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Mahalle&Parklarının&Peyzaj&Tasarım&ve&Kullanım&Kriterleri&Açısından&
İrdelenmesi:&İstanbul=Şişli&Örneği*&
M.&Coşaner1&&&&&T.&Kiper2&&&&&&&&&&&A.&Korkut2&&
1!
2

İstanbul!Büyükşehir!Belediyesi!!

Namık!Kemal!Üniversitesi!Güzel!Sanatlar!ve!Tasarım!Fakültesi!Peyzaj!Mimarlığı!Bölümü,!Tekirdağ!
!

Bu!çalışmanın!hipotezini;!“bir!mahalle!parkı;!erişilebilir,!görsel!açıdan!zengin,!birçok!fonksiyonu!bir!arada!barındıran,!
farklı! kullanıcı! gruplarına! hitap! eden,! içinde! bulunduğu! alanın! yerel! özelliklerini! yansıtan,! çevrenin! doğal! yapısı! ile!
uyum! içerisinde! olan! ve! sosyoOkültürel! etkileşimi! sağlayacak! bir! dokuya! sahip! aktivitelerin! yer! aldığı! bir! tasarım!
anlayışına! sahip! olmalıdır”! oluşturmaktadır.! Bu! savdan! hareketle! çalışmada,! mahalle! parklarının! peyzaj! tasarım! ve!
kullanım! kriterleri! doğrultusunda! irdelenmesi! amaçlanmıştır.! Bu! amaçla! İstanbul! ili! Şişli! ilçesi! örneğinde! seçilen!
mahalle! parklarının! fiziksel,! karakteristik! özellikleri! ve! etkinlikleri! incelenerek! peyzaj! tasarım! ve! kullanıma! yönelik!
değerlendirme!ölçütlerine!bağlı!olarak!uygunlukları!araştırılmış!ve!eksiklikleri!saptanmıştır.!!
Araştırma!sonucunda;!mevcut!park!alanlarının!önemli!bir!kısmının!kullanıcıların!ihtiyacını!karşılayabilecek!konumda,!
sayıda!ve!nitelikte!olmadığı,!tasarım!ilkeleri!ile!tam!olarak!bağdaşmayan!bir!anlayışla!tesis!edildiği!belirlenmiş!ve!bu!
parkların!iyileştirilmesine!yönelik!öneriler!sunulmuştur.!
Anahtar&sözcükler:&Mahalle!parkı,&değerlendirme!ölçütleri,!peyzaj!tasarımı,!Şişli!İlçesi!!

!

Evaluation&of&Neighborhood&Parks&With&Regard&to&Landscape&Design&and&Using&
Criteria:&Case&of&İstanbul=&Şişli&
This!study’s!hypothesis!is!“!a!neighborhood!park!should!be!a!design!concept;!accessible,!visual!richness,!containing!a!
combination! of! several! functions! for! different! user! groups,! reflects! the! local! characteristics! of! the! area! in! which,!
accordance!with!the!nature!of!the!environment,!found!that!the!interaction!of!socioOcultural!activities.”!According!to!
this! hypothesis,! this! study! aimed! to! evaluate! the! neighborhood! parks! with! regard! to! landscape! design! and! using!
criteria.!For!this!purpose!it!is!examined!physical,!original!features!and!activities!of!neighborhood!parks!chosen!case!
of!Istanbul!city,!Şişli!county;!investigated!for!suitability!evaluation!landscape!design!and!using!criteria!and!identified!
deficiencies.!
As!a!result!of!this!research!is!determined!that!an!available!significant!portion!of!park!areas!do!not!provide!users'!
needs!with!regard!to!location,!in!terms!of!quality!and!quantity,!and!established!a!concept!contrary!to!the!principles!
of!design.!Some!recommendations!are!presented!intended!to!rehabilitation!of!these!park!areas.!!
Key&words:!Neighborhood!park!,!evaluation!criteria,!landscape!design,!Şişli!county.!
*!Bu!makale,!M.Coşaner’in!Yüksek!Lisans!tez!çalışmasından!yararlanılarak!hazırlanmıştır.![Coşaner,!M.!2009.!İstanbul!
ili! Şişli! ilçesinde! bulunan! bazı! parkların! peyzaj! tasarım! ilkeleri! açısından! irdelenmesi.! NKÜ.! Fen! Bilim.! Ens.! Peyzaj!
!
Mimarlığı!Anabilim!Dalı,!Yüksek!Lisans!Tezi,!Tekirdağ.]

Giriş&&
Park!alanları,!kent!içinde!“yeşil”!sistemi!oluşturma!
özelliği! ve! bu! sistemin! devamlılığını! sağlama!
açısından! hem! bir! kentsel! öğe! hem! de! sosyal! bir!
mekân! olma! özelliğine! sahiptir! (Emür! ve! Onsekiz,!
2007;! Solecki! ve! ark.,! 2005;! Li! ve! ark.! 2005).! Bu!
anlamda!parklar,!kentsel!planlamanın!vazgeçilmez!
alan! kullanımlarındandırlar (Thompson,! 2002).!
Büyüklüklerine,! içlerinde! bulunan! aktivite!
çeşitliliğine,! yetki! alanlarına! ve! hitap! ettikleri!
nüfusa!
göre!
sınıflandırılmaktadırlar.!
Bu!

sınıflandırmada;! mahalle! ölçeğindeki! yerleşim!
grubuna! hizmet! eden,! kent! parklarına! göre! daha!
küçük! olan! ve! kent! dokusunda! geçiş! alanı! olarak!
kullanılan! yeşil! alanlar! mahalle! parkları! olarak!
adlandırılmaktadır! (Yıldızcı,! 1982).! Mahalle!
parklarının! temel! özellikleri! Çizelge! 1’de!
verilmiştir.!
Mahalle! parklarının! temel! özellikleri,! bu! parklara!
yönelik! farklı! tanımlamalardan! yola! çıkılarak;!
büyüklük/standart,!hizmet/etki!alanı,!erişilebilirlik,!
konumlanma,! etkinlik! ve! kullanım! varlığı! kriterleri!
bakımından!liste!şeklinde!verilmiştir!(Çizelge!1).!!

!
1!
!
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!
Çizelge!1.!Mahalle!parklarının!temel!özellikleri!(Tümer!1976;!Gold,!1980;!Yıldızcı,!1982;!Bakan!ve!Konuk,!
1987;!Türel,!1988;!Kursten,!1993;!Polat!,!2000;!Aydemir!,!2000;!Gül!ve!Küçük,!2001;!Polat,!2002;!Onsekiz!
ve!Emür,!2008)!!
Table!1.!Main!features!of!district!parks!
Kriterler!!
Büyüklük/!
Standart!
!

Hizmet/Etki!Alanı!
!
Erişilebilirlik!
Konumlanma!
Aktivite/!
Etkinlik!
!
Kullanım/!
Etkinlik!Varlığı!
!

