disiplinden uzman 
görüşlerin kapalı çocuk oyun alanlarının tasarımı noktasında 
söz konusu ölçütlerin değerlendirilmesi noktasında benzer de-
ğerlendirmeler yaptıkları görülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Oyun Mekânları, Oyun Kuramları, Çocuk 
Gelişimi, İç Mekân Tasarım Kriterleri 

Abstract: Aim: In early childhood play; is an important ac-
tivity in terms of mental and physical development. Another 
factor that is as crucial as the activity’s itself is the playgrounds. 
In this context the study, examines the artificial environment 
created in the sense of atmosphere and fittings by addressing 
uniformization in indoor playgrounds. The main purpose of the 
study is to analyze the space-fittings relationship in the context 
of light, color, texture and material in indoor playgrounds de-
signed for children. Therefore, the effects of these spaces on 
child development and perception will be evaluated. Method: 
The field of inquiry has been determined as indoor playgrounds 
in Cepa-Kentpark-Armada-Next Level-Panora and Gordion 
shopping centers in Ankara. A questionnaire was applied to ac-
ademician interior designers and child development specialists 
working at the universities in Ankara. Statistical data analysis 
was made using the SPSS Program. Results: A total of 64 de-
signers and child development experts were surveyed within 
the scope of the research. The importance of color, light, texture 
and material only on gender in the context of space-child rela-
tionship at the point of perception and experiencing the space 
Color- 2.56 (1.36), Texture- 2.39 (1.39), Material- 2.64 (1,32) 
and Lighting- 2.19 (1.29). For experts from two different disci-
plines, creativity- 4.93 (0.26) and security- 4.88 (0.43) are the 
leading criteria when evaluated in terms of child-space. Conc-
lusion: In this study, it is seen that expert opinions from two 
different disciplines make similar evaluations in the design of 
indoor playgrounds. 

Keywords: Playgrounds, Play Theories, Early-Childhood De-
velopment, Interior Space Design Criteria 
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GİRİŞ

Fröbel (1904:21)’e göre “Oyun; erken çocuk-
luk döneminde bireysel gelişimin en büyük 
yansıtıcısıdır”. Oyun çocukların hayatında 
gerçek yaşam deneyimlerini ve onlara ilişkin 
öğeleri kapsar. Çocuklar oyun sayesinde sa-
hip oldukları meraklarını ve yaratıcılıklarını 
çok açık sergileyerek kendilerini ifade etmeyi 
ve sosyalleşmeyi öğrenirler. Başka bir deyiş-
le çocuklar oyun oynarken yaşadıkları çevre-
yi yeniden keşfetmektedir. Parry ve Archer 
(1974:18)’e göre ise oyunun iki yönü vardır; 
birincisi çocukları oyun mekânında tutabil-
mek, ikincisi oyunun eğitici yönüdür. Çok 
yönlülük ve çocuğun değişen zihinsel ihtiyaç-
larına cevap verebilmesi, oyun mekânları için 
eğitsel olarak en önemli noktadır. Dolayısıyla 
oyun oynamak çocuk gelişimi açısından ne 
kadar gerekli ise oyunun oynandığı mekânda 
o derece önem taşımaktadır. 

Çocuğun çevresi ile etkileşimi, çevrenin ço-
cuğa sunduğu imkânlara bağlıdır. Bu anlam-
da çocuk ne kadar çeşitli uyaran ile tanışırsa, 
farklı alanlardaki gelişimi de o kadar destek-
lenmiş olur. Bunun için çocukların fizyoloji-
si, psikolojisi, ihtiyaç ve gereksinimleri göz 
önünde bulundurularak oyun mekânının ya-
pılandırılması gerekmektedir (Read, 2007: 
235; Stankovic ve Stojic, 2007:73; Stankovic 
ve diğ., 2006:54). Bu bağlamda oyun mekân-
ları içerisinde yaratılan çeşitlilik, öğrenme 
olanaklarını artıracağından çocukların bu 
doğrultuda hem eğitimine hem de çok yönlü 

gelişimine katkı sağlayacaktır. Bu katkı ço-
cuğun ilerideki yaşamı üzerinde etkin bir rol 
oynayacaktır.

Dünyada kabul gören Piaget, Vygotsky, Wal-
dorf ve Montessori Kuramları da çocuk geli-
şimini farklı yönleriyle ele almaktadır. Piaget 
kuramında, algısal ve bilişsel gelişimde bir-
birini izleyen dönemleri ele alarak, algı süre-
cinde çocuğun deneyimler yoluyla öğrenmesi 
gerektiğini vurgulamıştır. Vygotsky (1985)’e 
göre bireyin gelişiminde bağlı olduğu sosyal 
ve kültürel doku da önemlidir. Çünkü çocuk 
zihni sadece kendi keşifleri sonucu meydana 
gelmez, çevre ve onun sunduklarıyla birlikte, 
kavramsal aletler zihinsel gelişime yardımcı 
olmaktadır (Palmer ve diğ., 2001:35). Rudolf 
Steiner tarafından ortaya atılan Waldorf kura-
mına göre çocukların yaşları ve gereksinim-
leri sürekli değişmektedir. Bu doğrultuda her 
bir olgu onların zihinsel gelişimleri açısından 
oldukça önemlidir. Bireysel ihtiyaçlar, duygu, 
düşünce ve hareket kapasitesi de bu ölçüde 
değişkenlik göstermektedir. Waldorf Kuramı, 
bireysel gelişim ve çevre bağlamı ile çocuk 
mekânlarındaki “özerklik” kavramının altını 
çizmektedir. Son olarak Montessori, “oyun 
çocuğun işidir” ifadesini kullanarak eğitim 
görüşünün sosyal uyum olduğunu belirtmek-
tedir. Montessori kuramında, çocuk mekânla-
rının çocukların işlevsel kullanımına uygun 
ve özgür yapıda tasarlanması ve düzenlenme-
si gerektiği savunulmaktadır. Bunun nedeni 
ise, duyu organları ile şekilleri, renkleri ve 
materyalleri özgürce keşfetmelerini sağla-
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maktır. Değişik materyaller ile çocuklara özel 
yapılandırılmış çevrede verilen eğitimin ço-
cukların zihinsel, duyusal ve motor gelişim-
lerine önemli etkileri olduğu belirtilmektedir 
(Yalçın, 2011: 87). 

Bu bağlamda çalışmanın çerçevesini oluştu-
ran bir diğer önemli nokta ise oyun mekânı-
nın yapılandırılmış bir çevrede olması gerek-
tiğidir. “Yapılandırılmış Çevre” hangi ölçekte 
olursa olsun bir mekânın ve/veya yerin kul-
lanıcının ihtiyaçlarını karşılaması yönünde 
oluşturulması ve tasarlanması olarak tariflen-
mektedir (Korpela ve diğ., 2002:395). Böy-
lece çocuk gelişimini destekleyen çevreler, 
çocuğun kullandığı mekânı deneyimleyerek 
öğrenmesine olanak tanıyacak ve gelişimini 
destekleyecek şekilde tasarlanması sağlana-
caktır. Bunun yanı sıra oyun mekanlarının 
tasarımında, çocukların fikirlerini araştırabil-
dikleri, esnek, düşündüren, çeşitlilik sunan, 
mahremiyet, özerklik ve güvenlik gereksi-
nimlerini karşılayabildikleri bir ortam yarat-
mak önem arz etmektedir (Poyraz ve Dere, 
2003:14). Dolayısıyla bu mekânlarda dene-
yimleyerek öğrenmek aslında çocuklara özgü 
mekânsal kurgu sayesinde olanaklı hale gel-
mektedir. 

Mekân; deneyim tasarımın fiziksel içeriğinin 
bir yansımasıdır. Deneyim tasarımının fizik-
sel içeriği kullanıcı deneyiminin somut saf-
halarına dayanır.  Çocukların eylemin içinde 
etkin rol oynaması mekânsal deneyim ile 
doğru orantılıdır. Bu yüzden çocukların ma-

cera, hayal, aidiyet, özerklik gibi mekânsal 
gereksinimlerini karşılaması ve hareket etme 
sürecinde, zihinlerinde, bulundukları mekânı 
nasıl düşündüklerine değinerek bedenin fark-
lı çevrelerdeki hareket ve duruşlarının fark-
lılaşma nedenleri düşünülmelidir. Bunun ya-
nında mekânın çocukların algısını çok yönlü 
uyarması, onları mekânda yoğun bir biçimde 
etkin kılar (Pallasmaa, 2005:31).

Her çocuğun farklı özellikleri düşünülerek 
kurgulanmış zengin içerikli mekânlarda, ço-
cuğun bu mekân ile ilişki kurması mümkün 
kılınabilir. Böylece çocuklar mekânda doğru 
‘uyarıcılar’ ile karşılaşarak ‘mekânsal dene-
yim’ yoluyla öğrenme olayını gerçekleşti-
recektir. Mekân, fiziksel varoluşun dışında 
onun bir parçası olan ve onu etkileyen beden 
ile birlikte ele alınması gereken çok yönlü̈ bir 
kavramdır (Lefebvre, 2014: 68). Mekân ile 
ilk defa karşılaşan beden, onu algılamaya ve 
gözlemlemeye başlar ve burada geçirdiği za-
man süresince kendini mekânsal deneyimin 
içinde bulur. Mekân ile bedenin ilişkisinde 
mekânın imkânları ve bedenin katkıları dene-
yimin çeşitlenmesinde büyük önem taşımak-
tadır (Merleau-Ponty, 2014: 58). Dolayısıyla 
mekânsal deneyimde en önemli belirleyici 
“Algı” faktörüdür. Mekânı algılama aşama-
sında kullanıcı mekânı bütünü ile duyumsa-
mak adına tüm duyuları ile hareket eder. Do-
layısıyla araştırma kapsamında özellikle iç 
mekân ölçeğinde çocukların duyumsal algısı-
nı etkileyen ışık, renk, doku ve malzeme gibi 
ölçütler ele alınmaktadır. Çünkü söz konusu 
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kavramlar kullanıcının mekân algısını yön-
lendiren ve oluşturan temel öğelerdir. Bahsi 
geçen mekânsal öğeler alt bileşenleriyle ço-
cukların gelişimini destekleyen fiziksel de-
neyimler sağlamaktadırlar. Fiziksel ve sosyal 
çevrenin oluşturduğu uyarıcıların çocuklar 
için bir deneyim, keşif ve öğretiye dönüştüğü 
gerçeği; çocuklar için tasarlanan mekânların 
önemini vurgulamaktadır (Weinstein, 1987: 
205). Bu anlamda kurgulanmış oyun mekân-
larının çocuk gelişimine her yönüyle katkı 
sağlaması gerektiği gerçeği bir kez daha or-
taya konmuştur. Bu noktada iç mekân tasa-
rımcılarının çocukların öğrenmesine, keşfet-
mesine ve deneyimlemesine katkı sağlayan 
en önemli enstrümanları; renk, ışık, doku ve 
malzemedir. Bu ölçütlerin temel alınma ne-
deni kullanıcının mekânda ilk olarak algıla-
dığı ölçütler olmasıdır. Bu kriterlere uygun 
olarak tasarlanan mekânlarda çocuklar kendi-
lerini rahat hissederken, aynı zamanda çev-
resiyle daha kolay etkileşime girmesi ve sos-
yalleşmesi sağlanmaktadır (Theemes, 1999: 
41). Bu nedenle, çocuk mekânı oluştururken 
çocukları birden fazla uyaranla tanıştırarak 
farklı deneyimler edinmelerini sağlamak ge-
rekmektedir.

