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ÖZET 

Kentsel Dış Mekan Standartlarının Yeterliliği ve  
İzmir Kenti Örneğinde Bir Model Oluşturma Üzerine Araştırma 

KARA, Barış 
Doktora Tezi, Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı 

Tez Yöneticisi: Prof. Dr. Erhan Vecdi KÜÇÜKERBAŞ 
Mart 2006, 359 sayfa 

 
Günümüzde kentleşmenin hızlı bir şekilde gerçekleşmesi özellikle yapısal 

alanların kentsel dış mekanlar üzerine baskısını arttırmaktadır. Araştırmada İzmir 

metropoliten alanındaki Balçova, Bornova, Buca, Çiğli, Gaziemir, Karşıyaka, Konak ve 

Narlıdere ilçelerinin belirlenen ikişer mahallelerinde açık alan-yapılaşmış alan 

arasındaki ilişki (doluluk-boşluk) ve kentsel dış mekanların gereksinimleri 

karşılamadaki yeterlilikleri incelenmiştir. Araştırma verileri mahalle sakinleri ile 

yapılan anketlerden, alanda yapılan mekan analiz çalışmalarından ve 2001 yılına ait 

Ortofoto haritalardan elde edilmiştir. Haritaların değerlendirmesi MicroStation V8, 

AutoCAD 2000 ve ArcMap 8.3 Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) programları kullanılarak 

gerçekleştirilmiştir. 

Araştırma sonuçlarına göre nüfus ve yapı yoğunluğu yüksek olan Konak 

Mecidiye Mahallesinde kentsel dış mekanların hiç bulunmadığı saptanmıştır. Balçova 

Eğitim, Bornova Yıldırım Beyazıt, Buca Dicle ve Çiğli Şirintepe mahalleleri başta 

olmak üzere diğer mahallelerin tamamına yakınında bu mekanların sayı ve alan 

yönünden yetersiz olduğu görülmüştür. İlçeler ve mahalleler arasında kentsel dış 

mekanların gereksinimleri karşılama açısından farklılıklar gösterdiği gözlemlenmiştir. 

Araştırma bulguları esas alınarak İzmir kentinin planlanmasında kentsel dış 

mekanların tasarım ve planlama kriterlerini yönlendirecek, imar planı sürecine 

rekreasyon alanları planlamasını kazandıracak öneriler oluşturulmuştur. 

Anahtar sözcükler: Kentsel dış mekan standartları, kent planlama, peyzaj 

planlama, rekreasyon alanları, İzmir kenti. 
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ABSTRACT 

Adequacy of Urban Open Space Standards and  
a Research on the Creating of a Model in the case of City of İzmir  

KARA, Barış 

PhD. Dissertation in Landscape Architecture 
Supervisor: Prof. Dr. Erhan Vecdi KÜÇÜKERBAŞ 

March 2006, 359 pages 
 

Today due to rapid urbaniztion, building areas have been increasing their 

impressions particularly on urban open spaces. In the study, an interaction between 

vacant areas and building (fullness/emptiness) and adequacies of the urban open spaces 

have been analyzed in the selected two neighborhoods in Balçova, Bornova, Buca, 

Çiğli, Gaziemir, Karşıyaka, Konak and Narlıdere districts in the İzmir metropoliten 

area. Research data have been obtained from the questionnaires that carried out with the 

inhabitants of the neighborhoods and space analysis in the study area and ortho photo 

maps which belong to the year of 2001. Evaluating of the maps have been completed 

with Geographic Information System (GIS) softwares MicroStation V8, AutoCAD 2000 

and ArcMap 8.3. 

According to the results of the research; absence of urban open spaces is 

determined in Mecidiye neighborhood that has high population and building density. 

Inadequacy of urban spaces in point of quantity and quality is determined in the 

neighborhoods of Eğitim, Yıldırım Beyazıt, Dicle and Şirintepe. In terms of providing 

of requirements of the urban open spaces; differences between districts and 

neighborhoods have been observed. 

In respect to the findings of this study; suggestions have been offered to guide 

for the design and planning criterion or urban open spaces in the planning of city of 

İzmir and to add planning of recreation areas to the development plan. 

Keywords: Urban open space standards, city plannig, landscape planning, 

recreation areas, city of İzmir. 
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1. GİRİŞ 

Kentler gerek nüfus gerekse yayılış alanı açısından tüm dünyada, 

özellikle yirminci yüzyılda yoğun bir gelişme göstermiştir. Günümüz 

gelişen kent dokusu içerisinde yapı alanları ağırlıklı olarak yer 

almaktadır. Bu dokuyu dengeleyerek boşluk-doluluk ilişkisini kuran 

kentsel açık alanlar, yoğun kentleşmenin temel ihtiyacı olan alanlardır. 

Türkiye’de Cumhuriyetle birlikte başlayan kentleşme hareketi 

1950’lerden sonra hız kazanmıştır (Bakan, 1981). 1950 nüfus sayımına 

göre kent nüfusu toplam Türkiye nüfusunun % 25’i iken, 1997 yılında bu 

oran % 63’e çıkmıştır (Erdem ve Nurlu, 2001). 1970’li yıllarda 

Türkiye’de kent nüfusu % 40’ın altında ve kentsel gelişme oranı % 

5,6’dır (United Nations (UN), Department of Economic and Social 

Affairs, Volume III, 1973a). 

Kent planlama bu bağlamda toprak kullanımının düzenleme aracı 

olmasının yanı sıra kentlerin bütüncül gelişmesinin yönlendirici 

unsurudur. Aynı zamanda kent planlama ekonomik, sosyal ve yönetimsel 

politikaların mekana yansıması, gelişme sisteminin önemli bir öğesidir. 

Kentsel alan planlama ve yönetimi politikaları ve kontrolü sosyal 

hedeflerin gerçekleştirilmesi için zorunludur. Kent planlama toplumun 

sağlığını, güvenliğini ve refahını korumaktadır (United Nations (UN), 

Department of Economic and Social Affairs, Volume VII, 1973b; Yonca, 

1993). Kentsel koşullar ekonomik ve sosyal kalkınmanın bir 

fonksiyonudur. Kent planları da bu sebeple ekonomik ve sosyal 

kalkınmanın planlanmış süreçleri esasına dayanmak zorundadır. 

Kentleşme planının ülke ya da bölge içindeki yerleşmeleri büyüklükleri, 

fonksiyonları ve büyüme oranları ile ifade etmesi gerekmektedir. Böylece 
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kentleşme planlaması, ekonomik kalkınma planının alan boyutu ile bir 

yönünü oluşturmakta ve yerleşmelerin dağılımının sosyal ve ekonomik 

sonuçlarını araştırma esasına dayanmaktadır (Atalık, 1995). 

Kentsel dokunun tanımlanması kentin yeniden tanımlanmasıdır. 

Kentlerdeki alan kullanımları (kent dokusu) ekonomik, sosyal yapı ve 

yönetimsel politikalar hakkında ipucu vermektedir. Her yerleşim birimi 

farklı sosyal ve ekonomik özelliklere sahip olduğu için farklı kent 

dokusuna da sahiptir. 

Arazi dokusu, sosyo-ekonomik yapının fiziksel mekana 

yansımasıdır (Gürel, 1974). Toplum hayatının en gelişmiş formu olan 

kent canlı bir organizmadır. Her kentin farklı sosyal ve ekonomik 

faktörlerden dolayı kendine özgü mekan düzeni vardır (Bayraktar, 1966, 

1973). 

Kentin alan kullanım dokusundan biri olan kentsel dış mekan 

kavramı; literatürde yapılanmamış kentsel kamusal dış mekan, kamusal 

mekan, açık mekan, açık ve yeşil alan, rekreasyon tesisi ve rekreasyon 

alanı gibi farklı terimlerle ifade edilmektedir. 

Kentteki mekan düzeninin yapı taşı olan kentsel dış mekanlar, 

yapıların dışında kalan, insanların gereksinimlerini ele alan, boyut ve 

nitelik açısından çeşitlilik gösteren dış mekanlardır (Bakan, 1981). 

Kentsel dış mekanlar doğal görünümde (deltalar, sulak alanlar) veya 

kamusal nitelikte olan (belediye parkları, oyun alanları, mezarlıklar, 

plazalar) alanlardır (Forsyth County Parks&Recreation Department, 

1997). 
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Rekreasyon alanı, rekreasyonel aktivitelerin gerçekleştirildiği 

mekanlar olarak isimlendirilmektedir (Özkan, 2001). Kentsel dış 

mekan/yapılanmamış kentsel kamusal dış mekanlar olarak nitelendirilen 

tüm boşluklar belirli amaçlar için kullanılmaktadır. Kentsel yapının 

dışında kalan, kent arazisi üzerine kurulu, kentlilerin kullandığı, kentle 

ilişkili olayların yer aldığı alanların tümüdür. Yapılar dışındaki 

mekanlardır (Bakan ve Konuk, 1987). 

Kentsel dış mekanlar toplanma merkezinden öte toplumsal yaşamın 

kurulduğu ve toplumsal yaşamın kalbi mekanlardır (Forsyth County 

Parks&Recreation Department, 1997). Tüm mahalleler ve semtlerdeki 

park ve merkezi kamusal mekanlar kentsel coğrafi referans noktası ve 

kamusal yaşamın odağı olan halkın bir araya geldiği mekanlardır. Bu tip 

açık mekanlar toplum karakterini geliştirmekte ve korumakta, sağlıklı dış 

mekan aktivite olanakları ile yaşam kalitesini attırmakta ve toplumsallık 

duygusu da vermektedir. 

Bu yönüyle kentsel dış mekanlar kentleşme sürecinin bir ürünüdür. 

Kentsel dış mekanların oluşturduğu açık mekan sistemi yapılaşmış çevre 

ile aramızda tampon zon oluşturmaktadır. Halkın evlerinden parklara, 

okullara gitmek için kullandıkları yol sistemi için seçenekler 

sunmaktadır. Kentsel dış mekanların/açık mekanların kaybı yaşam 

kalitesini etkilemekte, yetersizliği sağlıksız kentleri oluşturmaktadır. 

Konutlar arası yeşil alanlar, spor alanları ve çocuk oyun alanları 

komşuluk alanının yeşil alanlar ağını meydana getirmektedir. 

Açık ve yeşil alan dizgesi kentlinin doğa ile ilişkisini yeniden 

kurmak, sürdürmek, geliştirmek amacına yönelmektedir (Yavuz vd., 

1978). Açık mekanlar rekreasyon ihtiyacını karşıladığı gibi doğa ile 
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iletişimimizi sağlamakta, çevre koruma bilincini geliştirmektedir. Aynı 

zamanda bu mekanlar habitatların yaşaması için ortam sunmaktadır. 

Ekolojik fayda açısından habitatları koruyarak ve destekleyerek faunanın 

kent içinde dolaşımını sağlamakta, su kaynaklarını korumakta, sel 

baskınlarını engellemektedir. Açık mekanlar yakın çevrelerindeki 

arsaların değerlerini yükselterek bu yönü ile ekonomik fayda da 

sağlamaktadır. Çevresel etkiler ve halkın serbest zaman tercihleri 

önerilecek rekreasyonel aktivite tiplerini etkilemektedir (City of Juneau 

Parks and Recreation, 1996). 

Rekreasyonel aktivite seçimini etkileyen faktörler ise aşağıda 

verilmiştir (Özkan, 2001); 

a) yaş, 

b) cinsiyet, 

c) eğitim durumu, 

d) gelir düzeyi, 

e) meslek, 

f) sağlık durumu, 

g) yaşanılan yerin fiziksel niteliği, 

h) içinde yaşanılan toplumun sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel 

durumu, 

i) zevk ve moda. 

Konut alanlarına yakın/bitişik kentsel dış mekanlara sahip alanlarda 

halkın rekreasyonel aktivite ihtiyacı artmaktadır (Pushkarev and Zupan, 

1975). Serbest zamanlara artan ilgi de daha çok ve daha iyi rekreasyon 

aktiviteleri için talepler yaratmaktadır. Aynı zamanda yoğun 
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kentleşmenin sonucu olarak kentler rekreasyon alanların geliştirileceği 

açık mekanlara ihtiyaç duymaktadır. 

Dış mekan rekreasyon kaynakları inceleme komisyonu raporuna göre 

Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) 1.476.299 ha. toplam alanın 

946.948 ha.’ı dış mekan rekreasyonuna ayrılmaktadır (Doell and 

Twardzik, 1973). Bu planlama düşüncesinin temelinde toplumun açık 

mekan ağı ile ilişkilendirilmesi yatmaktadır. Kentin kapsamlı şekilde 

yapılan park, yeşil yol ve rekreasyon planı, mevcut rekreasyon tesislerini 

belirten, standartlarla ilişkili, mevcut ve gelecekteki rekreasyon 

ihtiyaçlarını, yeni rekreasyon tesisleri ile aktiviteleri ve alanları için 

önerileri ve uygulama boyutlarını içermektedir. 

Kentsel dış mekanlar belirlenirken (Akşit, 1994); 

a) alan gereksinimi, 

b) erişilebilirlik, 

c) yol gösterici standartlar esas alınmaktadır. 

Her ülke ve kent için geçerli olan genel ve evrensel alan kullanım 

standartları yoktur (Eker ve Ersoy, 1981). Standartlar niceliksel ölçümler 

için elde edilecek minimum ve maksimum seviyelerdir (City of Spokane, 

2000). Standartlar uygulamanın nasıl tasarlanacağını belirtmektedir (City 

of Hull, 2004). Tasarım standartları ve tasarım kriterleri tasarım 

amaçlarının uygulamasının niceliksel anlamıdır. Tasarım kriteri çok özel 

performans ölçüleri ve konumlarıdır. Standart bugünkü servisleri 

değerlendirmek ve gelecekteki ihtiyaçları tahmin etmek anlamındadır 

(City of Juneau Parks and Recreation, 1996). 
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Standartlar katı gereksinimler olarak görülmemeli, mevcut tesis ve 

aktivitelerin değerlendirmesi ve toplumun farklı alanlardaki servislerinin 

karşılaştırması için bir rehber olarak görülmelidir (Forsyth County 

Parks&Recreation Department, 1997). 

Alan kullanım standartlarını saptamak, arazi ekonomisi ve arazi 

politikası sorunudur (Gürel, 1974). Standart, kamu alanlarının sağlığının 

sürdürülmesini ve kamu arazilerinin tüm kullanımları ile ilişkili 

gereksinim duyulan koşulları tanımlamaktadır (Bureau of Land 

Management, Colorado, 2000). Standartlar geleneksel tesis ve 

aktivitelerin ve yeni park alanlarının oluşturulması için gerekli hedeflerin 

oluşturulmasına yardım etmektedir (Forsyth County Parks&Recreation 

Department, 1997). Toplum tasarım standartları, kentin doğal 

görünümünü ve görsel kaliteyi çevreyle (çevrenin estetik kalitesi ile) 

uyumlu olarak geliştirmek şeklinde tanımlanmaktadır (City of Tualatin, 

2005). Standartlar, alanı çevresi ile bütünleştiren peyzaj planlarını da 

teşvik etmektedir (Washington Department of Community Development, 

1995). Kentsel dış mekan standartları politika ve planlama amaçları ile 

uyumlu gelişmeyi teşvik etmekte, kamu sağlığını yükselten alan kullanım 

düzenlemelerini ve uzun vadede toplum faydasını gözeten yüksek 

çevresel ve görsel kalite sunan sürdürülebilir gelişme projelerinin 

artırılmasına olanak tanımaktadır. Aynı zamanda yerel karakter, 

toplumun tarihi karakteri ve çevre ile uyumlu tasarımların geliştirilmesini 

sağlamaktadır. Standartlar alanı çevresi ile bütünleştiren peyzaj planlarını 

teşvik etmektedir. 

Kentsel dış mekan çalışmaları kentin açık/yeşil alan donanımının 

niceliksel/niteliksel anlatımı olarak ifade edilmektedir (Ergin, 1989). 
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Yerel standartlar parklar ve rekreasyon tesisleri için farklı kriterler 

sunmaktadır. Park ve rekreasyon tesis standartları, her grup insanın temel 

ihtiyaçlarını karşılayacak park ve rekreasyon tesislerinin oluşturulmasını 

esas almaktadır. Çeşitli tesis ve programlar; çocukların, gençlerin, 

yetişkinlerin temel rekreasyonel ihtiyaçlarını karşılayan, yaşlı ve 

özürlülerin özel ihtiyaçlarını da dikkate alan uygun ve eşit bir şekilde 

konumlandırılmaktadır. 

İnsanların ilgisi, katılım hacmi, aktivitelerin sayısı, tipi ve konumu 

toplumdan topluma değişmektedir. Bu sebeple her toplumun rekreasyon 

faaliyetlerini, potansiyelini belirleyerek katılımını teşvik etmek, 

ihtiyaçlarını karşılamak ve rekreasyon faaliyetlerini planlamak için 

standartlar geliştirilmektedir. Standartlar yerel ihtiyaçlar, değerler, ilgiler 

ve yerel finansal kapasitelerle uyumlu olmaktadır (Ministry of Culture 

and Recreation, Sports and Fitness Division, Canada, 1973). Bu 

standartlar yerel ölçekte rekreasyon alanları ve mastır planı çerçevesinde 

oluşturulan rekreasyon sistemi standartlarıdır. 

Popülasyon yoğunluğu ve dağılımı, yaş-cinsiyet profilleri, kültürel 

ve ekonomik temeller, toplum tercihleri ve rekreasyon şablonu gibi 

sosyal karakteristikler, tesislerin potansiyel kullanıcılarını ve mevcut 

tesislerin kullanım seviyesini belirlemeye yarayan standartlara temel olan 

faktörlerdir. Standartlara yaklaşım toplumun gelişmişlik seviyesine, 

mevcut mali, personel ve zaman kaynaklarına, planlama uzmanının bakış 

açısına ve toplumun politik yapısına bağlı olarak değişmektedir (Ministry 

of Culture and Recreation, Sports and Fitness Division, Canada, 1973). 

Yerel standartlar her alan kullanım tipi için yeterli performans seviyesini 

oluşturmaktadır. Geleneksel olarak kentler tercih edilen açık mekanlarını 
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saptamak için standartlar kullanmaktadır. Açık Mekan Yönetim Stratejisi 

(OSMS: Open Space Management Strategy) özellikle ABD’de kent 

planlamada kentsel gelişim öngörülerinin oluşturulmasında kullanılan bir 

diğer yöntemdir (De Chiara and Koppelman, 1975). Bu yöntem kentsel 

dış mekan standartları ve tasarım rehberlerini esas alarak 

uygulanmaktadır. Kent tasarım rehberlerinin oluşturulması kentin olumlu 

görsel imajı, ekonomik canlılığı ve yaşam kalitesinin geliştirilmesi için 

zorunludur. 

Kent tasarım rehberi, kentsel tasarım kavram planı ve kent 

kapsamlı planı kentin geleceğinin şekillenmesi için plan sunmaktadır. 

Tasarım rehberleri korumaya yardım ve şehir merkezinde mevcut 

özelliklerin güçlendirilmesi olarak adlandırılmaktadır. Tasarım 

rehberinin amacı kenti ticari, kültürel ve politik yaşamda odak yapmaktır 

(City of Mill Creek, 1995). Tasarım rehberleri yerel otoritelerce 

yerleşimin tasarımını etkilemek için kullanılan en genel mekanizmalar 

arasındadır (City of Hull, 2004). Büyük mekanlar oluşturmak için gerekli 

fikirler topluluğu olan rehberler; kentsel çevre, halkın mekanları nasıl 

kullandığı ve çekici çevrenin nasıl yaratılacağı ile ilgilidir. Tasarım 

rehberleri kent karakterinin ve niteliğinin korunmasını sağlamaktadır 

(City of Spokane, 2000). Rekreasyon standartları ve rehberleri, sağlıklı 

kamu arazilerinin sürdürülmesi, halkın rekreasyonu için aktivite 

olanakları ve uygulamaları sunması için tasarlanan rekreasyon yönetim 

araçları, yöntemleri ve teknikleridir (Bureau of Land Management, 

Colorado, 2000). Rehber farklı tipte park ve rekreasyon alanı ve tesisleri 

için alan gereksinimlerini belirlemektedir (The National Recreation and 

Park Association (NRPA), 2001). Rehberler kabul edilebilir oranlar 
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vermekte ve nüfus, topografya, alan boyutları, aktivite şablonu ve toplum 

önceliklerini dikkate almaktadır. Standartlar ise yeni rekreasyon alanları 

ve geleneksel aktiviteler elde etmek için hedefler oluşturulmasına yardım 

etmektedir (De Chiara and Koppelman, 1975). Kentsel doku içinde 

kentsel dış mekanların/kentsel yeşil alanların dağılımlarının ve 

büyüklüklerinin belirlenmesinde kentin coğrafi ve ekolojik yapısı, halkın 

gelir düzeyi, eğitimi, nüfusu ve yeşil alanların kullanım yoğunlukları 

etkilidir (Erdem ve Nurlu, 2001). 

Bu fikirler doğrultusunda araştırma farklı geleneksel ve yenilikçi 

yöntemlerden faydalanarak kent ölçeğinde kentsel dış mekan 

sistemlerinin mekansal analizini yapmak, mevcut açık mekanlar ve 

parklar bağlamında tüm kentsel dış mekanların sürdürülmesini, 

geliştirilmesini ve kentlinin sosyo-ekonomik durumuna uygun mekan 

kullanımlarının belirlenmesini, yeni rekreasyon alanlarının 

oluşturulmasını, sağlıklı dış mekan aktiviteleri sunmayı, gelecek 

ihtiyaçlar için yeni açık mekanların kazanımını amaçlamaktadır. 

Araştırma rekreasyon alanı ve kentsel açık alan gibi kentsel alan 

kullanım standartlarını da belirlemeye yardımcı olacak modeli 

oluşturmayı hedeflemektedir. Araştırmanın amaçlarından bir diğeri de 

alan kullanım standartlarını saptamak, planlanan yerleşim için çeşitli alan 

kullanımlarının plan içindeki mekansal büyüklüklerini belirleyen 

standartlara yönelik öneriler geliştirmek, mevcut standartlara bir yorum 

ve eleştiri getirmektir. 

Araştırma kent merkezinde kent kalitesini güçlendirmek, kaliteli 

gelişmeye yardımcı olmak ve yaya odaklı çevrelerin oluşumuna destek 

olma amacı da gütmektedir. 



 10 

Araştırma sonuçlarından yola çıkarak Türk toplumunun rekreasyon 

alışkanlığına uygun kentsel dış mekan standartları ve açık mekan sistemi 

haritası oluşturulacaktır. Araştırmanın daha sonra yapılacak araştırmalara 

basamak oluşturması amaçlanmaktadır. 

Araştırma süreci dört aşamadan meydana gelmektedir. İlk aşama 

araştırmanın amacının ve araştırma alanının sınırlarının saptandığı 

“Araştırma Kapsamının Belirlenmesi” aşamasıdır. “Verilerin 

Toplanması” aşamasında literatür ve araştırma alanı verileri toplanmış, 

araştırma araçları ve veri seti ile ilgili bilgiler verilmiştir. “Veri Üretimi 

ve Araştırma Bulguları” aşamasında ise anketlerin ve mekan analiz 

formlarının istatistiksel değerlendirmesi yapılmış, alan kullanım 

tiplerinin ve kentsel dış mekanların alansal durumu saptanmış ve 

haritalanması yapılmış, haritalar alan çalışmasıyla karşılaştırılmış, 

araştırma verileri değerlendirilmiş ve araştırma bulguları oluşturulmuştur. 

Son aşamada araştırma bulguları değerlendirilerek sonuç ve öneriler 

geliştirilmiştir (Şekil 1-1). 
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Araştırma beş bölümden oluşmaktadır. Araştırma konusu hakkında 

ön bilginin yer aldığı araştırmanın amacının, öneminin ve aşamalarının 

anlatıldığı “Giriş” bölümü ilk bölümü oluşturmaktadır. İkinci bölüm olan 

“Literatür Özeti” araştırma konusuyla ilgili kavramları, açıklamaları, 

araştırma konusu ve araştırma alanı ile ilgili çalışmalardan oluşan önceki 

çalışmaları kapsamaktadır. Üçüncü bölümde “Materyal ve Yöntem” yer 

almaktadır. Materyal alt başlığı altında araştırma alanı ve araştırmada 

kullanılan araçlar ve veri seti konularına değinilmektedir. Yöntemde ise 

araştırmanın yöntemi hakkında bilgiler verilmektedir. “Araştırma 

Bulguları” bölümünde ise yöntemin uygulamasından elde edilen veriler 

sunulmaktadır. Araştırmanın son bölümü ise araştırma bulgularının 

değerlendirildiği, araştırma sonuçlarının ve önerilerinin sunulduğu 

“Tartışma ve Sonuç” bölümüdür. 
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2. LİTERATÜR ÖZETİ 

2.1 Konuyla İlgili Kavramlar ve Açıklamalar 

2.1.1 Kent planlama ve rekreasyon planlama 

Park, Burgess ve Mckenzie’nin (1925) “The City” isimli eserinde 

kültürel bir alan görüşü ile kent yaşantısı çağdaş insanın doğal çevresidir. 

Doğal bir yapı olarak kent kendi kanunlarına uymakta ve olanaklı bağıl 

değişikliklerin bir sınırı olmaktadır. Park’ın kent kavramı; kendisine ait 

düzenlerle ortaya çıkan, mekanda dışsal olarak örgütlenen bir birimi 

göstermektedir (Atalık, 1995). Kente ilişkin yaklaşımlar farklı özellikler 

açısından yapılmaktadır. Sosyolojik yaklaşıma göre kent insanlar 

topluluğudur. Kent sosyolojisini tanımlayan özellikler ve değişkenler 

toplum karakteristiklerinden seçilmektedir. Bunlar kentin farklı nüfus 

yapısı, sosyal karakteristikleri, toplum olarak değerler ve öznel 

algılarıdır. Kent kısaca ekolojik toplumdur. Sosyal-fiziksel yaklaşım 

kenti nüfus ve alan, nüfus boyutu ve yerleşim yoğunluğu olarak ifade 

etmektedir. Davranışsal yaklaşım ise kentin boyutu, yoğunluğu açısından 

heterojenliğini ve heterojen sosyal yapıya sahip olduğunu belirtmektedir. 

Ekolojik yaklaşım kentsel ekoloji ve insan (human) ekolojisi yönünden 

çevre ile birlikte toplum görüşünü savunmaktadır. Ekonomik yaklaşım 

kenti ekonomik süreçler açısından sorgulamaktadır. Coğrafi yaklaşım 

yerleşimin yapısı, yapıyı belirleyen süreç ve yerleşimin tarihi 

gelişimindeki aşamalar bakımından kenti değerlendirmektedir (Aktüre, 

1972). Kent öğelerinin bir bütün halinde bir araya gelmesi kent 

şablonunu oluşturmaktadır (Lozano, 1990). 
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Kentsel gelişme sürecinin en az iki kaynağı vardır. Bunlar 

popülasyon, ekonomik aktiviteler ve etkinlikler, teknoloji ile yapılı 

çevrenin fiziki mekansal sistemidir (Lozano, 1990). Planlama; sistemdeki 

bu değişmelerin denetimidir. Kent planlaması kavramı American 

Institute of Planners’a göre alan kullanılışları kurallarının geniş kapsamlı 

düzeninin sınırlandırılması yolu ile belirlenmiş olarak; kentsel toplulukla, 

bunların çevrelerinin, bölgelerin ve ülkenin birleşik hale getirilmesidir. 

Kent planlamasındaki sistemin tanımı şu özellikleri kapsamaktadır 

(Lozano, 1990; Atalık, 1995); 

a) inceleme alanındaki eylemlerin çeşitli tiplerinin tanımları ve 

ölçüleri, 

b) inceleme alanındaki eylemlere uyan alanların çeşitli tiplerinin 

tanımları ve ölçüleridir. 

Kent planlamasının erekleri ise; 

-estetik özellikler: kentsel çevrenin görsel nitelikleri, 

-sağlıklı yaşama şartları: kentlerin ekonomik sağlığı, 

-erişilebilirlik, 

-esneklik ve 

-kentsel gelişmeyi şekillendirme şeklinde ifade edilmektedir  

Alan kullanım planlamasında kullanılan matematiksel yöntemler üç 

tiptedir (Roberts, 1984): 

a) bir zamanda bir noktadaki ilişkileri tanımlayan tanımsal model, 

b) gelecekteki tanımlanmış ilişkileri içeren tahminsel model, 
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c) alternatif gelecekteki durumla ilgili kriterlerin belirlendiği 

planlama modelidir. Buna değerlendirme modeli de denilmektedir. 

Kentin planlanması toplumun planlanmasıdır (Lozano, 1990). 

Rekreasyonel planlama insan veya toplumun rekreasyon 

gereksinmelerini karşılamak üzere mevcut kaynaklardan süreç ve strüktür 

bakımından olabildiğince en iyi yararlanma biçimini önceden saptama 

eylemidir. Diğer bir tanıma göre rekreasyon planlama rekreasyonel 

aktivitelerin gerçekleştirilebileceği alanlara ilişkin fiziksel planlama 

uğraşıdır (Özkan, 2001). Kent planlama-toplum planlama ilişkisi 

yönünden bakıldığında; rekreasyon planlamanın amaçları doğal çevreyi 

korumak, toplumun duyarlılığını arttırmak, çöken kamusal yaşamı 

canlandırmak, kent karakterini devam ettirmek, gelecekteki gelişmeyi 

planlamak, açık mekan kullanımlarının nitelik ve niceliksel 

gereksinimlerini belirlemek, kullanımların yerlerini, en uygun 

büyüklüklerini ve yoğunluğunu belirtmek, planlamaya halkın katılımını 

sağlamak, kaliteyi sürdürmek ve geliştirmek şeklinde tanımlanmaktadır. 