En!Az!:!!
Nüfus!ölçütü!her!1000!kişi!için!8!da!
Alan!büyüklüğü!20!da!
En!Uygun;!
Nüfus!Ölçütü!her!1000!kişi!için!12!da!
Alan!büyüklüğü!40!da!
Yoğunluğu!ise!max.!350!kişi/ha!
500O!1.500m!yarıçap!içinde!3500O!5000!nüfusa!hizmet!eder.!
!
O!alanda!yaşayan!insanların!15!dakikalık!mesafe!içerisinde!ulaşabilecek!şekilde!
erişilebildiği!hafta!içi!ve!hafta!sonu!kullanılan!parklardır.!
Kent!içerisinde!uygun!yerler,!özellikle!semtler!ya!da!mahalle!içlerinde!yer!seçilir.!
Doğal!özellik!gösteren,!ulaşım!ağına!yakın!ve!konut!yoğunluğunu!azaltacak!ve!
topoğrafik!yönden!çeşitlilik!gösteren!alanlar!yer!seçiminde!belirleyicidir.!
İçinde!yer!alan!etkinliklere/hareketliliklere!bağlı!olarak!rekreasyonel!olanak!
sunarlar.!Spor,!seyir,!dinleti,!oyun,!sosyalleşme,!dinlenme,!vb.!etkinliklere!
uygun!düzenlemelidir.!
Yaya!gezinti!alanları!
Oturma!yerleri!!
Çay!bahçesi!
Bisiklet!yolu!
!Küçük!çapta!piknik!alanı!
Çocuk!bahçesi!!

Buna! göre;! bir! mahalle! parkı! 500O1000! m! hizmet!
yarıçapı! içerisinde! erişilebilir,! giriş! ve! çıkış!
noktaları! belirgin,! estetik! ve! görsel! açıdan! zengin,!
birçok! fonksiyonu! bir! arada! barındıran,! farklı!
kullanıcı! gruplarına! hitap! eden,! içinde! bulunduğu!
alanın! yerel! özelliklerini! yansıtan,! çevrenin! doğal!
yapısı! ile! uyum! içerisinde! olan! ve! sosyoOkültürel!
etkileşimi! sağlayacak! bir! dokuya! sahip! aktiviteleri!
içeren!bir!alan!olmalıdır.!
Mahalle! parkları! kişilerin! fiziksel,! ruhsal! ve! sosyal!
yönden!
rahatlayabilmesi!
ve!
rekreasyon!
faaliyetlerde! bulunabilmesine! olanak! sağlayan,!
ekolojik! ve! estetik! anlamda! da! kente! katkı!
sağlayan! işlevsel! alanlardır.! Dolayısıyla! da! farklı!
yaş! gruplarına! hizmet! ederek,! sosyal! iletişimin!
güçlenmesinde,!
boş!
vakitlerin!
verimli!
geçirilmesinde!büyük!katkılar!sağlarlar&(Kandemir,!
2010).!Bu!işlevlerinin!yanı!sıra,!mahalle!parklarının!
diğer! önemli! işlevleri! ise! Oğuz! (1998)! ve! Nasuh!
(1993)!tarafından!aşağıdaki!gibidir;!!
•

2!

!Mahalle!Parkı!Özellikleri!

Rekreasyonel! amaçlar! için! organize!
edilmiş! dış! mekânı! oluştururlar.!

İnsanların! aktif! ve! pasif! rekreasyon!
ihtiyaçlarına!cevap!verirler.!
•

Mahallelinin! birbiriyle! ilişkisini! sağlarlar.!
Sosyal! ilişkilerin! kurulmasında! önemli! rol!
oynarlar.! Parklar! varlıklarıyla! psikolojik!
rahatlamaya! olanak! verirler.! İnsanlar!
kendi! isteklerini! yerine! getirerek,! ruh!
sağlıklarının!
tazelenmesine!
ve!
gelişmesine!yardımcı!olurlar.!

•

Kullanıcısının! doğa! ile! ilişki! kurmasını!
sağlarlar.! İnsanlara,! kentlerde! yitirilen!
bitki! ve! hayvan! dünyası! ile! ilişki! kurma!
ortamı! oluştururken! özellikle,! bitkilerin!
büyüme!süreçlerinin!gözlenmesine!imkân!
sağlarlar.!!

•

Parkların,!kentsel!yeşil!alan!sisteminin!bir!
parçası! olmalarına! bağlı! olarak,! kent!
ekolojisi! üzerine! olumlu! etkileri!
bulunmaktadır.! Kent! iklimini,! su!
döngüsünü!düzenleyip,!kente!ışık!ve!hava!
sağlarlar.! Atmosferdeki! zararlı! gazları! ve!
tozu!önleyip,!gürültüyü!absorbe!ederler.!
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•

Mahalle! parkları,! kentler! ve! organik!
sistem! arasında! ilgi! kurarlar.! Bir! yandan!
çevrenin! monoton,! geometrik! yapılarının!
tek!düzeliğini!hafifletirken!öte!yandan!da!
yapı! kitlelerinin! yumuşak! bir! görünüm!
kazanmasında,! bu! kitlelerin! birbirine!
organik! düzen! içinde! bağlanmasında!
önemli!görevler!üstlenirler.!

•

Mahalle! parkları,! estetik! açıdan! da! maO
hallelere!hizmet!ederler.!Özellikle!içindeO
ki! ağaçların! yeşillikleriyle! kentin! monoO
tonluğunu! gideren! ona! canlılık! veren! ve!
mevsimlere!bağlı!renk!özellikleri!ile!onlaO
ra!bir!estetik!varlık!kazandıran!alanlardır.!

•

Sağladıkları! oksijen! ve! açık! oyun! ve!
hareket! alanları! ile! mahallelinin! sağlıklı!
bir! çevrede! yaşam! sürmesine! katkıda!
bulunurlar.!

•

Motorlu! taşıt! trafiğinden! uzakta! güvenli!
çocuk!oyun!alanları!sunarlar.!

•

Çeşitli! gösteri,! dinleti! vs.! gibi! sanatsal!
aktivitelerle!mahalleliyi!buluştururlar.!

•

Çocuklara! küçük! yaşlardan! başlayarak!
spor! yapma! alışkanlığı! kazandırmada,!
kolayca! ulaşılabilen! mahalle! parklarının!
önemli!etkisi!bulunmaktadır.!!

Ancak! bahsedildiği! gibi! pek! çok! fonksiyona! sahip!
park! alanlarının! işlevsel! olabilmeleri! için;! konumO
lanma!özellikleri,!hizmet!mesafeleri,!barındırdıkları!
fonksiyonları,! donatı! elemanları! ve! bunların!
niteliği! ile! görsel! etkinliklere! sahip! olmaları!
gerekmektedir.! Bu! da! sayılan! özellikleri! ortaya!
koyan!tasarım!yaklaşımları!ile!gerçekleştirilir.!