ARAŞTIRMA PROBLEMİ

Günümüzde bünyesinde birden fazla ge-
reksinimi karşılayan alanlarda kapalı oyun 
mekânlarının hızla çoğaldığını görmekteyiz. 
Örneğin alış- veriş merkezlerinde kullanıcı-
lar başka ihtiyaçlarını giderirken çocuk kul-

lanıcıların bu alanlardaki oyun mekanlarında 
sıkça vakit geçirdiği görülmektedir. Ticari 
bir bakış açısı ile beklenti ve kaygılarla hızla 
çoğalan bu mekânlarda, mekânsal kurgunun 
niteliksiz ve yetersiz örneklerinin yayılıyor 
olması dikkat çekmektedir. 

Oysa oyun mekânlarının; çalışmanın giriş bö-
lümünde vurgulandığı gibi, daha kapsamlı bi-
leşenlerle birlikte düşünülmesi ve mekânların 
baştan kurgulanarak yapılandırılması gerekti-
ği görülmektedir. Çünkü çocukların mekân-
sal uyarımı ve deneyimi mekânın onlara sun-
duğu imkânlar sayesinde sağlanmaktadır. Bu 
mekânlar çocukların gelişimini ve algısını 
önemli ölçüde etkilemektedir. Bu nedenle, 
söz konusu mekânlar çocuk-mekân ilişkisini 
kuvvetlendirmek adına tasarım sürecinin en 
başından kurgulanmalıdır.

Bu noktada araştırmanın temel amacı özellik-
le kapalı oyun mekânlarında çocuk kullanı-
cıların gelişimine katkı sağlayan mekânların 
tasarlanmasında dikkat edilmesi gereken un-
surların saptanmasıdır. Bu bağlamda kullanı-
cıların algı düzeyini etkileyen aynı zamanda 
iç mekân tasarımının önemli öğeleri ile ilişki 
kurulmuştur. 

KAPSAM

Araştırma kapsamında Ankara’da bulunan 
Cepa- Kentpark- Armada- Next Level- Pano-
ra ve Gordion alış-veriş merkezlerinde bulu-
nan kapalı oyun mekânları belirlenmiştir. Adı 
geçen alış-veriş merkezlerinde bulunan kapa-
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lı oyun alanlarında araştırmanın yürütülmüş 
olmasının nedeni bu alanlara katılımcıların 
kolaylıkla erişebilir olmasıdır. Aynı zaman-
da seçilen mekânlarda kullanıcı yoğunluğu-
nun fazla olması bu alanların seçilmesinde 
etkili olmuştur. Araştırmanın kapalı oyun 
mekânlarına odaklanma nedeni bünyesinde 
birden fazla gereksinimi karşılayan alanlar-
da niteliksiz kapalı oyun mekânlarının hızla 
artmasıdır. Bu nedenle çocuk oyun mekân-
ları, özellikle çocukların gelişimi söz konu-
su iken ticari amaçlar arka planda tutularak 
tüm yönleriyle tasarlanmalıdır. Bu bağlamda 
belirlenen kapalı oyun mekânları, Ankara’da 
bulunan çeşitli üniversitelerde görev yapan 
toplam 64 akademisyen içmimar ve çocuk 
gelişim uzmanlarına uygulanan anket ile de-
ğerlendirilmiştir. Örneklem alanı olarak se-
çilen Cepa- Kentpark- Armada- Next Level- 
Panora ve Gordion alış-veriş merkezlerinde 
bulunan kapalı oyun mekânları katılımcılar 
tarafından gözlemlenerek bir anket çalışması 
ile değerlendirilmiştir. Alış- veriş merkezle-
rinin içinde yer alan bu mekânlardan Cepa 
AVM ve Next Level AVM’de bulunan oyun 
alanı dışında hepsi tek ve ayrılmış mekân-
lardır. Günde ortalama 250 kullanıcının bu 
mekânları ziyaret ettiği mekân işletmecile-
ri tarafından ifade edilmiştir. Cepa’da Joker 
Mağazası içinde yer alan oyun alanı Joker-
land, Kentpark’da Macera Adası, Armada’da 
Rollhouse, Next Level’da -1. Kat ortak alan-
da bulunan oyun alanı, Panora’da Joyland ve 
Gordion’da Gordi Kids Club örneklem olarak 

belirlenmiştir.

ARAŞTIRMA YÖNTEMİ

Her bilimsel çalışmada olduğu gibi bu çalış-
mada da öncelikli olarak ilgili kaynaklar ta-
ranarak kavramsal çerçeveye açıklık getiril-
miştir. Bununla birlikte Ankara’da belirlenen 
kapalı oyun mekânları üzerinden Ankara’da 
daha önce belirtilen üniversitelerde görev ya-
pan akademisyen çocuk gelişim uzmanları 
ve mekân tasarımcılarına (içmimar) bir anket 
uygulanmıştır. Katılımcılar anket sorularını 
beş bölümden oluşan anket 32 akademisyen 
içmimar ve 32 akademisyen çocuk gelişim 
uzmanı olmak üzere toplam 64 kişiye uy-
gulanmıştır.  İstatiksel veri analizleri SPSS 
Programı kullanılarak yapılmıştır. Anket so-
ruları katılımcıların her mekânı gözlemlemesi 
sonucu cevaplandırılmıştır. Anket kapsamın-
da araştırmanın temelini oluşturan iç mekân 
tasarım ölçütlerine referans veren mekânsal 
deneyim, uyarım ve algı kavramları ışığın-
da alt başlıklar belirlenerek anket soruları 
oluşturulmuştur. Bu noktada mevcut kapalı 
çocuk oyun alanları üzerinden yapılan anket 
çalışmasında yer alan uzman görüşlerinin de 
katkılarıyla ideal çocuk oyun alanları tasarım 
kriterleri belirlenmeye çalışılmıştır. Anketin 
taslak formundaki problemleri belirlemede 
kritik bir öneme sahip olan ve araştırmanın 
hedef kitlesi ile benzer özelliklere sahip bir 
grup üzerinde yapılacak ön uygulama geçerli 
ve güvenilir sonuçlar elde etmek adına önem 
taşımaktadır (Büyüköztürk, 2005:11). Bu ne-
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denle araştırma kapsamında gerçekleştirilen 
ön uygulama/test ile çalışmanın güvenilirli-
ği ölçülmüş ve yapılan testte göre cronbach 
alpha değerinin 0.68 olduğu görülmüştür. Bu 
anlamda “güvenli” olarak değerlendirilen 
çalışma ile alış-veriş merkezlerindeki kapalı 
oyun mekânlarının çocuk gelişimi açısından 
“yapılandırılmış” olması gerektiği; ışık, renk, 
doku ve malzeme gibi uyarıcılar ile deneyim 
ve öğreti alanları olması gerektiği gerçeği bir 
kez daha ortaya konmaktadır.

Anket beş bölümden oluşmaktadır; birinci 
bölümde yaş, cinsiyet ve eğitim düzeyi gibi 
demografik bilgiler yer alırken bunun yanın-
da katılımcıların çocuk gelişim uzmanı ve 
içmimar olup olmadığı ve bu kişilerin mes-
lekteki tecrübesi sorgulanmaktadır. İkinci bö-
lümde oyun mekânlarını yapılandıran tasarım 
kriterleri: Erişilebilirlik, Güvenlik, Estetik, 
Kişisel Mekân, Yaratıcılık, Düzen, Zorlayı-
cı (Mekânda zihinsel gelişimi güçlendiren 
düşünsel yaklaşımlar), Sınırların Yönlendi-
riciliği, Hiyerarşi ve Özerklik gibi bağımsız 
değişkenli boyutlar şeklinde değerlendiril-
miştir. Çalışmanın ana kısmı olan üçüncü bö-
lümde yöneltilen anket soruları kendi içinde 
dört başlık altında incelenmiştir. Bu bölümde 
çocukları mekânsal anlamda uyaran ve dene-
yim kazandıran; Işık, Renk, Doku ve Malze-
me başlıklarını, katılımcılar Mekân Algısı, 
Düzen, Bilgilendirme, Alan Bölme, Yön-
lendirme, Cinsiyet, Yaş Grubuna Uygunluk, 
Mekânda Çeşitlilik başlıkları altında değer-
lendirmiştir. Anketin dördüncü bölümünde 

Oyun ekipmanları ise Farklı Oyun Olanak-
ları Sağlaması, Güvenlik, Çocuk Gelişimi, 
Erişebilirlik, Mekân Algısı, Düzen ve Dizi-
lim, Özerklik/Hiyerarşi/Mahremiyet, Estetik, 
Zorlayıcı, Yaş, Mekâna Uygunluk bağımlı 
değişkenler ile katılımcıların iş deneyimi ve 
eğitim düzeyine göre karşılaştırılmıştır. Son 
bölüm de ise; belirlenen oyun alanları üzerin-
den yapılması beklenen değerlendirme için 
3 adet açık uçlu soru bulunmaktadır. Sorular 
aşağıda belirtilmiştir.

1. Oyun alanlarını değerlendirdiğinizde ço-
cuk gelişimi açısından en önemli faktör ve 
nedenini belirtiniz?

2. Mevcut çocuk oyun mekânlarının eksikle-
rini belirtebilir misiniz?

3. Sizce oyun mekânlarındaki ekipmanlar ço-
cukların gelişimi açısından özgün olmalı mı-
dır? Neden?

ARAŞTIRMA HİPOTEZLERİ 

H1: Çocuk gelişim uzmanları ve içmimarlar 
kapalı oyun mekânlarında ışık, renk, doku ve 
malzeme kullanımı açısından mekânı farklı 
değerlendirir. 