Kent planları bünyesinde konut, ulaşım, altyapı, parklar, açık mekan ve 

rekreasyon alanları gibi alan kullanımlarını barındırmaktadır (UN, 

1973b; Marcus and Francis, 1990, 1998; Olde Town Comprehensive 

Plan, 2001). Rekreasyonel planlamada genel olarak amaç; alanda mevcut 

aktiviteler ile istenen aktivitelerin karşılıklı uygunluk veya etkileşim 

durumlarına göre rekreasyonel yönden kaynak/alan kullanım karalarının 

alınmasıdır (Köseoğlu, 1981; Özkan’dan, 2001). Kent planlama 

kapsamında konum gereksinimlerinin formülasyonunu, alan 

gereksinimlerinin hesaplanması, konum uygunluk analizini 

bulundurmaktadır (Chapin and Kaiser, 1979). 



 16 

Rekreasyon aktiviteleri planlama ilkeleri aşağıdaki kriterler 

doğrultusunda geliştirilmektedir (Ministry of Culture and Recreation, 

Sports and Fitness Division, Canada, 1973): 

a) tüm halk; ilgi, yaş, cinsiyet, gelir, kültürel gelişim, konut çevresi 

ve özür durumu dikkate alınmaksızın aktivitelere katılmalıdır, 

b) tesisler gelecek gereksinmelere uyarlanabilmelidir, 

c) planlama sürekli olmalı bittikten sonra bile öneriler 

değerlendirilmelidir, 

d) yerel bölgesel planlarla bütünleştirilmelidir  

Kentsel rekreasyon alanları planlamasında genel ilkeler ise 

şunlardır (Özkan, 2001): 

a) kentin bugünkü durumuna bakılarak, planlama için kabul edilmiş 

ileri zamandaki geleceği gerçekçi olarak saptanmalı ve rekreasyon 

alanları için yeterli alanler buna göre tahsis edilmelidir (Süel, 1983; 

Özkan’dan, 2001), 

b) imar planlarında yer alan rekreasyon alanlarının başka amaçlar 

için kullanılmalarına olanak tanınmamalıdır, 

c) tüm kentsel rekreasyon alanları bir sistem dahilinde bütün olarak 

planlanmalıdır, 

d) mevcut koruluklar, ağaçlandırılmış alanlar rekreasyon alanları 

yer seçiminde tercih edilmelidir, 

e) planlamada ulaşabilirlik önemli bir kavram olup aynı zamanda 

herkese eşit kullanım fırsatı tanınmalıdır, 

f) rekreasyon alanları kent içinde homojen bir biçimde 

dağıtılmalıdır. 
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Kentsel yerleşmelerin niteliksel değerlendirmesi; fiziksel nitelikler 

(topografya, iklim verileri, güneşlenme, nem, rüzgar), kentsel gelişme 

eğilimi (yerleşim yoğunluğu, ulaşım ağının niteliği, yatay ve dikey 

yapılaşma yoğunluğu) ve kentsel vejetasyon durumu esas alınarak 

yapılmaktadır. Kentsel yerleşimlerin niceliksel değerlendirmesi m2/kişi 

değeri, nüfusun yoğunluğu veya yaş gruplarına göre dağılım temelinde 

yapılmaktadır (Ergin, 1989). 

Kentsel mekanın rekreasyonel değerini ortaya koyan ölçütler 

amaca uygun konumlandırma, ulaşılabilirlik durumu, yürüme uzaklığı ve 

büyüklüktür (da ve ha. olarak). Açık/yeşil alanları yönlendiren temel 

kavram dinlenimdir. Rekreasyon alanları planlamasında/peyzaj 

planlamada açık/yeşil alanlara ekolojik yaklaşım doluluk-boşluk ilişkisini 

kurmaktadır. Bu durum kente organik doku kazandırmaktadır. Aynı 

zamanda peyzaj planlama çalışmaları kent ve kentli sağlığını 

düşünmektedir (Ergin, 1989). 

Rekreasyonel planlamanın aşamaları ve öğeleri aşağıdaki şekilde 

ele alınmaktadır (Ministry of Culture and Recreation, Sports and Fitness 

Division, Canada, 1973; UN, 1973b; De Chiara and Koppelman, 1975; 

Ohio State University Office of Facility Planning, 2001; The Sarasota 

County Comprehensive Plan, 2002). 

a)ilk analiz ve taban analizi: planı sınırlandıran ve önemsenmesi 

gereken durumların, olanakların belirlenmesi, mevcut rekreasyon 

politikalarının saptanması, finansal kaynakların ortaya konması, 

toplumdaki işsizlik seviyesi ve mahalle yapısı gibi bilgiler. 

b) envanter analizi: 
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-fiziksel karakteristikler: iklim, flora ve fauna, taşkın durumları, 

fizyografi, önemli ve eşsiz doğal habitatların belirlenmesi. 

-sosyal karakteristikler: nüfus yoğunluğu ve dağılımı, yaş ve 

cinsiyet yapısı, konut tipi, kültürel ve ekonomik altyapı, toplum 

gereksinimleri ve rekreasyon deseni, aktivitelerin potansiyel kullanıcıları 

ve mevcut tesislerin kullanım düzeyi. 

-mevcut kamu ve özel tesislerin listelenmesi: mülkiyet, mevcut 

kullanımların, rekreasyon alanlarının ve açık alanların belirlenmesi, 

konum, boyut, kimlerin kullandıkları, kullanıcıların nereden geldikleri ve 

otopark kapasitesi. 

-potansiyel rekreasyon olanakları: yapılaşma olmamış yerleşimin 

değerlendirmesi. Tesislerin nüfusla ve mevcut faaliyetlerle ilişkileri 

dikkat alınarak harita üzerine işlenmesi. 

c) mevcut sistemin değerlendirmesi: program istatistiklerinin 

analizi, katılım oranı, geçmiş rehber ve standartların uygulamasının 

geçmiş politikaların isabeti ve etkinliği açısından gözden geçirilmesi, 

problemlerin analizi, halkın gelecekteki mekan isteklerinin ve program 

gereksinimlerinin analizi ve mekan ihtiyaçlarının, rekreasyon alanlarının 

tiplerinin ve hizmet seviyelerinin belirlenmesi, halkın katılımının 

sağlanması, hizmet yarıçapı haritalarının hazırlanması. 

d) hedef ve amaçların formüle edilmesi: planın nasıl 

kullanılacağının belirlenmesi, standartlar, sayı, ölçü, geliştirilecek 

tesislerin genel konumu, planın hazırlanma gerekçesi ve gelecekteki 

yerleşim önerilerinin temeli. 

e) alternatif stratejilerin geliştirilmesi: anketler ve sörveyler. 
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f) tercih edilen stratejinin seçimi 

g) standartların oluşturulması, rehberlerin planlanması ve 

politikalar: Tesislerin konumu, her tesisin hizmet ettiği ve diğer 

kullanımlarla ilişkisi, alan geliştirme standartları, değerlendirme teknik 

ve kriterleri. 

h) uygulama için model önerileri: geleceğe yönelik alan kullanım 

ihtiyaçlarına, rekreasyon ihtiyaçlarına, hesaplanan park ve yeşil alan 

ihtiyaçlarına yönelik model önerilerinin oluşturulması. 

Rekreasyon alanları planlamasında rekreasyon kapasitesinin 

değerlendirmesi; rekreasyon kaynağının ve tesislerinin envanterinin elde 

edilmesi, her alanın ve tesisin mevcut kullanım seviyelerinin tahmini ve 

kapasitesinin saptanması, kapasite ile ilgili aşırı kullanım ve az kullanım 

seviyelerinin karşılaştırılması yolu ile gerçekleştirilmektedir. Bir 

rekreasyon alanının sürekli kamusal rekreasyonel kullanımını sağlayan, 

kapasitesini sınırlandıran etkenler ise şunlardır; mevcut mekan, 

topografya, toprak koşulları, bitki örtüsü gibi fiziksel karakteristikler, 

halkın davranışları, arsa sahiplerinin ve yöneticilerin davranışları, 

tesislerle ilgili yatırımlar (Roberts, 1984). 

Kent değişik aktiviteleri sınırlı alanda barındırmaktadır. Kentin 

temel birimi olan mahalle kent planı geliştirmede ilk planlama birimi 

olarak kabul edilmektedir. Rekreasyon alanları planlamasında alan 

kullanım analizi; alan kullanım haritasını, mevcut alan kullanım 

çerçevesini oluşturma ve eksikliklerin analiz edilmesi amacı ile 

kullanılmakta, çeşitli alan kullanımlarının nitelik ve niceliklerini 

belirtmektedir (De Chiara and Koppelman, 1975). Rekreasyon alanları 

planlamasında başta yaşlı ve özürlü bireyler olmak üzere toplumdaki her 
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birey esas alınmaktadır. Özürlüler için planlamak herkes için planlamak 

demektir. Planlamada amaç özürlü kişilerin bağımsız bir şekilde 

yaşamlarını sürdürebilmelerini sağlamaktır (Association Suisse des 

Invalides ASI, Olten, 2001). Rekreasyon alanları planlamasında özürlüler 

ve yaşlılar için yer seçimi fiziksel ve potansiyel gereksinimlerini esas 

alarak yapılmaktadır. Yer seçiminde dikkat edilen faktörler kentsel dış 

mekanın konumu ve tipi, kolay giriş ve yakınlık, topografya, eğim ve 

iklim olarak sıralanmaktadır (Stoneham and Thoday, 1996). 

2.1.2 Kentsel alan kullanımı ve sınıflandırması 

Alan kullanımı geleceğin kent yerleşimleri için ilk adımdır 

(Lozano, 1990). Kentin biçimini ve yapısını etkileyen faktörler çeşitli 

toprak kullanımlarının ve nüfusun kent içinde dağılımı, gündüz eylemleri 

konusunda aşırı yığılma ve yayılma olarak ifade edilmektedir (Yavuz vd., 

1978). Arsa kullanımı açısından belli başlı amaçlar işlevsel elverişlilik, 

optimum elverişlilik, seçme olanağı/kullanıcıya farklı seçenekleri sunma, 

kent imgesinin niteliği olarak sınıflandırılmaktadır (Lynch, 1982). 

Kentsel alan kullanımı fonksiyonel olarak (tarım, açık alan, konut, 

eğitim, ticaret, endüstri, rekreasyon), ölçek olarak (evrensel, ulusal, 

yerel) olmak üzere iki grupta sınıflandırılmaktadır. Bir diğer 

sınıflandırma eylem olarak (yaşama, eğitim), eyleme uydurulmuş mekan 

olarak (konutlar, bürolar, fabrikalar), endüstriyel sınıflama olarak (çelik 

imalatı) yapılmaktadır (Gürel, 1974; Gallion and Eisner, 1986). Bu 

bağlamda kentsel alan kullanımında (urban land use) üç esas yaklaşım; 

ekolojik, ekonomik ve eylem sistemleri yaklaşımıdır (Atalık, 1995). Alan 
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kullanılışına ilişkin öğeleri ve insan davranışı dinamiklerini tanımlamak 

için kavramsal bir çerçeve geliştirilmiştir (Çizelge 2-1). 

Çizelge 2-1 Alan kullanımı insan davranışları ilişkisi (Chapin and Kaiser, 1979). 

Değerler Ekonomik ve 
sosyal 

amaçlar 

Gereksinimleri 
hissetme 

Amaçları 
belirleme 

Seçenekleri 
planlama 

Karar 
verme 

ve 
eylem 
yapma 

 

Kentsel alan ihtiyaçları şu kriterlere göre belirlenmektedir (UN, 

1973a): 

a) kentsel alandaki mevcut alan kullanımı, 

b) yeni kentsel alanlarda planlanan alan kullanımı, 

c) nüfus gereksinimlerini esas alan normlar/standartlar, 

d) yeni gereksinimlerin tahmini. 

Kentsel alan kullanımlarından biri de konut alanlarıdır. Kent 

planlama çalışmalarında aile/hane ilk basamak kabul edilmesi sebebi ile 

sosyal konut büyüklüğü önemlidir. Ülkemizde sosyal konut büyüklüğü 

100 m2 olarak kabul edilmektedir (Gürel, 1974). 

2.1.3 Açık mekan sistemi ve açık mekan tipleri 

Açık mekan kamu kullanımına tahsis için korunmuş alandır 

(Forsyth County Parks&Recreation Department, 1997). Açık mekan pasif 

rekreasyon veya koruma/kullanımlar için uygun, yapılaşmamış alan 

olarak tanımlanmaktadır. Bir diğer tanıma göre kentsel dış mekan 

yapıların dışında kalan alanlardır. Bu alanlar, bahçeler, parklar, yollar, 

otoparklar, spor alanlarıdır (Bakan, 1981; King County Department of 
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Transportation, 1993). Benzer şekilde kamusal açık alanlar mülkiyeti ve 

işletmesi uzun süreli devlete ve yerel yönetimlere ait rekreasyonel 

kullanım amaçlı yerlerdir (The Sarasota County Comprehensive Plan, 

2002). Açık/açık-yeşil mekan olarak da adlandırılan kamusal dış 

mekanlar; kent dokusu içinde yapılarla çevrelenmiş yada yapı adalarını 

çevreleyen, tüm kentsel olayların ilişkilendiği, herkesin yararlanmasına 

açık ortak kullanım mekanlarıdır (Küçükerbaş ve Özkan, 1999; Özkan 

vd.’den, 2003). 

Açık mekan kentsel gelişmede rezerv alan, rekreasyon alanı ve 

ulaşım için koridor mekanlardır. Gelecekte kentin rekreasyon ihtiyacını 

karşılayacak şekilde değerlendirilmektedir. Açık mekan öğeleri kentsel 

gelişimin iyi veya kötü planlamasında bir araçtır (De Chiara and 

Koppelman, 1975; King County Department of Transportation, 1993). 

Kullanıma açılmamış kamu mülkiyetinde açık mekanlar aynı zamanda 

toplumun önemli bir kaynağıdır. 

Açık alanların ve kentsel dış mekanların fonksiyonları kent 

halkının fiziksel ve ruhsal gereksinimlerini karşılamak, konut, ticaret, 

sanayi bölgeleri arasında tampon görevi, mikroklima yaratmak, kentteki 

bitki ve hayvan kaynaklarını korumak ve yönetmek, doğal 

karakteristikleri korumak, selleri kontrol etmek, rekreasyon olanağı 

sunmak, yaya ve taşıtlar için dolaşımı kolaylaştırmak olmak üzere farklı 

gruplarda incelenmektedir (Bayraktar, 1966, 1973; Aktüre, 1972; Yavuz 

vd., 1978; Chapin and Kaiser, 1979; Erdem ve Nurlu, 2001). 

Bir diğer sınıflandırmaya göre açık mekanlar tipolojik açıdan farklı 

kategorilerde sınıflandırılmaktadır. Bu sınıflandırmalar hizmet 

ölçeklerine göre aşağıdaki gibidir (Ministry of Culture and Recreation, 
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Sports and Fitness Division, Canada, 1973; Caner, 1976; Ergin, 1989; 

City of Juneau Parks and Recreation, 1996; The Sarasota County 

Comprehensive Plan, 2002): 

a) konut ve alt mahalle düzeyinde: çocuk oyun alanları. 

b) mahalle düzeyinde: 4.000-6.000 nüfusla ilişkili hizmetleri 

içermektedir. Çocuk oyun alanı, mahalle parkı, spor alanı. 

c) semt düzeyinde: 3-6 mahalleye hizmet vermektedir. Çocuk oyun 

alanı, semt parkı, spor alanı. 

d) kent düzeyinde: tüm belediyeye veya birkaç semte hizmet 

etmektedir. Kent parkı, botanik ve hayvanat bahçeleri, fuar alanları, spor 

alanları. 

e) bölge düzeyinde: iki veya daha fazla belediyeye, kente hizmet 

sunmaktadır. Doğal alan parkları, koruma alanları. 

Kentsel açık mekanlar işlevlerine göre aşağıdaki gibi 

sınıflandırılmaktadır (Aktüre, 1972; De Chiara and Koppelman, 1975; 

Caner, 1976; Marcus and Francis, 1990, 1998; Carr et al., 1992; 

Stoneham and Thoday, 1996; American Planning Association Research 

Department, 1998; American Zoo and Aquarium Association, 2002): 

a) açık yeşil mekanlar/kentsel rekreasyon alanları, a1) kentsel park 

alanları, a2) hayvanat bahçeleri/zoolojik parklar ve aquariumlar, a3) 

botanik bahçeleri ve arboretumlar, a4) özel dış mekan tesisleri, kültürel 

aktiviteler ve lunaparklar, a5) çocuk oyun alanları, a6) spor alanları, a7) 

piknik ve kamping alanları, a8) plazalar ve meydanlar, a9) yaya yolları 

ve yaya bölgeleri, a10) okul bahçeleri, 

b) kentsel gelişim açık alanları, 
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c) yeşil kuşaklar/yeşil yollar. 

Açık/açık-yeşil mekan olarak da adlandırılan kamusal dış mekanlar 

özelliklerine göre de aşağıdaki şekilde sınıflandırılmaktadır (Özkan, 

2001; Özkan’dan, 2003): 

a) parklar: a1) kent parkı, a2) semt parkı, a3) mahalle parkı, a4) cep 

parkı, a5) yeşil yol ve park yol, 

b) meydanlar ve plazalar, 

c) yollar: c1) yaya yolu, c2) yaya bölgesi, c3) araç trafiğinin 

sınırlandırıldığı yol, 

d) oyun mekanları: d1) çocuk oyun mekanı, d2) okul bahçesi, 

e) diğer açık mekanlar: kent küçük bahçeleri, mezarlık, pazaryeri. 

Açık mekan sınıflandırma kriterleri, ölçülebilir ve 

değerlendirilebilir veriler temelinde yedi grupta incelenmektedir (De 

Chiara and Koppelman, 1975): 

a) birincil işlevsel kullanım: açık mekanın amacına uygun kullanım 

durumu, 

b) gelişme değerleri ile ilişki, 

c) alanın büyüklüğü, 

d) kentsel-kırsal düşünce, 

e) kullanım yoğunluğu: kullanım sıklığı ve kullanım zamanı, 

f) alan karakteristikleri: vejetasyon yapısı ve önceki kullanım, 

g) diğer koşullar: erişebilirlik, mülkiyet, aktivite, tarihi kültürel 

değerler ve yönetim problemleri. 
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Açık/yeşil alan donanımı kent ve kentli bütünlüğü içinde ele 

alınmaktadır (Ergin, 1989). Bu yönüyle açık mekan tiplerinden biri olan 

çocuk oyun alanları oyun aktivitesi ile kent nüfusunun önemli bir 

bölümünü oluşturan çocukların ve yetişkinlerin yaşamında fiziksel, 

zihinsel duygusal ve sosyal varlığımızı doğrudan etkilemesi açısından 

önemlidir (National Center on Accessibility, Indiana University and the 

National Park Service, 2002). Açık mekanların, evlerine ve çevrelerine 

bağlı hasta ve yaşlı nüfus için önemi büyüktür (Stoneham and Thoday, 

1996). Fakir dış çevre tasarımı insanları yalnızlığa sevk ederek 

problemlerin büyümesine sebep olmaktadır. 

Bu bağlamda açık mekan sistemi ve koridorları kentsel ölçekte 

rekreasyon olanakları sunan alanlardır (Forsyth County 

Parks&Recreation Department, 1997). Açık mekanlar kullanıcı haklarını 

koruyan demokratik mekanlardır (Carr et al., 1992). Açık mekan sistemi, 

park sistemleri ve yeşil yol sistemlerinden meydana gelmektedir. 

Kentin açık mekan sistemi dört kritere göre sınıflandırılmaktadır 

(De Chiara and Koppelman, 1975): 

a) işlev ve kullanım, 

b) boyut, 

c) servis alanı, 

d) nüfus. 

Açık yeşil mekanların/alanların sınıflandırılması türlerine, alan 

büyüklüklerine, kaç kişi için ne kadar mekan gereksinimi olduğuna, 

hizmet alanı yarıçapına, yaş gruplarına göre yapılmaktadır (Bakan, 

1981). Açık mekan sistemi, kullanıma göre çocuk oyun alanları, spor 
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alanları, aktif oyunlar için açık çim alanlar gibi aktif rekreasyon tesisleri; 

yürüyüş ve oturma tesisleri, piknik alanları, meydanlar gibi pasif 

rekreasyon tesisleri olmak üzere iki grupta incelenmektedir (City of 

Tumwater, 2004). 

Bireylerin boş zamanlarını değerlendirmelerini etkileyen faktörler 

maliyet, sosyallik, enerji harcaması olarak tanımlanmaktadır (Roberts, 

1984). Açık mekanların/rekreasyon alanlarının kullanımını etkileyen 

faktörler; desteklediği aktiviteler, tesislerin kapasiteleri, kullanım 

zamanları (gündüz-gece), yoğun kullanım zamanları, benzer aktivitelere 

yakınlık, ulaşım tipi ve mevcudiyeti, kullanıcıların demografik yapısı 

şeklinde sıralanmaktadır (Metropoliten Area Planning Council, 1999). 

Fiziksel çevrede çok farklı taleplerin ve mekanların oluşmasını 

sağlayan aktiviteler üç kategoriye ayrılmaktadır. Bu aktiviteler (Gehl, 

1987); 

a) okula ve işe gitmek, alışveriş yapmak gibi zorunlu aktiviteler, 

b) kişinin istediği zaman yapabileceği rahatlama amaçlı yürüyüş, 

güneşlenme amaçlı oturma gibi isteğe bağlı aktiviteler, 

c) mekanda diğer insanların varlığını gerekli kılan oyunlar 

konuşmalar, kutlamalar gibi sosyal aktivitelerdir. 

2.1.4 Park sistemi ve park tipleri 

Parklar; kentlilerin ilgi merkezleri olup hemen her insanın 

yararlanacağı rekreasyonel olanak ve tesislere sahip yeşil alanlardır 

(Özkan, 1981; Özkan’dan, 2001). Diğer bir tanıma göre park; kent 

sınırları içinde yer alan, kent tarafından yönetilen ve sürdürülen genel 

kamu kullanımına ayrılmış, yapılanmış veya yapılanmamış alandır 
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(Draper City Design Standards and Guidelines, 2002). Park sistemleri 

veya park alanı tesisleri kentin sahip olduğu rekreasyon alanları, parklar 

ve açık mekanlar bütünüdür (Olde Town Definitions, 2001). 

Parklar toplum kimliği ve karakterine odaklanan, kamu 

mülkiyetinde aktif ve pasif rekreasyon aktivitelerine sahip alanlardır 

(Forsyth County Parks&Recreation Department, 1997). Parklar oyun 

alanları gibi fiziksel ve zihinsel gelişimi sağlayacak alanları, spor alanları 

gibi aktif kullanımları; piknik alanları, yürüme parkurları, yeşil yollar 

gibi pasif kullanımları barındırmaktadır. Temel rekreasyon olanakları 

yanı sıra özel aktiviteleri de sunmaktadır. 

Parkların geliştirilmesi ve parklardaki mekansal kullanımlar 

ülkeye, mevcut mekan büyüklüğüne, topografya gibi fiziksel yapıya, 

iklime, toplum ihtiyaçlarına, bireyler arası iletişimin boyutuna, 

aktivitelerdeki sınırlandırma durumuna, toplumun sosyo ekonomik 

yapısına bağlı olarak farklılık göstermektedir. Bu mekansal 

kullanımlardan park okul fikri eğitim ve rekreasyon aktivitelerini tek bir 

alanda birleştirerek hem mekansal hem de maddi açıdan bir tasarruf 

sağlamaktadır (De Chiara and Koppelman, 1975; City of Juneau Parks 

and Recreation, 1996). Kentin parklarının ve etkinliklerinin ölçülmesine 

yönelik girişimler bu bağlamda önemlidir (Laurie, 1986). 

Park sistemleri konutlara yakın rekreasyon olanakları sunan açık 

mekan sistemlerinin bir parçasıdır (Forsyth County Parks&Recreation 

Department, 1997). Park sistemleri farklı ölçeklerde hizmet sunmaktadır. 

Mahalle (neighborhood), semt (community), kent (city), bölge (district) 

ve üst bölge (regional) park sistemleri kentsel dış mekan 

gereksinimlerinin belirlenmesinde esas alınacak ölçekleri oluşturmaktadır 
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(Butte County, County Center Drive Oroville Parks and Recreation 

Standards, 1971; Yavuz vd., 1978; City of Juneau Parks and Recreation, 

1996). Açık mekan ve yeşil yol (greenways) ağları ile ilişkilendirilen 

park sistemleri kentin farklı bölümleri arasında ilişki kurarak kentlilerin 

ve kentte yaşayan faunanın kent içinde dolaşımına imkan tanımaktadır. 

2.1.5 Yeşil yol (greenways) sistemi 

Yeşil yollar lineer parklardır. Açık mekan ağı olarak tanımlanan 

yeşil yollar park sistemini ilişkilendirmekte ve gelecekte gereksinim 

duyulacak aktiviteler için rekreasyon alanı sunmaktadır (De Chiara and 

Koppelman, 1975). Yeşil yol; sürdürülebilir alan kullanımı konseptine 

uygun ekolojik; rekreasyonel, kültürel, estetik ve diğer amaçları 

kapsayan, çok amaçlı olarak planlanan, tasarlanan ve yönetilen çizgisel 

unsurları içeriğinde barındıran iletişim ağlarıdır (Ahern, 1995, Özkan 

vd.’den., 2003). Yeşil yol ağı kentte rekreasyonel ve açık mekan 

olanakları sunmakta, doğal çevrenin ve açık mekanların korunmasını 

sağlamakta, mahalleler ve aktivite alanları arasında alternatif ulaşım 

bağlantılarına olanak tanımaktadır. 

Yeşil yolların doğal çevrenin korunmasındaki görevi sahip olduğu 

vejetasyon ile hava sıcaklığını dengeleyerek, gürültüyü ve erozyonu 

engelleyerek, sel kontrolünü, su kaynaklarının korumasını sağlayarak 

olmaktadır. Kentsel ölçekte yeşil yol sistemlerinin ulaşıma katkısı ise 

parkları, okulları, alışveriş merkezlerini birbirine bağlayarak bu mekanlar 

arasında yaya olarak dolaşım olanağını sağlamak şeklindedir (Forsyth 

County Parks&Recreation Department, 1997). 
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2.1.6 Yaya ve bisiklet yolları 

Kullanımların ve alanların ölçek, karakter, malzeme, ulaşılabilirlik 

ve diğer öğeler açısından yürüyüşü, bisiklet ve özürlü sandalyesinin 

kullanımını teşvik etmesi gerekmektedir (Olde Town Definitions, 2001). 

Araçsız güvenli yaya akışının sağlanması kentin keşfedilmesine 

olanak tanımaktadır (Ministry of Culture and Recreation, Sports and 

Fitness Division, Canada, 1973). 1,5 km mesafenin altındaki 

yolculukların % 60’dan fazlası, kent alanlarında ise tüm yolculukların 

1/3’ü yaya olarak yapılmaktadır. Bu açıdan yaya ulaşımında özellikle 

genç, yaşlı, bedensel, görme ve işitme özürlü yayaların istekleri 

önemlidir (Türk Standardları Enstitüsü (TSE), TS 12576, 1999; İyinam 

vd., 2001). Bisiklet yolu uygulama stratejileri bisikletlileri ve mülk 

sahiplerini dikkate almaktadır (U.S. Department of Transportation 

Federal Highway Administration, 1998). Yaya yolu ve bisiklet yolu 

gereksinimine göre araç yol genişlikleri belirlenmektedir. 

2.1.7 Kentsel parseller yapı yoğunluğu ve güneşlenme 

Parsel büyüklüğü, binanın kapladığı alan ve yükseklikleri 

arasındaki oran açık alan düzenlemesini etkileyen faktörlerdendir. Bu 

faktörlerin birbirleri ile iletişimi sonucu oluşan yapı kitleleri arasındaki 

boşluk rüzgar, ışık ve güneşlenmeyi etkilemektedir (Bayraktar, 1966, 

1973). Parseller, açık mekan, park ve kamusal kullanımlar sınırlandırma 

olmadıkça bölgenin gereksinim ölçülerine uyumlu olmalıdır. 

Yoğunluk, kentsel parsellerle ilişkili olan kavramdır. Yoğunluk 

belirli bir alanda yapımına ve konumlandırılmasına izin verilen aile, 

birey, konut birimleri, yapıların sayısı olarak ifade edilmektedir (Sullivan 
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County Pennsylvania, 2002). Komşuluk birimlerinde bina yoğunluk 

standartları iklim ve sosyal yapıya göre ülkeden ülkeye değişmektedir 

(Eker ve Ersoy, 1981). Yoğunluk demografik yoğunluk, yapısal 

yoğunluk (hacim, yükseklik, kapladığı alan, yapı alanı) olarak iki grupta 

değerlendirilmektedir. Eyleme uydurulmuş mekan ve aktiviteye göre 

sınıflamada ise konutlar düşük, orta ve yüksek yoğunluk olarak 

sınıflandırılmaktadır (Gürel, 1974). 

Işık Engel Açısı (Angle of Light Obstruction) açık hava ve ışığın 

sokağa ve arka parsele ulaşması, ışığı engellememesi için yapı yüksekliği 

sınırlandırılmaktadır. Işık engel açısı sokak merkez çizgisinden veya arka 

parsel sınırından ölçülmektedir. Bu ölçümde yatay ve dikey yükseklikler 

yerine açılar önemlidir (De Chiara and Koppelman, 1975). 