Tasarımın! başarısı! tasarımcının! tasarım! öğelerini!
ve!ilkelerini!etkin!kullanmasıyla!ilişkilidir!(Akbulut,!
2010).! Bu! anlamda! da! peyzaj! tasarımında! temel!
hedef,! peyzajları! ve! mekânları! oluşturma!
bağlamında;! ekolojik,! teknik,! sanatsal! ve! estetik!
kriterler! göz! önüne! alınarak! fiziksel! stratejiler! ve!
biçimler! oluşturmak,! bitkisel! tasarım! ile! insan! ve!
çevresi! arasında! uyumlu! bir! birlikteliğin!
sağlanması! olmalıdır! (Dong,! 2009).! Mahalle!
parklarının!peyzaj!tasarımında!Kandemir!(2010)’in!
de!belirttiği!gibi,!parkın!bulunduğu!alanın!bölgesel!
özellikleri,! estetik! ve! görsel! uyum,! dinlenme! ve!
eğlenme! aktiviteleri! gibi! kriterler! mutlaka! bir!
arada!
düşünülmelidir.!
Park!
içerisinde!
oluşturulacak! oturmaOdinlenme! elemanları! bir!
bütün! olarak! ele! alınmalı,! birbirleri! arasındaki!
mesafe,! oturma! kapasitesi,! dayanıklılık! vb.! her!
açıdan! ziyaretçilerin! maksimum! fayda! sağlayacağı!
şekilde!düşünülmelidir.!!
Bu! kapsamda! araştırmada,! İstanbul! İli! Şişli!
İlçesi’nden! örnek! seçilen! bazı! mahalle! parkları!
kullanım! ve! peyzaj! tasarım! ilkeleri! açısından!
değerlendirilerek,! mevcut! durumları! ortaya!
konulmuş!ve!öneriler!sunulmuştur.!!

Materyal&ve&Yöntem&
Araştırma,! metropol! şehir! İstanbul! ilinde,! trafik!
yoğunluğunun! en! fazla! olduğu! ilçelerden! birisi!
olan! Şişli! ilçesinde! yürütülmüştür.! Araştırmada!
mahalle! parklarının! kullanım! ve! peyzaj! tasarım!
ilkeleri! açısından! değerlendirilmesi! amacıyla;!
öncelikle! 1! /5000! ölçekli! İmar! Planı! olmak! üzere,!
Şişli! Belediyesi! ve! diğer! ilgili! resmi! kurum! ve!
kuruluşlardan!elde!edilen!belgeler!ve!dokümanlar!
materyal!olarak!kullanılmıştır.!!

Şekil!1.!Araştırma!alanının!konumu!
Figure!1.!Location!of!study!area!
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Şişli! ilçesi,! 2010! yılı! sayımına! göre! 320.763! kişilik!
nüfusuyla! (http://www.yerelnet.org.tr)! İstanO
bul’un! en! önemli! ilçelerinden! birisi! olup,! 28!
mahalleden! oluşmaktadır.! İlçe! İstanbul’un! Avrupa!
2
yakasında! Beyoğlu’nun! kuzey! uzantısında! 30! km !
lik!bir!alanda!yer!almaktadır!(Şekil!1).!
Şişli!ilçesinde!yirmi!sekiz!mahallenin!beşinde!park!
bulunmamaktadır.! 23! mahalleden! örnek! alan!
olarak! belirlenen! parkların! seçiminde;! fonksiyon!
ve! kullanım! yoğunluğu! etkili! olmuştur.! Araştırma!
kapsamında! 12! adet! mahalle! parkı! örnek! olarak!
seçilmiştir.!!
Mahalle! parklarının! kullanım! ve! tasarım! ilkelerine!
göre! değerlendirilmesinde! Atabeyoğlu! ve! Bulut,!
(2007);! Onsekiz! ve! Emür,! (2008)! ve! Kandemir,!
(2010)’! un! yapmış! oldukları! çalışmalardan!
esinlenerek!oluşturulan!değerlendirme!kriterlerini!
içeren! tablo! oluşturulmuştur! (Çizelge! 2).! Çizelge!
2’de! verilen! kriterlere! göre;! örnek! seçilen!
parkların! vaziyet! planları! incelenmiş,! arazi!
çalışmaları! ve! görsel! analizler! yapılmış! ve! bu!

parklar! kullanım! ve! tasarım! ilkeleri! yönünden!
değerlendirilmiştir.!!
Çizelge! 2’deki! kriterlerin! değerlendirilmesinde;!
mevcut! değil:! 0,! mevcut,! olumsuz:! 1,! mevcut,!
kısmen! olumlu:! 2,! mevcut,! olumlu:! 3! olacak!
şekilde!puanlamalar!yapılmıştır.!Tüm!park!alanları!
için!puanlamalar!yapıldıktan!sonra!çizelgedeki!tüm!
değerlendirme! sonuçlarının! başarı! yüzdeleri!
hesaplanmış! ve! çıkan! sonuçlar! %! 0! –! 30! ise!
başarısız,! %! 31! –! 45! ise! yetersiz,! %! 46! –60! ise!
kısmen!başarılı,!%!61–85!ise!başarılı,!%!86–100!ise!
çok! başarılı! olacak! şekilde! değerlendirilmiştir.!
Daha! sonra! örnek! olarak! belirlenen! parklar!
birbirleriyle!
karşılaştırılarak,!
durumları!
değerlendirilmiş!ve!çeşitli!öneriler!geliştirilmiştir.!!

Araştırma&Bulguları&ve&Tartışma&&
Mahalle! parklarının! temel! özelliklerine! yönelik!
Çizelge! 1’! de! verilen! kriterler,! Şişli! ilçesi! örnek!
alanlarından! seçilen! mahalle! parkları! üzerinde!
sorgulanmıştır!
(Çizelge!
3).