H2: Kapalı oyun mekânlarında içmimarlar ve 
çocuk gelişim uzmanlarının görüşleri oyun 
ekipmanları açısından farklıdır. 

H3: Oyun mekânlarında; ışık, renk, doku ve 
malzeme kullanımının; mekân algısı, düzeni, 
bilgilendirmesi, çeşitliliği, alan bölmesi, yön-
lendirmesi, cinsiyeti, yaş grubuna uygunluğu 
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açısından büyük oranda etkileri bulunmakta-
dır. 

KURAMSAL ÇERÇEVE

Algılama sürecinde sadece görme duyusu 
değil, koklama, tatma, işitme ve dokunma 
duyularını hep birlikte ele almak gerekmek-
tedir. Çünkü bu süreç, bütün duyularla birlik-
te gerçekleşmektedir. Bir mekânı algılama-
da, mekânsal bellek ve mekânın algılanarak 
bellekte kodlanması süreçleri yer almaktadır. 
Mekânı algılama aşamasında kullanıcı görme, 
işitme, dokunma, koklama ve denge duyuları 
ile mekânı bütünüyle duyumsamayı hedefler. 
Oyun mekânlarında tüm yapısal öğeler çocuk 
için bir uyarım ve deneyim aracıdır. Bu an-
lamda mekân algısı ile ilişkilendirilen alt baş-
lıklar; Düzen, Bilgilendirme, Çeşitlilik, Alan 
Bölme, Yönlendirme, Esneklik ve Hiyerarşi 
(Hughes, 2009: 32; Brown 2008: 8; Moore ve 
diğ., 2000: 80; Theemes, 1999:41) şeklinde 
tanımlanmaktadır. Oyun mekanlarında dene-
yim ise; Edimsellik (Gerçeklik), Yaratıcılık, 
Motivasyon, Zorlayıcılık (Mekânda zihinsel 
gelişimi güçlendiren düşünsel yaklaşımlar), 
Estetik, Güvenlik, Özerklik, Mahremiyet, Eri-
şilebilirlik, Aidiyet (Hughes, 2009: 42; Read, 
2007: 236; Moore ve diğ., 2000:82) gibi 
alt kavramları ifade etmektedir. Son olarak 
mekânsal uyarım başlığı altında; Işık, Renk, 
Doku ve Malzeme (Day ve Midbjer, 2007: 
38; Dee, 2001:214) aracılığı ile kullanıcılar 

üzerindeki etkisi incelenmiştir. Bu nedenle 
araştırma kapsamında uygulanan anket ça-
lışmasında yer alan sorularda, değerlendir-
me kriterleri bu kavramları konu almaktadır. 
Böylece bu çalışma ile bu kavramların tasarı-
ma ne derece yansıtıldığı, çocukların duyula-
rını uyararak oyun mekânlarında ‘deneyimle-
yerek öğrenme’ konusunda ne oranda başarı 
sağlandığı ortaya konacaktır. 

Oyun Mekânlarında Işık, Renk, Doku ve 
Malzeme 

Bir mekânın temel unsurları olarak tanımla-
yabileceğimiz ışık, renk, doku ve malzeme 
kullanıcıya mekânsal anlamda farklı dene-
yim, uyarım ve algı yaşatmaktadır. Çalışma 
kapsamında ele alınan mekânların kullanıcı-
larının erken çocukluk dönemindeki bireyler 
olması araştırmanın içeriğine farklı bir boyut 
katmaktadır. Çünkü bu bireylerde duyular 
yetişkinlere oranla daha ön plandadır. Bu ne-
denle çocuk oyun mekânı tasarımları önem 
arz etmektedir. Şekil 1’de çocuk gelişimini 
destekleyen oyun mekanlarında dikkate alın-
ması gereken temel ilişkilere yer verilmiştir. 
Araştırmanın giriş kısmında değinildiği gibi 
çocuk kullanıcıların “deneyimleyerek öğren-
mesi” adına yapılandırılmış oyun mekânla-
rında Şekil 1’de yer alan ölçütler önem taşı-
maktadır.
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Şekil 1. Çocuk Gelişimini Destekleyen Oyun Mekanları İçin Temel Ölçütler

Bu bağlamda tüm bu öğeler bir oyun mekânı 
tasarlarken temel alınması gereken tasarım 
ölçütleri olarak değerlendirilebilir. Her bir 
parametrenin bir bütün olarak değerlendiril-
mesi ve her birinin mekânın algılanması ve 
deneyimlenmesi noktasında bir belirleyici ol-
duğunun bilinmesi gerekmektedir. Bu nokta-
da iç mekân tasarımının temel öğeleri olarak 
işaret edilen ışık, renk, doku ve malzeme ise 
Şekil 1’de yer alan alt başlıkları besleyen ve 
iç mekânda kullanıcının algısını ve deneyim-
lerini etkileyecek önemli unsurlar olarak kar-
şımıza çıkmaktadır.

Oyun Mekânlarında Renk

İnsan çevresiyle sürekli etkileşim halindedir. 
Özellikle de fiziksel ve zihinsel gelişimin 

henüz tamamlanmadığı erken çocukluk dö-
neminde çevresel etkenler büyük önem taşır. 
Duyuların yoğun olarak kullanıldığı bu dö-
nemde çocuk, kendisi ve çevresini algıladık-
larıyla anlama, kavrama ve anlamlandırma 
çabası içerisindedir. Çevresini deneyimlerken 
hareket eder, duyularını kullanır, meraklarına 
cevap arar yani araştırır, düşünür, anlama be-
cerisini geliştirir ve kavradıklarını dile döker. 
Ancak gelişiminin niteliği çevresel etmenlere 
bağlıdır. Bu nedenle, çocuğun değişen gerek-
sinimlerini karşılayacak, çok yönlü gelişimi-
ni çeşitli uyarıcılarla destekleyecek, görsel 
algı gelişimine uygun mekânların tasarlan-
ması gereklidir (Çukur ve Güller, 2011:25). 
Bu bağlamda “Renk” önemli bir ölçüttür.

Gibson, Ecological Theory of Visiual Percep-
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tion (1986:72)’a göre çocukların yetişkinle-
re oranla çevresinden edindiği bilgi çok yo-
ğun ve karmaşıktır. Çocuklar doğuştan etkin 
algılayıcıdırlar. Bu yüzden onlar doğuştan 
araştırma, keşfetme, ilgilenme, bilgi edinme, 
çevresindeki cisimleri ayırt etme motivasyo-
nuna sahiptirler.  Çocuklar çevrelerinde bu-
lunan zengin bilgi kaynakları tarafından gü-
dülenerek uyarılmaktadırlar (Day ve Midbjer, 
2007:23). Bu uyarıcı kaynaklardan biri de 
renklerdir. 1960’ların başından ortaya konan 
teorilerle renklerin, çocukların eğitimi ve öğ-
retimi noktasında etkin bir rolü olduğu ifade 
edilmektedir. “Erken çocukluk döneminde 
çevreden daha fazla bilgi alınır ve bu kullanı-
cıların çevredeki değişiklikleri betimleme ye-
teneği zamanla gelişir. Renklendirme, birçok 
materyalde kolayca değiştirilebildiği için ide-
al bir tasarım unsurudur. Renk aynı zaman-
da beyinde kodlama ve tanıma süreçlerinde 
önemli rol oynar. Renkler görsel hafızanın 
gelişmesine yardım ederken aynı zamanda bir 
çevredeki şekillerin ve sinyallerin anlaşılma-
sına katkıda bulunabilir.” (Birren, 1980:25). 
Bu anlamda oyun mekanlarında renk kullanı-
mı çocukların algılama ve deneyimleme nok-
tasında önemli bir tasarım ölçütüdür.

Renklerin birçok etkisi göz önüne alındığın-
da, uygun renklerin görme duyusunu koruya-
bildiği, insanların çalışmasını kolaylaştıran 
bir ortam oluşturabildiği, fiziksel ve zihinsel 
sağlığı iyi yönde etkileyebildiği yapılan çeşit-
li çalışmalarla ortaya konmuştur. Dolayısıyla 
renklerin iç mekân tasarımında bilinçsiz bir 

şekilde kullanılması kullanıcı üzerinde olum-
suz etkilere de neden olabilir; tedirginlik, asa-
biyet, ilgisizlik ve davranış bozuklukları gibi 
etkiler yaratabilir (Birren, 1980:24). 

Smith (2008:314)’e göre renk, kullanıcının 
psikolojisini, davranışlarını ve aynı zamanda 
algısını etkilemekte ve mekânın atmosferi-
ni tanımlamaktadır. Bu nedenle çocuk oyun 
mekânlarının tasarımında doğru renklerin 
kullanılması onların zihinsel ve bedensel ge-
lişimi açısından büyük önem taşımaktadır.

Altı yaşına kadar çocuklar, daha açık ve can-
lı renkleri (kırmızı sarı ve turuncu türevleri) 
tercih ederken, aktivite odaklı güdülenmiş 
olup, hisleri ve düşünceleri tarafından motive 
edilirler. Erkek çocuklar, kırmızı rengi kızla-
ra göre daha uzun süre benimserler (Day ve 
Midbjer, 2007:21). 

Yedi yaşından küçük çocuklar için renklerin 
insanın içini ısıtması ve iyiliği temsil etmesi, 
o rengin fiziksel görünüşünden daha önemli-
dir.  Onlar iç dünyalarını çevreleri kadar canlı 
deneyimlerler ve ‘içsel renkler’ -iç dünyala-
rındaki tamamlayıcı görüntü, ruh halleri üze-
rinde daha baskın bir etkiye sahiptir (Birren, 
1980: 27). 