2.1.8 Yürüyüş mesafesi ve hizmet yarıçapı 

Kentsel dış mekanların kullanımlarında halkın mekana erişimi en 

önemli faktördür. Kamu erişimi rekreasyon alanlarına halkın fiziksel 

olarak erişim ve kullanma kabiliyetini ifade etmektedir (The Sarasota 

County Comprehensive Plan, 2002). Hizmet yarıçapı kullanıcıların 

mekanı kullanımlarında kabul ettiği yürüyüş uzaklığı olarak 

tanımlanmaktadır. Yayalar için kabul edilir yürüyüş uzaklığı seyahatin 

amacına, kültürel faktörlere, iklimsel koşullara bağlı olarak farklılık 

göstermektedir (Harris and Dines, 1998). İnsanın yorulmadan yürüyüş 

süresi 30 dakika. (dk.) dır. Yetişkin birey 4 km/saat (sa.), erkekler 5,4 

km/sa., hızlı yürüyenler 6,4 km/sa., yaşlılar, anneler ve çocuklar 2,5 

km/sa. yürüyebilmektedir (Bayraktar, 1966, 1973; Whyte, 1988). 
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2.1.9 Açık mekan ve kentsel dış mekan standartları 

Kentsel dış mekan standartları tasarım hedeflerinin 

gerçekleştirilmesinde temel alınan değerlendirme, karar veya öneri 

performans ölçümleri, kuralları ve testleridir. Kentsel dış mekan 

standartları sayı, ölçü ve tesislerin genel durumunu ifade eden terimlerdir 

(Ministry of Culture and Recreation, Sports and Fitness Division, 

Canada, 1973). Bunun yanı sıra kentsel dış mekan standartları mevcudu 

değerlendiren farklı alanların hizmet seviyelerini karşılaştırmada temeller 

içeren rehberlerdir (Forsyth County Parks&Recreation Department, 

1997). E. Howard’ın bahçe şehir yaklaşımı bu bağlamda kamusal açık 

alanlar ve rekreasyon kavramını ilk ele alan düşüncedir. Benzer şekilde 

açık alan kavramı çağdaş olarak Büyük Britanya’da ortaya çıkmaktadır. 

1969 tarihinde yapılan Planning and Development of Recreational Areas 

isimli Birleşmiş Milletler Seminerinde Büyük Britanya 1.000 kişi için 2,4 

ha. rekreasyon alanı standardını belirlemiştir (Atalık, 1995). Standartlar 

ihtiyaç duyulan rekreasyonel açık mekan miktarını belirlemektedir. 

Standartlar metropoliten alanlarda park alanı temelli ilk çalışmalardan 

ortaya çıkmıştır. Her birim nüfus için gerekli park alanı büyüklüğünü 

tanımlamaktadır. Zamanla her 1.000 kişi için 10 acre (40.468,73 m2 )alan 

denklemi çoğu toplumda standart olmuştur. Diğer standartlar alan yüzde 

büyüklüğü ile uyumlu hale getirilmektedir. Standartlarda kullanıcı 

isteklerinin tanımlanması, tahminler, alanın taşıma kapasitesinde 

kullanım temelli yaklaşımlar ele alınmaktadır (NRPA, 2001). 

Kentsel dış mekan standartları yerel, kent, ulusal ve uluslararası 

ölçekte ele alınmaktadır (Gürel, 1974). Otomobilin ve spor alanlarının 

ortaya çıkardığı uluslararası standartlardan olduğu gibi çocuk oyun 
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alanları ve mahalle parklarının oluşturduğu ulusal standartlardan da söz 

edilebilir. Bir başka açıdan standartlar zorunlu standartlar ve alternatif 

standartlar olmak üzere iki grupta incelenmektedir. Bazıları söz edilen 

tasarım amaçlarını gerçekleştirmede hayati önem taşımaktadır. Bunlar 

zorunludur. İkinci tip standartlar örnekler ve başarılacak tasarım 

standartlarına alternatiftir (City of Mill Creek, 1995; City of Burien, 

Washington, Department of Community Development, 2000). 

Bir diğer sınıflandırmaya göre standartlar popülasyon temelli 

standartlar, kaynak temelli standartlar olmak üzere iki tiptir (De Chiara 

and Koppelman, 1975). Popülasyon yoğunluğu standartlar üzerinde 

etkilidir (Doell and Twardzik, 1973). Yaşam kolaylığı sağlayan 

standartlar yürüme uzaklığı, otomobille kolay erişim, transit yollara ve 

ana caddelere kolay erişilebilirle ilgilidir (Yavuz vd., 1978). 

Kentsel dış mekan/rekreasyon alanı standartları halkın açık mekan 

talep ve ihtiyacını ortaya koyan yöntemlerin en önemlilerinden biridir. 

Kolay anlaşılır ve uygundur (Metropoliten Area Planning Council, 1999). 

Kentsel dış mekan standartları mevcut tesislerin saptanmasını, 

şimdiki ve gelecekteki ihtiyaçların tanımlanmasını, gelecekteki tesislerin 

ve alanların önerilmesini ifade etmektedir. Bu sebeple kentsel dış mekan 

standartları şimdiki ve gelecekteki nesillerin ihtiyaçlarını karşılayacak 

şekilde geliştirilmektedir. 

Başlangıç noktası olarak diğer toplumlarda kullanılan standartlar 

yardımcı olarak kullanılmaktadır. Standartlar 5 yıl gibi belli bir süre için 

nüfus artışı ve gerekli alan esasına göre hesaplanmaktadır (Ministry of 

Culture and Recreation, Sports and Fitness Division, Canada, 1973). 
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Kentsel dış mekanlar ile ilgili tanımlar açık mekan veya rekreasyon 

tesis standartları olarak farklı şekilde ifade edilmektedir. Açık mekan 

veya kentsel dış mekan standartları; mekan tiplerini, istenen boyutları, 

hizmet nüfusunu, hizmet yarıçapını, mekan tiplerine göre her 1.000 kişi 

için gerekli en az alan ve birim sayısı önerilerini içermektedir (Forsyth 

County Parks&Recreation Department, 1997). Kentsel dış mekan 

standardı matematik ve istatistik bilgi yardımı ile alansal stratejinin ve 

bütüncül ilişkilerin matematiksel olarak formül şeklinde ifade edilmesidir 

(Atalık, 1995). Kentsel çevre/dış mekan standartları dış mekanların 

tasarlanmasında yönlendirici ve bağlayıcı niteliği olan ölçütler, 

kavramlar ve kurallardır. Bunlar kentsel dış mekanların tasarımında 

kullanılması gereken, yasalar, tüzükler ve yönetmeliklerdir. 

Kentsel dış mekan standartları toplumdan topluma değişmektedir 

(Shivers and Hjelte, 1971; Bakan, 1981). Her toplumun kendine özgü 

dinamikleri olması sebebi ile hiçbir standart her topluma 

uygulanamamaktadır (Ministry of Culture and Recreation, Sports and 

Fitness Division, Canada, 1973). Kentsel dış mekan standartlarını mekan 

tipleri, istenen büyüklük, hizmet ettiği nüfus, hizmet yarıçapı, her 1.000 

kişi için gerekli en az mekan alanı (acre veya ha.) belirlemektedir 

(Forsyth County Parks&Recreation Department, 1997). Oluşturulan 

standartlar toplum tercihlerinin ve ihtiyaçlarının bir yansımasıdır. Buna 

göre açık alanların dağılım ve yerleşim ölçütleri şu etkenlere bağlıdır 

(Atalık, 1995): 

a) günlük ve haftalık kullanımdaki açık alanların yerleşim ve önem 

derecelerini belirleyen şimdiki ve gelecekteki kentsel yapı, 

b) çeşitli ulaşım araçları ile erişilebilirlik düzeyi. 
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Tasarım standartlarının amacı yaşam kalitesini, ekonomik değeri ve 

kentin pozitif görsel imajını yükseltmek olarak tanımlanmaktadır. 

Tasarım standartları kent merkezi tasarım hedefleri için yaratıcı öneriler 

sunarken, uygulanan tasarım hedeflerinin daha dikkatli ve niceliksel 

sunumunu yapmaktadır. Tasarım standartları mülk sahiplerine, proje 

tasarımcılarına ve geliştiricilerine toplum tercihli tasarım hedeflerini ve 

hedefleri yükselten çeşitli yöntemleri tanımlamaktadır. Standartlar 

kentteki yaşam kalitesi için önemli bir etkendir (City of Mill Creek, 

1995). 

Kentsel dış mekan standartlarında topluma ve zamana göre 

niteliksel ve niceliksel düşüşler görülmektedir. Kentsel dış mekan 

standartlarının düşme nedenleri temelde sosyo-ekonomik dengesizlikler 

ve sosyo-kültürel olumsuz gelişmelerdir. Diğer bir neden farklı ülkelerin 

standartlarının kullanılmasıdır (Bakan, 1981). Standartlarda sapmalara 

neden olan ve standartları etkileyen faktörler nüfus ve nüfus artış oranı, 

nüfus yoğunluğu, zaman, açık mekanların ve yeşil alanların sistem 

dahilinde gruplanması, alanın kullanılabilirliği, kentin bu alanlara 

uzaklığı, tesis alanı gereksinimi, mahalle alanının şekli, kentlerin ve 

mahallenin fiziksel karakteristikleri ve yapıları, arsa değerleri, mahalle 

nüfus karakteristikleri (yaş grupları vb.), klimatik koşullar, diğer 

toplumsal rekreasyon kaynaklarının varlığı gibi sıralanmaktadır (Doell 

and Twardzik, 1973; Caner, 1976; Chapin and Kaiser, 1979). 

2.1.10 Kentsel dış mekan standartları ile ilgili modeller 

Kevin Lynch plancının en büyük hatasının içinde yaşayacak halkın 

değerlerini, alışkanlıklarını, amaçlarını dikkate almaksızın kendi 
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değerlerine dayalı amaçlar saptanmasında olduğunu ifade etmektedir 

(Yavuz vd., 1978). 

Kamusal açık alan için erişilebilirlik kuramı, açık alanların 

kullanımları üzerinde araştırmalar, kullanımlar üzerinde eylem analizi 

araştırmaları, mekan standartları için model oluşturma çalışmalarında 

kullanılan yöntemlerdir (Atalık, 1995). Sistem yaklaşımında kentin 

mekansal yapısı sistem olarak ele alınmaktadır. Kent sistemi bir açık 

sistemdir (Aktüre, 1972). Kentsel dış mekan standartlarını belirlemeye 

yönelik oluşturulan modeller sistemin gösterimidir. Planlama modelleri 

sistemin geleceğe ilişkin bir sayıda geleneksel durumlarını ortaya 

çıkarmak, bunların bir takım ölçütlere ilişkin olarak değerlendirmek ve 

böylece soruna en iyi çözümü getirmek üzere kullanılmaktadır. Bunlara 

karar verme modelleri de denilmektedir. 

Modellerde kentsel yapının ve kentin yapısal analizinin amacı 

aktivitelerin mekansal organizasyonunu ve kentsel çevrede aralarındaki 

ilişkiyi ortaya koymaktır. Kentsel modeller ikiye ayrılmaktadır (Aktüre, 

1972): 

a) çözümsel modeller; kentteki eylemlerin alansal olarak dağılımını 

göstermektedir. Kentte zonlar halinde konut ve iş alanlarının yerini 

belirlemektedir. Davranışsal temelli olan çözümsel modeller daha yaygın 

kullanılmaktadır. 

b) yöneylemsel modeller: küçük ve eski planlama tipindedir. 

Kentsel sistem içinde model geliştirme uygulamaları dört grupta 

kontrol edilmektedir (Atalık, 1995). 
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a) tasarlanan eylem tipi ve büyüklüğünün planın amaçlarına uygun 

olup olmadığının araştırılması, 

b) tasarlanan alanın büyüklüğü ve yerleşmesi ile tasarlanan 

kullanılış yoğunluğunun planla uyuşup uyuşmadığının araştırılması, 

c) tasarlanan iletişimlerin büyüklüğü, tipleri ve şekilleri ile 

sıklıklarının planın amaçlarına uygunluğunun araştırılması, 

d) yol tiplerinin, yerleşmelerin, bağlantıların, giriş noktaları ve 

kavşakların uygunluğunun araştırılmasıdır. 

Kentsel dış mekan rekreasyon kullanımlarının karakteristikleri, 

ölçeği ve ölçümünü ortaya koyan araştırma teknik ve yöntemler model 

çalışmalarında kullanılmaktadır. Rekreasyon alanları ile ilgili model 

araştırmaları rekreasyon alanının kullanım düzeyleri, ziyaret ve 

ziyaretçilerin karakteristikleri ile ilgili bilgileri kapsamaktadır. Model 

için bilgi toplamada ziyaretçileri saymak, kullanım seviyelerini 

kaydetmek, ziyaretçilerin karakteristiklerini gözlemlemek, ziyaretçilerle 

anket yöntemleri kullanılmaktadır. Anket yöntemi sağlıklı verilerin 

alındığı mülakat yöntemlerinden biridir. Uygulama süresi 5-10 dk. arası 

değişen uzun süreli anketlerde ziyaretçilerin yaş, cinsiyet, aile, sosyal 

sınıf, eğitim, mesleki statü gibi sosyo-demografik karakteristikleri; 

seyahat zamanı, mesafesi, yöntemi/tipi, ziyaret edilen alanların ve 

aktivitelerin sıklığı, aktivite deseni; alanda gerçekleştirilen aktivitelerin 

tipleri, yerleşimde ziyaret edilen alanlar gibi seyahat karakteristikleri, 

zamana ve mekana göre kullanım düzeyleri; beğenilenler, 

beğenilmeyenler, geliştirilmesi arzu edilenler gibi ziyaretçi davranışları 

konusunda bilgiler toplanmaktadır (Tourism and Recreation Research 

Unit, 1983). 
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Modelin oluşturulmasına yönelik kullanılan yöntemlerden biri de 

kestirim yöntemidir. Kestirim (tahmin) kavramı; belirli bir olasılık 

derecesi içinde sistemin gelecekteki durumlarının tahmin edilmesinde 

elverişli olan ve kullanılan tekniklerdir. Bu teknikler üç esas grupta 

toplanmaktadır (Atalık, 1995). 

a) bulgusal kestirim: mevcut bilgiden hareket etmekte ve geleceğe 

yönelmektedir. 

b) düzgüsel kestirim: önce gelecekteki hedefleri, gereksinimleri, 

istekleri belirlemekte sonra bugüne doğru geriye dönmektedir. 

c) geri beslen kestirim: ilk iki tekniğin geri bildirim “Feedback” 

süreçleri yolu ile etkileşiminden belirlenmektedir  

Kent planlamasında alan kullanılışı ve hizmetler üzerindeki 

kararların büyük bölümü nüfus kestirimlerinden çıkarılmaktadır. 

Özellikle kentsel alan geliştirmesindeki olası taleplerle ilgili kestirimler 

gerekmektedir. Şehirleşme derecesi göstergesi olarak en çok güvenilir 

ölçü metropoliten alan nüfusudur (Atalık, 1995). 

Kentsel dış mekanlar arasındaki ilişkileri tanımlayan Lösh aşama 

sırasına göre hizmet edilen alan, merkezin büyüklüğü ile üstel olarak 

artmaktadır (kentsel dış mekan ne kadar büyük ise hizmet edilen alan o 

kadar büyümektedir). Tesislerin toplam sayısı/kentsel dış mekanların 

sayısı merkez büyüklüğü ve toplam nüfus yoğunlukları ile değişmektedir. 

Nüfus ne kadar fazla ve kentsel dış mekan ne kadar büyük ise 

tesislerin/kentsel dış mekanların toplam sayısı o kadar artmaktadır 

(Atalık, 1995). 
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Alan kullanım standartlarında kullanılan Land Based Classification 

Standards (LBCS) kodları 1965 Standard Land Use Coding Manual’in 

(SLUCM) güncelleştirilmesi sonucu oluşturulmuştur. LBCS ölçüleri 

aktivite, fonksiyon, yapı, alan gelişme karakteri ve mülkiyetten 

oluşmaktadır. Aktivite, alanın gözlenen kullanım karakteristiğini konut, 

ticaret ve iş, endüstri ve tarım sınıflandırmaktadır (American Planning 

Association Research Department, 1999). 

2.2 Önceki Çalışmalar 

2.2.1 Araştırma konusu ile ilgili çalışmalar 

Butler (1958), rekreasyon alanları ile ilgili yaptığı çalışmada okul 

öncesi çocuklar için planlanacak çocuk oyun alanlarının büyüklüklerinin 

185,8-464,5 m2 arasında olması gerektiği üzerinde durmaktadır. Okul 

çağındaki çocuklar için önerilen mahalle çocuk oyun alanı büyüklükleri 

nüfusa göre değişmektedir (Çizelge 2-2). 

Çizelge 2-2 Nüfusa bağlı olarak çocuk oyun alanı büyüklüklerindeki değişim (Butler, 
1958). 

Nüfus Çocuk Oyun Alanı (m2) 
2.000 13.152 
3.000 16.187 
4.000 20.234 
5.000 24.281 

 

Spreiregen (1965), kentlerin tasarımı ile ilgili çalışmasında kent içi 

ulaşım tiplerini kategorilere ayırmaktadır. Yayaların saatte 4.022 metre 

(m), otomobillerin saatte 32.180 m. yol aldıklarını belirlemiştir. 
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Clawson ve Knetsch (1966), okul öncesi çocuk oyun alanlarının 

16.187 m2-28.328 m2 alan büyüklüğünde olması gerektiğini 

belirtmektedir. 1 ha. çocuk oyun alanı 1.976 kişiye hizmet etmektedir. 

Butte County, County Center Drive Oroville Parks and Recreation 

Standards (1971), kentsel rekreasyon üzerine yaptığı çalışmalarda bölge 

parkları ile ilgili standartlar üretmektedir. Araştırmaya göre bir bölge 

parkı en az 404.600 m2 alana, her 1.000 nüfus için 40.460-60.690 m2 

alana, 8 km hizmet yarıçapına sahip olmalıdır. 

Shivers ve Hjelte (1971), rekreasyon alanlarının planlanmasını 

konu alan çalışmalarında rekreasyon alanları planlamasının 

Amerika’daki gelişimini incelemektedir. Araştırmada okul bahçelerinde 

ve parklarda gençler için rekreasyon aktivitelerinin ilk olarak 1910 

yılında Playground Association of America tarafından önerildiği ifade 

edilmektedir. American Institute of Park Executives ise kent yerleşim 

alanının % 10’unun park ve koruma alanı olarak kullanılmasını ve her 

1.000 kişi için 40.468 m2 park alanının olmasını önermektedir. Parkways 

kavramının ise 1920’lerde ortaya atıldığı belirtilmektedir. 

Aktüre (1972), kent mekanlarının analizi ile ilgili çalışmasında 

kentsel dış mekanları sınıflandırmaktadır (Çizelge 2-3). Kentte en geniş 

alan % 30’dan fazla oran ile konut alanı olarak ifade edilmektedir. 
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Çizelge 2-3 Kentsel dış mekanların alan ve hizmet yarıçapına göre dağılımı (Aktüre, 
1972). 

Kentsel Dış 
Mekan Tipi 

Gereksinim 
Alanı  

(m2/1.000 kişi) 

Maksimum 
Alan (ha.) 

Minimum 
Alan (ha.) 

Hizmet 
Yarıçapı (m) 

Çocuk oyun 
alanı 

6.000 1,60 0,80 800 

Mahalle parkı 8.000 4 2,50 800 
Semt parkı 14.000 40 16 3.200 
Bölge parkı 8.000 80 40 4.800 

 

Doell ve Twardzik (1973), park ve rekreasyon alanları ile ilgili 

yaptıkları çalışmada çocuk oyun alanları üzerine standartlar 

getirmektedir. Araştırmada mahalle parkları içerisinde yer alan çocuk 

oyun alanlarının en az 24.281 m2 büyüklükte, yerleşim yoğunluğuna 

bağlı olarak her 1.000 kişi için 4.046-8.093 m2 alana, 804,5-1.609 m. 

hizmet yarıçapına sahip olması gerektiğinden söz edilmektedir. 

Ministry of Culture and Recreation, Sports and Fitness Division, 

Canada, (1973), Canadian Parks and Recreation Association (CPRA) 

(1973)’ ün “Open Space Study” isimli çalışmasından uyarlanarak 

gerçekleştirdiği araştırmada farklı ölçeklerde hizmet veren parkların; 

alan, hizmet edilen 1.000 kişi için alan büyüklüğü, hizmet yarıçapı 

dikkate alındığında farklılıklar gösterdiğini ortaya koymaktadır (Çizelge 

2-4). Araştırma, mekan tiplerinin hizmet ölçeklerine göre farklı 

sınıflandırıldığını göstermektedir. Araştırma sonuçlarına göre her mekan 

tipi ölçeklerine göre; alan, hizmet nüfusu, hizmet yarıçapı, sahip olduğu 

aktivite açısından değişim göstermektedir (Ministry of Culture and 

Recreation, Sports and Fitness Division, Canada, 1973), (Çizelge 2-5). 
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Çizelge 2-4 Ölçeklerine göre park tiplerinin sınıflandırılması (Ministry of Culture and 
Recreation, Sports and Fitness Division, Canada, 1973). 

Park Tip Alan (m2) Alan/Hizmet 
Nüfusu  

(m2/1.000 kişi) 

Hizmet Yarıçapı 
(m) 

Cep (konut) 2.428,12-40.468,60 2.023,43 201,12-402,25 
Mahalle En az 40.468,60 16.187,44 402,25-804,50 

Semt En az 121.405,80 12.140,58 1.609-2.413,50 
Kent ve Bölge En az 202.343 52.609,18 24.135-32.180 

 

Çizelge 2-5 Ölçeklerine göre mekan tiplerinin sınıflandırılması (Ministry of Culture and 
Recreation, Sports and Fitness Division, Canada, 1973). 

Mekan Tipi Alan (m2) Hizmet 
Nüfusu 

Hizmet 
Yarıçapı (m) 

Sahip Olunan 
Aktivite Tipi 

Alt Mahalle En az 46,45 - En az 91,44 - 
Mahalle parkı 16.187,44-

80.937,20 
5.000 402,25-804,50 park, park 

ilkokul 
kombinasyonu, 

çocuk oyun 
alanı, futbol-

voleybol sahası 
Semt parkı 60.702,90-

80.937,20 
15.000-25.000 804,50-

2.413,50 
Park, park 
ortaokul 

kombinasyonu, 
çocuk oyun 

alanı 
Kent parkı 101.171,50-

809.372 
Kent bölümüne ½ sa. araç 

mesafesi 
park, doğal 
alan, sahil, 

piknik alanı, 
spor alanı 

Bölge parkı 2.023.430 2 belediye 32.180 park, botanik-
hayvanat 
bahçesi 
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Araştırma kentsel dış mekanların sayısı ile hizmet ettiği nüfus 

arasındaki ilişkiyi de ortaya koymaktadır (Ministry of Culture and 

Recreation, Sports and Fitness Division, Canada, 1973), (Çizelge 2-6). 

Çizelge 2-6 Kentsel dış mekanların sayı/hizmet nüfusu dağılımı (Ministry of Culture 
and Recreation, Sports and Fitness Division, Canada, 1973). 

Kentsel Dış Mekan Tipi Hizmet Nüfusu (1 adet/kişi) 
Çocuk oyun alanı (mahalle parkı veya 

ilkokul bağlantılı) 
5.000 

Basketbol sahası 5.000 
Futbol sahası (çocuklar için, mahalle parkı 

veya ilkokul bağlantılı) 
5.000 

Futbol sahası (yetişkinler için, semt parkı 
veya ortaokul bağlantılı) 

20.000 

Golf sahası (18 delik)30.000 
Voleybol sahası 5.000 

Arboretum Her bölge için 1 adet 
Balık avlama Her bölge için 1 adet 

Botanik bahçesi Her bölge için 1 adet  
Hayvanat bahçesi 50.000 üstü nüfuslu her bölge için 1 adet 

Kamping alanı 60.000 
Piknik alanı 4.046,86 m2/3.000-5.000 

Yürüyüş ve bisiklet yolları (ilgiye ve 
mevcut alana göre) 

Her bölge için 1 sistem 

 

Araştırma sonuçlarına göre kent gelişim bölgesi içerisinde her 

1.000 nüfus için 40.468,60 m2 açık alan doğal halinde bırakılmalıdır. 

Kentsel dış mekanlardan parkların okullarla birlikte hizmet vermesine 

ilişkin standartlar da oluşturulmuştur. Mahalle parkı ilkokul ile beraber 

planlandığında 28.328,02 m2, semt parkı ortaokul ile birlikte 101.171,50 

m2 park alanı tahsis edilmelidir. Araştırmada otopark genel standartları 

ile ilgili değerler de yer almaktadır. Otoparklar planlanırken kent 
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planlarında her 3 kişi için 1 otopark yerinin ayrılmasının gerekliliği 

vurgulanmaktadır (Ministry of Culture and Recreation, Sports and 

Fitness Division, Canada, 1973). 

UN (1973a), alan politikaları ve alan kullanım kontrol ölçümleri 

konulu çalışmalarında parkları büyüklüklerine, kişi başına düşen alan 

miktarlarına ve hizmet yarıçaplarına göre gruplandırmaktadır (Çizelge 

2-7). 

Çizelge 2-7 Parkların alan gereksinimi ve hizmet yarıçapına göre sınıflandırması (UN, 
1973a). 

Park Tipi Alan (ha.) Alan İhtiyacı 
(m2/kişi) 

Hizmet Yarıçapı 
(m) 

Mahalle 1 4 900 
Semt 6-10 8 800 
Kent 200-400 32 3.200 

Kent Bölge 1.000-3.000 65 6.500 
Ulusal 60.000-100.000 250 50.000 

 

UN (1973b), alan kullanım kontrol ölçütleri ile ilgili çalışmada çok 

katlı konut alanlarındaki hektardaki konut yoğunluğunu Fransa’da 70, 

İspanya’da 80 olarak belirlemektedir. 

Gürel (1974), “Türkiye’de Kent Mekansal Standartları Üzerine Bir 

Deneme” isimli yayınında kentlerde arsaların kullanış türlerine göre 

dağılımı ve kişi başına düşen alanları vermektedir. Aynı çalışmada konut 

alanlarının yoğunlukları 3 grupta değerlendirilmektedir (Çizelge 2-8). 
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Çizelge 2-8 Konut yoğunluklarının dağılımı (Gürel, 1974). 

Konut Yoğunluğu Konut Birimi (adet/ha.) 
Düşük 3-25 
Orta 30-59 

Yüksek 99-494 

 

De Chiara ve Koppelman (1975), kentsel alanlarla ilgili 

çalışmalarında yapı açık alan ilişkisini ortaya koyan arsa alanı, yapı alanı, 

kat alanı, açık mekan, rekreasyon mekanı, yaşanabilir mekan ve oranları 

arasında bağlantıyı gösteren denklemler oluşturmaktadır (Çizelge 2-9). 

Çizelge 2-9 Yapı açık alan ilişkisinin denklemlerle belirlenmesi (De Chiara and 
Koppelman, 1975). 

Tanım Denklem Tanım Denklem 
Arsa Alanı LA Yapı Alanı BA 
Kat Alanı FA Açık Mekan OS=LA-BA 

Kat Alanı Oranı FAR=FA/LA Açık Mekan Oranı OSR=OS/FA 
Yaşanabilir Mekan LS=OS-(9+10) Yaşanabilir Mekan 

Oranı LSR=LS/FA 

 

Araştırmada kentsel alanlar arasındaki ulaşım da incelenmektedir. 

Ulaşım farklı tiplerde ele alınarak bunlara ilişkin hızlar mekanların 

kullanımındaki ağırlıkları açısından karşılaştırmalı olarak 

değerlendirilmektedir (De Chiara and Koppelman, 1975), (Çizelge 2-10). 
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Çizelge 2-10 Ulaşım tiplerinin hızlara göre dağılımı (De Chiara and Koppelman, 1975). 

Ulaşım Tipi Hız (km/s) 
Yaya 1,6-8 

Bisiklet 16-18,50 
Motosiklet 24-40,20 
Otomobil 16-96 

 

Araştırmanın bir bölümünde park okul kombinasyonlu mekanlarda 

yürüyüş mesafesini ortaya koyacak okulların hizmet yarıçapları ile ilgili 

değerler yer almaktadır (De Chiara and Koppelman, 1975), (Çizelge 

2-11). 

Çizelge 2-11 Okul tiplerine göre hizmet yarıçapı (De Chiara and Koppelman, 1975). 

Okul Tipi Hizmet Yarıçapı (m) 
Anaokulu 201,12 en fazla 
İlkokul 402,25-804,50 

Ortaokul 804,50-1.206,75 
Lise 1.206,75-1.609 

 

Araştırmada kentsel dış mekanların boyutları, hizmet ettikleri 

nüfus, hizmet alanı, 1.000 nüfusa hizmet edilen alan büyüklüklerine 

ilişkin standartlar da belirlenmektedir (De Chiara and Koppelman, 1975), 

(Çizelge 2-12). 

Araştırma kapsamında ihtiyaç duyulan çeşitli alan kullanımlarının 

konumu için alan kullanım tahminleri yapılarak yerel standartlar 

geliştirilmektedir. Araştırmanın önerilerini oluşturacak bilgilerin elde 

edilmesi için; mahalle biriminin rekreasyonel ihtiyaçlarını ortaya 

koyacak mahalle açık mekanının analizi yapılmaktadır. Bu oran 12.000-
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16.000 m2/1.000 kişi, bölge ölçeğinde ise 7.000-11.000 m2/1.000 kişi için 

belirlenmektedir. Oran, ihtiyaçların analizi, nüfus demografisi ve eylem 

durumu temel alınarak belirlenmektedir (De Chiara and Koppelman, 

1975). 

Çizelge 2-12 Boyut, hizmet nüfusu, hizmet yarıçapı ve alan/nüfusa göre mekan tipleri 
(De Chiara and Koppelman, 1975). 