!
Çizelge!2.!Mahalle!parklarının!kullanım/tasarım!özellikleri!!
Table!2.!Use/Design!features!of!district!parks!
Kentsel!yeşil!alana!katkı!sağlama!
Kentsel!yeşil!ağın!bir!parçası!olma!özelliğini!tanımlar.!
Çevre!ile!uyumlu!olma!
Fonksiyonellik!
Farklı!yaş!gruplarına!!
hitap!etme!
Kullanım!alanlarının!ilişkisi!!
!
Yapısal/Bitkisel!elemanların!
yeterliliği!!
Güvenlik!
!
Aktif!rekreasyon!olanaklarını!
sunma!
Pasif!rekreasyon!olanaklarını!
sunma!
Görsel!doyum!sağlama!!
!
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Parkın!yakın!çevresiyle!ve!bu!çevredeki!unsurlarla!olan!ilişkilerini!ve!
genel!itibariyle!çevresiyle!uyumunu!ele!alır.!
Parkın!işlevsel!olması!ve!kent!ekolojisine!etkisini!tanımlar.!!
Parkın!her!yaştan!kullanıcı!grubunun!rekreasyonel!gereksinimlerine!
uygun!olmasıdır.!
Parkın!içerisinde!yer!alan!kullanım!alanlarının!yerleriyle!birlikte!
kendi!aralarındaki!ilişkilerini!tanımlanır.!!
!
!
Parkın!içerisinde!yer!alan!yapısal!ve!bitkisel!elemanların!ölçü,!form,!
doku,!renk,!denge,!birlik!vb.!özellikler!yönünden!yeterliliğini!
tanımlar.!!
Parkın!güvenli!ve!korunmalı!bir!ortam!sağlaması!anlamında!
yeterliliğini!ve!uygunluğunu!tanımlar.!
!
Eğlenme,!spor!gibi!aktivitelere!uygun!bir!ortam!sağlaması!anlamında!
yeterliliğini!tanımlar.!
Dinlenme,!izleme!gibi!aktivitelere!uygun!bir!ortam!sağlaması!
anlamında!yeterliliğini!tanımlar.!
Parkın!estetik!çekiciliğinin!olmasının!göstergesidir.!Yapısal!ve!bitkisel!
elemanların!ölçü,!form,!doku,!renk,!denge,!birlik!gibi!özelliklerinin!
oluşturduğu!bütüncül!görünümlerin!kullanıcılar!üzerinde!çekici!bir!
etki!yaratmasıdır.!

!

Ayazağa!Mahallesi,!!

Duatepe!Mahallesi,!

Mah.
Park.

!

!

Görsel Anlatım

!

1500!m²!

Konut!alanları!
arasında!formal!
bir!yapıda!
konumlanma!!

Konut!alanları!
arasında!lineer!
konumlanma!!

Yaya!olarak!
kolay!erişim!
imkânı!!

2800!m²!!

Yaya!olarak!
kolay!erişim!
imkânı!

Konumlanma

Erişilebilirlik

Büyüklük

Çizelge!3.!Araştırma!Alanından!Örnek!Olarak!Seçilen!Mahalle!Parklarının!Mekânsal!Özellikleri!!
Table!3.!Spatial!Characteristics!of!Selected!District!Parks!in!the!field!of!research!area!as!an!example

!

Kademeli!Park!

Duatepe!Parkı!

Çay!Bahçesi!!
Yürüyüş!yolu!!

Dinlenme,!!
Oyun,!!

Yürüyüş!yolu!!
Dinlenme!mekanları!!

Oyun,!!
Yürüyüş!

!

!

Çocuk!oyun!alanı!
Dinlenme,!!

Seyir!

Süs!havuzu!

Oturma,!!

!

Çocuk!parkı!

Oturma,!!

Yürüyüş!!

Alan Kullanımı

Aktivite Olanağı

!

Ergenekon!Mahallesi,!

!

Bahtiyar!Kaşlı!Parkı!

!

Esentepe!Mahallesi,!

!

Esentepe!Parkı!

!

!

3975!m²!

1800!m²!

Yaya!olarak!
erişim!imkânı!!

Giriş,!sanayi!
bölgesinde!
anayol!
üzerinden,!çıkış!
ise,!üst!
sokaktan!ve!çok!
basamaklı!bir!
yapıdadır.!
Erişim!zordur!

Konut!alanlarıyla!
çevrelenmiş!ana!
cadde!üzerinde!
meydan!şeklinde!
bir!konumlanma!!

Sanayi!ve!
işyerlerinin!yoğun!
olduğu!bir!
bölgede!ana!yol!
üzerinde!
konumlanma!

!

Yürüyüş!

Spor!!

Oyun!

Oturma,!

!

Yürüyüş!yolu!!

Basketbol!sahası!

!

!

Çocuk!oyun!alanı!

!

Halide!Edip!Adıvar!Mahallesi,!!

İzzetpaşa(Mahallesi,!

!

Çiftecevizler!Parkı!

İzzetpaşa'Çiftliği'Parkı!

!

!

1220!m²!!

2000!m²!

Yaya$olarak$
erişim&imkânı!

Yaya!olarak!
erişim!imkânı!

Konut&alanlarıyla&
çevrilmiş,*yol*
üzerinde(bir(
konumlanma!

Konut!alanlarıyla!
çevrelenmiş,!
üçgen!bir!ada!
şeklinde!
konumlanma!

!

Oturma!

Oyun!

Gezinti!

Spor,!

Oyun,!!

Oturma,!

!

Yürüyüş&yolu!

Çocuk&oyun&alanı,&!

Futbol!sahası!

Çocuk!oyun!alanı,!

!

!

Kuştepe'Mahallesi,!

Mahmut'Şevket'Paşa'Mahallesi,'!

!

Antikacılar+Parkı!

Mahmut'Şevket'Paşa'Parkı!

!

!

14141,59!m²!

2000!m²!

Erişim&kolaylığı&!

Yaya$olarak$
erişim&imkânı!

Yol$geçişlerinin$
ortasında)eğimin)
dik$olduğu$bir$
tepenin&üzerinde&
bir$konumlanma!

Ticaret(ve(konut(
alanları&ile&
çevrelenmiş*bir*
konumlanma(!

!

Gezinti,!

Dinlenme,!

Spor,!

Oyun,!

!

Dinlenme!

Spor,!

Oyun,!

!

Çocuk&oyun&alanı&!

Kondisyon(alanı!

Piknik!

Yürüyüş&parkuru!

Koşu%parkuru,%!

!

Yürüyüş&yolu!

Kondisyon(alanı!

Çocuk&oyun&alanı,!

!

Ondokuz(Mayıs(Mahallesİ!

!

75."Yıl"Parkı!

Mecidiyeköy)Mahallesi,!

!

Hayrettin)Karaca)Parkı!

!

!

!

!

1500!m²!

!

1683!m²!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

Yaya$olarak$
erişim&imkânı&!

!

Erişim&kolaylığı&!

Eğimli&bir&alan&
üzerinde(
konutlarla)
çevrelenmiş*bir*
konumlanma"!

!

İki$sokağı$birbirine&
bağlayan'eğimli'
bir$alanda$
konumlanma!

Dinlenme'!

Oturma!

Spor!

!Dinlenme'alanı!

Yürüyüş&yolu!

Gölet!

Kondisyon(alanı!

!

Yürüyüş&yolu!

Oturma!

!

Çocuk&oyun&alanı&!

Oyun,!

!

!

Paşa$Mahallesi,!

Teşvikiye!Mahallesi,!!

!

Şehit&Er&Kahraman&Parkı!

Akkavak!Sokak!Parkı!

!

!

2000!m²!

1350!m²!
!

!

Kolay!erişim!
imkânı!

Yaya$olarak$
erişim&imkânı&!

Nişantaşı’nın!
merkezinde!
konumlanma!

Konut&alanları&ile&
çevrelenmiş*bir*
konumlanma!

Oyun!

Oturma!

Spor!

!

Oyun!
Sergi!
Oturma!

!
Çocuk!oyun!alanı!!
!Sergi!ve!oturma!alanı!