Çocuklar her zaman aynı atmosfere sahip bir 
çevrede bulunmamalıdır. Onlar durmaksızın 
farklı şeyler yapar, araştırır, maceraya atılır, 
hayal eder ve yaratımda bulunurlar. Daha 
sonra yorulur, kabuğuna çekilir, somurtur, 
oraya buraya koşturur, iş birliği yaparlar. Du-



MTD
www.mtddergisi.com

ULUSLARARASI HAKEMLİ TASARIM VE MİMARLIK DERGİSİ
Ocak / Şubat / Mart / Nisan Yıl: 2021 Sayı: 22 Kış İlkbahar Dönemi

INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF ARCHITECTURE AND DESIGN 
January / February / March / April Year: 2021 Issue: 22 Winter Spring Semester

ID:467 K:660
ISSN Print: 2148-8142 Online: 2148-4880

(ISO 18001-OH-0090-13001706 / ISO 14001-EM-0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 10002-CM-0090-13001706)
(Marka Patent No / Trademark)
(2015/04018 – 2015/GE/17595)

10

ULUSLARARASI HAKEMLİ
TASARIM MİMARLIK DERGİSİ

INTERNATIONAL REFEREED
JOURNAL OF DESIGN AND ARCHITECTURE

PRINT ISSN: 2148-8142 - ONLINE ISSN: 2148-4880

(SAYI: 22 YIL: 2021 - ISSUE: 22 YEAR 2021)

PRINT ISSN: 2148-4880 - ONLINE ISSN 2148-8142

rumlarına ve faaliyetlerine uyum sağlamak 
veya durumlarını iyiye götürmek için çocuk-
lar birçok farklı atmosfere (karanlık-aydınlık, 
canlı-mat, aktif olunan-hayal kurulan) ihtiyaç 
duyarlar. Farklı yaşlar, günün farklı zamanla-
rı, mevsim ve hava durumu farklı aktiviteleri 
beraberinde getirir, dolayısıyla bu aktiviteler-
de farklı ruh hallerine yol açmaktadır (Gür ve 
Zorlu, 2002: 65). Soğuk renklerin sakinleşti-
rici, sıcak renklerin heyecanlandırıcı-canlan-
dırıcı etkisi vardır. Bu bilgiler ışığında renk-
lerin işlevsel, estetik ve simgesel kullanımı 
önem kazanmıştır. Fonksiyonları birbirinden 
ayırma, ölçeği vurgulama, hareketlilik, yön 
bulma, simgesel anlam, güvenlik, kimlik ka-
zandırma vb. amaçlı kullanımı tasarlanmalı-
dır. Örneğin çocuk hastanelerinde korkunun 
önüne geçme, ilgiyi başka yöne çekme amaç-
lı kullanılabilir. Kontrastve koyu renkler al-
gıyı kolaylaştırmaktadır. Ayrıca, daha sakin 
bir ortam yaratmak, hareketi kontrol etmek 
için soğuk renk tonlarının kullanımı öne-
rilmektedir (Olds, 1989’dan aktaran; Read 
ve diğ. 1999:418). Sıcak renklerin havadaki 
titreşimleri daha kuvvetli olduğu için, soğuk 
renklere oranla gözü daha önce etkilediği bi-
linmektedir ve bu doğrultuda çocukların ilk 
ilgilendikleri renk kırmızıdır (Çukur ve Gül-
ler, 2011:28). Sahip oldukları özellikler ve in-
sanlar üzerindeki güçlü etkileri nedeni ile ha-
yatın her alanında renklerle iletişim halinde 
oluruz. Her bir rengin insan üzerindeki etkisi 
farklı anlamlar içerir. Kırmızı renk; güven, 
hâkimiyet ve sevgi duygusu uyandırır. Aynı 

zamanda enerji, aktivite ve hareket duygusu 
verir. İnsanlarda iç tepkisel duyguları ve hüz-
nü ortaya çıkartır. Ayrıca; ciddi, tehlike, güç 
ve asalet işaretidir. Sarı renge psikolojik an-
lamda bakılacak olursa aktif duyguların sim-
gesi olarak nitelenebilir. Kullanıldığı mekân-
da uyarıcı, neşe ve mutluluk veren, dikkat çe-
kici etkiler yaratır. Ayrıca, sarının açık tonla-
rı, alanları genişleterek büyütür. Zihin uyarıcı 
etkisi olan ve iletişim kurmayı kolaylaştıran 
bir etkisi vardır. Sarı renk; sevinç uyandırır, 
rahatlatır ve zekâ geliştirici bir renktir. Ana 
renk grubunda bulunan tek soğuk renk mavi-
dir. Mavinin tonları açıldıkça uzaklığı ve son-
suzluğu temsil eder. Mavi psikolojik olarak 
insanlar üzerinde, anlaşma, uzlaşma, rahatlık, 
sükûnet ve dinlendirici etki yaratır. Yeşil; in-
san psikolojisinde temiz bir doğayı, kırları 
ve ferahlığın çağrışımlarını uyandırır. Tüm 
renkler içinde en sakin, sessiz ve hareketsiz 
olanıdır. Yeşil saygı, adalet ve güveni temsil 
edebilirken, abartılması megaloman, otoriter 
ama küstah, alaycı bir ifade gibi duygular ya-
ratabilir (Özdemir, 2005:393).

Renkler, renk kodlaması ile farklı alanları 
ayırt etmekte, alanın önemli özelliklerini be-
lirtmekte, birbiriyle fonksiyonel olarak bağ-
lantılı alanları göstermekte ya da çevre için 
önemli bir bilgiyi ön plana çıkarmakta kulla-
nılabilirler. Bu yüzden bazı önemli yapılarda 
renkleri kullanmak, görsel baskınlık sağlaya-
rak algıda ve yön bulmada büyük katkı sağ-
lamaktadır (Dalke ve diğ., 2005:252) (Görsel 
1-2).
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Görsel 1. Renk Kodlama Örnekleri1

Görsel 2. Çocuk Mekânlarında Renk Kullanımı Örneği2

1  www.coolhunter.com
2  https://www.archdaily.com/office/zpz-partners

Çevreyi canlı tonlarla ve parlak ara renklerle, 
renklendirmek çocukların duyusal uyarıları-
nı geliştirir (Read, 2007: 237). İç mekânda 
renklerin kullanımı ile bir objeyi, şekli ya da 
konumu tanımlamak aynı zamanda kullanıcı-
ları belli bir alana yönlendirmek mümkündür. 
Renklerin kullanımı, mekânsal ilişkinin ku-
rulması noktasında özellikle okul öncesi (3-6 
yaş) çocuklarda önem taşımaktadır. 

Renkler bireyleri psikolojik ve fizyolojik et-
kisi altına alarak sinir sistemi fonksiyonlarını 
ve hormonlar ile ilgili aktivitelerini etkiler; 
estetik ve duygusal değerleri uyarırken diğer 
duyuların uyarılmasına yardımcı olmaktadır.  
Renk kavramı deneyimlerle ilişkilendirildi-
ğinde ise insan hayatında yön bulma, fonksi-
yonları birbirinden ayırma, simgesel anlam, 
estetik, kimlik kazanma vb. kavramları oluş-
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turmaktadır. Özellikle erken çocukluk döne-
minde renk algısı ve renk tercihi kavramları 
çok önemlidir. 

Bu bilgiler doğrultusunda renklerin simgesel 
ve işlevsel kullanımı ön plana çıkmaktadır. 
Çocuklar mekânı deneyimlerken renk, ışık, 
doku ve malzeme gibi uyaranlara ihtiyaç duy-
maktadır. Çocuğun eğitiminde ve gelişiminde 
uyarıcı bir etki sağlamak için sınıflandırma, 
görsel algı, nesneler arası mekân ilişkisi, gör-
sel bellek alanlarına yönelik renk kullanımı 
ve şekil zemin ayırımına ihtiyaç vardır. Dola-
yısıyla bir oyun mekânı tasarlanırken, renkte 
zıtlık veya uyumu zeminden tavana, duvar-
dan donatı elemanlarına kadar düşünülmesi 
ve tasarım kurgusunun ihtiyaca yönelik ol-
ması gerekmektedir.

Oyun Mekânlarında Doku ve Malzeme

Bir mekânda bulunan canlı ya da cansız, ha-
reketli ya da hareketsiz bütün varlıklar ken-
dini ifade eden bir doku düzenine sahiptir. 
Dokunun görme yoluyla zihne ulaştırdığı 
etki, objelerin görsel dokusunu oluşturur. Bu 
görsel dokular çizgi, renk, motif ve tonlar ile 
meydana gelmektedir ve insan üzerinde farklı 
duygular oluşmasını sağlamaktadır. 

Bu sistemler ve onların altında yatan nöro-psi-
kolojik mekanizmalar; Gescheider, Verrillo 
ve çalışma arkadaşları tarafından yürütülen 
deneylerle karakterize edilmiştir. Dokular 
algılanırken, eş zamanlı olarak birçok duyu 
organımız bu mekanizmanın içinde yer al-

maktadır. Örneğin, doku yüzeyinin dokunsal 
olarak incelenmesine genellikle görsel ve di-
ğer duyumsal uyarımlar eşlik eder; genellik-
le dokunulan yüzeyin yapısını görebiliriz ve 
sıklıkla dokuyu incelerken parmaklarımızdan 
çıkan sesleri duyabiliriz (Cagg, 2013:8). 

Aslında, duyumsal yöntemleri ayrı olarak de-
ğerlendirdiğimizde, dokuların ayırt edilmesi 
dokunarak yaptığımız seslerle (Lederman, 
1979:94), sadece dokunuşla ve görüntüyle 
(Lederman, 1979:98) başarılı bir şekilde al-
gılanabilmektedir.

Çocuk oyun mekânları oluşumunda renk ile 
birlikte dokunun da önemi büyüktür. Çocuk-
lar fiziksel çevreyi algılamak ve tanımak için 
çeşitli sayıda duyu organına ihtiyaç duymak-
tadırlar. Bulundukları çevrede var olan uya-
rıcıları göz, kulak ve diğer duyu organlarıyla 
fark ederek o çevreye adapte olmaya çalışır-
lar. 

Çeşitli davranışsal, beyin-görüntüleme ve 
nöro-psikolojik çalışmalar araştırma kapsa-
mında belirtilen çıkarımı destekleyerek ‘doku 
algılama sürecinin genel olarak şekil algıla-
ma sürecinden farklı olduğu’ göstermektedir. 
Dokular, renkler gibi şekillerin yüzeyinde 
birliktelik ve çeşitlilik sağlandıkça, insanların 
dokunma duyusu ile hissettikleriyle bağlan-
tı kurmasını sağlamaktadır. Doku örüntüsü 
ölçekli olarak kabadan inceye doğru ayarla-
nabilir ve yan yana ya da azalan bir şekilde 
pürüzlüden pürüzsüze doğru düzenleyerek 
mekân tasarımında çocuklara farklı bilgiler 
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kodlayabilir (Bilge, 2017: 154; Dee, 2001: 
214). Örneğin; Doku örüntüsü, ilgi, bilgi, 
ödül, eğlence kaynağı ve eğitim için bir araç 
olarak kullanılabilir. Doku örgüsü alanlardaki 
değişiklikleri belirtmek için, alanların fonk-
siyonlarını ve özelliklerini göstermek için, 
hangi oyun parçasının doğru ya da yanlış ol-
duğunu belirtmek için kullanılabilir. 