Mekan Tipi Boyut (m2) Hizmet Nüfusu 
(kişi) 

Hizmet 
Mesafesi (m) 

m2/1.000 Nüfus 

Çocuk oyun 
alanı 

232,25-4.046,86 500-2.500 402,25(Alt 
mahalle) 

2.023,43 

Cep parkı 232,25-4.046,86 500-2.500 402,25(Alt 
mahalle) 

- 

Mahalle parkı 20.234,30-80.937,20 2.000-10.000 402,25-804,50 2,50 
Semt parkı 80.937,20-40.468,60 10.000-50.000 804,5-2.413,50 2,50 
Kent parkı 40.468,60+ 50.000 3.218-6.436 - 
Bölge parkı 1.011.715+ 100.000 1 sa. sürüş 

mesafesi 
- 

Basketbol sahası - 500 (1 saha) 402,25-2.413,50 809,37 
Tenis sahası - 2.000 (1 saha) 402,25-2.413,50 809,37 
Arboretum 404.686 100.000 1 sa. sürüş 

mesafesi 
4.046,86 

Botanik bahçesi 404.686 100.000 1 sa. sürüş 
mesafesi 

4.046,86 

Hayvanat 
bahçesi 

404.686 100.000 1 sa. sürüş 
mesafesi 

4.046,86 

Kamping alanı 404.686+  1 sa. sürüş 
mesafesi 

4.0468,60 

Piknik 202.343-404.686   16.187,44 

 

Araştırmada parklara yürüme mesafesi 400-800 m. olarak 

saptanmış, bu değer kamu parkı kullanıcıları ile yapılan sörveyler ile elde 

edilmiştir. Yürüme mesafesi anket cevaplarında 6 bloğun yürüme 

mesafesi kabul edilmesinden yola çıkılarak belirlenmektedir. Özellikle 

yüksek yoğunluktaki kentsel yenileme bölgelerinde toplam alanın en az 
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% 10’u rekreasyon amaçlı kamusal açık alanlar olarak önerilmektedir. 

1.200 m. içindeki her evin ulaşabileceği kompleks aktiviteler ve organize 

sporlar için 6 ha. rekreasyon alanının ayrılması öngörülmektedir. 

Standart saptamada kentsel dış mekanlar sadece boyutları ile değil 

içerdiği kullanımlarla da değerlendirilmektedir (De Chiara and 

Koppelman, 1975). 

De Chiara ve Koppelman (1975), planlama amacı için Vancouver 

kentsel alanını 10 park bölgesine bölerek park potansiyelini ortaya koyan 

bölge haritaları hazırlamıştır. Her bölge için mevcut ve gerekli 

gereksinimler, mevcut park standartları ile karşılaştırılarak 

hesaplanmaktadır. Mevcut ve gelecek gereksinimleri içeren potansiyel 

park alanlarının belirlenmesi için her bölgenin detaylı analizi 

yapılmaktadır. Potansiyel park alanları mülakatlarla saptanarak, bölge 

öncelikleri bu kamu bilgisi temelinde hazırlanmaktadır. Bu bilgiden yola 

çıkılarak öncelikleri gösteren ön haritalar hazırlanmaktadır. Kentteki 

ilave açık mekan gereksiniminin hesaplanması için 5 yöntem 

geliştirilmektedir. Bunlar popülasyon temelli standartlar, kaynak temelli 

standartlar, uzman fikri, kanuni ve politik rehberler ve halk fikrinden 

oluşmaktadır. Park standartları park tiplerini, istenen boyutları, hizmet 

nüfusunu, hizmet yarıçapını ve üç tip park ile ilgili her 1.000 kişi için 

minimum m2 alan miktarını önermektedir. Araştırmada öneriler 

rekreasyon hizmet standartları rekreasyon merkezlerinin hizmet 

yarıçapını ve her 2.000 nüfus için 1 tenis kortu gibi minimum ünite 

sayısını içermektedir. Caner (1976), Ankara’nın yeşil alanları ve açık 

mekanları üzerine yaptığı çalışmada çocuk oyun alanları için 1,5 m2/kişi, 

mahalle parkı için 1 m2/kişi standardını belirlemektedir. 
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Yavuz ve arkadaşları (1978), şehircilik sorunları ile ilgili yaptıkları 

çalışmada kentsel dış mekanları büyüklükleri ve hizmet nüfusu açısından 

sınıflandırmaktadır (Çizelge 2-13). 

Chapin ve Kaiser (1979), kentsel alan kullanım planlaması ile ilgili 

çalışmalarında çocuk oyun alanları ve mahalle parklarının 8.024,50 m. 

hizmet yarıçapında planlanması gerektiğini belirtmektedir. Parklar ise 

alan, hizmet nüfusu ve hizmet yarıçaplarına göre sınıflandırılmaktadır 

(Çizelge 2-14). Çalışmada spor alanları ile ilgili geliştirilen standartlarda 

1 basketbol sahasının 500 kişiye, 1 tenis kortunun 2.000 kişiye hizmet 

vermesi gerektiği belirtilmiştir. 

Çizelge 2-13 Kentsel dış mekanların alan ve hizmet nüfusuna göre dağılımı (Yavuz vd., 
1978). 

Kentsel Dış Mekan Tipi Alan (m2) Hizmet Alanı (m2/1.000 Kişi) 
Çocuk oyun alanı 

(okul öncesi) 
4.000 2.000 

Çocuk oyun alanı 12.000 6.000 
Basketbol sahası 8.000 800 

Tenis 8.000 800 
Botanik bahçesi 400.000 4.000 

Hayvanat bahçesi 400.000 4.000 
Piknik alanı Değişir 16.000 

Mahalle parkı 4.000 8.000 
Semt parkı 400.000 8.000 
Kent parkı 400.000-4.000.000 12.000 

Büyükşehir parkı 4.000.000 16.000 
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Çizelge 2-14 Rekreasyon alanlarının hizmet nüfusu ve yarıçapına göre sınıflandırılması 
(Chapin and Kaiser, 1979). 

Rekreasyon Alanı 
Tipi 

Alan (m2) Hizmet Nüfusu 
(kişi) 

Hizmet Yarıçapı 
(m) 

Mahalle parkı 20.234-80.937 2.000-10.000 402,25-804,50 
Semt parkı 80.937-404.686 10.000-50.000 804,50-4.827 
Kent parkı 404.686+ 50.000 ½ sa. araç mesafesi 
Golf alanı 404.686 (18 delik)   

Botanik bahçesi Değişir 1 metropoliten alan  
Hayvanat bahçesi Değişir 1 metropoliten alan  

 

Bakan (1981), Türkiye’de kentsel dış mekanların planlamasına 

ilişkin standartları içeren çalışmasında yeşil alan gereksiniminin yaş, 

gereksinim duyulan alan, donatı, konuta uzaklık faktörlerinden 

etkilendiğini belirlemektedir. Farklı ölçeklerde hizmet veren park 

tiplerinin hizmet ettiği nüfus miktarlarının da farklılık gösterdiğini 

vurgulamaktadır (Çizelge 2-15). 

Çizelge 2-15 Park tipleri ve hizmet nüfusları (Bakan, 1981). 

Park Tipi Hizmet Nüfusu (kişi) 
Mahalle 3.000-3.500 

Semt 3.300-25.000 
Kent 400.000-500.000 
Bölge 1-2 sa. sürüş mesafesi 

 

Çalışma kapsamında kentsel dış mekanların birim nüfusa gerekli 

alan, hizmet nüfusu, gerekli toplam alan, bulundukları tesisler yönünden 

sınıflandırılması yapılmaktadır (Bakan, 1981), (Çizelge 2-16). 
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Çizelge 2-16 Kentsel dış mekanların planlama kriterlerine göre dağılımı (Bakan, 1981). 

Mekan Tipi Birim Nüfusa 
Gerekli Alan 

(m2/1.000 kişi) 

Hizmet 
Nüfusu (kişi) 

Gerekli İdeal 
Alan 
(m2) 

Bulundukları 
Park 

Çocuk oyun 
alanı  

(okul öncesi) 

2.000  1.000-1.500 4.000 Mahalle 

Çocuk oyun 
alanı 

6.000 2.000-2.500 12.000 Mahalle-semt 
parkı 

Basketbol 
sahası 

800 5.000 8.000 Mahalle-semt 
parkı 

Futbol sahası 800 25.000 8.000  
Tenis kortu 800 5.000 8.000 Mahalle-semt 

parkı 
Voleybol 

sahası 
800 5.000 8.000 Mahalle-semt 

parkı 
Botanik 
bahçesi 

4.000 100.000 400.000 Semt, kent 

Hayvanat 
bahçesi 

4.000 250.000 400.000 Semt, kent 

Piknik alanı 16.000 20.000-28.000  Tüm parklar 

 

Eker ve Ersoy (1981), konut alanlarında parsel büyüklükleri ile 

ilgili çalışmasında ön bahçe mesafesinin en az 5 m., yan bahçe 

mesafesinin 3 m., ve arka bahçe mesafesinin bina yüksekliğinin 

yarısından az olamayacağını belirtmektedir. Çalışma konut alanlarında 

yoğunluklarla ilgili olarak uygulanması gereken standart nüfus 

yoğunluğunu brüt 62 kişi/ha., çok aile konut tipleri için 395 kişi/ha. 

olarak göstermektedir. Konut tiplerini ve ha.’daki kişi sayısını temel alan 

konut alanlarının yoğunluklarını 3 grupta sınıflandırmaktadır (Çizelge 

2-17). 
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Çizelge 2-17 Tiplerine göre konut yoğunlukları (Eker ve Ersoy, 1981). 

Yoğunluk Yerleşim Tipi Maksimum kişi/ha. 
Düşük Müstakil tek aile ve  

tek aile sıra evler 
136 

Orta İki aile ve 2-3 katlı evler 247 
Yüksek Orta ve yüksek katlı evler 544 

 

Araştırma kat yüksekliklerine göre konut yoğunluklarını konutun 

toplam yerleşim alanındaki yüzdesi, hektardaki aile sayısını esas alarak 

(Çizelge 2-18) ve planlama çalışmalarının yapıldığı kent bölümlerini 

sahip oldukları konut sayılarına göre gruplandırmaktadır (Eker ve Ersoy, 

1981), (Çizelge 2-19). 

Çizelge 2-18 Kat yüksekliklerine göre konut yoğunlukları (Eker ve Ersoy, 1981). 

Konut Kat Yüksekliği Toplam alan (%) Net Yoğunluk (aile/ha.) 
Müstakil ev (tek kat) 30 12-18 

İki kat 30-40 62-73 (74) 
Üç kat 26,70-30 99-110 (111) 
Altı kat 13,3-25 161-186 

 

Çizelge 2-19 Kent bölümlerinin sınıflandırılması (Eker ve Ersoy, 1981). 

Kent Bölümü Konut Sayısı 
Alt Mahalle 200-500 

Mahalle 700-2.000 
Semt 2.000-10.000 
Kent 10.000-20.000 

Büyük Kent 2.000.000 
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Çalışma kentsel dış mekan tiplerinin hizmet ettikleri konut sayısına 

bağlı olarak sınıflandırması da yapılmaktadır (Çizelge 2-20). Kentsel dış 

mekan hizmet ölçekleri farklılaştıkça hizmet ettikleri konut sayılarının da 

artış gösterdiği ifade edilmektedir (Eker ve Ersoy, 1981). 

Çizelge 2-20 Kentsel dış mekanların hizmet ettiği konutlara göre dağılımı (Eker ve 
Ersoy, 1981). 

Kentsel Dış Mekan Tipi Hizmet Ettiği Konut Sayısı 
Çocuk oyun alanı 200-500 

Okul bahçesi 700-1.000 
Basketbol sahası 2.000-5.000 

Futbol sahası 5.000-7.000 
Voleybol sahası 2.000-5.000 
Mahalle parkı 700-1.000 

Semt parkı 2.000-10.000 
Kent parkı 20.000 
Bölge parkı 20.000-25.000 

Botanik bahçesi 20.000-25.000 
Hayvanat bahçesi 20.000-25.000 

Piknik alanı 5.000-7.000 

 

Stanislaus County (1981), kent tasarım standartları ile ilgili 

çalışmasında konut parsellerinde parsel genişliğinin ve derinliğinin en az 

16,76 m. olmasının gerekliliği üzerinde durmaktadır. 

Roberts (1984), kent planlama teknikleri ile ilgili çalışmasında 

parkların farklı özelliklerine göre sınıflandırmasını yapmaktadır (Çizelge 

2-21). 
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Çizelge 2-21 Parkların alan hizmet yarıçapı ve kullanım zamanlarına göre dağılımı 
(Roberts, 1984). 

Park Tipi Alan (m2) Hizmet Yarıçapı 
(m) 

Kullanım Zamanı 

Mahalle En az 20.234 402,25 Her gün 
Semt En az 202.340 1.206 Hafta sonu 
Kent En az 607.029 En az 4.022 Hafta sonu 

 

3194 Sayılı İmar Kanunu ve Uygulamasına İlişkin Yönetmelikler 

(1985), kent planlamada kentsel dış mekan standartlarının gerekliliği ile 

ilgili maddeleri kapsamaktadır. “3030 Sayılı Kanun Kapsamı Dışında 

Kalan Belediyeler Tip imar Yönetmeliği” madde 9; Belediyeler tasarrufu 

altındaki otopark, park yaya bölgesi, kaldırım gibi yerler ile bunlar 

üzerindeki kamu hizmetlerinin yürütülmesi için gerekli kent mobilyaları 

ile peyzaj elemanlarını TSE standartlarına da uymak koşuluyla yapar 

veya yaptırır demektedir. 

Madde 14’ piknik ve eğlence/rekreasyon alanları içinde yapıların 

emsali 0,05’i, yüksekliği 6,5 m. yi geçemez, madde 18, ön bahçe 

mesafeleri en az 5 m. olmalıdır. Yan bahçe mesafeleri 4 kata kadar en az 

3 m., 4 kattan fazla her kat için yan bahçe mesafeleri 0,5 m. arttırılır 

şeklinde ifade etmektedir. Madde 22’ye göre, kat adedinin arttırılmasında 

karşılıklı bina cepheleri arası uzaklık önemlidir. K=(H1+H2)/2+ 7m K: 

karşılıklı bina cepheleri arasındaki mesafeleri, H1: yolun bir cephesine 

önerilecek yapının irtifası, H2: yolun diğer cephesinde önerilecek yapının 

irtifasıdır. Madde 26’e göre, taban alan kat sayısı yapı düzeni imar planı 

ile belirtilmemiş yerlerde taban alanı kat sayısı % 40’ı geçemez. I=L- 

(K+H/2) formülü ile I: bina derinliği, L: parsel derinliği, K: ön bahçe 

mesafesi, H: bina yüksekliğini, H/2: arka bahçe mesafesidir. Madde 28’in 
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Ek 1’inde 0-15.000, 15.000-45.000, 45.000-100.000, 100.000+ nüfuslu 

kentlerde aktif yeşil alan 10 m2/kişi olarak kabul edilmektedir (3194 

Sayılı İmar Kanunu ve Uygulamasına İlişkin Yönetmelikler, 1985). 

Gallion ve Eisner (1986), kent planlaması ve tasarımı üzerine 

yaptığı çalışmada nüfus ve çocuk sayısına bağlı olarak mahalle çocuk 

oyun alanı büyüklüklerindeki değişimi incelemektedir (Çizelge 2-22). 

Çizelge 2-22 Nüfus ve çocuk sayısına bağlı çocuk oyun alanı büyüklüğündeki değişim 
(Gallion and Eisner, 1986). 

Nüfus Çocuk Sayısı Alan (m2) 
2.000 450 13.152- 
3.000 600 16.187 
4.000 800 20.234 
5.000 1.000 24.281 

 

Laurie (1986), kentsel rekreasyon alanları üzerine yaptığı 

araştırmada rekreasyon alanlarını büyüklüklerine ve dağılımlarına göre 

mahalle, semt ve kent ölçeğinde hizmet veren rekreasyon alanları olarak 

sınıflandırmaktadır. 

Bakan ve Konuk (1987), kentsel mekanlara ulaşım tipleri ile ilgili 

yaptıkları çalışmada ulaşım tiplerine göre ulaşım hızlarındaki 

değişimlerin farklılaştığını belirlemiştir (Çizelge 2-23). 

Gehl (1987), kamusal mekanların kullanımı ile ilgili çalışmasında 

insanların yaya gezi mesafesini 400-500 m. olarak saptamaktadır. 

Yayalar benzer şekilde önemli servislere ulaşmak için 500 m. uzaklığı 

kabul etmektedir. 



 55 

Çizelge 2-23 Ulaşım tiplerine göre hızlardaki değişim (Bakan ve Konuk, 1987). 

Ulaşım Tipi Ulaşım Hızı (km/sa.) 
Yaya 4 

Bisiklet 11-15 
Otomobil 19 
Otobüs 30 

 

Adam ve arkadaşları (1988), toplu konut alanlarında kalite 

ölçütlerini belirlemeyi amaçladıkları çalışmalarında farklı ölçeklerde 

hizmet veren parkların alanları ve hizmet yarıçaplarını belirlenmiştir 

(Çizelge 2-24). 

Çizelge 2-24 Park tiplerinin alan ve hizmet yarıçaplarına göre dağılımı (Adam vd., 
1988). 

Park Tipi Alan (m2) Hizmet Yarıçapı (m) 
Kent 400.000 3.000-6.000 
Semt 6.000-8.000 800-2.400 

Mahalle 5.000 500 

 

Whyte (1988), kent merkezlerinde kamusal yaşamla ilgili 

çalışmasında 1972–1973 yılları arasında Manhattan’da küçük parkları ve 

alışveriş merkezlerini kullanan insan sayısında % 30 artış olduğunu 

belirlemektedir. 

Marcus ve Francis (1990), kentsel açık mekanlar için tasarım 

rehberleri isimli çalışmalarında alt mahalle ölçeğinde hizmet veren 

parkların 4 blok yarıçapta hizmet verdiklerini ifade etmektedir. 

TSE (1991), TS 9111’de özürlülerin yaşayacağı mekanlarda 

özürlülerin rahatça dolaşabilmeleri için tek özürlü sandalyesi için en az 
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0,81 m., iki özürlü sandalyesi için en az 1,52 m. yol genişliğine 

gereksinim duyulduğu belirtilmektedir. 

TSE (1992), TS 9826 kent içi bisiklet kullanımını teşvik etmek 

amacı ile bisiklet yoları ile ilgili standartlar geliştirmektedir. Buna göre 

yollardaki bisiklet yolu iz genişlikleri en az 1,5 m. olmalıdır. 

TSE (1992), TS 10551 şehir içi yollarda otopark tasarım kurallarını 

incelemektedir. Nüfusu 250.000 den küçük kentlerde otopark uzaklıkları 

250 m.’den, nüfusu daha büyük kentlerde 500 m.’den fazla olmamalıdır. 

Otopark uzaklığı 750 m. den fazla olması durumunda otobüs ve ringlerle 

desteklenmelidir. 

Akşit (1994), konut alanlarında konut kullanımları üzerine yaptığı 

araştırmada yaş gruplarına göre gereksinimleri sınıflandırmaktadır 

(Çizelge 2-25). 

Çizelge 2-25 Yaşlara göre gereksinimlerdeki değişim (Akşit, 1994). 

Yaş Gereksinimler 
0-2 Bebek arabası, anne ile dolaşma 
3-6 Toprakla oynama, bisiklete binme 
7-11 Salıncak, birdirbir, top, grup oyunları 

16-24 Tenis oynama, bisiklete binme 
25-50 Çocukları ve eşi ile yürüyüş, tenis oynama, bisiklete binme 
50+ Eşi ile yürüyüş, dinlenme 

 

U.S. Department of Justice, American National Standards Institute 

(1994), rekreasyon planlamada özürlülerin yerini ortaya koyan 

çalışmasında özürlülerin 2 dk.’da 61 m yürüdüğünü, bunun 45,7 

cm/saniye (s) ye eşdeğer olduğunu, seyahat 30,48 m.yi geçince 

dinlenmeye gereksinim duyulduğunu ifade etmektedir. Bu sebeple görme 
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özürlüler için her 30,48 m. için dinlenme süresinin 2 dk. alınması 

konusunda öneriler getirmektedir. Bu dinlenme süresi özürlü bireylerin 

yürüyüş mesafesi esas alınarak kentsel dış mekanlara/rekreasyon 

mekanlarına ulaşma süresi ve seyahat mesafesini ortaya koyan bir 

değerdir. 

Çalışmanın bir yönü de otopark alanlarında özürlüler için tahsis 

edilen otopark sayılarını belirlemeye yöneliktir. Bu çalışmada 100 araçlık 

otoparklara kadar her 25 otopark için 1 özürlü otoparkı, 100-500 araçlık 

otoparklarda her 50 otopark için 1 özürlü otoparkı olması gerektiği 

saptanmaktadır (U.S. Department of Justice, American National 

Standards Institute, 1994), (Çizelge 2-26). 

Çizelge 2-26 Toplam otopark alanındaki minimum özürlü otoparkı sayısı (U.S. 
Department of Justice, American National Standards Institute, 1994). 

Toplam Otopark Sayısı Minimum Özürlü Otoparkı Sayısı 
1-25 1 
26-50 2 
51-75 3 

76-100 4 
101-150 5 
151-200- 6 
201-300 7 
301-400 8 
401-500 9 

501-1.000 Toplam park yerinin % 2’si 
1.001- 20+1.000’in üzerindeki her 100 park yeri 

için 1 otopark 

 

Aynı çalışmada özürlü otoparklarının en az 2,43 m. genişlikte 

olması, otopark eğimin % 2 yi aşmamasının gerektiği vurgulanmaktadır. 
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İki adet özürlü sandalyesinin geçişi için 1,52 m. genişliğe gereksinim 

olması sebebi ile özürlü otoparkları arası bu genişlikte geçiş yeri 

bırakılması gerekliliği belirtilmektedir (U.S. Department of Justice, 

American National Standards Institute, 1994). 

City of Sumner Community Development Department (1995), 

kentsel tasarım geliştirme rehberleri ile ilgili çalışmada çok aileli konut 

alanlarında otopark gereksinimini karşılamaya yönelik her konut için 1,5 

otopark yerinin tahsisinin gerekli olduğunu belirtmektedir. 

City of Juneau Parks and Recreation (1996), park ve rekreasyon 

kapsamlı planı bağlamında parkları büyüklükleri ve hizmet yarıçaplarına 

göre gruplandırmaktadır (Çizelge 2-27). 

Çizelge 2-27 Park tiplerinin alan ve hizmet yarıçapına göre dağılımı (City of Juneau 
Parks and Recreation, 1996). 

Park Tipi Alan (m2) Hizmet Yarıçapı (m) 
Alt mahalle -4.046 402 

Mahalle 20.234-60.703 804 
Semt 60.703+ 15-20 dk. yürüyüş mesafesi 

 

Çakıroğlu (1997), yerel ölçekte yaptığı trafik tahmin araştırmasında 

diğer bölgeler için geliştirilen trafik tahmin yöntemlerinin ilgili yer için 

de geliştirilmesinin gerekliliği üzerinde durmaktadır. Geleceğe yönelik 

trafik tahminleri için kullanılan formülü araştırma alanına da 

uygulamaktadır. 

nrTTn ×+×= )1(0  formülünde, =nT  öngörü dönemi sonundaki 
araç sayısı, =0T  öngörü başlangıcındaki araç sayısı, =r  trafik artış hızı, 

=n  öngörü dönemi olarak ifade edilmektedir. Araştırma formülü bir 
örnek üzerinde göstermektedir. 
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)( 2955539231307,01137073 =×+×=nT  araç 
Yıllık ortalama artış hızı: % 13,07 
Öngörü dönemi sonundaki (2020 yılı için) toplam araç sayısı 
Yıl 1997, 2020 yılındaki araç tahmini, 2020–1997= 23 yıl sonra 

Forsyth County Parks&Recreation Department (1997), yerleşim 

sınırları içerisindeki kentsel dış mekanlarda yaptığı çalışmada mahalle 

parklarında her 1.000 kişi için 10.117,18 m2, semt parklarında her 1.000 

kişi için 20.234,36 m2, kent parklarında 1.000 kişi için 40.468,73 m2 

alana gereksinim duyulduğunu ortaya koymaktadır. 

Acar (1998), ulaşım planlaması üzerine yaptığı çalışmada otomobil 

sahiplik oranının Avrupa kentlerinde 1.000 kişiye 400 otomobil, ABD 

kentlerinde 1.000 kişiye 600 otomobil iken, İstanbul’da 1.000 kişiye 120 

otomobil olduğu ifade edilmektedir. 

City of Urbana, Illinois (1998), kent rehberinde minimum tasarım 

standartları ile ilgili çalışmada konut alanlarında parsel boyutlarının 

belirlenmesinde parsel genişlik, derinlik oranının 1/3 den fazla 

olmamasının gerekliliği anlatılmaktadır. 

Harris ve Dines (1998), peyzaj mimarlığı çalışmalarında 

kullanılacak kentsel standartlarla ilgili çalışmalarında yaya tiplerine bağlı 

olarak ulaşım hızlarındaki değişimi ele almıştır. Yetişkinler ortalama 

dk.’da 79 m. yürürken, yaşlılar 65,5 m., grup halinde yürüyen insanlarsa 

61 m. yol almaktadır. Çalışmada spor alanları hizmet nüfuslarına göre 

sınıflandırılmaktadır (Çizelge 2-28). 
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Çizelge 2-28 Spor alanlarının hizmet nüfuslarına göre dağılımı (Harris and Dines, 
1998). 

Spor Alanı Hizmet Nüfusu (adet/kişi) 
Basketbol sahası 1.000 

Futbol sahası 5.000 
Tenis kortu 2.000 

Voleybol sahası 3.000 

 

Marcus and Francis (1998), Copenhagen’da 1968-1986 yılları arası 

meydan ve yaya yolları alanlarının 3 kat artmasının bu mekanları 

kullanan insan sayısında da üç kat artışa sebep olduğunu belirtmektedir. 

U.S. Department of Transportation Federal Highway 

Administration (1998), ulaşım etkinlik hareketi çalışmaları sonucunda 

ABD’de metropoliten planlama organizasyonları ile uzun ölçekli ulaşım 

planlarında bisikletlileri açık bir şekilde dikkate alınmaya başlandığı 

belirtilmektedir. Daha fazla bisikleti teşvik etmek için yerel ölçekteki 

planlama çalışmalarında hedef toplumda bisikletle seyahat olanağı 

sunmak şeklinde oluşturulmaktadır. Bisiklet seyahatleri 3,2 km. den kısa 

olduğu için bölgesel planlarda göz ardı edilen bisikletlileri yerel planlama 

çalışmaları, sürecin bir aşaması olarak kabul etmektedir. Araştırmada 

ortalama bisiklet gezintisi 3,2 km., ortalama hızı 12,9 km/sa., bu 

seyahatin süresi ise 15 dk. olarak saptanmıştır. 

City of Scottsdale (1999), park tesisleri tasarım standartları ile ilgili 

çalışmada mahalle parklarının 28.328 m2 boyutta, semt parklarının da 

80.937-323.748 m2 boyutta hizmet verdiklerini ifade etmektedir. 

City of York, U.K. (1999), yerel plan çalışmasının serbest zaman 

ve rekreasyon ile ilgili bölümünde “The National Playing Fields 
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Association” (NPFA) standartlarından uyarlayarak geliştirdiği 

standartlarda 1.000 nüfus için 0,7 ha. çocuk oyun alanı önermektedir. 

Metropoliten Area Planning Council (1999), rekreasyon 

taleplerinin değerlendirmesi ile ilgili çalışmasında ise mahalle çocuk 

oyun alanının her 125 çocuk için veya 1.000 nüfus için 4.046 m2. 

büyüklükte olması gerektiğini ortaya koymaktadır. 

TSE (1999), TS 9881’de araç park yerleri sınıflandırma yapım ve 

işletme kurallarına ilişkin standartlar geliştirilmektedir. Farklı araç 

tiplerinin farklı birim park yeri alanına sahip olduğu öngörülmektedir. 

Otomobil için 25 m2 alan, 3 m. genişlik, kamyonet için 35 m2 alan en az 

3 m. genişlik, otobüs ve kamyon için 50 m2 alan en az 4 m. genişlik 

boyutları birim park yeri olarak önerilmektedir. 

TSE (1999), TS 12576’da şehir içi yollar ve meydanlarda özürlü ve 

yaşlılar için yapısal önlemler tasarım kuralları incelenmektedir. 

Standarda göre şehir içi yollarda yol üstü otoparklarının % 2’si özürlü 

otoparkı olmalıdır. Otopark ile güzergah arası mesafe 100-250 m. 

olmalıdır. Özürlüler için parklarda, ticaretin yoğun olduğu yollarda; yaya 

akımına engel olmayacak şekilde kaldırım kenarında her 100 m. de 

dinlenme alanları ve banklar yapılmalıdır. 

City of Lincoln Design Standards (2000), park tasarım standartları 

ile ilgili çalışmada taban alanı katsayısının toplam alanın % 28’ini 

aşmayacağını, açık mekan oranının toplam alanın en az % 5’i olması 

gerektiğini belirtmektedir. 

Association Suisse des Invalides ASI, Olten (2001), özürlülerin 

kent yaşamına kazandırılmasına olanak sağlayacak kaldırım genişlikleri 
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ve özürlü otoparklarının boyutlandırılması ile ilgili standartlar 

geliştirmektedir. Buna göre tekerlekli sandalyenin yan yana geçebilmesi 

için en az 1,80 m. yaya kaldırımının, 3,50 m. genişlikte özürlü 

otoparkının planlama kararlarında yer almasının gerekliliği üzerinde 

durulmaktadır. 

T.C. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Teknik Araştırma ve 

Uygulama Genel Müdürlüğü (2001), imar kanunu başta olmak üzere 

ilgili kanun ve yönetmeliklerde kentsel açık ve yeşil alanlarla ilgili 

standartları geliştirmektedir. “İmar Kanunu ve İlgili Yönetmelikler” de 

kentsel dış mekan standardı olarak kentlerde kişi başına 7 m2 yeşil alan 

önerisi getirilmektedir. Otopark yönetmeliğinde otopark alanlarının 

planlanması ile ilgili standartlar da getirilmektedir. Otomobil için park 

alanı 25 m2, kamyon ve benzeri ağır araçlar için bu alan 50 m2 olarak 

belirtilmektedir. Yönetmelikte bölge otoparklarının binalardan en fazla 

500 m. uzakta planlanmasının gerekli olduğu belirtilmektedir. 