Yürüyüş&yolu!

Kondisyon(alanı!

Çocuk&oyun&alanı&!
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Çizelge! 3’de! mahalle! parklarına! ilişkin! verilen! hava!
fotoğrafları! İstanbul! Büyükşehir! Belediyesi! İstanbul!
Şehir! rehberi! resmi! web! sitesinden! alınmıştır!
(Anonim,!2008a)!
Şişli! ilçesinde! yer! alan! parklar! büyüklüklerine! göre!
incelendiğinde,! Mahmut! Şevket! Paşa! Parkı! 14141,59!
m²! ile! ilçede! yer! alan! en! büyük! mahalle! parkını!
oluşturmaktadır.!Mahmut!Şevket!Parkı!dışındaki!diğer!
parkların! büyüklükleri! 1,5! ile! 3,5! da! arasında!
değişmiştir.! Büyüklük! ölçütü! göz! önüne! alındığında,!
araştırma! kapsamında! ele! alınan! diğer! parkların!
mahalle! parkı! ölçütlerine! uymadığı! görülmüştür.!
Ancak! bu! parkların! büyüklük! ölçütü! açısından!
standartların! altında! yer! almalarına! rağmen,!
erişilebilirlik! ve! konumlanma! açısından! mahalle! parkı!
özellikleri! gösterdikleri! görülmektedir.! Etkinlik!
düzeyleri! incelendiğinde! ise;! farklı! yaş! gruplarına!
hitap! edecek! oturma,! dinlenme,! oyun,! spor! gibi!
fonksiyonları! bir! arada! içeren! park! sayısının! oldukça!
az!sayıda!olduğu!görülmüştür.!!
Kademeli!Park;!Ayazağa!Mahallesi,!Dereboyu!Sokak’ta!
bulunan! park! rekreasyon,! çocuk! oyun! alanları! ve! çay!
bahçesi!
fonksiyonları!
ile!
mahalle!
parkı!
kategorisindedir.! Park,! arazinin! mevcut! durumundan!
yararlanılarak! iki! kademe! halinde! tasarlanmıştır.! Üst!
kotta! parka! hakim! bir! teras! şeklinde! çay! bahçesine!
yer! verilmiştir.! Alt! kotta! da! çocuk! oyun! alanı! yer!
almaktadır.! Ancak! bu! parkta! peyzaj! tasarım!
ilkelerinden! ölçü! ve! fonksiyonun! yeterince! dikkate!
alınmadığı,! donatı! elemanlarının! standartlara! uygun!
olmadığı! belirlenmiştir.! Ayrıca,! yapısal! elemanların,!
form! açısından! bir! uyum! içinde! olmaması! nedeniyle!
tasarımda! birlik! sağlanamamıştır.! Bitkisel! tasarımda!
da,!gelişmiş!ağaçlara!fazlaca!yer!verilmiş!olup,!çalı!yer!
örtücü! gibi! diğer! ölçüdeki! bitkisel! materyalin! işlevsel!
ve! görsel! özelliklerinden! yararlanılmamıştır.! Mevcut!
çim! alanların! da! yenilenmesi! ve! bakımı!
gerekmektedir.!
!
Duatepe!Parkı;!Duatepe!Mahallesi,!içerisinde!
merkezi!bir!konumda!yer!almaktadır.!Park,!etkin!arazi!
kullanım! kararları! ile! planlanmıştır.! Eğimli! bir! alanda!
kademeli! şekilde! tasarlanan! parkta! ilk! kademe!
oturma! birimleri! ve! süs! havuzunu,! ikinci! kademe! ise!
çocuk! oyun! alanı! ve! oturma! mekânlarını!
kapsamaktadır.! Tasarımda! vurgu! olarak! kullanılan!
havuzun! duvarları! algılamayı! olumsuz! etkileyecek!
şekilde! yüksektir.! Park! alanına! özel! bir! giriş!
yapılmamıştır.!Tasarımda,!arazinin!topoğrafik!yapısına!
uygun! olarak! kot! farkları! rampa! ve! merdivenlerle!
çözülmüştür.! Bitkisel! tasarımında! yoğun! bitki!
kullanımı! gözlenmektedir.! Bitkilerin! gelişi! güzel!
dikilmiş! olduğu! ve! bakımlarının! yapılmamış! olduğu!
dikkat! çekmektedir.! Bitkilendirmede! yeşil! ve! kırmızı!
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rengin! derece! ve! nüansları! kullanılarak! bir! renk!
harmonisi! oluşturulmuştur.! Donatı! elemanları!
fonksiyon! ve! sayı! yönünden! eksik! olmakla! birlikte,!
park! alanı! kullanıcı! ihtiyaçlarını! karşılayabilecek!
niteliktedir.!
Bahtiyar! Kaşlı! Parkı,! Dolapdere! Caddesi! üzerinde!
bulunmaktadır.! Park,! daha! çok! sanayi! ve! işyerlerinin!
yoğun! olduğu! bir! bölgede! konumlanması! nedeniyle!
fazla! bir! kullanıcı! potansiyeline! sahip! değildir.! Eğimli!
bir!alanda!yer!aldığı!için!teraslar!halinde!düzenlenerek!
planlanmış,! teraslar! arası! merdivenlerle! çözülmüştür.!
Sert!zemin!fazlalığı!dikkat!çekmektedir.!
Esentepe! Parkı,! Barbaros! Bulvarı! üzerinde! meydan!
şeklinde! bir! konuma! sahiptir.! Her! taraftan! giriş_çıkış!
yapılabilmektedir.!Park,!erişimi!kolay!olmakla!birlikte,!
konumu! nedeniyle! tehlike! arz! etmektedir.! Bitkisel! ve!
yapısal!tasarım!açısından!eksiklikler!mevcuttur.!!
Çiftecevizler! Parkı,! Halide! Edip! Adıvar! Mahallesi’nde!
Çiftecevizler! Caddesi! üzerinde! yer! almaktadır.! Konut!
yoğunluğunun! olduğu! bölgede! bulunan! park! erişim!
yönünden! rahattır.! Yapısal! ve! bitkisel! tasarımda!
uyum,! proporsiyon! ve! birlik! sağlanmıştır.! Park! alanı!
kullanıcı!
ihtiyaçlarını!
karşılaması!
yanında,!
mikroklimatik!bir!etkiye!de!sahiptir.!
İzzetpaşa! Çiftliği! Parkı,! İzzetpaşa! Mahallesinde!
Kağıthane!dönüşünde!trafik!akışının!en!yoğun!olduğu!
yerde!bulunur,!erişimi!kolaydır.!Park!alanı,!düze!yakın!
bir! alan! üzerinde! konumlanmış! olup,! geniş! yaya! aksı,!
gezinti! alanları! ve! sert! zemine! sahiptir.! Tasarımda,!
renk!uyumuna!ve!kompozisyona!dikkat!edilmiştir.!!
Antikacılar! parkı! ise;! Kuştepe! Mahallesi,! Hürriyet!
Ebediye! Caddesi! üzerinde! bulunan,! Antikacılar!
Çarşısının! yanındaki! alanda! yer! almaktadır.! Erişimi!
kolay,! bakımlı! ve! fonksiyonel! bir! parktır.! Yapısal! ve!
bitkisel!tasarımda!birlik!sağlanmıştır.!!
Mahmut! Şevket! Paşa! Parkı,! Okmeydanı! Semtinde,!
Mahmut! Şevket! Paşa! Mahallesi’nde! yol! geçişlerinin!
ortasında! eğimin! çok! olduğu! bir! tepenin! üzerinde!
konumlanmıştır.! Park! gerek! büyüklüğü! gerekse! de!
sahip! olduğu! açık! ve! yeşil! alanları! ile,! şehir!
yaşantısından! uzak! bir! rekreasyon! alanı! olanağı!
sunmakta! ve! bitkilendirmesi! ile! de! mikroklimatik! bir!
alan! oluşturmaktadır.! Park! içerisinde! gezinti! alanları,!
yürüyüş! yolları,! çocuk! oyun! alanı,! spor! alanı! ve!
dinlenme!alanları!gibi!farklı!yaş!gruplarına!hitap!eden!
pek!çok!kullanım!mevcuttur.!Parkın,!yapısal!ve!bitkisel!
tasarımında! tasarım! ilkeleri! dikkate! alınarak! birlik!
sağlanmıştır.!
75.Yıl! Parkı,! iş! yerlerinin! ve! trafiğin! hakim! olduğu!
Mecidiyeköy! Mahallesi’nde! yer! almaktadır.! Eğimli! bir!
alanda! yer! aldığından! teraslar! şeklinde! planlanmıştır.!
11!
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Parkın,! yapısal! ve! bitkisel! tasarımında! tasarım! ilkeleri!
dikkate! alınarak! birlik! sağlanmıştır.! Ancak! kullanılan!
donatı!elemanları!yeterli!değildir.!
Hayrettin! Karaca! Parkı,! Ondokuz! Mayıs! Mahallesi’nin!
merkezinde! konumlanmıştır.! Erişimi! kolaydır.! Yeşil!
alanların!az!olduğu,!daha!çok!iş!yerlerinin!bulunduğu!
bir! mahallede! yarattığı! yeşil! etkiyle! mikroklimatik! bir!
ortam! yaratmaktadır.! Parkın! tasarımında! informal!
yapısal! tasarım! ile! formal! bitkisel! tasarım! bir! uyum!
içinde! kullanılmıştır.! Park! bu! şekliyle! örnek! teşkil!
edecek! bir! tasarıma! sahiptir.! Eğimli! bir! alan! üzerinde!
tesis! edilmiş! parkta! kot! farklılıkları,! mevcut!
topografya! ile! uyumlu! kademeler! oluşturulmak!
suretiyle! basamaklarla! çözümlenmiştir.! Park!
içerisinde!bulunan!yürüyüş!parkuru,!oturma!birimleri,!
aktif! spor! aletlerinin! bulunduğu! alan,! su! öğesi! gibi!
kullanımlar! aktif! ve! pasif! bir! çok! rekreasyonel!
aktiviteye!cevap!vermektedir.!!
Şehit! Er! Kahraman! Parkı,! Paşa! Mahallesi’nde! konut!
alanlarının! merkezinde! bulunmaktadır.! Dinlenme,!
oyun! ve! spora! yönelik! kullanımlar! içermektedir.!
Parkın!yapısal!ve!bitkisel!tasarımında!hata!ve!eksikler!
mevcut! olmakla! birlikte,! yapısal! malzemeler! genel!
olarak!bakımlı!olup,!detaylara!özen!gösterilmiştir.!
Akkavak! Sokak! Parkı,! Nişantaşı! semtinde,! Teşvikiye!
Mahallesi’nde! bulunmaktadır.! Erişimi! kolaydır.! Park,!
bir!düzen!içindeki!geniş!sert!zeminleri!ve!büyük!adalar!
halindeki! yeşil! alanlarıyla! dikkat! çekmektedir.! Park!
oyun! ve! dinlenmeye! yönelik! kullanımların! yanı! sıra,!
aynı! zamanda! fuar! ve! sergi! alanı! olarak! da!
kullanılmaktadır.! Konumu! ve! kullanımları! nedeniyle!
yoğun!kullanıcı!potansiyeline!sahiptir.!Bununla!birlikte!
parkın! yapısal! tasarımında! bazı! hatalar! vardır.! Parkta!
kullanılan! geniş! taçlı! gelişmiş! ağaçlar,! alanda!
mikroklimatik! etki! oluşturarak! iklime! olumlu! etki!
yapmaktadır.!!
Araştırma! kapsamında,! Şişli! ilçesinde! örnek! olarak!
seçilen! 12! mahalle! parkının! kullanım! ve! peyzaj!
tasarım! ilkeleri! açısından! değerlendirilmesine! ilişkin!
!
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oluşturulan! puantaj! tablosu! Çizelge! 4’! de! verilmiştir.!
Mahalle! parklarına! ilişkin! verilen! vaziyet! planları!
İstanbul! Büyükşehir! Belediyesi! Şişli! İlçesi! 2008!
hâlihazır!haritalarından!alınmıştır!(Anonim,!2008b).!