Mekân algısında büyük bir öneme sahip olan 
doku, mekânın görsel değerlerine etki eder-
ken aynı zamanda mekân-malzeme arasında-
ki ilişkiyi de kapsayan önemli bir kavramdır. 
Çünkü bir mekânın oluşumunda kullanılan 
malzeme o mekâna dokusu ile katılmaktadır 
(Sinofsky ve Knirck, 1981:17). Bu nedenle 
mekân tasarım öğelerinden biri olarak ifade 
edilen doku aynı zamanda malzeme ile bire-
bir ilişki içerisindedir. Doğru malzeme seçi-
mi ile tasarlanan oyun alanlarında; 3-6 yaş 
grubu çocukların algılama ve deneyimleme 
becerileri geliştirlerek desteklenmesini sağla-
mak mümkün olacaktır.

Oyun Mekânlarında Işık

Işık, yalnızca nesneleri algılamak için değil 
onları tanımak, anlamlandırmak ve zihinsel 
süreçlere katkı sağlayarak görsel performan-
sı önemli ölçüde kolaylaştırması açısından iç 
mekân tasarımında önemli bir öğedir (Coles 
ve House, 2012:120). Bu bağlamda söz konu-
su ışık kaynağı doğal yani gün ışığı ve/veya 
yapay ışık kaynakları olabilir.

Farklı dalga boylarındaki ışıklar kan basıncı-
nı, nabzı, solunum sıklığını, beynin işlevselli-
ğini ve biyoritmini etkiler. Wurtman (1975)’e 
göre; “Işık, su ve yiyeceklerden sonra vücut 
fonksiyonlarını kontrol eden en önemli çev-
resel etkidir.’’ (Wurtman, 1975:69).

Işık kavramında parlaklık, renklendirme, yön, 
zıtlık ve zaman gibi parametreler tasarım kri-
terleri açısından oldukça önemli bir yere sa-
hiptir. Bu parametreler aydınlatma ve mekân 
tasarımını önemli ölçüde etkilerken aynı za-
manda duyguları çağrıştırmak için önemli bir 
rol oynar (Grangaard,1995:13) (Görsel 3). 
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Görsel 3. Oyun Mekânında Kullanılan Aydınlatma Örnekleri 3

3  https://www.archdaily.com/office/zpz-partners

Aynı zamanda doğal ve yapay aydınlatma ile 
güvenlik, erişilebilirlik, ilgi çekici çevreler ve 
görsel uyarılma, stresin azalması, yer duygu-
su ve mekânsal yönelme hissi, yol ve yön bul-
madaki kolaylık, enerji verimliliği gibi kav-
ramlar, bugün anlamlandırılan bir noktaya 
gelmiştir (Dalkea ve diğ. 2006: 253). Dolayı-
sıyla, oyun mekânında gün ışığı ya da yapay 
aydınlatma çocukların mekân algısı üzerinde 
etkin bir uyarıcı ve deneyimleme aracıdır. 

Çocukların oyun türüne ve mekân çeşidine 
göre kullanılabilecek duyumsal bir veri kay-
nağıdır. Çünkü daha öncede ifade edildiği 
gibi özellikle çocuklarda mekânsal deneyi-
min; duyuların, mekânın ve bedenin bir ara-
ya gelmesinden oluşan bir süreç olduğu ve 
o mekânı öğrenirken temel araçlarının renk, 

doku, ışık ve malzeme olduğu mekânı yapı-
landırırken göz ardı edilmemesi gereken bir 
noktadır.

Tüm bu bilgiler oyun mekânlarının tasarım 
ölçütlerini ortaya koymaktadır. Oyun mekân-
larında uyarım ve deneyimin belirleyicile-
rinden ışık, renk, doku ve malzeme özelinde 
mekân tasarımı ve çocuk gelişimi konusunda 
uzman kişilere uygulanan anket çalışması ile 
nitelikli bir değerlendirme yapılması hedef-
lenmektedir.

BULGULAR 

Anket çalışmasının birinci bölümünde yaş, 
cinsiyet ve eğitim düzeyi gibi demografik 
bilgilerin yanında uzmanlık alanlarını soran 
bilgilerle birlikte uzman kişilerin eğitim dü-
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zeyi ve mesleki tecrübeleri sorgulanmaktadır. 
Anket çalışması, akademisyen çocuk gelişim 
uzmanları ve içmimarlar eşit sayıda olmak 
üzere toplam 64 katılımcı ile gerçekleştiril-
miştir. Anketin birinci bölümünde yer alan 
demografik bilgiler ışığında katılımcıların 
%78’i kadın %22’i erkektir. Çalışma sadece 
kendi alanında en az yüksek lisans yapmış 
uzmanlar tarafından yürütüldüğü için kadın 
erkek sayısı eşitliği sağlanamamıştır. Çalış-
maya katkı sağlayan uzmanlardan %63’ü 
yüksek lisans %37’i ise doktora eğitimini ta-
mamlamıştır. Bu çalışmada katılımcılardan 
%40’ı 1-5 yıl, %22’i 6-10 yıl ve %38’i 11 yıl 
ve üzeri mesleki tecrübeye sahiptirler. Katı-
lımcıların %20’si 18-25, %58’i 26-35, %16’sı 
36-45, %5’i 46-55 ve %1’i 56 yaş ve üzeridir.

Mekânsal deneyimin gerçekleştirilmesi adına 
Şekil 1’de kavramsal çerçevede ifade edildiği 
gibi kriterler oluşturulmuştur. Anket çalışma-
sının ikinci bölümünde katılımcılardan belir-
tilen başlıklar doğrultusunda çocuk gelişimi 
ve mekân ilişkisi açısından Az önemli (1)’den 

Çok önemli (5)’ye doğru bir değerlendirme 
yapmaları istenmiştir. Likert tipi değerlen-
dirme ölçüsü olarak ifade edilen bu yöntem; 
genelde katılımcının bir konu hakkındaki tu-
tumunu, görüşünü ya da davranışını ölçmek 
için kullanılır. Söz konusu ölçütlerin hem 
mekân tasarımında hem de çocuk gelişimin-
deki önem derecesine bakıldığında iki farklı 
disiplinden elde edilen sonuçlar benzer çık-
mıştır. Katılıcımlar eğitim düzeyi ve iş dene-
yimine göre; erişilebilirlik, güvenlik, estetik, 
kişisel mekân, yaratıcılık, düzen, zorlayıcı ve 
sınırların belirleyiciliği başlıklarını değerlen-
dirdiğinde iki farklı disiplinden uzmanlar için 
Tablo 1’de görüldüğü gibi ön plana çıkan ve 
daha önemli bulunan kriterler başta yaratı-
cılık ve güvenlik olmak üzere erişilebilirlik, 
estetik, kişisel mekân, düzen ve yönlendirme 
olmuştur. Zorlayıcı, sınırların belirleyici-
liği ve hiyerarşi kriterleri ise önemli olarak 
değerlendirilmiştir. Çalışmaya destek veren 
katılımcıların eğitim düzeyi ve iş deneyimi 
benzerlik göstermektedir. 
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Tablo 1. Oyun Mekânlarında Belirlenen Kriterlerin Eğitim Düzeyine ve Mesleki  
Deneyimine Sahip Uzmanlar Tarafından Değerlendirilmesi

Eğitim Düzeyi İş Deneyimi

Y.Lisans Doktora 1-5 yıl 6-10 yıl 11 yıl üzeri

Bağımlı Değişkenler Ortala-
ma(SS)

        

Erişilebilirlik 4,61 (0,63) 4,63 (0,64)  4,69 (0,54) 4,50 (0,76)  4,63 (0,64)

Güvenlik  4,84 (0,43)  4,79 (0,58)  4,88 (0,43)  4,71 (0,61)  4,83 (0,48)

Estetik  4,08 (0,78) 4,25 (0,73)  3,92 (0,68)  4,21 (0,80)  4,33 (0,76)

Kişisel Mekân  4,16 (0,85)  4,33 (0,81)  4,08 (0,89)  4,14 (0,94)  4,46 (0,65)

Yaratıcılık  4,87 (0,34)  4,92 (0,28)  4,85 (0,36)  4,93 (0,26)  4,92 (0,28)

Düzen  4,18 (0,83)  3,96 (0,95)  4,04 (0,87)  4,21 (0,80)  4,17 (0,96)

Zorlayıcı  3,32 (1,11)  3,29 (1,12)  3,27 (0,96)  3,21 (1,25)  3,46 (1,17)

Sınırların Belirleyiciliği  3,76 (1,10)  3,50 (1,10)  3,54 (1,14)  3,86 (0,94) 3,75 (1,15)

İşaretlerin Eğlenceli ve Yön-
lendiriciliği

4,21 (0,74)  4,08 (0,88)  4,00 (0,89)  4,29 (0,61)  4,29 (0,75)

Hiyerarşi ve Özerklik 3,39 (1,17)  3,67 (1,20)  3,50 (1,30)  3,36 (1,00)  3,67 (1,16)

Çalışmanın ana konusunu oluşturan üçüncü 
bölümünde ise, çocukları mekânsal anlamda 
uyaran duyusal boyutlar; renk, doku, malze-
me ve ışık/aydınlatma başlığı altında Mekân 
Algısı, Düzen, Bilgilendirme, Alan Bölme, 
Yönlendirme, Cinsiyet, Yaş Grubuna Uygun-
luk, Mekânda Çeşitlilik olmak üzere katılım-
cılar bağımsız değişkenler ile bir değerlendir-
me yapmıştır. Bu değerlendirmede her iki di-

siplinden uzmanlar rengi, dokuyu, malzeme-
yi ve ışığı teker teker belirtilen alt başlıklara 
göre değerlendirmiştir. Bu değerlendirmede 
renk kullanımının, doku kullanımının, malze-
me kullanımının ve aydınlatma kullanımının 
mekânsal algıyı ne derece etkilediği ve önemi 
yine 1(Hiç önemli değil)’den 5 (Çok önem-
li)’e kadar değerlendirilmiştir (Tablo 2).
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Tablo 2. Renk, Doku, Malzeme ve Işık/Aydınlatmanın Mekân Algısı Bağlamında Değer-
lendirilmesi

Renk Doku   Malzeme
Işık/Aydınlat-
ma

Bağımlı Değişkenler
Ortala-
ma(SS)  

Ortala-
ma(SS)  

Ortala-
ma(SS)   Ortalama(SS)  

Mekân Algısı 4,48  (0,73) 4,47  (0,90) 4,42  (0,79) 4,59  (0,70)

Düzen 3,94  (1,02) 3,84  (1,08) 3,94  (0,97) 4,05  (0,99)

Bilgilendirme 4,33  (0,77) 3,92  (1,01) 4,05  (0,93) 4,00  (1,11)

Çeşitlilik 4,22  (0,89) 4,28  (0,82) 4,38  (0,84) 3,81  (1,06)

Alan Bölme 4,17  (0,93) 3,98  (1,03) 4,16  (0,85) 3,83  (1,09)

Yönlendirme 4,30  (0,92) 3,86  (1,15) 4,14  (0,94) 4,00  (1,03)

Cinsiyet 2,56  (1,36) 2,39  (1,39) 2,64  (1,32) 2,19  (1,29)

Yaş Grubuna  
Uygunluk 3,72  (1,41) 4,00  (1,15) 4,45  (0,90) 3,52  (1,41)

Mekânda Çeşitlilik 4,08  (0,98) 4,09  (0,97) 4,27  (0,85) 3,84  (1,08)

Yapılan çalışmada bağımlı değişkenlerden 
mekân algısı kriteri iki farklı disiplinden katı-
lımcılar arasında sig.0,005 ölçeğinde anlamlı 
olarak farklılık göstermiştir (Tablo 2). İçmi-
marlar ve çocuk gelişim uzmanlarının bağım-
sız değişkenleri renk, doku, malzeme ve ışık 
bağlamında değerlendirdiklerinde mesleki 
tecrübeleri ve yaş aralıkları anlamlı bir fark-
lılık oluşturmamaktadır. Çocuk mekânları 
tasarımında iki farklı disiplinin uzmanları da 
çok yakın cevaplar vermiştir.