Erdem (2001), çocuk oyun alanları üzerine yaptığı araştırmada 

çocuk oyun alanlarını çocukların yaşlarına göre 0-6 yaş okul öncesi ve 7-

12 yaş okul çağı olmak üzere iki gruba ayırmaktadır. 

Minimum Standards for Playing Fields (2001), İngiltere’deki 

okullarda çocuk oyunlarına ilişkin minimum standartlarla ilgili 

araştırmalar yapmaktadır. Çocuk sayısındaki değişimlere bağlı olarak 

çocuk oyun alanlarının büyüklüklerinde değişimlerin olduğunu ortaya 

koymaktadır (Çizelge 2-29). 
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Çizelge 2-29 Çocuk oyun alanları büyüklüklerinin çocuk sayısına bağlı değişimi 
(Minimum Standards for Playing Fields, 2001). 

Çocuk Sayısı Minimum Toplam Alan (m2) 
-100 5.000 

101-200 10.000 
201-300 15.000 
301-400 20.000 
401-500 - 

 

NRPA (2001), rekreasyon park ve açık mekanlarla ilgili 

çalışmasında spor alanlarını önerilen alan büyüklüğü, hizmet ettiği nüfus 

ve hizmet yarıçapı açısından sınıflandırmaktadır (Çizelge 2-30). 

Çizelge 2-30 Spor alanlarının alan hizmet nüfusu ve hizmet yarıçapına göre dağılımı 
(NRPA, 2001). 

Mekan Tipi Önerilen Alan 
(m2) 

Hizmet Nüfusu 
(adet/kişi) 

Hizmet Yarıçapı 
(m) 

Basketbol sahası 468-676 5.000 402-804 
Futbol sahası 6.879-8.498 10.000 1.609-3.218 
Tenis kortu En az 669 2.000 402-804 

Voleybol sahası En az 371 5.000 402-804 
402,25 m. koşu 

parkuru  
17.401 20.000 15-30 dk. yürüyüş 

mesafesi 
Golf 18 delik 202.343-242.811 50.000 ½-1 sa. ulaşım 

süresi 

 

Öğüt (2001), Türkiye’de otomobil sahipliğinin modellenmesi ile 

ilgili yaptığı araştırmada Türkiye için otomobil sahipliği doygunluk 

düzeyinin her 1.000 kişi için 500 otomobil olarak saptamaktadır. Bu her 

iki kişiden birinin otomobil sahibi olması anlamına gelmektedir. 
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Draper City Design Standards and Guidelines (2002), kent parkları 

ve rekreasyon alanları üzerine mastır planı konulu çalışmasında kent 

parklarını ölçeklerine göre sınıflandırmaktadır (Çizelge 2-31). 

Çizelge 2-31 Tiplerine göre parklar ve hizmet yarıçapları (Draper City Design 
Standards and Guidelines, 2002). 

Park Tipi Alan (m2) Hizmet Yarıçapı (m) 
Mahalle En fazla 20.000 800 

Semt  60.690-202.300 3.200 
Bölge 202.300+ 4.800 

 

NRPA (2002), rekreasyon ve parklarla ilgili hizmet nüfusu 

standartları oluşturmaktadır (Çizelge 2-32). 

Çizelge 2-32 Kentsel dış mekanların hizmet nüfusu standartları (NRPA, 2002). 

Kentsel Dış Mekan Tipi Hizmet Nüfusu (adet/kişi) 
Basketbol sahası 2.000 

Futbol sahası 4.000 
Golf sahası 10.000 
Tenis kortu 2.000 

Voleybol sahası 3.000 
Bisiklet yolu 1243 (1 km) 

Çocuk oyun alanı 2000 
Koşu yolu 1.243 (1 km) 

Doğa yürüyüşü 1.553 (1 km) 
Piknik alanı 2.000 

 

The Sarasota County Comprehensive Plan (2002), rekreasyon ve 

açık mekanlarla ilgili çalışmasında farklı tipte parkları hizmet 

yarıçaplarına göre sınıflandırmaktadır. Mahalle parkı 1,6 km., semt parkı 

4,8 km., metropoliten park 32 km yarıçapta hizmet sunmaktadır. Mahalle 



 65 

parkı; çocuk oyun alanı, çok amaçlı saha, piknik alanı, pasif rekreasyon 

alanı; semt parkı, piknik alanı, pasif rekreasyon alanı, tenis kortu ve 

otopark; metropoliten park ise doğa yürüyüşü, yüzme, pasif rekreasyon 

ve otopark gibi alt mekanları içermektedir. Araştırmada rekreasyon ve 

açık mekanların konut alanları yoğunlukları ile ilişkisi incelenmekte, 

birim konut alanındaki konut sayısına bağlı olarak konut yoğunlukları 

sınıflandırılmaktadır (Çizelge 2-33). 

Çizelge 2-33 Yoğunluklarına bağlı olarak konut alanları (The Sarasota County 
Comprehensive Plan, 2002). 

Konut Yoğunluğu Konut Sayısı (adet/ha.) 
Az yoğun -5 

Ortaya yakın 5-12 
Orta yoğun 12-22- 

Yoğun 22+ 

 

Ward (2002), kentsel mekanlarla ilgili araştırmasında kentsel dış 

mekanların 2.000-3.000 nüfuslu alt mahallede 2 dk., 5.000-10.000 

nüfuslu mahallede 5 dk., 25.000-50.000 nüfuslu merkezi bölgede 20 dk. 

yürüyüş mesafesinde planlanmasının gerekliliği üzerinde durmaktadır. 

Özkan ve arkadaşları (2003), “Muğla Kenti Kamusal Dış 

Mekanları Bağlamında Mastır Plan Çalışması” isimli çalışmalarında 

Muğla kenti kentsel dış mekanlarının analizini yapmakta, bu mekanların 

mevcut durumlarını ortaya koyup kent kalitesini geliştirmeye yönelik 

farklı kentsel dış mekan tiplerinde öneriler geliştirmektedir. 

City of Tumwater (2004), kent tasarım rehberi oluşturmayı 

amaçlayan çalışmasına göre konut alanlarında en az açık mekan 

büyüklüğü toplam brüt alanın % 10’u olmalıdır. 
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City of Tualatin (2005), kent geliştirme rehberi için tasarım 

standartlarının belirlenmesi ile ilgili araştırmada toplam yerleşim alanının 

en az % 25’inin rekreasyon alanları için gerekli olduğunu belirtmektedir. 

Araştırmada kent geliştirme rehberinde semt tasarım standartlarının 

geliştirilmesi ile ilgili olarak 12 veya fazla daireden oluşan çok aileli 

konut alanlarında her daire için en az 41,80 m2 aktif ve pasif rekreasyon 

alanı, bunun 13,93 m2’sinin çocuk oyun alanı olması gerektiği üzerinde 

durulmaktadır. 

Araştırmaya göre konut alanları en az 1 rekreasyon tesisini 

içermelidir. Konutsal açık mekan ve park alanları için gerekli rekreasyon 

aktiviteleri de çocuk oyun elemanları, basketbol sahaları, aktif oyunlar 

için düz çim alanlar olarak belirtilmektedir. Araştırma, otoparkların 

konutlara 150 m. den uzak olmamasını, tek aileli konutlarda her konut 

için 1 otoparkın, çoklu aileli konutlarda her konut için 1,5 otoparkın, her 

parsel için 2 otoparkın ayrılmasını önermektedir. Bisiklet park yerinin ise 

her konut için 1 adet olması önerilmektedir. Parklarda ise bisiklet park 

yeri sayısının otopark sayısının % 5’i olması gerektiği ifade edilmektedir. 

Araştırmanın konut parselleri ile ilgili bölümünde ise konut alanlarında 

yola bakan parsellerin ön cephesinin genişliğinin 16,76 m., köşeli 

parsellerin ise 19,81 m., minimum parsel derinliğinin 24,38 m. olması 

öngörülmektedir. Öngörüye göre 80.937,46 m2 ve üzeri alana sahip 

parseller yollarla ön cepheden girişe sahip olmalıdır (City of Tualatin, 

2005). 

Draper City Design Standards and Guidelines (2005), kent tasarım 

standartları ve rehberlerini oluşturmayı amaç edinen çalışmada ha.’daki 
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konut sayısına bağlı olarak konut yoğunluklarını saptamaktadır (Çizelge 

2-34). 

Çizelge 2-34 Konut sayısına bağlı olarak konut yoğunlukları (Draper City Design 
Standards and Guidelines, 2005). 

Alan Kullanımı (konut sayısı/ha.) Yoğunluk Faktörü 
En fazla 10 1 

10-20 3 
22+ 6 

 

Napa County (2005), kent geliştirme standartları ile ilgili 

çalışmasına göre yapıların birbirinin güneş ve rüzgarını engellememesi 

ve mahremiyetini etkilememesi için çok aile konut alanlarında konutlar 

arası 12 m.den az olmamalıdır. 

Town of Windsor (2005), kent tasarım standartlarını geliştirme 

çalışmasında yapı yüksekliklerine sınırlandırmalar getirmektedir. Buna 

göre mahalle ve kent merkezlerinde en az yapı yüksekliği 6 m., mahalle 

merkezlerinde en fazla 10,6 m., kent merkezlerinde 17,37 m. yükseklikte 

olmalıdır. Parklar büyüklükleri, hizmet yarıçapları ve sahip oldukları 

aktivite alanları bakımından sınıflandırılmaktadır (Çizelge 2-35). 

Çizelge 2-35 Parkların tiplerine göre dağılımı (Town of Windsor, 2005). 

Park Tipi Alan (m2) Hizmet Yarıçapı (m) Aktivite Alanı 
Mahalle 4.046-40.460 402,25 Çocuk oyun alanı, oturma 

mekanı, piknik alanı, 
otopark 

Semt 40.460-202.343 3.218 Çocuk oyun alanı, 
basketbol sahası, tenis 

kortu, piknik alanı, otopark 
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Çalışmada kentsel dış mekanlardan biri olan parklarla ilgili de 

standartlar da getirilmektedir. 

2.2.2 Araştırma alanıyla ilgili çalışmalar 

Bayraktar (1966, 1973), “İzmir Şehrinin İmarında Peyzaj Mimarisi 

ile İlgili Problemler ve Prensiplerin Tespiti” isimli çalışmasında kentsel 

rekreasyon alanlarının gelişimini incelemektedir. İzmir’de kentsel 

rekreasyon alanlarının tarihçesini anlatmakta, İzmir Belediyesinin 

rekreasyon planlama çalışmaları hakkında bilgi vermektedir. Rekreasyon 

alanlarının ilçelere göre dağılımını niceliksel ve niteliksel boyutta 

incelemektedir. Çalışmasında kentsel dış mekan tiplerini de esas alarak 

geleceğe yönelik gereksinimlerin önerilerini getirmektedir. İzmir kentinin 

planlamasında peyzaj mimarlığının yerinin ortaya koyduğu çalışmasında 

kentsel dış mekanları da boyutları ve hizmet yarıçaplarına göre 

sınıflandırmaktadır (Çizelge 2-36). 

Çizelge 2-36 Alana ve hizmet yarıçapına göre kentsel dış mekanlar (Bayraktar, 1966, 
1973). 

Mekan Tipi Alanı (m2) Hizmet Yarıçapı (m) 
Çocuk oyun alanı  

(okul öncesi) 
150 100 

Çocuk oyun alanı 1.000 500 
Spor alanı 15.000 600-1.000 

Mahalle parkı 2.500 300-800 

 

Araştırma İzmir için uygun açık alan sistemi oluşturmak için kentin 

fiziksel gelişiminin, çevresinin doğal yapısının, topografik ve morfolojik 

özelliklerinin, doğal vejetasyonunun, kent ve çevresinin kültürel 
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yapısının, yeşil alan sistemini etkileyen sosyal ve ekonomik faktörlerin 

esas alınması gerektiğini ortaya koymaktadır. İzmir’de kentsel dış 

mekanların aile, 3-12 aileden oluşan aile kümesi, 1.200 aileden oluşan 

mahalle, 10.000 aileden oluşan semt ve kent olmak üzere 5 grupta hizmet 

verdiği belirtilmektedir. Araştırma kentsel dış mekanların hangi park 

tiplerinde yer alması gerektiği konusunda da öneriler getirmektedir 

(Bayraktar, 1966, 1973), (Çizelge 2-37). 

Çizelge 2-37 Kentsel dış mekanların tiplerinin bulundukları parklara göre dağılımı 
(Bayraktar, 1966, 1973). 

Mekan Tipi Bulunduğu Park 
Çocuk oyun alanı (okul öncesi) Mahalle, semt 

Çocuk oyun alanı Mahalle, semt 
Spor alanı Semt, kent 

Piknik alanı Tüm parklar 
Botanik bahçesi ve Hayvanat bahçesi Kent 

 

Araştırmada Le Corbusier’in 1948 İzmir planında Karafatma 

(Hatay-Eşrefpaşa), Poligon Ilıca (Güzelyalı-İnciraltı), Karşıyaka 

Bayraklı’da önerdiği parkları dikkate alarak İzmir’in kentsel dış mekan 

sistemini oluşturacak park sistemleri önerilmektedir (Bayraktar, 1966, 

1973). 

Ergin (1989), “Kentsel Açık/Yeşil Alan Donanımının Niceliksel 

Değerlendirmesine Yönelik Matematiksel Bir Model Önerisi” isimli 

araştırmasında İzmir kentindeki kentsel dış mekanların/rekreasyon 

alanlarının ilçelere göre rekreasyonel ve ekolojik değerlerini ve kente 

katkılarını matematiksel bir formül ile değerlendirmektedir. 
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Özkan ve arkadaşları (1996), “Açık-Yeşil Alan ve Rekreasyon 

Alanı Olarak Mezarlıkların Planlama ve Tasarım Sorunları ile Çözüm 

Olanaklarının İzmir kenti Örneğinde Araştırılması” isimli çalışmalarında 

İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisindeki ilçelerde yer alan 43 

mezarlığın planlama süreci içindeki mevcut durumunu saptayarak 

kapasitesinin analizi yapılmaktadır. Çalışmada geleceğe yönelik 

çıkarımlar yapılarak varsayımlarda bulunulmaktadır. 
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3. MATERYAL VE YÖNTEM 

3.1 Materyal 

Araştırma materyali araştırma alanı, araştırma araç gereçleri ve veri 

setinden oluşmaktadır. 

3.1.1 Araştırma alanı 

Araştırmanın ilk aşamalarında araştırma alanı sınırları olarak İzmir 

ili metropoliten alanı ilçeleri kabul edilmiştir. Ancak araştırma 

başladığında Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde 9 ilçe yer alırken; 

araştırmanın ilerleyen aşamalarında 10.07.2004 tarihinde kabul edilen, 

23.07.2004 tarihli 25531 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe 

giren 5216 sayılı “Büyükşehir Belediyesi Kanunu” ile bu sayı 19’a 

çıkmıştır. Bu gelişme ile araştırma Büyükşehir Belediyesi sınırları 

içerisinde yer alan kent merkezi niteliğindeki Balçova, Bornova, Buca, 

Çiğli, Gaziemir, Karşıyaka, Konak ve Narlıdere ilçeleri kapsamında 

devam etmiştir (Şekil 3-1). Araştırma alanı 38019' ve 38031' kuzey 

enlemleri ile 26057' ve 27017' doğu boylamları arasında yer almaktadır. 

Araştırma alanını kuzeyde Yamanlar Dağı ve Manisa Dağlarının 

oluşturduğu yükselti, güneyde Çatalkaya (Kızıldağ), doğuda Belkahve 

Geçiti yükseltisi, Batıda Güzelbahçe İlçesi sınırlandırmaktadır. 

3.1.1.1 Coğrafi durum 

İzmir ili, Anadolu Yarımadası’nın batısında, Ege kıyılarının tam 

ortasında yer almaktadır. Kuzeyden Balıkesir, doğudan Manisa, 

güneyden Aydın illeri ile çevrilmektedir. İzmir ili 37045' ve 39015' kuzey 

enlemleri ile 26015' ve 28020' doğu boylamları arasında yer almaktadır. 
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İlin kuzey-güney doğrultusundaki uzunluğu yaklaşık olarak 200 km, 

doğu-batı doğrultusundaki genişliği ise 180 km’dir. Yüzölçümü 12.012 

km2’dir (T.C. İzmir Valiliği, 2005). 

 

Şekil 3-1 Araştırma alanının konumu. 

3.1.1.2 İklim 

Akdeniz iklim kuşağında kalan İzmir’de yazları sıcak ve kurak, 

kışları ılık ve yağışlı geçmektedir. Dağların denize dik uzanması ve 

ovaların İçbatı Anadolu eşiğine kadar sokulması, denizel etkilerin iç 

kesimlere kadar yayılmasına olanak vermektedir. İzmir’de yıllık ortalama 

sıcaklık, 16 ºC ile 17 ºC arasında değişmektedir. İzmir’de ölçülen uç 

değerler göz önüne alındığında, sıcaklığın maksimum 45,1 ºC ile 
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minimum -13 ºC arasında değiştiği anlaşılmaktadır (T.C. İzmir Valiliği, 

2005). 

İzmir’de iklim elemanları içinde en büyük değişkenliği yağış 

miktarı göstermektedir. Yıllık ortalama yağış miktarı 700 mm. olmasına 

karşın, genel atmosfer dolaşımında görülen değişmelere bağlı olarak bazı 

yıllarda yağış toplamı 1.000 mm.’ye yaklaşmakta, bazı yıllarda ise 300 

mm. civarına düşmektedir. Yıl içinde yağış miktarı ekim ayının ikinci 

yarısından itibaren artış göstermekte ve Mayıs ayına kadar devam 

etmektedir. Aylık ortalama yağış miktarının en yüksek olduğu aylar 

Aralık, Ocak, Şubat'tır (T.C. İzmir Valiliği, 2005). 

3.1.1.3 Nüfus 

Sanayi, ulaşım, tarım, ticaret ve turizm açısından Ege Bölgesinin 

merkezi konumunda olan İzmir İlinin nüfusu her geçen gün hızla 

artmakta ve yoğun göç merkezi olma özelliğini korumaktadır. Nüfus 

büyüklüğü bakımından Türkiye’nin 3’ncü büyük kenti olan İzmir ilinin 

nüfusu 1927–2000 döneminde sürekli artış göstermiştir. Son 73 yılda 

Türkiye’nin nüfusu 5 kat artarken, İzmir’in nüfusu 6,3 kat artış göstermiş 

ve 2000 yılında 3.370.866’ya yükselmiştir. Bu nüfusun 2.732.669’u (% 

81) kentte, 638.197’si (% 19) ise kırsal kesimde yaşamaktadır. Metropol 

nüfus 2.273.388’ dir. İlin nüfus yoğunluğu 281 kişi/km2, yıllık nüfus artış 

hızı %0 22,38’dir. 2000 yılı genel nüfus sayımına göre araştırma ilçeleri 

nüfusları aşağıdaki gibidir (T.C. İzmir Valiliği, 2005), (Çizelge 3-1). 

İzmir’in 1951 nüfusu 231.000 iken, 1951 ve 1957 arası % 50 artış 

ile 350.000, 1965 yılında ise 448.250 olmuştur. 1951-1965 yılları 

arasında nüfus % 94 artmıştır (Bayraktar, 1966, 1973). 



 74 

Çizelge 3-1 Araştırma ilçeleri nüfusları (T.C. İzmir Valiliği, 2005). 

İlçe Kent Nüfusu  Köy Nüfusu  Toplam Nüfus  
Balçova  66.877   66.877  
Bornova  391.418  5.352  396.770  

Buca  308.661  6.752  315.413  
Çiğli  109.979  3.564  113.543  

Gaziemir  70.035  17.657  87.692  
Karşıyaka  438.430  334  438.764  

Konak  781.363  946  782.309  
Narlıdere  54.107  - 54.107 

 

Birleşmiş Milletler’in global nüfus çalışmasında 1965 ve 1970 

yılları için Türkiye, Ankara, İstanbul ve İzmir’e ilişkin kent nüfusu ile 

kontrol dışı nüfus oranları ortaya konmuştur (UN, 1973b), (Çizelge 3-2). 

Çizelge 3-2 Türkiye, Ankara, İstanbul ve İzmir nüfusu ile kontrol dışı nüfus oranı (UN, 
1973b). 

Kent Yıl Kent Nüfusu Kontrol Dışı 
Yerleşim 
Nüfusu 

Kontrol Dışı 
Nüfus/Kent 
Nüfusu (%) 

Türkiye 1965 10.800.000 2.365.000 22 
Ankara 1965 979.000 460.000 47 
İstanbul 1970 1.250.000 750.000 60 
İzmir 1970 640.000 416.000 65 

 

3.1.1.4 Sosyo-ekonomik yapı 

İzmir ili; 28 ilçe (19 ilçe İzmir Büyükşehir sınırları dahilindedir), 

628 köy ve 60 beldeden oluşmaktadır. İlde İzmir Büyükşehir Belediyesi 

ile birlikte 89 belediye (28’i ilçe, 60’ı belde) bulunmaktadır. İzmir, 

Türkiye Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYİH)’nın ortalama % 8’lik 
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kısmını üretmektedir. İzmir ilinin çok yönlü olan ekonomisi tarım, 

sanayi, ticaret ve turizme dayanmakta, gayri safi hasılanın % 15’i 

tarımdan, % 15’i ticaretten, % 35’i sanayi sektöründen ve % 35’i hizmet 

sektöründen sağlanmaktadır. İmalat sanayinde ise İstanbul ve 

Kocaeli’nden sonra 3’üncü sırada İzmir yer almaktadır. İzmir Türkiye'nin 

ihracat açısından en büyük kapılarından biridir. Doğal güzellikleri ve 

tarihi zenginlikleri, kara, demiryolu, hava ve deniz ulaşımı, konaklama 

tesisleri ve alt yapıları ile turizm sektörü de her geçen gün gelişmektedir 

(T.C. İzmir Valiliği, 2005). 

3.1.1.5 Kentleşme 

İzmir’in bugünkü gelişmesini yönlendiren imar planı çalışmaları Le 

Corbusier’in 1948, Kemal Ahmet Aru’nun 1951 yılı imar planlarıdır 

(Bayraktar 1966, 1973). Bu planlar kentin rekreasyon gereksinimlerini 

karşılayacak alanların oluşturulmasını ve mevcut mezarlıklar ile 

yerleşime açılmayan yerleşim dışı alanların korunması düşüncesini 

desteklemektedir. 

Kurtuluştan sonra İzmir’in imarında üç ana sorun ortaya çıkmıştır. 

Bunlardan birincisi yanmamış kısımları içine alacak şekilde yapılacak 

olan düzenlemelerdi ki bu, belediyenin mevcut olanaklarıyla 

çözümlenmeye çalışılmıştır. İkincisi, hektarlarla ifade edilen yangın yeri 

ve üçüncüsü de şehrin kanalizasyon sorunlarının çözümüydü. Bu işler ise 

ancak bir planlama kapsamında çözümlenecek sorunlardı (Serçe, 1998). 

İzmir’in imarı ile yapılan tartışmalar, Danger-Prost planı olarak 

bilinen ve M. Prost’un nezaretinde, Rene Danger ve kardeşi M. Raymond 

Danger tarafından yapılan planlar ile yeni bir boyut kazanmıştır. İzmir’in 
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Yeniden İmar ve İnşasına Tetkik Şirketi (Societe de Reconstruction 

d’İzmir) tarafından görevlendirilen Rene Danger, birkaç kez İzmir’i 

ziyaret etmiş ve belediye ile ilişki kurmuştur. Bu sırada daha önce de 

belirtildiği gibi, yangın bölgesinin haritaları, plan ve kadastro heyet-i 

Askeriyesi tarafından tamamlanmış ve belediyeye teslim edilmiştir. 

Kadastro müteahhidi, Avustralyalı mühendis Iskarpa tarafından bu 

haritaları yanmadan önceki hali ile karşılaştırılmış, böylece sahipli olan 

arsalar belirlenmeye çalışılmıştır. Bu gelişmeler çerçevesinde belediye, 

Rene Danger ile bir sözleşme imzalamış ve hazırlanacak olan planların 

1924 Eylül’ünün sonuna kadar teslim edilmesi ön görülmüştür (Serçe, 

1998). 

İmar planının uygulamada çıkmaza girmesi üzerine harekete geçen 

belediye, planı gözden geçirmesi için Mimar Herman Jansen’i İzmir’e 

getirtmiştir. Jansen İzmir ve plan hakkındaki düşüncelerini içeren bir 

raporu belediyeye sunmuştur. Jansen’e göre plan, özellikle cadde 

genişliklerinin fazla olması sebebiyle belediyeye yük getirmesi açısından 

ekonomik bulunmamıştır. Plan üzerindeki düşünceleri dışında şehrin 

önemli sorunları hakkında kendisine yöneltilen otuz bir soruyu da 

yanıtlayan H. Jansen özetle şunları söylemiştir. İzmir için apartman tipi 

inşaatın sakıncalı olduğunu, en fazla üç kata izin verilmesi gerektiğini 

vurgulamıştır. Meydana getirilen parkları son derece yerinde bulan 

Jansen, eski mezarlık alanlarının, mevcut ağaçları korunarak park haline 

getirilmesinin uygun olduğunu belirtmiştir (Serçe, 1998). 

Behçet Uz’un da H. Jansen’in düşüncelerini destekleyen 

açıklamalarda bulunması 1932’de Danger-Prost planının, büyük ölçüde 

uygulamadan kaldırıldığını göstermektedir. Danger-Prost planında 
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gösterilen yollardan bazılarının-o da tadil edilerek-açılması dışında, plana 

uygun tek yapılaşma Cumhuriyet meydanı düzenlemesi olmuştur. 

Belediye imar planının yapılması için yeni arayışlar içine girmiştir. İmar 

planının Nafıa vekaleti tarafından onaylandığı sırada ünlü mimar Le 

Corbusier ile anlaşma içine girilmiştir. Bu konuda hükümete yapılan 

müracaat 1939 yılında sonuçlandırılamamıştır. İzin verildiğinde ise II. 

dünya savaşı başlamıştır. Bu sebeple İzmir’e gelemeyen Le Corbusier 

ancak 1948 yılında İzmir’e gelebilmiş, kısa süre kaldığı İzmir hakkındaki 

çalışması ise bir öneriden öteye gidememiş, sonuçsuz kalmıştır (Serçe, 

1998). 

İzmir’de XIX. yüzyıl ortalarından itibaren başlayan ve 1908 sonrası 

şiddetlenen en önemli şikayet konularından birini de şehrin içinde yer 

alan mezarlıklar ve yeşil alanların azlığı oluşturmuştur. Nitekim Rahmi 

Bey, I. Dünya savaşı sırasında Bahri Baba mezarlığını kaldırarak yerini 

park haline getirme çalışmalarını başlatmış, ancak savaş koşullarında bu 

çalışma tamamlanamamıştır. Cumhuriyet döneminde şehir içi mezarlıklar 

belediyeler için sorun oluşturmaya devam etmiştir. Bir yandan genel 

sağlığın, bu mezarlıklardan olumsuz yönde etkilendiği düşüncesi, diğer 

yandan modern kent düşüncesi içinde mezarlıkların çok farklı bir 

konumda bulunması ve belki de en önemlisi, uygulanacak imar 

planlarının önünde mezarlıkların bir engel olarak görülmesi hemen 

hemen tüm şehirlerin sorunudur. Belediyelerin bu sorunu aşmalarının 

önündeki en büyük engel ise mezarlık alanlarının evkaf yönetimi altında 

bulunmasıydı (Serçe, 1998). 

Mezarlıkların Belediyelere devredilerek hukuksal yapının büyük 

ölçüde tamamlanması ile belediye, mevcut mezarlıklar hakkında çeşitli 
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projeler geliştirmeye başlamıştır. Örneğin Şehitler’de bulunan eski Rum 

mezarlığının bir kısmının stadyuma ilave edilmesi, voleybol, tenis ve 

basketbol sahaları meydana getirilmesi düşünülmüş, Eşrefpaşa 

mezarlıklarının tamamen park haline getirilmesi öngörülmüştür. 

Belediyenin hızla giriştiği çalışmalar sonucunda Eşrefpaşa, Uluyol, 

Salihdede, Faikpaşa ve Soğukkuyu mezarlıkları kaldırılarak park haline 

getirilmiştir. Eşrefpaşa ve Faikpaşa mezarlıklarının bir kısmı çocuk oyun 

alanı haline getirildiği gibi, İzmir Namazgah mezarlığı da, üstü kapalı bir 

pazaryeri olarak düzenlenmiştir (Serçe, 1998). 

Bir yandan şehir için mezarlıklar park haline dönüştürülürken, 

diğer yandan şehrin diğer yerlerinde de parklar oluşturulmaya ve açılan 

caddelerin ağaçlandırılmasına çalışılmıştır. 1930’da Bahribaba parkının 

üst kısımları ağaçlandırılmaya başlandığı gibi, Halkapınar’daki Şehitler 

Abidesi etrafında küçük bir bahçe meydana getirilmiştir. Bahribaba 

parkının ağaçlandırılması 1932’de sona ermiştir (Serçe, 1998). 

Behçet Uz döneminde İzmir yeni oluşturulan parklar, yolların 

ağaçlandırılması, eskiden oluşturulan parkların sürekli bakımının 

yapılması, genişletilip daha da geliştirilmesi ve eski mezarlıkların 

parklara dönüştürülmesi ile açık alan bakımından zenginleşmiştir. Kent 

genelinde 20’ye yakın park meydana getirilmiş ve her yıl ağaç sayısı 

arttırılmıştır. Behçet Uz’un yeşil alana önem vermesi sadece çevre 

düzenleme açısından kaynaklanmamış, bunu aynı zamanda bireyin ruhsal 

ve moral sağlığı açısından da önemli görmüştür. Ama onun bu alandaki 

asıl önemli katkısı Kültürpark’ı oluşturmak olmuştur. Le Corbusier’in 

önerilerinden sonra Kemal Ahmet Aru’nun 1951 imar planı kentsel açık 
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alanlar temelli oluşturulmuştur. İzmir’in bugünkü gelişmesinin temelinde 

1951 imar planı revizyonları yatmaktadır (Serçe, 1998). 