Sonuç!ve!Öneriler!
Bir! mahalle! parkı;! erişilebilir,! giriş! ve! çıkış! noktaları!
belirgin,! estetik! ve! görsel! açıdan! zengin,! birçok!
fonksiyonu! bir! arada! barındıran,! farklı! kullanıcı!
gruplarına! hitap! eden,! içinde! bulunduğu! alanın! yerel!
özelliklerini! yansıtan,! çevrenin! doğal! yapısı! ile! uyum!
içerisinde!olan!ve!sosyo_kültürel!etkileşimi!sağlayacak!
bir! dokuya! sahip! aktivitelerin! yer! aldığı! bir! tasarım!
anlayışına! sahip! olmalıdır! (Fogg,! 1992;! Onsekiz! ve!
Emür,! 2008;! Polat! 2002! Gold,! 1980;! Yıldızcı,! 1982;!
Bakan! ve! Konuk,! 1987;! Türel,! 1988;! Kursten,! 1993).!
Bütün! bu! kriterlerin! birleşimi,! parkın! okunulabilir,!
yaşanılabilir,!fonksiyonel!olmasını!sağlar.!!
Araştırma! alanı! olarak! seçilen! Şişli! ilçesi,! merkezi!
konumu!ile!birçok!iş!merkezi!kurum!ve!kuruluşa!da!ev!
sahipliği! yapmaktadır.! Çevre! ilçelere! oranla! alışveriş!
merkezleri,! iş! hanları! ve! şirketlerin! bulunması!
nedeniyle! gün! içerisinde! taşıt! ve! yaya! trafiği! daha!
yoğundur.! Bitişik! nizam! konut! bölgelerine! ve! yer! yer!
daralan!rampalı!sokaklara!sahiptir.!
Şişli! ilçesinin! İzzetpaşa,! Esentepe! ve! Duatepe!
mahalleleri! nispeten! daha! sakindir.! Konut! alanlarının!
fazlalığı! ve! plansız! yerleşimleri! ile! dikkat! çeken!
mahalleler!ise!Feriköy,!Ergenekon,!Ondokuz!Mayıs!ve!
Kuştepe’! dir.! Plansız! yerleşimler! yeşil! alanların!
varlığını! da! etkilemiştir.! Mevcut! yeşil! alanlar! yerini!
konut!veya!iş!merkezlerine!bırakmıştır.!Bunun!sonucu!
Şişli! ilçesi,! trafik! ve! ticaretin! bağlantı! noktasında!
olması! nedeniyle! yeşil! alanların! ve! parkların! en! az!
bulunduğu!ilçelerden!biri!haline!gelmiştir.!
Araştırma! alanında! gerçekleştirilen! değerlendirmeler!
sonucunda! elde! edilen! toplam! puanlar! ve! başarı!
yüzdeleri! ise! Çizelge! 5’! de! verilmiştir.!