Çalışmanın kavramsal kısmında belirlenen 
kriterler uzman kişiler tarafından da önemli 
bulunmuştur. Ancak Tablo 2’de kullanıcının 

kız ya da erkek çocuk olması gelişimleri açı-
sından mekânın renk, doku, malzeme ve ay-
dınlatma yoluyla algılanması noktasında di-
ğer bağımsız değişkenlere oranla çok önemli 
olmadığı görülmektedir.

Oyun mekânlarında kullanılan oyun ekip-
manlarının çocuk gelişimi açısından iki farklı 
disiplinden uzman görüşler tarafından değer-
lendirilmiş ve çalışmanın bağımsız değişken-
lerini önemli bulmuştur. Uzmanların eğitim 
düzeyi ve iş deneyimlerine bakıldığında ve-
rilen cevaplarda anlamlı bir farklılık yoktur 
(Tablo 3). 
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Tablo 3. Oyun Mekânlarında Kullanılan ‘Oyun Ekipmanlarının Farklı Eğitim Düzeyine 
ve İş Deneyimine Sahip Uzmanlar Tarafından Değerlendirilmesi

 Eğitim Düzeyi      İş Deneyimi

   Y. Lisans      Doktora         1-5 yıl       6-10 yıl
 11 yıl 
üzeri

Bağımlı Değişkenler  Ortalama(SS)

Farklı Oyun Olanakları 
Sağlaması 4,89 (0,31) 4,75 (0,60) 4,92 (0,27) 4,93 (0,26) 4,71 (0,62)

Güvenlik 4,89 (0,31) 4,75 (0,67) 4,96 (1,19) 4,86 (0,36) 4,71 (0,69)

Çocuk Gelişimi 4,84 (0,37) 4,83 (0,56) 4,92 (0,27) 4,86 (0,36) 4,75 (0,60)

Erişilebilirlik 4,58 (0,59) 4,29 (0,85) 4,58 (0,57) 4,50 (0,76) 4,38 (0,82)

Mekân Algısı 4,29 (0,89) 4,21 (0,88) 3,96 (0,95) 4,43 (1,01) 4,54 (0,58)

Düzen ve Dizilim 4,34 (0,90) 3,92 (0,92) 4,19 (0,89) 4,43 (1,08) 4,08 (0,88)

Özerklik/Hiyerarşi/Mah-
remiyet 4,05 (0,95) 4,04 (0,85) 3,92 (1,01) 4,07 (0,91) 4,25 (0,79)

Estetik 4,03 (0,97) 3,96 (0,95) 3,73(1,00) 4,43 (0,85) 3,38 (1,12)

Zorlayıcı 3,71 (1,22) 3,38 (1,27) 3,81 (1,16) 3,64 (1,33) 3,38 (1,27)

Yaş Grubuna Uygunluk 4,74 (0,50) 4,75 (0,53) 4,73 (0,53) 4,71 (0,46) 4,79 (0,50)

Mekâna Uygunluk 4,24 (1,05) 4,54 (0,65) 4,08 (1,09) 4,36 (1,00) 4,71 (0,46)

Çalışmada katılımcıların açık uçlu sorulara 
verdikleri cevaplar, terimler sözlüğü kullanı-
larak kodlaması yapıldıktan sonra karşılıklı 
kodlama güvenilirliği sağlanmıştır. Bu kod-
lama bir katılımcının vermiş olduğu cevap-
ların, karşılıklı iki farklı katılımcı tarafından 

tekrar yapılmasıyla ve cevapların birbiriyle 
ne kadar tutarlı olduğunu anlamak amacıyla 
yapılmıştır. Tablo 4’de yer alan terimler söz-
lüğü, kodlama sırasında tutarlılığı sağlamak 
açısından bir rehber olmuştur.
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Tablo 4. Açık Uçlu Soruların Kodlanmasında Kullanılan Terim Sözlüğü

Terim Sözlüğü  

Çeşitlilik
Çocuk mekânlarında bulunan ekipmanların ve mekân tasarımlarının bir-
birlerinden farklı olması

Erişilebilirlik
Oyun mekânlarında çocukların mekâna ve ekipmanlara kolay ulaşımı, 
erişimi.

Gelişim Tasarlanan oyun mekânlarının çocukların fiziksel ve bilişsel gelişimine 
yardımcı olması 

Güvenlik Oyun mekânlarının çocukların konforu için güvenli olması

Sağlık Oyun mekânının temiz ve sağlıklı olması

Mahremiyet Oyun mekânları sınırlarının belirlenerek çocuklara özel alanlar sağlanması

Malzeme Kullanılan malzemelerin çocuk sağlığına uygun olması

Yaş-Oyun 
İlişkisi Oyun mekânının yaş gruplarına ve cinsiyete uygun tasarlanmış olması

Öğrenme Kullanılan oyun ekipmanlarının öğrenmeye yardımcı olması

Özgünlük Oyun mekânlarının birbirine benzer, anonim olması

Tasarım Prob-
lemleri Oyun alanlarında kullanıcı- mekân- donatı ilişkisinin sağlanması 

Yaratıcılık
Oyun mekânlarında bulunan ekipmanların çocukların yaratıcılığının ge-
lişmesine yardımcı olması

Anket çalışmasında yer alan açık uçlu 3 soru 
için iki farklı disiplin, içmimar ve çocuk geli-
şim uzmanlarının cevapları değerlendirilerek 
benzerlikler ve farklılıklar tespit edilmiştir. 
Uzmanlar ‘Oyun alanlarını değerlendirdi-
ğinizde çocuk gelişimi açısından en önemli 
faktör ve nedenini belirtiniz?’ sorusuna en 

önemli faktörün güvenlik olduğunu ifade et-
mişlerdir.  

Katılımcıların her bir açık uçlu soruya ver-
dikleri cevaplar iki farklı disiplin için kar-
şılaştırılarak Tablo 4’de belirtilen terimlerin 
kodlanmasıyla benzerlik ve farklılıklar Tablo 
5’de değerlendirilmiştir. 
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Tablo 5. Açık Uçlu Soruların Disiplinlere Göre Sınıflandırılması 

       1. Soru   2. soru   3. Soru

Çeşitlilik Çocuk Gelişimci 0 0 2

İçmimar 3 5 4

Erişilebilirlik Çocuk Gelişimci 2 0 0

İçmimar 5 1 2

Gelişim Çocuk Gelişimci 2 0 0

İçmimar 0 0 0

Güvenlik Çocuk Gelişimci 10 0 3

İçmimar 14 3 4

Sağlık Çocuk Gelişimci 3 1 0

İçmimar 8 4 0

Mahremiyet Çocuk Gelişimci 0 2 0

İçmimar 4 4 2

Malzeme Çocuk Gelişimci 3 1 0

İçmimar 11 6 0

Yaş-Oyun İlişkisi Çocuk Gelişimci 2 2 1

İçmimar 4 8 5

Öğrenme Çocuk Gelişimci 0 0 0

İçmimar 1 0 0

Özgünlük Çocuk Gelişimci 7 3 8

İçmimar 15 3 21

Tasarım Problemleri Çocuk Gelişimci 0 0 0

İçmimar 6 6 1

Yaratıcılık Çocuk Gelişimci 1 1 5

  İçmimar 7 3 7

Güvenlik faktörü her iki disiplinden uzman-
lar tarafından çocuk oyun alanlarında çocuk 
kullanıcıların gelişimi açısından önemli bu-

lunmuştur. Çocuk oyun oynadığı mekânı ve 
orada sunulan oyuncakları tek başına keşfe-
derek deneyimlemek ister. Fakat başından 
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kurgulanmamış ve tasarlanmamış oyun alan-
ları buna elverişli olmadığı için çocukların 
yaratıcılığını ve cesaretini azaltmaktadır. Ta-
sarım ve çocuk uzmanları için güvenlik kadar 
önemli bir diğer faktör ise sağlık faktörüdür. 
Bu anlamda güvenliğin bir parçası olarak 
görülen sağlık faktörü çocukların oyun me-
kanlarında yine göz önünde bulundurulması 
gereken bir unsurdur. Aynı zamanda çocukla-
rın gelişimleri açısından oyun mekânı tasarı-
mında ve oluşumunda kullanılan malzeme de 
önem taşımaktadır. Malzeme kullanımı, hem 
güvenliğin sağlanması hem de çocuk kulla-
nıcıların sağlıklarının korunması yönünde 
önemli bir etkendir.

İçmimarlar oyun mekânlarında kullanılan 
malzemelerin sağlığa ve çevre koşullarına 
uygun olması gerektiğini vurgularken, çocuk 
gelişim uzmanları ise malzemelerden önce 
mekânın eğitici, öğretici ve özgün olması 
gerektiğini vurgulamıştır. Ancak tasarlanan 
mekân iki farklı disiplini bu anlamda ortak 
noktada buluşturabilir. Bir mekân doğru mal-
zeme kullanımı ile hem güvenli hem sağlıklı 
hem eğitici hem de özgün olabilir. Bu durum 
iç mekân tasarımında önemli bulunan diğer 
kriterler için de aynı şekilde değerlendirile-
bilir. 