3.1.2 Araştırmada kullanılan araçlar ve veri seti 

Araştırmada araştırma alanının mahalle ve sokak bilgilerini içeren 

kent rehberinden (İzmir Büyükşehir Belediyesi, 1998), mahalle hane 

sayısı, nüfus verileri ve özürlü sayılarını içeren çalışmalardan (İzmir 

Sağlık İl Müdürlüğü, 2001; İlçe Sağlık Grup Başkanlıkları, 2001), 

araştırma ilçelerinin araç sayılarını gösteren belgelerden (İzmir 

Büyükşehir Belediyesi, 2002), mevcut ve ziyaret edilen mekanların 

saptandığı ortofoto haritalardan (İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2001), 

anketlerin değerlendirmesi sonucu ortaya çıkan ve mekan analiz 

çalışmalarından elde edilen verilerden yararlanılmıştır. Anket yapılacak 

mahallelerin, sokakların basit tesadüfi örneklemle belirlenmesinde 

Microsoft Office Excel programı kullanılmıştır. 

İzmir Büyükşehir Belediyesinden 2001 yılı Ağustos ayında çekilen 

hava fotoğraflarından dijital fotogrametrik yöntemle üretilen 1/1.000 

ölçekli ortofoto haritalar temin edilmiştir (İzmir Büyükşehir Belediyesi, 

2001). 

İzmir kenti ile ilgili en güncel verilerin bu yıla ait olması ve ilgili 

haritaların metropoliten alandaki tüm araştırma alanı ilçelerini 

kapsamasından dolayı araştırmada veri yılı olarak 2001 yılı seçilmiştir. 

Araştırma alanına ait “dgn” dosya uzantılı ortofoto haritalar MicroStation 

V8 programında “dwg” formatına dönüştürülmüştür. AutoCAD 2000 

programında düzenlenen “dwg” uzantılı dosyalar ArcMap 8.3 

programında işlenmiştir. ArcMap 8.3 programında alan kullanım tipleri 
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ve kentsel dış mekanlar haritalanarak, veri tabanına dönüştürülmüş ve 

veri tabanı ölçeğinde sorgulamalar yapılmıştır. Anket sonuçları SPSS 13 

programında istatistiksel anlamda değerlendirilmiştir. Araştırma alanında 

yapılan mekan analiz formları ise Adobe Photoshop CS programı yardımı 

ile oluşturulmuştur. 

3.2 Yöntem 

İzmir metropoliten alanı içerisindeki Balçova, Bornova, Buca, 

Çiğli, Gaziemir, Karşıyaka, Konak ve Narlıdere ilçelerinde ve ilgili 

mahallelerde alan kullanımlarının ve kentsel dış mekan tiplerinin anketler 

yapılarak ve mekan analiz çalışmaları ile mevcut durumlarının 

belirlenmesi, gereksinimleri karşılamada yeterlilik durumlarının 

saptanması, gereksinim duyulan mekanların ortaya koyulması ve 

geleceğe yönelik önerilerin getirilmesi, kent ölçeğinde kentsel dış mekan 

planlamasının İzmir kenti örneğinde ele alınarak kentsel dış mekan 

standartlarının geliştirilmesi araştırma modelinin oluşturulmasında 

kullanılan yöntemlerdir. Yöntem kapsamında yapılacak çalışmalar 

sonucu elde edilen verilerin tümü İzmir kentinde yapılacak kentsel dış 

mekanların, otoparkların ve açık alanların planlanması çalışmalarında 

kullanılması amaçlanan modelin çerçevesini oluşturmaktadır. 

Araştırma modelinin oluşturulmasına yönelik kullanılan 

yöntemlerden bir diğeri de kestirim yöntemidir. Bu kestirim 

yöntemlerinden alansal tahminlerin yapılmasında kullanılan bulgusal 

kestirim yöntemi kullanılmıştır (Atalık, 1995). Araştırma modelini alan 

kullanım planlamasında faydalanılan matematiksel yöntemlerden biri 
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olan bir zamanda bir noktadaki ilişkileri tanımlayan tanımsal model 

oluşturmaktadır (Roberts, 1984). 

İzmir kenti metropoliten alanı içinde yer alan 9 ilçe tüm kenti 

temsil etmesi sebebi ile araştırma alanı olarak belirlenmiştir. 

Metropoliten alan sınırları içindeki Balçova, Bornova, Buca, Çiğli, 

Gaziemir, Karşıyaka, Konak ve Narlıdere İlçeleri hane sayısı esas 

alınarak çalışma kapsamına alınmıştır (Ek 1). Metropoliten alan sınırları 

içerisindeki 9 ilçenin nüfusuna karşılık gelen hane sayısı belirlenmiştir 

(İzmir Sağlık İl Müdürlüğü, 2001). İlçelerin hane sayılarına göre 

ilçelerde yapılacak anket sayıları saptanmıştır. Güzelbahçe İlçesi’nin 

anket sayısı tüm ilçeyi temsil etmeyeceği ve istatistiki açıdan anlamlı 

olmayacağı için ilçe araştırma kapsamı dışında bırakılmıştır. İzmir'de 8 

ilçedeki 708.643 hane sayısına göre % 5 hata payı, % 95 güven 

aralığında 389 adet anket yapılması öngörülmüştür (Hata! Başvuru 

kaynağı bulunamadı.). 

Mahalle biriminin kentin çekirdek yerleşimi olması sebebi ile 

araştırma mahalle ölçeğinde gerçekleştirilmiştir. Sürenin ve iş gücünün 

sınırlı olmasından dolayı ilçelerde örnekleme yapılacak mahalle sayısı iki 

olarak belirlenmiştir (Çizelge 3-4). 

Tüm mahalleler numara sırasına göre alfabetik sıraya koyulmuş, 

mahalleleri temsil eden iki numara, bilgisayar ile basit tesadüfi olarak 

seçilmiştir. Seçilen numaraların temsil ettiği mahalleler çalışma 

kapsamına alınmıştır. 
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Çizelge 3-3 Araştırma alanı ilçelerinin hane sayılarına göre anket sayılarının dağılımı. 

İlçe Hane Sayısı Anket Sayısı 
İzmir Metropoliten Alan 705.418 389 

Balçova 22.545 12 
Bornova 116.010 63 

Buca 89.600 49 
Çiğli 31.155 17 

Gaziemir 19.416 11 
Güzelbahçe 3.225 2 
Karşıyaka 150.744 82 

Konak 262.419 143 
Narlıdere 13.529 12 
Toplam 708.643 391 

 

Çizelge 3-4 Araştırma mahalleleri hane sayısına göre anket sayılarının dağılımı. 

İlçe Mahalle Hane Sayısı Anket Sayısı 
Eğitim 4.522 5 

Balçova 
Onur 5.496 7 

Doğanlar 2.937 32 
Bornova 

Yıldırım Beyazıt  2.841 31 
Akıncılar 2.373 32 

Buca 
Dicle 1.240 17 

İstasyonaltı 2.421 8 
Çiğli 

Şirintepe 2.932 9 
Emrez 1.079 5 

Gaziemir Gazi 1.526 6 
Adalet 4.111 36 

Karşıyaka Şemikler 5.268 46 
Mecidiye 236 11 

Konak Mithatpaşa 2.917 132 
Huzur 2.693 7 

Narlıdere Ilıca 2.254 5 
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Araştırmada anket sayısının belirlenmesinde “Basit Rastgele 

Örnekleme Yöntemi” kullanılmıştır. Bu yöntem N büyüklüğünde bir 

kitleden seçilen n büyüklüğündeki bir örneklem de tüm birimlere eşit 

çekilme şansı vermektedir. Bu yöntem en temel seçim işlemidir ve 

uygulanması pratiklik, tasarruf ve tahminlerde daha fazla duyarlık 

sağlaması sebebi ile diğer tüm işlemlere uyarlanabilmektedir (T.C. 

Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü, 1999). 

Tüm ilçede yapılacak anket sayısı mahallelerin hane sayısı ile 

orantılanarak belirlenen iki mahalleye dağıtılmıştır. Araştırma mahallesi 

olarak toplam 16 mahalle belirlenmiştir (Ek 2). Huzur ve Ilıca 

mahallelerinde anket yapılacak kişi sayısı 5’in altında çıkması sebebi ile 

anket sonuçlarının anlamlı olabilmesi için iki mahalledeki anket sayısı 

5’in üzerine çıkartılarak toplam araştırma anket sayısı 389 olmuştur. 

Belirlenen mahallelerde anketlerin sokak birimi ölçeğinde 

yapılacak olmasının alan çalışmalarının sistematik bir biçimde 

yapılmasına olanak tanıyacağı öngörülmüştür. Anketlerin yapılacağı 

sokakların saptanması için isimleri kelime olan sokaklar alfabetik sıraya, 

numara olanlar ise numara sırasına göre sıralanmıştır. Her sokağı temsil 

eden numaralar verilmiştir. Bilgisayar ile anketlerin yapılacağı sokak 

sayısı kadar numara basit tesadüfi yöntemle belirlenmiştir. Seçilen 

numaraların temsil ettiği sokaklar anket yapılacak sokaklar olarak 

saptanmıştır. Mahallelerin hane sayısına bağlı olarak anket sayısı 

dolayısıyla anket yapılacak sokak ve konut sayısı da değişmektedir (Ek 3, 

Ek 4, Ek 5, Ek 6, Ek 7, Ek 8, Ek 9, Ek 10, Ek 11, Ek 12, Ek 13, Ek 14, 

Ek 15, Ek 16, Ek 17, Ek 18). Anketlerin uygulanacağı konutlar sokak 

ismine göre belirlenmiştir. Sokağın ismi eğer kelime ise ismin ilk harfi, 
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rakam ise son rakamı esas alınmıştır. A’dan Z’ye ve 0-9 arasında 

sütunlarda tesadüfi olarak belirlenmiş rakamlar yer almaktadır (Çizelge 

3-5, Çizelge 3-6). Bu rakamlar ilgili sokaktaki anket yapılacak konutun 

numarasını temsil etmektedir. Sütunlardaki sayılarla aynı numaralı 

konutlara girilerek bu konutlarda yaşayan mahalle sakinleri ile anketler 

yapılmıştır. 

Çizelge 3-5 Sokak adı olan sayının son rakamına göre anket konutunun belirlenmesi. 

Sokak Adı 
Son Rakam 

Hane No 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 59 44 59 53 59 48 58 60 54 42 
2 50 60 55 54 46 42 48 46 57 58 
3 39 39 35 38 36 38 35 34 37 30 
4 31 36 31 34 34 34 32 36 30 39 
5 26 20 27 26 24 28 24 22 25 22 
6 21 22 23 28 28 20 25 24 29 28 
7 17 10 14 12 14 16 12 11 19 14 
8 16 11 10 14 13 10 18 13 14 18 
9 4 6 8 6 1 9 3 7 2 7 

10 9 3 1 2 2 8 7 6 1 34 

 

Her yaş ve cinsiyetten halkın kentsel dış mekan gereksinimlerini 

karşılayacak alan ve aktivitelerin belirlenmesi ve tüm kentlinin kullanıma 

yönelik geniş bir rekreasyon programının oluşturulması için anketler 

yapılmıştır. Anketlerde nüfusun yaşı, gelir seviyesi, eğitim düzeyi ve 

meslek durumu göz önünde bulundurulmuştur. Araştırmada mevcut ve 

gereksinim duyulan kentsel dış mekanların niceliksel olarak 

saptanmasında bugünün ve geleceğin programını esas alan Land Use 
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Intensity (LUI) Requirements yöntemi kullanılmıştır (De Chiara and 

Koppelman, 1975). 

Çizelge 3-6 Sokak adı olan kelimenin ilk harfine göre anket konutunun belirlenmesi. 

Hane No 

Sokak Adı 
Baş Harfi 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A 60 49 30 36 20 24 16 18 7 1 
B 43 42 39 33 27 26 16 18 2 4 
C 47 59 37 39 29 28 16 18 6 2 
Ç 44 47 33 32 27 26 15 18 7 5 
D 60 47 34 39 27 21 11 18 5 32 
E 57 53 31 30 22 28 14 12 3 5 
F 51 60 30 39 28 23 16 10 7 5 
G 59 53 37 30 20 22 15 13 9 7 
H 50 49 38 35 24 43 10 19 7 8 
I 53 45 35 32 23 21 14 15 8 7 
İ 43 46 36 48 21 27 15 14 1 9 
K 51 53 31 38 24 23 18 19 2 8 
L 48 41 31 35 28 29 19 10 2 6 
M 49 57 39 32 29 25 19 26 3 6 
N 48 46 32 35 20 27 18 16 6 2 
O 53 47 35 38 29 26 16 11 5 1 
Ö 41 44 31 34 27 28 11 49 7 3 
P 50 40 30 31 21 24 15 19 5 7 
R 56 50 32 31 20 24 19 14 5 4 
S 58 53 30 34 29 26 15 19 7 2 
Ş 51 43 33 31 26 21 18 12 6 7 
T 60 56 34 30 27 23 17 11 5 8 
U 54 48 30 35 29 25 19 13 3 1 
Ü 55 54 33 34 28 20 10 15 6 5 
V 55 43 37 33 20 23 17 14 7 4 
Y 60 51 37 36 24 22 11 10 3 44 
Z 41 51 36 38 20 25 13 11 4 6 
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Anket formu 22 sorudan oluşmaktadır. Anket formunun ilk bölümü 

anket tarihi, anket saati, anketin yapıldığı ilçe, mahalle, sokak, bina no ile 

ilgili bilgileri içermektedir. İkinci bölümde anket yapılan kişinin 

cinsiyeti, yaş grubu, eğitim durumu, aile yapısı gibi sosyo-demografik 

özelliklerini ortaya koyan sorular yer almaktadır. Anket formunun son 

bölümünde katılımcıların kentsel dış mekanlar ile ilgili tavır, tutum ve 

düşüncelerini saptamaya yönelik sorular bulunmaktadır (Ek 19, Ek 20). 

Anketlerde İzmir’de kentliler rekreasyon için ne yapmaktadır? 

Çoğunlukla hangi aktivitelere katılmaktadır? Bu aktivitelere nerede 

katılırlar? Kentsel dış mekanları hangi sıklıkta kullanmaktadır? Hangi 

şartlar bu mekanların kullanılmasını sınırlandırmaktadır? sorularına 

cevaplar aranmıştır. Anket çalışması sırasında mahallede yönelmeyi 

kolaylaştırmak için ortofoto haritalar kullanılmıştır. Haritalar üzerinde 

anket yapılacak sokaklar, konutlar ve yakın çevredeki okul, cami, 

karakol, mezarlık, otoyol, park gibi yönelimde yardımcı olacak mekanlar 

renklendirilmiş, kodlanarak işaretlenmiştir. Haritalar üzerindeki sokak ve 

mekan kodlarının açıklamalarının yer aldığı yardımcı form 

oluşturulmuştur (Çizelge 3-7). 

Yöntem kapsamında İzmir’de kentsel dış mekan standartlarını 

oluştururken kentsel alandaki mevcut mekan kullanımları belirlenmiş; 

mekanların yerleşim içerisindeki dağılımları ve yoğunlukları belirlenmiş, 

yeni gelişme alanlarındaki planlanan kullanımları oluşturulmuş, nüfusun 

yaş, cinsiyet analizi yapılmış, nüfusun gelişen yeni ihtiyaçları tahmin 

edilmiş, bu ihtiyaçları yansıtan alan kullanım standartları geliştirilmiştir. 

Araştırmada kentsel dış mekanlar işlevleri, boyutları hizmet yarıçapları 

esas alınarak gruplandırılmıştır. 
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Çizelge 3-7 Anket çalışmasında alanda yönelmeyi kolaytıracak yardımcı form örneği. 

İlçe Balçova 
Mahalle Eğitim 

Sokak Kodu Sokak İsmi Mekan Kodu Mekan İsmi 
1 Aşık Sümmani A Ertuğrul Gazi İÖO. 
2 Fuat Köprülü B Yunus Emre Camii 
3 Şehit Kamil Özdemir C Eski Balçova Mezarlığı 
4 Şükrü Tunar D Maliye Meslek Lisesi 
5 Ünlü E Güzel Sanatlar Parkı 
  F İzmir-Çeşme Otoyolu 
  G Mithatpaşa Caddesi 
  Ğ İnönü Lisesi 
  H Ata Caddesi 
  J İnönü Parkı 

 

Anket sayılarının saptanması için gerekli olan araştırma 

mahallelerindeki hane sayıları ve nüfusun cinsiyet, yaş grupları ve eğitim 

durumlarına ilişkin veriler Sağlık İl Müdürlüğünden elde edilmiştir 

(İzmir Sağlık İl Müdürlüğü, 2001). Mahallelerdeki kentsel dış 

mekanların özürlülere hizmet etme durumunu ortaya koymak için İlçe 

Sağlık Grup başkanlıklarından özürlü sayılarına ilişkin veriler 

sağlanmıştır (İzmir İlçe Sağlık Grup Başkanlıkları, 2001). 

İzmir kenti örneğinde geliştirilecek kentsel dış mekan standartları 

ile ilgili modelin oluşturulması sürecinin bir aşamasını da kentin yapısal 

alan yoğunluklarının saptanması oluşturmaktadır. Bu bağlamda ArcMap 

8.3 programı ile araştırma mahallelerinde mevcut aktivite tiplerinin 

yapısal alan büyüklükleri ve toplam yapı alan büyüklükleri belirlenmiştir. 

Araştırma alanı mahallelerdeki aktivite tiplerinin sınıflandırması için 

American Planning Association’ın (APA) LBCS aktivite kodları 
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kullanılmıştır. Aktivite tipleri kodlanarak renklere göre sınıflandırılmıştır 

(American Planning Association Research Department, 1999), (Çizelge 

3-8). 

Mahallelerdeki kat yüksekliklerine bağlı olarak konut sayısı ve 

konut taban alanı belirlenmiştir. Tüm mahallede gereksinim duyulan 

toplam konut taban alanı ve toplam kat alanı ve açık alan büyüklüğü, çok 

katlı konut sayısı, birim mahalle alanı için Taban Alanı Katsayısı 

(TAKS) ve Kat Alanı Katsayısı (KAKS) oranları belirlenmiştir. 

Çizelge 3-8 Araştırma mahallelerindeki mevcut aktivite tiplerinin sınıflandırılması. 

Aktivite Tipi Aktivite (CMYK) Renk Değeri 

Aktivite 1000: Konut (0, 1, 74, 2)  

Aktivite 2000: Alışveriş, iş veya ticaret (0, 71, 71, 9)  

Aktivite 3000: Endüstri, imalat, atık (12, 44, 0, 21)  

Aktivite 4000: Sosyal, kurumsal veya altyapı (82, 58, 0, 0)  

Aktivite 5000: Ulaşım (0, 0, 0, 18)  

Aktivite 6000: Toplanma merkezleri (5, 0, 1, 74)  

Aktivite 7000: Rekreasyon (35, 0, 35, 0)  

Aktivite 8000: Doğal kaynaklar (23, 0, 25, 50)  

Aktivite 9000: Sınıflandırılmamış (0, 0, 0, 0)  

 

Ortofoto haritalar üzerinden araştırma ilçelerinin ve mahallelerinin 

yüzölçümleri hesaplanmıştır. Mahallelerde otopark gereksinimini 

karşılayacak alanların yeterlilik durumlarının saptanmasına yardımcı 
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olacak modelin geliştirilmesi için ilçelerdeki araç sayılarından yola 

çıkılarak mahallelerdeki araç sayıları hesaplanmıştır. Her mahalle için 

araç sahiplik oranı, gereksinim duyulan otopark alanı, özürlü otoparkı 

sayısı hesaplanmıştır. 

Kent bölgelerinin kentsel dış mekan potansiyelini ortaya koymak 

için bölge ve komşuluk birimi ölçeğinde hangi bölgenin ne kadar kentsel 

dış mekana sahip olduğu belirlenmiştir. Sonra gereksinimler belirlenerek 

mahalle ölçeğinde hizmet ölçeğinde gereksinim duyulan mekan 

büyüklüğü önerilmiştir. Mahalle, semt ve kent ölçeğinde hizmet veren 

kentsel dış mekanların hizmet yarıçapları belirlenmiştir. İzmir kentinde 

farklı mahallelerde ve mekan tiplerinde gereksinim duyulan kentsel dış 

mekan büyüklüğü, hizmet yarıçapı önerilerinin oluşturulmasında 

kullanılan yöntemlerin tamamı kentsel dış mekan standartlarının 

belirlenmesinde kullanılması amaçlanan modeli tanımlamaktadır. 

Anketlerin değerlendirmesi sonucu elde edilen verilerden yola 

çıkarak alanda mekan analiz çalışmaları yapılmıştır. Mekan analiz 

formunda mevcut ve ziyaret edilen mekanların bulunduğu ilçe, mahalle, 

mekanın adı, alan büyüklüğü, koordinatı ile ilgili kimlik bilgileri, mekan 

tipi (piknik alanı, spor alanı, çocuk oyun alanı, park) yer almaktadır. 

Piknik alanlarının (piknik masası, bank), spor alanlarının (basketbol, 

futbol, voleybol sahası, tenis kortu, oturma mekanı), çocuk oyun 

alanlarının (tahterevalli, kaydırak, salıncak, oturma birimi), parkların 

(çocuk oyun alanı, spor alanı, oturma mekanı) mekan donatıları adet 

olarak belirtilmiştir (Ek 21). Kentsel dış mekanın koordinatı GPS (Global 

Positioning System) ile alınarak mekansal konumu belirlenmiştir. Analiz 

formunda yer alan mekanın alan büyüklüğü, mekan tipleri ve ziyaret 
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edilen mekanların hizmet yarıçapları ArcMap 8.3. programında 

hesaplanmıştır. Mekan analiz formunun değerlendirmesi sonucu elde 

edilen verilerden mevcut ve ziyaret edilen mekanların mekan kimlik 

tablosu oluşturulmuştur. Mekan kimlik tablosu mekanın bulunduğu ilçe, 

mahalle, tipi, hizmet ölçeği, adı, alanı ve koordinatı bilgilerinin yer aldığı 

kimlik bölümü ile oturma birimi, oturma mekanı ve spor alanı, çocuk 

oyun alanı ve otopark mekan donatı bilgilerinin yer aldığı mekan bileşeni 

bölümü olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır (Ek 22). 

Araştırma alanı mahalle ölçeğinde bölümlere ayrılarak alandaki 

mevcut ve ziyaret edilen mekan, tesis ve aktiviteler tiplerine göre 

belirlenmiş, alan büyüklükleri saptanmıştır. Mahallede en çok talep 

edilen rekreasyon alanının gereksinim duyulan toplam alan büyüklüğü, 

ilgili yaş grubunda her bireye gerekli alan ve ilgili yaş grubunda birim 

sayıda birey ile 1.000 nüfusun gereksinim duyduğu alan ve rekreasyon 

alanının hizmet yarıçapı saptanmıştır. Konuttan uzaklıklarına bağlı olarak 

tesis ve aktivitelerin kullanım olanakları saptanmıştır. Her mahalledeki 

mekan tipleri için kabul edilen yürüyüş mesafeleri ortaya koyulmuştur. 

Belirlenen bu değerler ve belirlenme yöntemleri İzmir kenti örneğinde 

kentsel dış mekan standartlarının yeterliliğini ortaya koymak amacıyla 

geliştirilen modeli oluşturmaktadır. 

Anket sonuçlarına göre her mahallede ve mahalle ortalamalarının 

saptanması sonucu kent ölçeğinde hizmet veren kentsel dış mekanların 

hizmet yarıçapları belirlenmiştir. Kentsel dış mekanların hizmet yarıçapı 

belirlenirken yaşlılar, anneler ve çocukları gibi kullanıcı tiplerinin 

talepleri, yürüyüş uzaklığı, mevcut tesisleri, halkın sosyal durumu ve 

sayısı esas alınmıştır. Mahallelerde ziyaret edilen farklı tipte mekanların 
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hizmet yarıçapları saptanmıştır. Yürüyüş uzaklığı alanın yoğunluğuna 

göre belirlenmiştir. Mahallelerde kent ölçeğinde hizmet veren farklı 

kentsel dış mekan tipleri için kabul edilen seyahat mesafeleri 

saptanmıştır. 
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4. ARAŞTIRMA BULGULARI 

Araştırma alanında yapılan anketlerin değerlendirmesi, alanda 

yapılan mekan analiz çalışmaları ve haritaların işlenmesi sonucu elde 

edilen veriler araştırma bulgularını oluşturmaktadır. 

4.1 Yapı Alanları Yoğunluk Analizi 

Örneklenen mahallelerdeki yapısal alan kullanım tipleri 

sınıflandırılmıştır. Bu sınıflandırma da APA’nın LBCS aktivite kodlarına 

göre yapılmıştır. Sınıflandırılan bu alan kullanım tiplerinin yapı alan 

büyüklükleri ArcMap 8.3 programında hesaplanmıştır. Mahalle alanında 

yapıların kapladığı alanların belirlenmesi kentte doluluk boşluk 

ilişkisinin kurulmasında önemli bir yere sahiptir. 

Araştırma alanı olarak incelenen İzmir metropoliten alanında yer 

alan 9 ilçe 41.649,87 ha. yüzölçüme sahiptir. Balçova İlçesi İzmir 

körfezinin güneybatı’sında yer almaktadır. İlçe 2.797,01 ha. yüzölçümü 

ile diğer ilçeler arasında yüzölçümü açısından 8’inci, 73.313 nüfus ile 

nüfus açısından 7’nci, nüfus yoğunluğu açısından 26,21 kişi/ha. ile 

9’uncu sıradadır (Çizelge 4-1). 
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Çizelge 4-1 Araştırma ilçeleri yüzölçümü ve nüfusu. 

İlçe Yüzölçümü (ha.) Nüfusu Nüfus Yoğunluğu 
(kişi/ha.) 

Balçova 2.797,01 73.313 26,21 
Bornova 9.068,40 432.784 47,72 

Buca 4.833,01 340.487 70,45 
Çiğli 3.695,93 117.028 31,66 

Gaziemir 4.611,82 87.223 18,91 
Karşıyaka 4.465,93 487.122 109,07 

Konak 5.387,83 864.175 160,39 
Narlıdere 4.482,55 47.377 10,56 
Toplam 39.342,53 2.449.509 53,39 

 

4.1.1 Balçova İlçesi yapı alanları yoğunluk analizi 

Balçova İlçesi 8 mahalleye sahiptir. Araştırma mahalleleri ilçenin 

doğusunda birbirlerine sınır olan mahallelerdir. Eğitim Mahallesi aynı 

zamanda Konak İlçesi ile de sınıra sahiptir. Eğitim Mahallesi araştırma 

mahalleleri arasında yüzölçümü yönünden 11’inci, nüfus yönünden 

4’üncü, nüfus yoğunluğu yönünden 5’inci sırada iken; Onur Mahallesi 

yüzölçümü yönünden 12’nci, nüfus yönünden ilk, nüfus yoğunluğu 

yönünden Yıldırım Beyazıt Mahallesi’nden sonra 2’nci sıradadır. 

Eğitim Mahallesi yüzölçümü açısından Onur Mahallesinden büyük 

olmasına rağmen nüfus ve nüfus yoğunluğu yönünden daha küçüktür. 

Eğitim Mahallesi ilçenin yüzölçümünün % 2,12’sini, nüfusunun % 

19,75’ini; Onur Mahallesi ilçe yüzölçümünün % 1,61’ini, nüfusunun % 

24,15’ini oluşturmaktadır (Çizelge 4-2). Eğitim Mahallesi yüzölçümünün 

149.640,73 m2 ile % 25,22’sini, Onur Mahallesinin 210.806,68 m2 ile % 

46,56’sını yapı alanları işgal etmektedir. Yapı alanları içerisinde konut 
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alanları Eğitim Mahallesinde 144.536,38 m2 ile (% 24,36) ilk sıradadır 

(Çizelge 4-3), (Ek 23). 

Çizelge 4-2 Araştırma mahalleleri yüzölçümleri ve nüfusları. 

İlçe Mahalle 
Mahalle 

Yüzölçümü 
(ha.) 

Mahalle 
Nüfusu 

Mahalle Nüfus 
Yoğunluğu 
(kişi/ha.) 

Eğitim 59,33 14.484 244,12 
Balçova 

Onur 45,27 17.706 391,11 
Doğanlar 524,90 12.932 24,63 

Bornova 
Yıldırım Beyazıt 21,57 10.073 466,99 

Akıncılar 76,81 8.560 111,44 
Buca 

Dicle 18,44 4.424 239,91 
İstasyonaltı 229,31 8.558 37,32 

Çiğli 
Şirintepe 59,83 11.031 184,37 
Emrez 61,40 4.633 75,45 

Gaziemir 
Gazi 69,74 5.756 82,53 

Adalet 194,94 15.458 79,29 
Karşıyaka 

Şemikler 109,69 17.191 156,72 
Mecidiye 2,02 649 321,28 

Konak 
Mithatpaşa 24,02 8.424 350,70 

Huzur 1.000,88 9.120 9,11 Narlıdere 
Ilıca 130,65 7.187 55,00 

 

Çizelge 4-3 Eğitim Mahallesi yapı alanları dağılımı. 