!

!

!
!

Çizelge!4.!Şeçilen!parkların!değerlendirilmesine!yönelik!puantaj!çizelgesi!!
Table!4.!Payroll!schedule!for!the!evaluation!of!the!selected!parks!

!

Kademeli!Park!

Duatepe!Parkı!

Bahtiyar!Kaşlı!Parkı!

!

1!
2!
1!
1!
1!
1!
1!
1!
1!
1!

2!
Görsel!doyum!sağlama!
Kentsel!yeşil!alana!katkı!sağlama!
Çevre!ile!uyumlu!olma!
Fonksiyonellik!
Farklı!yaş!gruplarına!hitap!etme!
Kullanım!alanlarının!ilişkisi!
Yapısal/Bitkisel!elemanların!yeterliliği!
Güvenlik!
Aktif!rekreasyon!olanaklarını!sunma!
Pasif!rekreasyon!olanaklarını!sunma!
Görsel!doyum!sağlama!

2!
2!
1!
1!
1!
1!
2!
1!
2!

1!

Görsel!doyum!sağlama!!
Kentsel!yeşil!alana!katkı!sağlama!
Çevre!ile!uyumlu!olma!
Fonksiyonellik!
Farklı!yaş!gruplarına!hitap!etme!
Kullanım!alanlarının!ilişkisi!
Yapısal/Bitkisel!elemanların!yeterliliği!
Güvenlik!
Aktif!rekreasyon!olanaklarını!sunma!
Pasif!rekreasyon!olanaklarını!sunma!

2!

1!

Yapısal/Bitkisel!elemanların!yeterliliği!

Pasif!rekreasyon!olanaklarını!sunma!

1!

Kullanım!alanlarının!ilişkisi!

1!

1!

Farklı!yaş!gruplarına!hitap!etme!

2!

1!

Fonksiyonellik!

Güvenlik!

1!

Çevre!ile!uyumlu!olma!

Aktif!rekreasyon!olanaklarını!sunma!

2!

Kentsel!yeşil!alana!katkı!sağlama!

!

!

!

Esentepe!Parkı!

Çİftecevizler!Parkı!!

İzzetpaşaçiftliği!Parkı!!

!

!
!

!

!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

2!
2!
1!
1!
2!
2!
2!
1!
2!
2!
Görsel!doyum!sağlama!

2!
Görsel!doyum!sağlama!
Kentsel!yeşil!alana!katkı!sağlama!
Çevre!ile!uyumlu!olma!
Fonksiyonellik!
Farklı!yaş!gruplarına!hitap!etme!
Kullanım!alanlarının!ilişkisi!
Yapısal/Bitkisel!elemanların!yeterliliği!
Güvenlik!
Aktif!rekreasyon!olanaklarını!sunma!
Pasif!rekreasyon!olanaklarını!sunma!

2!
1!
2!
2!
1!
2!
2!
2!
1!

1!

Görsel!doyum!sağlama!
Kentsel!yeşil!alana!katkı!sağlama!
Çevre!ile!uyumlu!olma!
Fonksiyonellik!
Farklı!yaş!gruplarına!hitap!etme!
Kullanım!alanlarının!ilişkisi!
Yapısal/Bitkisel!elemanların!yeterliliği!
Güvenlik!
Aktif!rekreasyon!olanaklarını!sunma!
Pasif!rekreasyon!olanaklarını!sunma!

2!
2!
1!
1!
1!
1!
1!
2!
1!

Kentsel!yeşil!alana!katkı!sağlama!
Çevre!ile!uyumlu!olma!
Fonksiyonellik!
Farklı!yaş!gruplarına!hitap!etme!
Kullanım!alanlarının!ilişkisi!
Yapısal/Bitkisel!elemanların!yeterliliği!
Güvenlik!
Aktif!rekreasyon!olanaklarını!sunma!
Pasif!rekreasyon!olanaklarını!sunma!

!

!

Antikacılar!Parkı!

Mahmut!Şevketpaşa!Parkı!!

75.!Yıl!Parkı!

!

!

!

!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

2!
2!
2!
1!
1!
2!
1!
1!
1!
2!
Görsel!doyum!sağlama!

2!
Görsel!doyum!sağlama!
Kentsel!yeşil!alana!katkı!sağlama!
Çevre!ile!uyumlu!olma!
Fonksiyonellik!
Farklı!yaş!gruplarına!hitap!etme!
Kullanım!alanlarının!ilişkisi!
Yapısal/Bitkisel!elemanların!yeterliliği!
Güvenlik!
Aktif!rekreasyon!olanaklarını!sunma!
Pasif!rekreasyon!olanaklarını!sunma!

3!
3!
3!
2!
3!
2!
2!
2!
3!

2!

Görsel!doyum!sağlama!
Kentsel!yeşil!alana!katkı!sağlama!
Çevre!ile!uyumlu!olma!
Fonksiyonellik!
Farklı!yaş!gruplarına!hitap!etme!
Kullanım!alanlarının!ilişkisi!
Yapısal/Bitkisel!elemanların!yeterliliği!
Güvenlik!
Aktif!rekreasyon!olanaklarını!sunma!
Pasif!rekreasyon!olanaklarını!sunma!

2!
2!
2!
1!
2!
2!
2!
1!
2!

Kentsel!yeşil!alana!katkı!sağlama!
Çevre!ile!uyumlu!olma!
Fonksiyonellik!
Farklı!yaş!gruplarına!hitap!etme!
Kullanım!alanlarının!ilişkisi!
Yapısal/Bitkisel!elemanların!yeterliliği!
Güvenlik!
Aktif!rekreasyon!olanaklarını!sunma!
Pasif!rekreasyon!olanaklarını!sunma!