İçmimarlara göre özgünlük; çocukta merak 
uyandırmak adına önemli bir faktördür. Çün-
kü özgün olmak, farklı şeyler ortaya koymayı 
gerektirir. Özgün tasarlanmış bir iç mekân-
da, çocukta merak duygusu uyanacak, araş-

tıracak ve düşünerek çözmeye çalışacaktır. 
İçmimarlar, çocuk mekânlarının sürekli aynı 
ekipmanlarla çocuklara sunulmasının bir süre 
sonra çocuklarda ezbere hareket etmeye ve 
sıkıcılığa neden olacağını belirtmektedir. Ço-
cuk gelişimciler de içmimarlar ile aynı fikri 
savunarak özgün çocuk oyun mekânlarının, 
çocuğun hem zihinsel hem de bedensel jim-
nastik yapmasını sağlayan, problem çözme 
yetisini geliştiren mekânlar olması gerektiği-
ni ifade etmektedir. Farklı iki disiplinin öz-
günlük konusundaki fikirleri çocuk gelişimi 
açısından büyük önem taşımaktadır. 

Çeşitlilik, tasarım problemleri, mahremiyet, 
erişilebilirlik, gelişim, öğrenme ve yaratıcı-
lık faktörleri çocuk mekânlarında içmimar ve 
çocuk gelişim uzmanları tarafından aranan 
özelliklerdir. Ancak araştırma sonuçlarına 
göre yapılan değerlendirme de güvenlik ve 
özgünlük kriterleri ön plana çıkmaktadır. 

İçmimar ve çocuk gelişim uzmanlarına yö-
neltilen 2. soru, Mevcut çocuk mekânlarının 
eksiklerini belirtebilir misiniz? şeklinde ol-
muştur. Bu soruya, yaş-oyun ilişkisi faktörü-
nün çocuk mekânlarının temel eksiği olduğu 
cevabı verilmiştir. İçmimarlar standart ve tek 
tipleşmiş oyun ekipmanlarının her yaş grubu-
na uygun olmadığı için çocukları yaratıcılık 
açısından kısıtladığını savunurken, çocuk ge-
lişimciler ise oyun ekipmanlarının farklı yaş 
gruplarına hitap etmemesinin çocukların sağ-
lığı açısından; düşme, çarpma yaralanma vb. 
problemler yarattığını savunmaktadır. Çocuk 
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gelişim uzmanları, çocuk mekânlarının çocuk 
gelişimine uygun şekilde tasarlanıp oluştu-
rulması gerektiğini belirtmektedir.

Açık uçlu sorunların sonuncusu ‘Sizce Oyun 
mekânlarındaki ekipmanlar o mekân ve ço-
cuk gelişimi açısından özgün olmalı mıdır? 
Neden?’ şeklinde olmuştur. Çocuk gelişim 
uzmanları ve içmimarlar çocuk mekânlarının 
özgün olması gerektiğini savunmuşlardır. İki 
farklı disiplinden uzmanlar, çocuk mekânla-
rında bulunan tek tip oyun ekipmanlarının 
çocuk gelişimine bir katkı sağlamadığını, ak-
sine yaratıcılıklarını körelterek her etkinliği 
ezbere yapmaya yönlendirdiğini belirtmekte-
dirler. 

Özgün çocuk mekânlarında çocuklar farklı 
olanı keşfetme duygusu ile hareket ederek 
yaratıcılıklarını ön plana çıkarmaktadır. İç-
mimarlara göre; mekânda yer alan renklerin, 
dokuların, malzemelerin ve ışığın/aydınlat-
manın her biri çocuklar için farklı uyaran-
lardır. Bu nedenle her biri ile daha güvenli, 

daha sağlıklı, daha özgün, daha erişilebilir, 
daha yaratıcı, daha çeşitli mekanlar yaratmak 
mümkün kılınabilir.

Dengeli ve kurgulanmış renk, doku, malze-
me ve ışık kullanımları ile birlikte çocuklara 
düzenli ve dingin bir oyun mekânı tasarla-
mak mümkündür. Mevcut oyun alanlarının 
temel sorunu hemen her çocuk mekânının 
aynı etkinliklerini içeriyor olmasıdır. Oysaki 
çocuklara sürekli aynı ekipmanların sunul-
ması gelişimlerini ve yaratıcılıklarını olum-
suz yönde etkilemektedir. Bu anlamda kapalı 
çocuk oyun mekanları tasarlanırken esneklik 
faktörü göz ardı edilmemelidir. Çocuk geli-
şimcilere göre oyun mekânı, çocukların yaş 
gruplarına göre çeşitlenmeli ve yaratıcılığı 
destekler nitelikte olmalıdır. 

Bu bağlamda oluşturulan tabloda (Tablo 6), 
renk, doku, malzeme ve ışık/aydınlatmanın 
alt bileşenleri ortak olup uzmanlar tarafından 
birbirine çok yakın değerler ile sonuçlandığı 
ifade edilmektedir (Tablo 6).
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Tablo 6. Oyun Mekânlarının Renk, Doku, Malzeme ve Işık Değişkenleri Bağlamında 
Değerlendirilmesi 

*Tabloda yer alan rakamlar ortalamayı (m) göstermektedir.

Tablo 6’da görüldüğü üzere mekânlar de-
ğerlendirilirken renk, doku, malzeme ve ışık 
öğelerinin değerlendirme sonuçlarına göre 
her birinin neredeyse eşit öneme ve etkiye 
sahip olduğu ortaya konmaktadır. Bu doğrul-
tuda cinsiyet, yaş, eğitim seviyesi gibi değiş-
kenlerin de bu öğelerden beklentisinin benzer 
olduğu görülmektedir.  

TARTIŞMA

Araştırma kapsamında yapılan anket çalış-
masının ilk bölümünde katılımcılar hakkın-
da genel bilgilerin toplanması adına sorular 
oluşturulmuştur. Anket çalışmasının ikinci 
bölümünde yapılan değerlendirmelerden yola 
çıkarak, oyun mekânlarını yapılandıran ve 
mekânsal deneyim çerçevesinde ele alınan ta-
sarım kriterleri; Erişilebilirlik, Güvenlik, Es-
tetik, Kişisel Mekân, Yaratıcılık, Düzen, Zor-

layıcı, Sınırların Yönlendiriciliği, Hiyerarşi 
ve Özerklik şeklinde belirlenmiş ve her biri-
nin iç mekân tasarımının temel enstrümanları 
ile ilişkili olduğu yapılan kavramsal çalışma 
ile değerlendirilmiştir. Bu bölümde katılımcı-
lar arasında homojen bir dağılım olup, elde 
edilen değerler yüksek çıkmıştır. Söz konusu 
değerler hem içmimarlar hem de çocuk geli-
şim uzmanları tarafından önemli bulunmuştur 
ve Hipotez 1 (H1: Çocuk gelişim uzmanları 
ve içmimarlar kapalı oyun mekânlarında ışık, 
renk, doku ve malzeme kullanımı açısından 
mekânı farklı değerlendirir.) reddedilmiştir. 
Bu durum aslında çalışma alanları farklı iki 
disiplinin çocuk gelişimine destek veren me-
kanlarda ortak bir dil oluşturduğunu ortaya 
koymaktadır.
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Anket çalışmasının üçüncü bölümünde ço-
cukları mekânsal anlamda uyaran ve dene-
yim kazandıran boyutlar; ışık, renk, doku ve 
malzeme başlığı altında bağımsız değişkenler 
olarak değerlendirilmiştir. Katılımcılar her 
dört boyutu Mekân Algısı, Düzen, Bilgilen-
dirme, Alan Bölme, Yönlendirme, Cinsiyet, 
Yaş Grubuna Uygunluk, Mekânda Çeşitlilik 
başlıkları altında değerlendirmiş olup cinsiyet 
dışındaki bağımlı değişkenler önemli bulun-
muştur. Bu sonuç cinsiyet değişkeni dışında 
Hipotez 3’ü (H3: Oyun mekânlarında; ışık, 
renk, doku ve malzeme kullanımının; mekân 
algısı, düzeni, bilgilendirmesi, çeşitliliği, alan 
bölmesi, yönlendirmesi, cinsiyeti, yaş grubu-
na uygunluğu açısından büyük oranda etkileri 
bulunmaktadır.) desteklemektedir. Dört bo-
yuttaki tüm bağımlı değişkenlerin değerleri 
birbirine benzerdir. Bu sonuçlara göre; ışık, 
renk, doku ve malzeme olarak belirlenen öl-
çütlerin sadece görsel estetik öğelerden ibaret 
olmadığı aynı zamanda tüm mekânın algısı-
nı, çocuk gelişimini ve oyun mekân ilişkisi-
ni desteklediği ortaya konmaktadır.  Ayrıca, 
bu dört boyut için içmimar ve çocuk gelişim 
uzmanlarının yaptığı anket değerlendirmele-
ri arasında anlamlı bir farklılık çıkmamıştır. 
Dolayısıyla, bu sonuç Hipotez 1’i (H1: Ço-
cuk gelişim uzmanları ve içmimarlar kapalı 
oyun mekânlarında ışık, renk, doku ve malze-
me kullanımı açısından mekânı farklı değer-
lendirir.) reddetmektedir. Bu anlamda yine iki 
farklı disiplinin de çalışmalarında ön planda 

tuttuğu ölçütlerin ortak olduğu görülmekte-
dir.

Oyun Ekipmanlarının çocuk gelişimine kat-
kısı noktasında oluşturulan soru ile Farklı 
Oyun Olanakları Sağlaması, Güvenlik, Ço-
cuk Gelişimi, Erişebilirlik, Mekân Algısı, 
Düzen ve Dizilim, Özerklik/Hiyerarşi/Mah-
remiyet, Estetik, Zorlayıcı, Yaş, Mekâna Uy-
gunluk bağımlı değişkenleri katılımcıların iş 
deneyimi ve eğitim düzeyine göre karşılaştı-
rılan tabloda da görüldüğü üzere çalışmanın 
kavramsal kısmında tespit edilen kriterler 
uzman kişiler tarafında da önemli bulunmuş 
ve değerler birbirine benzer çıkmış olup Hi-
potez 2’yi (H2: Kapalı oyun mekânlarında 
içmimarlar ve çocuk gelişim uzmanlarının 
görüşleri oyun ekipmanları açısından farklı-
dır.) desteklemektedir.

Katılımcıların anket sonuçlarına göre her iki 
disiplin de; tasarım ölçütlerinin (ışık-renk-do-
ku-malzeme) ve oyun ekipmanlarının oyun 
mekânlarının yapılandırılmasında önemli ol-
duğunu belirtmiştir. Dolayısıyla bir anlamda 
çalışmanın kurgusunda oyun mekânlarının 
yapılandırılmış bir çevre olması gerektiğine 
dair atıfta bulunulan tüm değerler iki farklı 
disiplin tarafından önemli bulunmuş ve örtüş-
müştür. Özellikle çalışmanın ana bölümünde 
yer alan ışık, renk, doku ve malzemenin altın-
daki mekânsal öğelerin örtüşmesi çalışmanın 
tutarlığının altını çizmektedir.