Eğitim Mahallesi-Balçova (Yüzölçümü: 59,33 ha.) 
Aktivite Tipi Yapı Alanı (m2) 

Aktivite 1000: Konut 144.536,38 
Aktivite 4000: Sosyal, kurumsal veya altyapı 3.752,54 

Aktivite 6000: Toplanma merkezleri 763,67 
Aktivite 9000: Sınıflandırılmamış 588,14 

Toplam Yapı Alanı 149.640,73 
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Konut alanları Onur Mahallesinde de 203.322,67 m2 ile (% 44,91) 

(Çizelge 4-4), (Ek 24) ilk sırayı almaktadır. Her iki mahallede de yapı 

alanları açısından okul, sağlık ocağı, trafo sosyal, kurumsal veya altyapı 

ile ilgili yapılar 2’nci sırayı almaktadır. 

Çizelge 4-4 Onur Mahallesi yapı alanları dağılımı. 

Onur Mahallesi-Balçova (Yüzölçümü: 45,27 ha.) 
Aktivite Tipi Yapı Alanı (m2) 

Aktivite 1000: Konut 203.322,67 
Aktivite 2000: Alışveriş, iş veya ticaret 509,13 

Aktivite 3000: Endüstri, imalat, atık 842,05 
Aktivite 4000: Sosyal, kurumsal veya altyapı 4.565,47 

Aktivite 6000: Toplanma merkezleri 769,20 
Aktivite 9000: Sınıflandırılmamış 798,16 

Toplam Yapı Alanı 210.806,68 

 

4.1.2 Bornova İlçesi yapı alanları yoğunluk analizi 

Bornova İlçesi İzmir körfezinin doğusunda yer almaktadır. İlçe 

9.068,40 ha. yüzölçümü ile diğer ilçeler arasında yüzölçümü açısından 

ilk, 432.784 nüfus ile nüfus açısından üçüncü, nüfus yoğunluğu açısından 

47,72 kişi/ha. nüfus yoğunluğu ile dördüncü sıradadır (Bkz. Çizelge 4-1). 

İlçede 34 mahalle yer almaktadır. Araştırma mahallelerinden Doğanlar 

Bornova İlçesinin doğu sınırında, Yıldırım Beyazıt batı sınırında olan 

mahallelerdir. Yıldırım Beyazıt Mahallesi aynı zamanda Konak İlçesi 

sınırında bulunmaktadır. 

Doğanlar Mahallesi araştırma mahalleleri arasında yüzölçümü 

yönünden Huzur Mahallesinin ardından 2’nci, nüfus yönünden 5’inci, 

nüfus yoğunluğu yönünden 15’inci sırada iken; Yıldırım Beyazıt 



 96 

Mahallesi yüzölçümü yönünden 14’üncü, nüfus yönünden 10’uncu, nüfus 

yoğunluğu yönünden ilk sıradadır. Doğanlar Mahallesi yüzölçümü ve 

nüfus açısından Yıldırım Beyazıt Mahallesinden büyük olmasına rağmen 

nüfus yoğunluğu yönünden daha küçüktür. Doğanlar Mahallesi ilçenin 

yüzölçümünün % 5,78’ini, nüfusunun % 2,98’ini; Yıldırım Beyazıt 

Mahallesi ilçe yüzölçümünün %o 2,37’ini, nüfusunun % 2,32’ini 

oluşturmaktadır (Bkz. Çizelge 4-2). 

Doğanlar Mahallesi yüzölçümünün 808.034,95 m2 ile % 15,39’unu, 

Yıldırım Beyazıt Mahallesinin 131.016,34 m2 ile % 60,74’ünü yapı 

alanları işgal etmektedir. Yapı alanları içerisinde endüstri, imalat, atık 

yapıları Doğanlar Mahallesinde 392.700,03 m2 ile ilk sıradadır (% 7,48) 

(Çizelge 4-5), (Ek 25). 

Çizelge 4-5 Doğanlar Mahallesi yapı alanları dağılımı. 

Doğanlar Mahallesi-Bornova (Yüzölçümü: 524,90 ha.) 
Aktivite Tipi Yapı Alanı (m2) 

Aktivite 1000: Konut 326.159,20 
Aktivite 2000: Alışveriş, iş veya ticaret 19.753,59 

Aktivite 3000: Endüstri, imalat, atık 392.700,03 
Aktivite 4000: Sosyal, kurumsal veya altyapı 13.494,86 

Aktivite 6000: Toplanma merkezleri 2.017,97 
Aktivite 8000: Doğal kaynaklar 716,74 

Aktivite 9000: Sınıflandırılmamış 
53.192,56 
(Toplam) 

44.008,80 (inşaat) 
Toplam Yapı Alanı 808.034,95 

 

Konut alanları Yıldırım Beyazıt Mahallesinde 115.151,16 m2 ile (% 

53,38) (Çizelge 4-6), (Ek 26) ilk sırayı almaktadır. Doğanlar 
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Mahallesinde konut alanları, Yıldırım Beyazıt Mahallesinde tekstil 

fabrikası, imalathane, küçük sanayi işletmeleri, endüstri, imalat, atık ile 

ilgili yapılar alansal olarak 2’nci sıradadır. 

Çizelge 4-6 Yıldırım Beyazıt Mahallesi yapı alanları dağılımı. 

Yıldırım Beyazıt Mahallesi-Bornova (Yüzölçümü: 21,57 ha.) 
Aktivite Tipi Yapı Alanı (m2) 

Aktivite 1000: Konut 115.151,16 
Aktivite 2000: Alışveriş, iş veya ticaret 352,91 

Aktivite 3000: Endüstri, imalat, atık 10.285,04 
Aktivite 4000: Sosyal, kurumsal veya altyapı 3.786,31 

Aktivite 9000: Sınıflandırılmamış 
1.440,92 

(Toplam) 
1.006,97 (İnşaat) 

Toplam Yapı Alanı 131.016,34 

 

4.1.3 Buca İlçesi yapı alanları yoğunluk analizi 

Buca İlçesi İzmir körfezinin güneydoğusunda yer almaktadır. İlçe 

4.833,01 ha. yüzölçümü ile diğer ilçeler arasında yüzölçümü açısından 

3’üncü, 340.487 nüfus ile nüfus açısından 4’üncü, nüfus yoğunluğu 

açısından 70,45 kişi/ha. nüfus yoğunluğu ile 3’üncü sıradadır (Bkz. 

Çizelge 4-1). İlçe 35 mahalleye sahiptir. Araştırma mahallelerinden 

Akıncılar Buca İlçesinin kuzey sınırında, Dicle ise merkezinde yer 

almaktadır. Akıncılar Mahallesi aynı zamanda Konak İlçesi sınırında 

bulunmaktadır. Akıncılar Mahallesi araştırma mahalleleri arasında 

yüzölçümü yönünden 7’nci, nüfus ve nüfus yoğunluğu yönünden 9’uncu 

sırada iken; Dicle Mahallesi yüzölçümü ve nüfus yönünden 15’inci, 

nüfus yoğunluğu yönünden 6’ncı sıradadır. Akıncılar Mahallesi 
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yüzölçümü ve nüfus açısından Dicle Mahallesinden büyük olmasına 

rağmen nüfus yoğunluğu yönünden daha küçüktür. Akıncılar Mahallesi 

ilçenin yüzölçümünün % 1,58’ini, nüfusunun % 2,51’ini; Dicle Mahallesi 

ilçe yüzölçümünün %o 3,8’ini, nüfusunun % 1,29’unu oluşturmaktadır 

(Bkz. Çizelge 4-2). 

Akıncılar Mahallesi yüzölçümünün 137.425,27 m2 ile % 17,88’ini, 

Dicle Mahallesinin 76.064,49 m2 ile % 41,23’ünü yapı alanları işgal 

etmektedir. Yapı alanları içerisinde konut alanları Akıncılar 

Mahallesinde 124.319,05 m2 ile (% 16,18) (Çizelge 4-7), (Ek 27) en 

geniş alana sahiptir. 

Çizelge 4-7 Akıncılar Mahallesi yapı alanları dağılımı. 

Akıncılar Mahallesi-Buca (Yüzölçümü: 76,81 ha.) 
Aktivite Tipi Yapı Alanı (m2) 

Aktivite 1000: Konut 124.319,05 
Aktivite 3000: Endüstri, imalat, atık 2.334,83 

Aktivite 4000: Sosyal, kurumsal veya altyapı 799,10 
Aktivite 6000: Toplanma merkezleri 2.048,92 

Aktivite 7000: Rekreasyon 5.366,12 

Aktivite 9000: Sınıflandırılmamış 
2.557,25 (Toplam) 

1.129,31 (İnşaat) 
Toplam Yapı Alanı 137.425,27 

 

Dicle Mahallesinde konut alanları 74.314,64 m2 ile (% 40,28) 

(Çizelge 4-8), (Ek 28) ilk sırayı almaktadır. Akıncılar Mahallesinde 

rekreasyon yapıları olan hipodrom yapıları ve Dicle Mahallesinde 

sınıflandırılmamış yapılar olan terkedilmiş, harabe konut ve inşaat 

yapıları 2’nci sıradadır. 
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Çizelge 4-8 Dicle Mahallesi yapı alanları dağılımı. 

Dicle Mahallesi-Buca (Yüzölçümü: 18,44 ha.) 
Aktivite Tipi Yapı Alanı (m2) 

Aktivite 1000: Konut 74.314,64 
Aktivite 4000: Sosyal, kurumsal veya altyapı 16,62 

Aktivite 6000: Toplanma merkezleri 669,55 

Aktivite 9000: Sınıflandırılmamış 
1.063,68 (Toplam) 

972,03 (İnşaat) 
Toplam Yapı Alanı 76.064,49 

 

4.1.4 Çiğli İlçesi yapı alanları yoğunluk analizi 

Çiğli İlçesi İzmir körfezinin kuzey batısında yer almaktadır. İlçe 

diğer ilçeler arasında yüzölçümü açısından yedinci, nüfus ve nüfus 

yoğunluğu açısından beşinci sıradadır (Bkz. Çizelge 4-1). Çiğli İlçesinde 

15 mahalle bulunmaktadır. Araştırma mahalleleri olan İstasyonaltı ve 

Şirintepe Mahalleleri Çiğli İlçesinin merkezinde yer almaktadır. 

İstasyonaltı Mahallesi araştırma mahalleleri arasında yüzölçümü 

yönünden 3’üncü, nüfus açısından 10’uncu ve nüfus yoğunluğu 

yönünden 14’üncü sırada iken; Şirintepe Mahallesi yüzölçümü yönünden 

10’uncu, nüfus yönünden 6’ncı, nüfus yoğunluğu yönünden 7’nci 

sıradadır. İstasyonaltı Mahallesi yüzölçümü açısından Şirintepe 

Mahallesinden büyük olmasına rağmen, nüfus ve nüfus yoğunluğu 

yönünden daha küçüktür. İstasyonaltı Mahallesi ilçenin yüzölçümünün % 

6,20’sini, nüfusunun % 7,31’ini; Şirintepe Mahallesi ilçe yüzölçümünün 

% 1,61’ini, nüfusunun % 9,42’sini oluşturmaktadır (Bkz. Çizelge 4-2). 

İstasyonaltı Mahallesi yüzölçümünün 347.536,80 m2 ile % 

15,15’ini, Şirintepe Mahallesinin 184.214,89 m2 ile % 30,78’ini yapı 
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alanları işgal etmektedir. Konutlar İstasyonaltı Mahallesinde 168.940,26 

m2 ile (% 7,36) (Çizelge 4-9), (Ek 29) en fazla alana sahip yapıdır. 

Çizelge 4-9 İstasyonaltı Mahallesi yapı alanları dağılımı. 

İstasyonaltı Mahallesi-Çiğli (Yüzölçümü: 229,31 ha.) 
Aktivite Tipi Yapı Alanı (m2) 

Aktivite 1000: Konut 168.940,26 
Aktivite 2000: Alışveriş, iş veya ticaret 92.605,37 

Aktivite 3000: Endüstri, imalat, atık 39.582,73 
Aktivite 4000: Sosyal, kurumsal veya altyapı 9.662,74 

Aktivite 6000: Toplanma merkezleri 910,79 
Aktivite 8000: Doğal kaynaklar 550,01 

Aktivite 9000: Sınıflandırılmamış 
35.284,90(Toplam) 

33.029,14(İnşaat) 
Toplam Yapı Alanı 347.536,80 

 

Şirintepe Mahallesinde konutlar 173.515,66 m2 alan büyüklüğü ile 

(% 28,99) (Çizelge 4-10), (Ek 30) ilk sırayı almaktadır. İstasyonaltı 

Mahallesinde alışveriş, iş veya ticaret yapıları, Şirintepe Mahallesinde 

inşaat yapıları sınıflandırılmamış yapılar olarak 2’ci sıradadır. 

Çizelge 4-10 Şirintepe Mahallesi yapı alanları dağılımı. 

Şirintepe Mahallesi-Çiğli (Yüzölçümü: 59,83 ha.) 
Aktivite Tipi Yapı Alanı (m2) 

Aktivite 1000: Konut 173.515,66 
Aktivite 4000: Sosyal, kurumsal veya altyapı 1.123,41 

Aktivite 6000: Toplanma merkezleri 1.134,07 

Aktivite 9000: Sınıflandırılmamış 
8.441,75(Toplam) 

7.935,63(İnşaat) 
Toplam Yapı Alanı 184.214,89 
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4.1.5 Gaziemir İlçesi yapı alanları yoğunluk analizi 

Gaziemir İlçesi İzmir körfezinin güneyinde yer almaktadır. İlçe 

diğer ilçeler arasında yüzölçümü açısından 4’üncü, nüfus açısından 5’inci 

ve nüfus yoğunluğu açısından 7’nci sıradadır (Bkz. Çizelge 4-1). 

Gaziemir İlçesinde 12 mahalle yer almaktadır. Araştırma mahalleleri olan 

Emrez Mahallesi Gaziemir İlçesinin kuzey sınırında Gazi Mahallesi 

merkezinde yer almaktadır. Emrez Mahallesi aynı zamanda Konak İlçesi 

sınırında bulunmaktadır. Emrez Mahallesi araştırma mahalleleri arasında 

yüzölçümü yönünden 9’uncu, nüfus açısından 14’üncü ve nüfus 

yoğunluğu yönünden 12’nci sırada iken; Gazi Mahallesi yüzölçümü 

yönünden 8’inci, nüfus yönünden 13’üncü, nüfus yoğunluğu yönünden 

10’uncu sıradadır. Gazi Mahallesi Emrez Mahallesinden yüzölçümü, 

nüfus ve nüfus yoğunluğu yönünden daha büyüktür. Emrez Mahallesi 

ilçenin yüzölçümünün % 1,33’ünü, nüfusunun % 5,31’ini; Gazi 

Mahallesi ilçe yüzölçümünün % 1,51’ini, nüfusunun % 6,59’unu 

oluşturmaktadır (Bkz. Çizelge 4-2). 

Emrez Mahallesi yüzölçümünün 147.740,63 m2 ile % 24,06’sını, 

Gazi Mahallesinin 1.175.677,12 m2 ile % 25,18’ini yapı alanları 

oluşturmaktadır. Yapı alanları içerisinde konut alanları Emrez 

Mahallesinde 80.057,43 m2 ile (% 13,03) en geniş alana sahiptir (Çizelge 

4-11), (Ek 31). 

Gazi Mahallesinde konut alanları 128.143,69 m2 ile (% 18,37) 

(Çizelge 4-12), (Ek 32) ilk sıradadır. Emrez ve Gazi Mahallesinde 

endüstri, imalat, atık yapıları ikinci sıradadır. 
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Çizelge 4-11 Emrez Mahallesi yapı alanları dağılımı. 

Emrez Mahallesi-Gaziemir (Yüzölçümü: 61,40 ha.) 
Aktivite Tipi Yapı Alanı (m2) 

Aktivite 1000: Konut 80.057,43 
Aktivite 2000: Alışveriş, iş veya ticaret 27.110,52 

Aktivite 3000: Endüstri, imalat, atık 28.262,03 
Aktivite 4000: Sosyal, kurumsal veya altyapı 1.021,42 

Aktivite 6000: Toplanma merkezleri 362,87 

Aktivite 9000: Sınıflandırılmamış 
10.926,36(Toplam) 

7.500,04(İnşaat) 
Toplam Yapı Alanı 147.740,63 

 

Çizelge 4-12 Gazi Mahallesi yapı alanları dağılımı. 

Gazi Mahallesi-Gaziemir (Yüzölçümü: 69,74 ha.) 
Aktivite Tipi Yapı Alanı (m2) 

Aktivite 1000: Konut 128.143,69 
Aktivite 3000: Endüstri, imalat, atık 31.959,00 

Aktivite 4000: Sosyal, kurumsal veya altyapı 3.795,36 
Aktivite 6000: Toplanma merkezleri 308,00 

Aktivite 9000: Sınıflandırılmamış 
11.471,07(Toplam) 

10.103,56(İnşaat) 
Toplam Yapı Alanı 175.677,12 

 

4.1.6 Karşıyaka İlçesi yapı alanları yoğunluk analizi 

Karşıyaka İlçesi İzmir körfezinin kuzeyinde yer almaktadır. İlçe 

diğer ilçeler arasında yüzölçümü açısından 6’ıncı, nüfus ve nüfus 

yoğunluğu açısından Konak İlçesinin ardından 2’nci sıradadır (Bkz. 

Çizelge 4-1). Karşıyaka İlçesi 37 mahalleye sahiptir. Araştırma 

mahalleleri olan Adalet Mahallesi Karşıyaka İlçesinin kuzeydoğu 
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sınırında, Şemikler Mahallesi batı sınırında yer almaktadır. Adalet 

Mahallesi aynı zamanda Bornova İlçesi, Şemikler Mahallesi Çiğli İlçesi 

sınırında bulunmaktadır. Adalet Mahallesi araştırma mahalleleri arasında 

yüzölçümü yönünden 4’üncü, nüfus açısından 3’üncü ve nüfus 

yoğunluğu yönünden 11’inci sırada iken; Şemikler Mahallesi yüzölçümü 

yönünden 6’ncı, nüfus yönünden 2’nci, nüfus yoğunluğu yönünden 8’inci 

sıradadır. Adalet Mahallesi Şemikler Mahallesinden yüzölçümü 

açısından büyük olmasına rağmen, nüfus ve nüfus yoğunluğu yönünden 

daha küçüktür. Adalet Mahallesi ilçenin yüzölçümünün % 4,36’sını, 

nüfusunun % 3,17’sini; Şemikler Mahallesi ilçe yüzölçümünün % 

2,45’ini, nüfusunun % 3,52’sini oluşturmaktadır (Bkz. Çizelge 4-2). 

Adalet Mahallesi yüzölçümünün 641.360,82 m2 ile % 32,89’unu, 

Şemikler Mahallesinin 341.913,03 m2 ile % 31,16’sını yapı alanları işgal 

etmektedir. Adalet Mahallesinde yapı alanları içerisinde endüstri, imalat, 

atık yapı alanları 392.044,77 m2 ile (% 20,11) (Çizelge 4-13), (Ek 33) en 

fazla alana sahiptir. 

Konut alanları Şemikler Mahallesinde 296.022,43 m2 ile (% 26,98) 

ilk sırayı almaktadır (Çizelge 4-14), (Ek 34). Adalet Mahallesinde konut 

alanları ve Şemikler Mahallesinde endüstri, imalat, atık yapıları ikinci 

sıradadır. 
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Çizelge 4-13 Adalet Mahallesi yapı alanları dağılımı. 

Adalet Mahallesi-Karşıyaka (Yüzölçümü: 194,94 ha.) 
Aktivite Tipi Yapı Alanı (m2) 

Aktivite 1000: Konut 182.488,06 
Aktivite 2000: Alışveriş, iş veya ticaret 7.245,78 

Aktivite 3000: Endüstri, imalat, atık 392.044,77 
Aktivite 4000: Sosyal, kurumsal veya altyapı 35.939,55 

Aktivite 6000: Toplanma merkezleri 1.728,25 
Aktivite 8000: Doğal kaynaklar 437,88 

Aktivite 9000: Sınıflandırılmamış 
21.476,53(Toplam) 

16.004,39(İnşaat) 
Toplam Yapı Alanı 641.360,82 

 

Çizelge 4-14 Şemikler Mahallesi yapı alanları dağılımı. 

Şemikler Mahallesi-Karşıyaka (Yüzölçümü: 109,69 ha.) 
Aktivite Tipi Yapı Alanı (m2) 

Aktivite 1000: Konut 296.022,43 
Aktivite 3000: Endüstri, imalat, atık 20.615,80 

Aktivite 4000: Sosyal, kurumsal veya altyapı 8.213,20 
Aktivite 6000: Toplanma merkezleri 206,62 

Aktivite 9000: Sınıflandırılmamış 
16.854,98(Toplam) 

15.867,97(İnşaat) 
Toplam Yapı Alanı 341.913,03 

 

4.1.7 Konak İlçesi yapı alanları yoğunluk analizi 

Konak İlçesi İzmir körfezinin güneyinde yer almaktadır. İlçe diğer 

ilçeler arasında yüzölçümü açısından Bornova İlçesinden sonra 2’nci, 

nüfus ve nüfus yoğunluğu açısından ilk sıradadır (Bkz. Çizelge 4-1). 

Konak İlçesinde 168 mahalle yer almaktadır. Araştırma mahalleleri olan 

Mecidiye ve Mithatpaşa Mahalleleri Konak İlçesinin kuzey sınırında yer 
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almaktadır. Mithatpaşa Mahallesi aynı zamanda körfeze sınır mahalledir. 

Mecidiye Mahallesi araştırma mahalleleri arasında yüzölçümü ve nüfus 

açısından 16’ncı, nüfus yoğunluğu yönünden 4’üncü sırada iken; 

Mithatpaşa Mahallesi yüzölçümü yönünden 4’üncü, nüfus yönünden 

11’inci, nüfus yoğunluğu yönünden 3’üncü sıradadır. Mecidiye Mahallesi 

Mithatpaşa Mahallesinden yüzölçümü, nüfus ve nüfus yoğunluğu 

yönünden daha küçüktür. Mecidiye Mahallesi ilçenin yüzölçümünün %00 

3,7’sini, nüfusunun %00 7,5’ini; Mithatpaşa Mahallesi ilçe yüzölçümünün 

%0 4,4’ünü, nüfusunun %0 9,7’sini oluşturmaktadır (Bkz. Çizelge 4-2). 

Mecidiye Mahallesi yüzölçümünün 9.120,03 m2 ile % 45,14’ünü, 

Mithatpaşa Mahallesinin 89.343,98 m2 ile % 37,19’unu yapı alanları 

kaplamaktadır. Yapı alanları içerisinde konut alanları Mecidiye 

Mahallesinde 8.551,34 m2 ile (% 42,32) (Çizelge 4-15), (Ek 35) ilk 

sıradadır. 

Çizelge 4-15 Mecidiye Mahallesi yapı alanları dağılımı. 

Mecidiye Mahallesi-Konak (Yüzölçümü: 2,02 ha.) 
Aktivite Tipi Yapı Alanı (m2) 

Aktivite 1000: Konut 8.551,34 
Aktivite 6000: Toplanma merkezleri 151,52 

Aktivite 9000: Sınıflandırılmamış 417,17 
Toplam Yapı Alanı 9.120,03 

 

Konut alanları Mithatpaşa Mahallesinde 82.875,06 m2 ile (% 

34,50) ilk sırayı almaktadır (Çizelge 4-16), (Ek 36). Mecidiye 

Mahallesinde terkedilmiş, harabe konut olarak sınıflandırılmamış yapılar; 

Mithatpaşa Mahallesinde ise sosyal, kurumsal veya altyapı yapıları ikinci 

sıradadır. 
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Çizelge 4-16 Mithatpaşa Mahallesi yapı alanları dağılımı. 

Mithatpaşa Mahallesi-Konak (Yüzölçümü: 24,02 ha.) 
Aktivite Tipi Yapı Alanı (m2) 

Aktivite 1000: Konut 82.875,06 
Aktivite 4000: Sosyal, kurumsal veya altyapı 5.164,90 

Aktivite 6000: Toplanma merkezleri 487,61 

Aktivite 9000: Sınıflandırılmamış 
816,41(Toplam) 

309,68(İnşaat) 
Toplam Yapı Alanı 89.343,98 

 

4.1.8 Narlıdere İlçesi yapı alanları yoğunluk analizi 

Narlıdere İlçesi İzmir körfezinin güneybatısında yer almaktadır. 

İlçe diğer ilçeler arasında yüzölçümü açısından 5’inci, nüfus ve nüfus 

yoğunluğu açısından 8’inci sıradadır (Bkz. Çizelge 4-1). Narlıdere 

İlçesinde 10 mahalle bulunmaktadır. Araştırma mahalleleri olan Huzur 

Mahallesi ilçenin kuzey ve batısında, Ilıca Mahallesi ilçenin doğu 

sınırında yer almaktadır. Huzur Mahallesi aynı zamanda körfeze, Ilıca 

Mahallesi Balçova ilçesine sınır konumundadır. Huzur Mahallesi 

araştırma mahalleleri arasında yüzölçümü açısından ilk, nüfus açısından 

8’inci, nüfus yoğunluğu yönünden 16’ncı sırada iken; Ilıca Mahallesi 

yüzölçümü yönünden 5’inci, nüfus yönünden 12’nci, nüfus yoğunluğu 

yönünden 13’üncü sıradadır. Huzur Mahallesi Ilıca Mahallesinden 

yüzölçümü ve nüfus yönünden büyük, nüfus yoğunluğu yönünden 

küçüktür. Huzur Mahallesi ilçenin yüzölçümünün % 22,32’sini, 

nüfusunun % 19,24’ünü; Ilıca Mahallesi ilçe yüzölçümünün % 2,91’ini, 

nüfusunun % 15,16’sını oluşturmaktadır (Bkz. Çizelge 4-2). 
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Huzur Mahallesi yüzölçümünün 149.923,33 m2 ile % 1,49’unu, 

Ilıca Mahallesinin 158.893,38 m2 ile % 12,16’sını yapı alanları işgal 

etmektedir. Yapı alanları içerisinde konut alanları Huzur Mahallesinde 

127.693,95 m2 ile (% 1,27) (Çizelge 4-17), (Ek 37) en geniş alana 

sahiptir. 

Çizelge 4-17 Huzur Mahallesi yapı alanları dağılımı. 

Huzur Mahallesi-Narlıdere (Yüzölçümü: 1000,88 ha.) 
Aktivite Tipi Yapı Alanı (m2) 

Aktivite 1000: Konut 
127.693,95 (Konut) 

10.846,01 (Huzurevi) 
138.539,96 (Toplam) 

Aktivite 2000: Alışveriş, iş veya ticaret 2.164,10 
Aktivite 4000: Sosyal, kurumsal veya altyapı 5.192,48 

Aktivite 6000: Toplanma merkezleri 202,56 
Aktivite 8000: Doğal kaynaklar 183,36 

Aktivite 9000: Sınıflandırılmamış 
3.640,87(Toplam) 

3.159,24(İnşaat) 
Toplam Yapı Alanı 149.923,33 

 

Ilıca Mahallesinde 96.713,35 m2 ile (% 7,40) konutlar alan 

açısından ilk sıradadır(Çizelge 4-18), (Ek 38). Huzur Mahallesinde 

sosyal, kurumsal veya altyapı yapıları ve Ilıca Mahallesinde doğal 

kaynaklarla ilgili yapılar ikinci sıradadır. 
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Çizelge 4-18 Ilıca Mahallesi yapı alanları dağılımı. 

Ilıca Mahallesi-Narlıdere (Yüzölçümü: 130,65 ha.) 
Aktivite Tipi Yapı Alanı (m2) 

Aktivite 1000: Konut 
96.713,35 (Konut) 

11.665,17 (Princess Hotel) 
108.378,52 (Toplam) 

Aktivite 3000: Endüstri, imalat, atık 330,28 
Aktivite 4000: Sosyal, kurumsal veya altyapı 6.787,84 

Aktivite 6000: Toplanma merkezleri 245,65 
Aktivite 8000: Doğal kaynaklar 34.394,32 

Aktivite 9000: Sınıflandırılmamış 
8.756,77 (Toplam) 

6.412,84 (İnşaat) 
Toplam Yapı Alanı 158.893,38 

 

4.2 Kat Yüksekliğine Göre Konut Alanı Yoğunluk Analizi 

Araştırma mahallelerinde konut alanlarının yoğunlukları 

saptanmıştır. Konutların mahallede kapladıkları alanlar kat 

yüksekliklerine göre belirlenmiştir. Ortofoto haritalar üzerinden farklı kat 

yüksekliklerine sahip konutların sayıları saptanarak taban alanları 

hesaplanmıştır. Konut yoğunlukları haritasında her kat yüksekliği farklı 

renklerle gösterilmiştir (Çizelge 4-19). 
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Çizelge 4-19 Renklere göre konut kat yüksekliklerinin gösterimi. 

Konut Kat Yüksekliği (RGB) Renk Değeri 

1 (181, 235, 252)  

2 (214, 252, 222)  

3 (252, 181, 191)  

4 (179, 189, 252)  

5 (217, 214, 252)  

6 (252, 250, 181)  

7 (242, 196, 252)  

8 (252, 217, 181)  

9 (191, 252, 179)  

10 (245, 196, 102)  

11 (214, 133, 138),   

12 (168, 0, 132)  

13 (112, 168, 0)  

 

4.2.1 Balçova İlçesi kat yüksekliğine göre konut alanı 

yoğunluk analizi 

Balçova İlçesi Eğitim Mahallesinde en fazla alana sahip olan yapı 

tipi olan konutlar kendi içerisinde de alansal açıdan değişim 

göstermektedir. Eğitim Mahallesi 1.155 adet konuta sahiptir. Mahallede 

dört katlı konutlar 331 adet (% 28,65)ile sayı, 49.841,75 m2 (% 34,48) ile 
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alan anlamında konut alanları içerisinde en fazla taban alanına sahip 

konutlardır. En az konut taban alanına sahip konutlar ise sekiz katlı 

olanlardır. Sekiz katlı konutlar 2 adet (%0 1,73) ile sayı, 263 m2 (%0 1,81) 

ile alan açısından en az taban alanına sahiptir (Çizelge 4-20), (Ek 39). 