!

!

!

Hayrettin!Karaca!Parkı!
!

Şehit!Er!Kahraman!Parkı!

Akkavak!Sokak!Parkı!

!

!

!

2!
2!
1!
2!
2!
1!
1!
1!
2!
2!
Görsel!doyum!sağlama!

2!
Görsel!doyum!sağlama!
Kentsel!yeşil!alana!katkı!sağlama!
Çevre!ile!uyumlu!olma!
Fonksiyonellik!
Farklı!yaş!gruplarına!hitap!etme!
Kullanım!alanlarının!ilişkisi!
Yapısal/Bitkisel!elemanların!yeterliliği!
Güvenlik!
Aktif!rekreasyon!olanaklarını!sunma!
Pasif!rekreasyon!olanaklarını!sunma!

2!
2!
2!
2!
1!
1!
2!
2!
1!

3!

Görsel!doyum!sağlama!
Kentsel!yeşil!alana!katkı!sağlama!
Çevre!ile!uyumlu!olma!
Fonksiyonellik!
Farklı!yaş!gruplarına!hitap!etme!
Kullanım!alanlarının!ilişkisi!
Yapısal/Bitkisel!elemanların!yeterliliği!
Güvenlik!
Aktif!rekreasyon!olanaklarını!sunma!
Pasif!rekreasyon!olanaklarını!sunma!

3!
3!
3!
2!
3!
2!
3!
2!
3!

Kentsel!yeşil!alana!katkı!sağlama!
Çevre!ile!uyumlu!olma!
Fonksiyonellik!
Farklı!yaş!gruplarına!hitap!etme!
Kullanım!alanlarının!ilişkisi!
Yapısal/Bitkisel!elemanların!yeterliliği!
Güvenlik!
Aktif!rekreasyon!olanaklarını!sunma!
Pasif!rekreasyon!olanaklarını!sunma!
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Çizelge!5.!Mahalle!parklarına!göre!toplam!puan!tabloları!ve!başarı!yüzdeleri!!
Table!5.!Total!score!tables!and!success!percentages!of!district!parks!
Mahalle!Parkı!adı!!
Toplam!puan!!
Kademeli!Park!
13!
Duatepe!Parkı!
15!
Bahtiyar!Kaşlı!Parkı!
11!
Esentepe!Parkı!
13!
Çiftecevizler!Parkı!
17!
İzzetpaşaçiftliği!Parkı!
17!
Antikacılar!Parkı!
18!
Mahmut!Şevketpaşa!Parkı!
25!
75.!Yıl!Parkı!
15!
Hayrettin!Karaca!Parkı!
27!
Şehit!Er!Kahraman!Parkı!
17!
Akkavak!Sokak!Parkı!
16!
Şişli! ilçesinde! incelenen! 12! mahalle! parkından!
Hayrettin! Karaca! Parkı! ile! Mahmut! Şevketpaşa!
Parkı! dışındaki! diğer! parkların! çoğunluğu! konum!
olarak! erişilebilir! olmasına! rağmen! büyüklük! ve!
fonksiyon! yönünden! ya! çocuk! bahçesi! ya! da! cep!
parkı! niteliğindedir.! Farklı! yaş! gruplarına! hitap!
etmeyip,! kullanımlar! arasında! da! bir! uyum!
yakalanamamıştır.!Donatı!elemanları!yeterli!sayıda!
ve! ergonomik! değildir.! Yine! Kademeli! Park,!
Bahtiyar! Kaşlı,! Esentepe! ve! Akkavak! Sokak! Parkı!
gibi! parkların! yapısal! ve! bitkisel! tasarımı;! renk,!
uyum,! proporsiyon,! ölçü,! vurgu! gibi! tasarım!
kriterleri!göz!önüne!alınmadan!gerçekleştirilmiştir.!
Yapısal! ve! bitkisel! elemanlar,! kullanımların! ifade!
gücüne! ve! amacına! uygun! olarak! seçilmemiştir."
Parkların! bitkisel! tasarımı! yeniden! ele! alınmalı,!
geniş!ve!iğne!yapraklı!ağaç!ve!ağaççıklar!ile!birlikte!
çalı,!çok!yıllık!ya!da!mevsimlik!çiçek!ve!yer!örtücü!
bitkilerle! işlevsel! ve! estetik! etkili! kompozisyonlar!
oluşturulmalıdır.!Bu!kompozisyonlar!aynı!zamanda!
bitkilerin! kitle[boşluk! dengesine! ve! proporsiyona!
uygun!kullanımına!olanak!sağlayacaktır.!!
İzzetpaşa! Çiftliği,! Antikacılar,! Hayrettin! Karaca! ve!
Mahmut!Şevket!Paşa!parklarında!olduğu!gibi;!park!
içerisindeki! sirkülasyon! süreklilik! ve! rahatlığı! bir!
arada! sunabilecek! şekilde! düşünülmelidir.!
Ziyaretçiler! parkın! tamamını! dolaşabilmeli;! ancak!
çeşitli!bölgelerde!oluşturulacak!doğal!mola!yerleri!
(açık! hava! gösteri! alanı,! yeme[içme! mekânları,!
dinlenme! mekânları,! ağaç! altları! vb.)! sayesinde!
yorulmadan,!
sıkılmadan!
ve!
keyifle!
gezebilmelidirler.!Farklı!yaş!gruplarındaki!çocuklar!
için,! farklı! oyun! alanları! oluşturulmalı! ve! oyun!
alanlarındaki! alet! ve! ekipmanlar! güvenlik!
standartlarına!uymalıdır.!Ayrıca!parkların!çoğunda!

Başarı!Yüzdesi!%!!
43!!!!!!Yetersiz!
50!!!!!!Kısmen!Başarılı!!
36!!!!!!Yetersiz!
43!!!!!!Yetersiz!
56!!!!!!Kısmen!Başarılı!
56!!!!!!Kısmen!Başarılı!
60!!!!!!Kısmen!Başarılı!
83!!!!!!Çok!başarılı!!
50!!!!!!Kısmen!başarılı!!
90!!!!!!Çok!başarılı!!
56!!!!!!Kısmen!Başarılı!!
53!!!!!!Kısmen!Başarılı!!

bakımsızlığa! dayanan! eksikler! de! görülmektedir.!
Belirli! zaman! periyotlarına! bağlı! olarak! park!
alanında! gözlemler! yapılarak! eksikliklere!
müdahale!edilmelidir.!
Sonuç!
olarak!
yapılan!
değerlendirmeler!
doğrultusunda;! peyzaj! tasarım! ve! kullanım!
kriterleri! açısından! Hayrettin! Karaca! ve! Mahmut!
Şevket!Paşa!parkları!en!yüksek!puanları!alarak!çok!
başarılı,!Bahtiyar!Kaşlı!ve!Kademeli!parkları!ise!en!
düşük! puanları! alarak! yetersiz! olarak!
değerlendirilmiştir.!!
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