Çalışmanın güçlü bulunan bir diğer boyutu 
ise oyun mekânı tasarım ölçütleri değerlen-
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dirme sonuçlarının içmimar ve çocuk geli-
şim uzmanları tarafından benzer çıkmasıdır. 
Ayrıca, çalışmada vurgusu yapılan ışık, renk, 
doku ve malzemenin fiziksel, fonksiyonel ve 
kavramsal bileşenlerinin ortaya konulması ve 
uzmanlar tarafından önemli bulunmasıdır.

SONUÇ

Mekân; deneyim tasarımın fiziksel içeriğinin 
bir yansımasıdır. Deneyim tasarımının fizik-
sel içeriği kullanıcı deneyiminin somut saf-
halarına dayanır.  Çocukların eylemin içinde 
etkin rol oynaması mekânsal deneyim açı-
sından önemlidir. Bu yüzden çocukların ma-
cera, hayal, aidiyet, özerklik gibi mekânsal 
gereksinimlerini karşılaması ve hareket etme 
sürecinde, zihinlerinde, bulundukları mekânı 
nasıl düşündüklerine değinerek bedenin fark-
lı çevrelerdeki hareket ve duruşlarının fark-
lılaşma nedenleri düşünülmelidir. Bunun ya-
nında çocukların algısını çok yönlü uyarması, 
onları mekânda yoğun bir biçimde etkin kılar 
(Pallasmaa, 2005:16).

Birçok çalışma, duyguları ortaya çıkaran 
veya etkili fiziksel içeriği vurgulamaktadır. 
Böylece çocukların mekânda doğru ‘uyarıcı-
lar’ ile karşılaşmaları ve etkin olabilecekleri 
mekânda sunulan imkânlar sayesinde ‘de-
neyim’ kazanarak mekân yoluyla öğrendiği 
ifade edilmektedir. Dolayısıyla çalışma özel-
likle iç mekân ölçeğinde çocukların duyum-
sal algısını etkileyen ışık, renk, doku ve mal-
zeme gibi elemanları ele almaktadır. Çünkü 
bunlar mekânsal öğeler olup alt bileşenleriyle 

çocukların gelişimini destekleyen fiziksel de-
neyimler sağlamaktadırlar.

Oldukça kapsamlı ve karmaşık bileşenleri 
içinde oyun mekânları, bir yapılandırılmış 
çevre olarak ele alınarak çocuklarda mekân-
sal uyarım aracı olan ve çocukların mekân-
sal deneyimini oluşturan Işık, Renk, Doku ve 
Malzeme özelinde analiz edilmiştir. Bunun 
için tasarım ve çocuk gelişimi disiplinlerin-
den uzman kişilere anket uygulanarak, iki 
disiplinden uzman görüşler alınarak oyun 
mekânlarında tasarım kriterlerinin çocuk 
gelişimi açısından önemi ortaya konmuştur. 
Buna göre;

•	 Disiplinler arası bir işbirliği ile 3-6 yaş 
grubu çocukların oyun alanları onların 
algı ve deneyimlerini zenginleştirecek 
mekânlar olarak tasarlanabilir.

•	  İki farklı disiplin; ortak bir payda da 
buluşarak, araştırma kapsamında temel 
alınan tasarım ölçütlerinin (Renk- Işık- 
Doku- Malzeme) erken çocukluk döne-
minin zihinsel ve fiziksel gelişiminde 
önemini vurgulamıştır.

•	 İki farklı disiplin ile çalışmanın yürütül-
mesi içmimar için kullanıcıyı daha iyi 
analiz etme şansını, çocuk gelişim uzma-
nı için ise doğru tasarlanmış bir mekânın 
aynı zamanda eğitici olabileceği bilinci-
nin oluşmasını sağlamıştır. 

•	 Mekânın algılanması ve deneyimlenme-
si noktasında aslında iç mekân tasarım 
ölçütlerin belirleyici olduğu söz konusu 
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tüm bağımlı değişkenlerin bu kriterler ile 
birebir ilişkili olduğu sonucuna varılmış-
tır.
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EXTENDED ABSTRACT

Introduction: According to Fröbel (1904:21) “Play is the highest expression of human deve-
lopment in childhood”. Play includes real life experiences and relevant elements in children’s 
lives. Children learn to express themselves and socialize by clearly exhibiting their curiosity and 
creativity through play. In other words, children rediscover the environment they live in while 
playing. Thus, environments that support child development enables the children to learn throu-
gh experiencing the space and in order to provide this, environments shall be designed with the 
aim of supporting child development.   The most important determinant in spatial experience 
is the “Perception” factor. During the spatial perception process, the user acts with all his/ her 
senses in order to feel the space as a whole. Therefore, elements such as light, color, texture and 
material that affect the sensory perception of children, especially in the interior space scale, are 
discussed within the scope of the research. Aim: Nowadays, we see the proliferation of indoor 
playgrounds in areas that meet more than one requirement. For instance, while the users in 
shopping centers meet their other needs, it is observed that child users frequently spend time in 
the playgrounds within these areas. It is noteworthy that an unqualified and insufficient spatial 
setting is spreading in these spaces, which are growing rapidly with a commercial perspective. 
At this point, the main aim of the research is to design spaces that contribute to the develop-
ment of children, especially in indoor playgrounds. Within this context, a relationship has been 
established with important elements of interior design that affect the level of perception of the 
users. Method: In this context, the determined indoor playgrounds were evaluated with a ques-
tionnaire applied to a total of 64 academician interior designers and child development experts 
working in various universities in Ankara. Indoor playgrounds in Cepa- Kentpark- Armada- 
Next Level- Panora and Gordion shopping centers selected as sampling areas were observed 
by the participants and evaluated with a survey study. Questionnaire consisting of five parts 
was applied to a total of 64 people including 32 academicians interior designers and 32 aca-
demicians child development experts. Statistical data is analyzed by using the SPSS Program. 
The survey questions were answered as a result of the participants’ observation of each place. 
The hypotheses to be tested with the survey evaluation are as follows; H1: Indoor playgrounds, 
designers and child development specialists assess the space differently in terms of the use of 
light, color, and texture.  H2: Indoor playgrounds, the opinions of designers and child develop-
ment specialists differ in terms of playground equipment. H3: In playing areas; the use of light, 
color, texture and materials has great influence in terms of spatial perception, order, instruction, 
variety, space division, guidance, gender, and age appropriateness. The survey consisted of five 
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sections; while the first section included demographic information such as age, gender, and 
education level; it was also inquired whether the participants are child development specialists 
and designers and their experience in the profession.  In the second section, the design criteria 
that structure the playgrounds were evaluated as dimensions with independent variables such 
as Accessibility, Safety, Aesthetics, Personal Space, Creativity, Order, Challenging, Guiding 
Aspect of Boundaries, Hierarchy and Autonomy. In the third section, which was the main part 
of the study; Light, Color, Texture and Material titles, which stimulate children spatially and 
provide them experience, were assessed by the participants under the titles of Spatial Percep-
tion, Order, Instruction, Space Division, Guidance, Gender, Age Appropriateness, and Variety 
in Space. On the other hand, play equipment was compared to the variables of Providing Dif-
ferent Play Opportunities, Safety, Child Development, Accessibility, Spatial Perception, Order 
and Arrangement, Autonomy/ Hierarchy/ Privacy, Aesthetics, Challenging, Age, Suitability for 
Space, according to the work experience and education level of the participants. The last section 
consisted of 3 open-ended questions for the evaluation that was expected to be made over the 
designated playgrounds. Findings and Results: Based on the assessments made in the second 
section of the survey study, the design criteria structuring the playgrounds and addressed within 
the framework of spatial experience, was evaluated as being related to the basic instruments of 
interior design through the conceptual study. In this section, there was a homogeneous distribu-
tion among the participants, and the values obtained were high. These values were considered 
important by both designers and child development specialists; therefore, Hypothesis 1 is reje-
cted. In the third part of the survey, participants evaluated all four dimensions under the titles 
Spatial Perception, Order, Instruction, Space Division, Guidance, Gender, Age Appropriateness, 
and Variety in Space; and dependent variables other than gender were found to be important. 
This result supports Hypothesis 3 except for the gender variable. According to these results, it 
is revealed that the criteria determined as light, color, texture and material do not only consist 
of visual aesthetic elements but also support the perception of the whole space, child develop-
ment, and play-space relationship. With the question about the contribution of Play Equipment 
to child development, as can be seen in the table compared according to the work experience 
and education level of the participants, the variables of Providing Different Play Opportunities, 
Safety, Child Development, Accessibility, Spatial Perception, Order and Arrangement, Auto-
nomy/ Hierarchy/ Privacy, Aesthetics, Challenging, Age, Suitability for Space and the criteria 
determined in the conceptual part of the study were also found important by the specialists and 
the values were similar to each other and support Hypothesis 2. Therefore, this study is expe-
cted to shed light on the design process and implementation decisions of indoor playgrounds. 



MTD
www.mtddergisi.com

ULUSLARARASI HAKEMLİ TASARIM VE MİMARLIK DERGİSİ
Ocak / Şubat / Mart / Nisan Yıl: 2021 Sayı: 22 Kış İlkbahar Dönemi

INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF ARCHITECTURE AND DESIGN 
January / February / March / April Year: 2021 Issue: 22 Winter Spring Semester

ID:467 K:660
ISSN Print: 2148-8142 Online: 2148-4880

(ISO 18001-OH-0090-13001706 / ISO 14001-EM-0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 10002-CM-0090-13001706)
(Marka Patent No / Trademark)
(2015/04018 – 2015/GE/17595)

31

ULUSLARARASI HAKEMLİ
TASARIM MİMARLIK DERGİSİ

INTERNATIONAL REFEREED
JOURNAL OF DESIGN AND ARCHITECTURE

PRINT ISSN: 2148-8142 - ONLINE ISSN: 2148-4880

(SAYI: 22 YIL: 2021 - ISSUE: 22 YEAR 2021)

PRINT ISSN: 2148-4880 - ONLINE ISSN 2148-8142

Working with two different disciplines has provided the designer with the chance to analyze the 
user better, and the child development specialist with the awareness that a properly designed 
space can also be educative. It is concluded that the interior design criteria are determinants at 
the point of experiencing the space and spatial perception and that all the dependent variables 
in question are directly related to these criteria. 