Çizelge 4-20 Eğitim Mahallesi konut kat yüksekliği sayısı ve taban alanı değişimi. 

Kat Yüksekliği Konut Sayısı (adet) Konut Taban Alanı (m²) 
1 207 17.258,79 
2 247 24.990,87 
3 199 23.203,33 
4 331 49.841,75 
5 85 12.980,03 
6 60 11.818,81 
7 24 4.179,79 
8 2 263,00 

Toplam Konut Alanı 1155 14.4536,38 

 

Balçova İlçesi Onur Mahallesinde en fazla alana sahip olan yapı 

tipi olan konutlar kendi içerisinde de alan büyüklüğü bakımından 

farklılaşmaktadır. Onur Mahallesi 1.341 adet konuta sahiptir. Mahallede 

dört katlı konutlar 793 adet (% 59,13) ile sayı, 124.467,91 m2 (% 61,21) 

ile alan olarak konut alanları içerisinde en geniş taban alanına sahip 

konutlardır. En az konut taban alanına sahip konutlar ise on katlı 

olanlardır. On katlı konutlar 4 adet (%0 2,98) ile sayı, 1.262,18 m2 (%0 

6,20) ile alan, açısından en az taban alanına sahiptir (Çizelge 4-21), (Ek 

40). 
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Çizelge 4-21 Onur Mahallesi konut kat yüksekliği sayısı ve taban alanı değişimi. 

Kat Yüksekliği Konut Sayısı (adet) Konut Taban Alanı (m²) 
1 56 4.955,84 
2 119 12.443,88 
3 145 17.175,87 
4 793 124.467,91 
5 137 23.655,46 
6 38 6.833,50 
7 33 6.723,57 
8 4 1.357,26 
9 4 1.323,58 

10 4 1.262,18 
11 8 3.123,62 

Toplam Konut Alanı 1341 203.322,67 

 

4.2.2 Bornova İlçesi kat yüksekliğine göre konut alanı 

yoğunluk analizi 

Bornova İlçesi Doğanlar Mahallesinde en fazla alana sahip yapı tipi 

olan endüstri, imalat, atık yapılarından sonra konutlar 326.159,20 m2 ile 

ikinci sırada alansal büyüklüğe sahiptir. Doğanlar Mahallesi 3.033 adet 

konut bulunmaktadır. Mahallede iki katlı konutlar 1.197 adet (% 39,46) 

ile sayı, 134.183,75 m2 (% 41,14) ile alan yönünden konut alanları 

içerisinde en fazla alan kaplamaktadır. En az konut taban alanına sahip 

konutlar ise sekiz katlı olanlardır. Sekiz katlı konutlar 1 adet (%00 3,29) 

ile sayı, 336,45 m2 (%0 1,03) ile alan, açısından en az taban alanına 

sahiptir (Çizelge 4-22), (Ek 41). 
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Çizelge 4-22 Doğanlar Mahallesi konut kat yüksekliği sayısı ve taban alanı değişimi. 

Kat Yüksekliği Konut Sayısı (Adet) Konut Taban Alanı (m²) 
1 987 88.577,14 
2 1197 134.183,75 
3 644 74.774,69 
4 177 22.456,09 
5 17 2.761,30 
6 5 1.174,92 
7 2 757,95 
8 1 336,45 
9 3 1.136,92 

Toplam Konut Alanı 3033 326.159,20 

 

Bornova İlçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesinde en fazla alana sahip 

olan yapı tipi olan konutlar kat yüksekliklerine göre alan büyüklükleri 

değişmektedir. Yıldırım Beyazıt Mahallesi 1.185 adet konuta sahiptir. 

Mahallede iki katlı konutlar 453 adet (% 38,22) ile sayı, 42.138,07m2 (% 

36,59) ile alan açısından en fazla alan kaplamaktadır. En az konut taban 

alanına sahip konutlar ise yedi katlılardır. Yedi katlı konutlar 2 adet (%0 

1,68) ile sayı, 243,45 m2 (%0 2,11) ile en az taban alanına sahiptir 

(Çizelge 4-23), (Ek 42). 
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Çizelge 4-23 Yıldırım Beyazıt Mahallesi konut kat yüksekliği sayısı ve taban alanı 
değişimi. 

Kat Yüksekliği Konut Sayısı (adet) Konut Taban Alanı (m²) 
1 195 13.414,30 
2 453 42.138,07 
3 336 35.917,90 
4 161 18.196,68 
5 31 4.369,31 
6 3 377,65 
7 2 243,45 
8 4 493,81 

Toplam Konut Alanı 1185 115.151,16 

 

4.2.3 Buca İlçesi kat yüksekliğine göre konut alanı yoğunluk 

analizi 

Buca İlçesi Akıncılar Mahallesinde en fazla alana sahip olan yapı 

tipi konutlardır. Akıncılar Mahallesinde 1.016 adet konut mevcuttur. 

Mahallede dört katlı konutlar 303 adet (% 29,82) ile sayı, 44.727,09 m2 

(% 35,97) ile alansal olarak en geniş taban alanına sahip konutlardır. En 

az konut taban alanına sahip konutlar ise altı katlı olanlardır. Altı katlı 

konutlar 1 adet (%00 9,84) ile sayı, 285,33 m2 (%0 2,29) ile alan açısından 

en az taban alanına sahiptir (Çizelge 4-24), (Ek 43). 
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Çizelge 4-24 Akıncılar Mahallesi konut kat yüksekliği sayısı ve taban alanı değişimi. 

Kat Yüksekliği Konut Sayısı (adet) Konut Taban Alanı (m²) 
1 191 15.425,01 
2 223 23.415,53 
3 192 21.144,23 
4 303 44.727,09 
5 100 15.568,63 
6 1 285,33 
9 1 544,80 

10 3 1.991,70 
11 2 1.216,73 

Toplam Konut Alanı 1016 124.319,05 

 

Buca İlçesi Dicle Mahallesinde en fazla alana sahip olan yapı tipi 

konutlardır. Dicle Mahallesinde 730 adet konuta yer almaktadır. 

Mahallede bir katlı konutlar 223 adet (% 30,54) ile sayı bakımından ilk 

sırada iken, iki katlı konutlar 19.274,49 m2 (% 25,93) ile alan bakımından 

en fazla taban alanına sahiptir. En az konut taban alanına sahip konutlar 

ise altı katlı konutlardır. Altı katlı konutlar 5 adet (%0 6,84) ile sayı, 

1.138,41 m2 (% 1,53) ile alan, açısından en az taban alanına sahiptir 

(Çizelge 4-25), (Ek 44). 

Çizelge 4-25 Dicle Mahallesi konut kat yüksekliği sayısı ve taban alanı değişimi. 

Kat Yüksekliği Konut Sayısı (adet) Konut Taban Alanı (m²) 
1 223 17.117,48 
2 190 19.274,49 
3 161 16.958,58 
4 99 12.445,95 
5 52 7.379,73 
6 5 1.138,41 

Toplam Konut Alanı 730 74.314,64 
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4.2.4 Çiğli İlçesi kat yüksekliğine göre konut alanı yoğunluk 

analizi 

Çiğli İlçesi İstasyonaltı Mahallesinde en fazla alana sahip olan yapı 

tipi olan konutlar kendi içerisinde de alansal açıdan değişim 

göstermektedir. İstasyonaltı Mahallesi 1.117 adet konuta sahiptir. 

Mahallede bir katlı konutlar 318 adet (% 28,46) ile sayı bakımından ilk 

sırada iken, dört katlı konutlar 41.466,81 m2 (% 24,54) ile alan 

bakımından konut alanları içerisinde en geniş taban alanına sahiptir. En 

az konut taban alanına sahip konutlar ise onbir katlılardır. Onbir katlı 

konutlar 2 adet (%0 1,79) ile sayı, 886,74 m2 (%0 5,24) ile alan açısından 

en az taban alanına sahiptir (Çizelge 4-26), (Ek 45). 

Çizelge 4-26 İstasyonaltı Mahallesi konut kat yüksekliği sayısı ve taban alanı değişimi. 

Kat Yüksekliği Konut Sayısı (adet) Konut Taban Alanı (m²) 
1 318 26.508,09 
2 315 30.673,40 
3 201 21.296,99 
4 154 41.466,81 
5 80 30.384,28 
6 33 11.901,21 
7 8 2.760,13 
8 4 1.822,82 
9 2 1.239,79 
11 2 886,74 

Toplam Konut Alanı 1.117 168.940,26 

 

Çiğli İlçesi Şirintepe Mahallesinde en fazla alana sahip olan yapı 

tipi konut yapılarıdır. Şirintepe Mahallesi 1.961 adet konuta sahiptir. 

Mahallede bir katlı konutlar 1.199 adet (% 61,14) ile sayı, 93.814,91 m2 
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(% 54,06) ile en geniş alana sahiptir. En az konut taban alanına sahip 

konutlar ise yedi katlı olanlardır. Yedi katlı konutlar 1 adet (%00 5,09) ile 

sayı, 159,07 m2 (%00 9,16) ile alan açısından en az taban alanına sahiptir 

(Çizelge 4-27), (Ek 46). 

Çizelge 4-27 Şirintepe Mahallesi konut kat yüksekliği sayısı ve taban alanı değişimi. 

Kat Yüksekliği Konut Sayısı (adet) Konut Taban Alanı (m²) 
1 1.199 93.814,91 
2 495 46.994,96 
3 200 23.741,55 
4 56 7.097,47 
5 10 1.707,69 
7 1 159,07 

Toplam Konut Alanı 1.961 173.515,66 

 

4.2.5 Gaziemir İlçesi kat yüksekliğine göre konut alanı 

yoğunluk analizi 

Gaziemir İlçesi Emrez Mahallesinde en fazla alana sahip olan yapı 

tipi olan konutlar kat yükseklikleri açısından alansal değişim 

göstermektedir. Emrez Mahallesi 800 adet konut bulunmaktadır. 

Mahallede iki katlı konutlar 307 adet (% 38,37) ile sayı, 31.623,46 m2 (% 

39,50) ile alan bakımından ilk sıradadır. En az konut taban alanına sahip 

konutlar ise beş katlı olanlardır. Beş katlı konutlar 11 adet (% 1,37) ile 

sayı, 1.236,60 m2 (% 1,54) ile alan açısından en az taban alanına sahiptir 

(Çizelge 4-28), (Ek 47). 
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Çizelge 4-28 Emrez Mahallesi konut kat yüksekliği sayısı ve taban alanı değişimi. 

Kat Yüksekliği Konut Sayısı (adet) Konut Taban Alanı (m²) 
1 238 19.189,06 
2 307 31.623,46 
3 183 21.048,41 
4 61 6.959,90 
5 11 1.236,60 

Toplam Konut Alanı 800 80.057,43 

 

Gaziemir İlçesi Gazi Mahallesinde en fazla alana sahip olan yapı 

tipi olan konutlardır. Gazi Mahallesi içerisinde 1.126 adet konut yer 

almaktadır. Mahallede bir katlı konutlar 550 adet (% 48,84) ile sayı, 

37.229,89 m2 (% 29,05) ile alan bakımından ilk sıradadır. En az konut 

taban alanına sahip konutlar ise yedi katlılardır. Yedi katlı konutlar 4 adet 

(%0 3,55) ile sayı, 1.576,27 m2 (% 1,23) ile alan açısından en az taban 

alanına sahiptir (Çizelge 4-29), (Ek 48). 

Çizelge 4-29 Gazi Mahallesi konut kat yüksekliği sayısı ve taban alanı değişimi. 

Kat Yüksekliği Konut Sayısı (adet) Konut Taban Alanı (m²) 
1 550 37.229,89 
2 284 32.926,89 
3 135 17.269,62 
4 47 8.241,48 
5 51 12.309,91 
6 46 15.686,25 
7 4 1.576,27 
8 9 2.903,38 

Toplam Konut Alanı 1.126 128.143,69 
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4.2.6 Karşıyaka İlçesi kat yüksekliğine göre konut alanı 

yoğunluk analizi 

Karşıyaka İlçesi Adalet Mahallesinde endüstri, imalat, atık 

yapılarından sonra 182.488,06 m2 ile en fazla alana sahip olan yapı tipini 

konutlar oluşturmaktadır. Adalet Mahallesi 1.635 adet konut yer 

almaktadır. Mahallede üç katlı konutlar 500 adet (% 30,58) ile sayı, 

53.126,21 m2 (% 29,11) ile en büyük alana sahiptir. En az konut taban 

alanına sahip konutlar ise sayı bakımından dokuz katlı, alan bakımından 

beş katlı olanlardır. Dokuz katlı konutlar 14 adet (%0 8,56) ile sayı, beş 

katlı konutlar 3.772,46 m2 (% 2,06) ile alan açısından en az taban alanına 

sahiptir (Çizelge 4-30), (Ek 49). 

Çizelge 4-30 Adalet Mahallesi konut kat yüksekliği sayısı ve taban alanı değişimi. 

Kat Yüksekliği Konut Sayısı (adet) Konut Taban Alanı (m²) 
1 410 31.449,17 
2 442 43.111,37 
3 500 53.126,21 
4 199 21.528,27 
5 24 3.772,46 
7 15 6.556,19 
8 31 15.669,01 
9 14 7.275,40 

Toplam Konut Alanı 1.635 182.488,06 

 

Karşıyaka İlçesi Şemikler Mahallesinde en fazla alana sahip olan 

yapı tipi olan konutlar kat yükseklikleri bağlamında alansal açıdan 

değişim göstermektedir. Şemikler Mahallesi 3.007 adet konuta sahiptir. 

Mahallede iki katlı konutlar 1.063 adet (% 35,35) ile sayı, 103.088,43 m2 

(% 34,82) ile alan bakımından ilk sıradadır. En az konut taban alanına 
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sahip konutlar ise yedi katlı konutlardır. Yedi katlı konutlar 10 adet (%0 

3,32) ile sayı, 2.829,47 m2 (%0 9,55) ile alan açısından en az taban 

alanına sahiptir (Çizelge 4-31), (Ek 50). 

Çizelge 4-31 Şemikler Mahallesi konut kat yüksekliği sayısı ve taban alanı değişimi. 

Kat Yüksekliği Konut Sayısı (adet) Konut Taban Alanı (m²) 
1 1.039 76.512,22 
2 1.063 103.088,43 
3 529 56.830,81 
4 210 25.906,01 
5 85 15.456,25 
6 45 7.187,27 
7 10 2.829,47 
8 10 3.498,69 
9 16 4.713,28 

Toplam Konut Alanı 3.007 296.022,43 

 

4.2.7 Konak İlçesi kat yüksekliğine göre konut alanı 

yoğunluk analizi 

Konak İlçesi Mecidiye Mahallesinde en fazla alana sahip olan yapı 

tipi konutlar kat yüksekliklerine göre alansal açıdan farklılık 

göstermektedir. Mecidiye Mahallesinde 145 adet konut mevcuttur. 

Mahallede iki katlı konutlar 54 adet (% 37,24) ile sayı, 2.542,23 m2 (% 

29,72) ile en fazla alana sahip konutlardır. En az konut taban alanına 

sahip konutlar ise sekiz katlılardır. Sekiz katlı konutlar 1 adet (%0 6,89) 

ile sayı, 114,67 m2 (% 1,34) ile alan açısından en az taban alanına 

sahiptir (Çizelge 4-32), (Ek 51). 
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Çizelge 4-32 Mecidiye Mahallesi konut kat yüksekliği sayısı ve taban alanı değişimi. 

Kat Yüksekliği Konut Sayısı (adet) Konut Taban Alanı (m²) 
1 41 1.864,31 
2 54 2.542,23 
3 26 1.556,97 
4 8 1.021,16 
5 8 734,89 
6 7 717,11 
8 1 114,67 

Toplam Konut Alanı 145 8.551,34 

 

Konak İlçesi Mithatpaşa Mahallesinde en fazla alana sahip olan 

yapı tipi konutlardır. Mithatpaşa Mahallesinde 508 adet konut yer 

almaktadır. Mahallede dört katlı konutlar 130 adet (% 25,59) ile sayı, 

20.601,87 m2 (% 24,85) ile alan bakımından ilk sıradadır. En az konut 

taban alanına sahip konutlar ise dokuz katlı olanlardır. Dokuz katlı 

konutlar 7 adet (% 1,37) ile sayı, 1.843,33 m2 (% 2,22) ile alan açısından 

en az taban alanına sahiptir (Çizelge 4-33), (Ek 52). 

Çizelge 4-33 Mithatpaşa Mahallesi konut kat yüksekliği sayısı ve taban alanı değişimi. 

Kat Yüksekliği Konut Sayısı (adet) Konut Taban Alanı (m²) 
1 27 2.056,83 
2 51 4.495,39 
3 60 6.407,85 
4 130 20.601,87 
5 119 20.177,19 
6 40 8.637,46 
7 40 10.104,28 
8 34 8.550,87 
9 7 1.843,33 

Toplam Konut Alanı 508 82.875,06 
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4.2.8 Narlıdere İlçesi kat yüksekliğine göre konut alanı 

yoğunluk analizi 

Narlıdere İlçesi Huzur Mahallesinde en fazla alana sahip olan yapı 

tipini konutlar oluşturmaktadır. Huzur Mahallesi 964 adet konuta 

sahiptir. Mahallede bir katlı konutlar 394 adet (% 40,87) ile sayı, 

30.272,01 m2 (% 23,70) ile en geniş alana sahiptir. En az konut taban 

alanına sahip konutlar ise oniki katlı konutlardır. Oniki katlı konutlar 1 

adet (%0 1,03) ile sayı, 304,55 m2 (%0 2,38) ile alan açısından en az taban 

alanına sahiptir (Çizelge 4-34), (Ek 53). 

Çizelge 4-34 Huzur Mahallesi konut kat yüksekliği sayısı ve taban alanı değişimi. 

Kat Yüksekliği Konut Sayısı (adet) Konut Taban Alanı (m²) 
1 394 30.272,01 
2 151 15.041,03 
3 123 16.405,21 
4 141 23.247,40 
5 56 11.159,01 
6 20 5.880,33 
7 11 4.071,98 
8 35 9.519,27 
9 18 6.842,10 
10 3 1.426,02 
11 1 401,07 
12 1 304,55 
13 10 3.123,99 

Toplam Konut Alanı 964 127.693,95 

 

Narlıdere İlçesi Ilıca Mahallesinde en fazla alana sahip olan yapı 

tipi olan konutlardır. Ilıca Mahallesi 724 adet konut bulunmaktadır. 

Mahallede bir katlı konutlar 364 adet (% 50,27) ile sayı, 24.656,04 m2 (% 
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25,49) ile alan bakımından ilk sıradadır. En az konut taban alanına sahip 

konutlar ise onbir katlı olanlardır. Onbir katlı konutlar 1 adet (%0 1,38) 

ile sayı, 165,77 m2 (%0 1,71) ile alan açısından en az taban alanına 

sahiptir (Çizelge 4-35), (Ek 54). 

Çizelge 4-35 Ilıca Mahallesi konut kat yüksekliği sayısı ve taban alanı değişimi. 

Kat Yüksekliği Konut Sayısı (adet) Konut Taban Alanı (m²) 
1 364 24.656,04 
2 96 9.687,79 
3 34 4.300,25 
4 90 16.569,54 
5 61 15.440,42 
6 37 10.586,50 
7 10 2.807,30 
8 19 6.930,72 
9 8 3.895,87 
10 4 1.673,15 
11 1 165,77 

Toplam Konut Alanı 724 96.713,35 

 

4.3 Aktivite Tiplerine Göre Mevcut Kentsel Dış Mekanların 

Analizi 

Araştırma alanı olan mahallelerdeki mevcut kentsel dış mekanlar 

aktivite tipleri esas alınarak gruplandırılmıştır. Gruplandırılan bu 

mekanlar ortofoto haritalar üzerinde farklı renk ve taramalarla 

gösterilmiştir. Mevcut mekanların mekan tipleri, içerdiği donatılar esas 

alınarak yapılmıştır. Farklı tipte mevcut kentsel dış mekanların alansal 

büyüklükleri ortofoto haritalar üzerinden hesaplanmıştır. 
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4.3.1 Balçova İlçesi aktivite tiplerine göre mevcut kentsel dış 

mekanların analizi 

Eğitim Mahallesinde mevcut kentsel dış mekanlardan mezarlık 

Aktivite 4000, yaya yolu Aktivite 5000, okul bahçesi ve oturma mekanı 

Aktivite 7000 grubunda değerlendirilmiştir. Aktivite 4000 de Eski 

Balçova Mezarlığı 1.624,04 m2; Aktivite 5000 de Ertuğrul Gazi Sokak 

yaya yolu 706,34 m2 ve Halide Edip Adıvar Sokak yaya yolu 485,04 m2 

alan kaplamaktadır. Aktivite 7000 Ertuğrul Gazi İlk Öğretim Okulu 

(İÖO) bahçesi 2.289,69 m2, Öğretmen Atatürk İÖO. bahçesi 2.457,09 m2, 

Gazi Osman Paşa Sokak oturma mekanı 1.715,72 m2, Aşık Sümmani 

Sokak oturma mekanı 1.029,10 m2, Pınar oturma mekanı 1.000,39 m2, 

Ekrem Güer Sokak-kanal arası oturma mekanı 2.069,98 m2, Seher Ersoy 

Oturma mekanı 656,92 m2 olmak üzere toplam 11.218,89 m2 alana 

sahiptir. Tüm aktivite tiplerindeki mevcut mekanların alanı 14.034,31 m2 

dir (Çizelge 4-36). Eğitim Mahallesinin 143.163,84 m2’sini de açık alan 

oluşturmaktadır (Ek 55). Mahallede Eski Balçova Mezarlığı semt, diğer 

mekanlar mahalle ölçeğinde hizmet vermektedir. 

Çizelge 4-36 Eğitim Mahallesi mevcut kentsel dış mekan türleri dağılımı. 

Aktivite Tipi Mekan Tipi Alan (m2) 
Aktivite 4000 Mezarlık 1.624,04 
Aktivite 5000 Yaya yolu 1.191,38 

Okul bahçesi 4.746,78 
Aktivite 7000 

Oturma mekanı 6.472,11 
Genel Toplam 14.034,31 
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Onur Mahallesinde otopark ve yaya yolu Aktivite 5000, okul 

bahçesi, oturma mekanı ve park Aktivite 7000 grubunda 

sınıflandırılmıştır. Mahallede mevcut kentsel dış mekanlar Aktivite 5000 

de Kent Sokak otoparkı 855,21 m2 ve Kızılcık Sokak yaya yolu 2.450,12 

m2 olmak üzere toplam 3.305,33 m2 alan kaplamaktadır. Aktivite 7000 de 

Balçova Ticaret Meslek Lisesi ve Balçova Lisesi bahçesi 6.319,93 m2, 

Şht. Ütğm. Sadullah Sever oturma mekanı 324,76 m2, Oğuz oturma 

mekanı 487,39 m2, Ardıç Sokak oturma mekanı 1.195,95 m2, Şht. Hv. 

Plt. Ütğm. İbrahim Tek oturma mekanı 557,70 m2, Duru park 1.051,89 

m2, Onur park 2.372,50 m2, Şht. Plt. Tğm. Süleyman Ersever parkı 

2.270,86 m2, Şht. Er İbrahim Özkılçık parkı 1.259,13 m2 olmak üzere 

toplam 15.840,11 m2 alana sahiptir. Tüm aktivite tiplerinin toplam alanı 

19.145,43 m2 dir (Çizelge 4-37). Onur Mahallesinin 8.364,68 m2’sini 

tarım alanı oluşturmaktadır (Ek 56). Duru park ve Şht. Plt. Tğm. 

Süleyman Ersever parkı semt, Onur park kent, diğer mekanlar mahalle 

ölçeğinde hizmet sunmaktadır. 

Çizelge 4-37 Onur Mahallesi mevcut kentsel dış mekan türleri dağılımı. 

Aktivite Tipi Mekan Tipi Alan (m2) 
Otopark 855,21 

Aktivite 5000 
Yaya yolu 2.450,12 

Okul bahçesi 6.319,93 
Oturma mekanı 2.565,80 Aktivite 7000 

Park 6.954,38 
Genel Toplam 19.145,43 
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4.3.2 Bornova İlçesi aktivite tiplerine göre mevcut kentsel dış 

mekanların analizi 

Doğanlar Mahallesinde mevcut kentsel dış mekanlardan mezarlık 

Aktivite 4000, çocuk oyun alanı, okul bahçesi, oturma mekanı, park ve 

spor alanı Aktivite 7000 grubunda incelenmiştir. Mahallede mevcut 

kentsel dış mekanlardan Aktivite 4000 de olan Doğanlar Mezarlığı 

15.813,19 m2 alan kaplamaktadır. Aktivite 7000 sınıfındaki mevcut 

kentsel dış mekanlar 1700 Sokak çocuk oyun alanı 1.833,09 m2, 1533 

Sokak çocuk oyun alanı 554,31 m2, Batı Çim İÖO. bahçesi 3.594,75 m2, 

Doğanlar Hüsnü Bornovalı İÖO. bahçesi 3.091,61 m2, 1707 Sokak 

oturma mekanı 1.774,90 m2, 1543 Sokak oturma mekanı 1.599,96 m2, 

1700 Sokak parkı 3.011,19 m2, 1527 Sokak parkı 2.959,84 m2, 1455 

Sokak parkı 1.402,18 m2, 1722 Sokak parkı 4.227,62 m2, 1600 Sokak 

futbol sahası 2.096,73 m2, 1432 Sokak futbol sahası 6.829,29 m2, 1517 

Sokak halı futbol sahası 750,18 m2 olmak üzere toplam 33.725,66 m2 

alana sahiptir. Tüm aktivite tiplerinin toplam alanı 49.538,84 m2 dir 

(Çizelge 4-38). Doğanlar Mahallesinin 552.554,37’m2 sini açık alan, 

174.400,26 m2’sini tarım alanı kaplamaktadır (Ek 57). Doğanlar 

Mahallesindeki tüm mekanlar mahalle ölçeğinde hizmet vermektedir. 
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Çizelge 4-38 Doğanlar Mahallesi mevcut kentsel dış mekan türleri dağılımı. 

Aktivite Tipi Mekan Tipi Alan (m2) 
Aktivite 4000 Mezarlık 15.813,19 

Çocuk oyun alanı 2.387,39 
Okul bahçesi 6.686,36 

Oturma Mekanı 3.374,86 
Park 11.600,83 

Aktivite 7000 

Spor Alanı 9.676,21 
Genel Toplam 49.538,84 

 

Yıldırım Beyazıt Mahallesinde mezarlık, okul bahçesi ve park 

Aktivite 7000 grubunda değerlendirilmiştir. Mahallede mevcut kentsel 

dış mekanlar Aktivite 7000 de Sıdıka Rodop Lisesi bahçesi 3.949,34 m2, 

Uzun Hasan İÖO. bahçesi 2.739,56 m2, 130 Sokak parkı 827,03 m2 

olmak üzere toplam 7.515,94 m2 alana sahiptir. Tüm aktivite tiplerinin 

toplam alanı 7.515,94 m2 dir (Çizelge 4-39). Yıldırım Beyazıt 

Mahallesinin 1.591,23 m2’si açık alandır (Ek 58). Yıldırım Beyazıt 

Mahallesindeki tüm mekanların hizmet ölçeği mahalledir. 

Çizelge 4-39 Yıldırım Beyazıt Mahallesi mevcut kentsel dış mekan türleri dağılımı. 

Aktivite Tipi Mekan Tipi Alan (m2) 
Okul bahçesi 6.688,91 

Aktivite 7000 
Park 827,03 

Genel Toplam 7.515,94 
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4.3.3 Buca İlçesi aktivite tiplerine göre mevcut kentsel dış 

mekanların analizi 

Akıncılar Mahallesinin mevcut kentsel dış mekanlarından otopark 

Aktivite 5000, çocuk oyun alanı okul bahçesi, oturma mekanı, park, spor 

alanı, yürüyüş alanı Aktivite 7000 grubunda ele alınmıştır. Mahallede 

Aktivite 5000 de değerlendirilen mevcut kentsel dış mekanlar Aydın hat 

boyu Caddesi otoparkı 157,01 m2, Aktivite 7000 de Şht. P. Uzm. Çvş. 

Selim Çeri çocuk oyun alanı 1.710,24 m2, 548/10 Sokak çocuk oyun 

alanı 1.595,90 m2, Buca Akıncılar İÖO. bahçesi 5.589,90 m2, 548 Sokak 

oturma mekanı 95,12 m2, 520 Sokak parkı 921,96 m2, 555 Sokak parkı 

138,17 m2, 556/5 Sokak parkı 1.132,81 m2, 556 Sokak futbol sahası 

522,76 m2, hipodrom yürüyüş alanı 794,68 m2 olmak üzere toplam 

12.501,54 m2 alana sahiptir. Aktivite tiplerinin toplam alanı 12.658,55 m2 

dir (Çizelge 4-40). Akıncılar Mahallesinin 73.454,03 m2’lik bölümünü 

açık alan, 13.651,92 m2’lik bölümünü tarım alanı oluşturmaktadır (Ek 

59). Akıncılar Mahallesindeki hipodrom yürüyüş alanının hizmet ölçeği 

kent, diğer mekanların mahalledir. 
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Çizelge 4-40 Akıncılar Mahallesi mevcut kentsel dış mekan türleri dağılımı. 

Aktivite Tipi Mekan Tipi Alan (m2) 
Aktivite 5000 Otopark 157,01 

Çocuk oyun alanı 3.306,14 
Okul bahçesi 5.589,90 

Oturma mekanı 95,12 
Park 2.192,93 

Spor alanı 522,76 

Aktivite 7000 

Yürüyüş alanı 794,68 
Genel Toplam 12.658,55 

 

Dicle Mahallesinde çocuk oyun alanı, oturma mekanı, park, spor 

alanı gibi mevcut mekanların tamamı Aktivite 7000 grubunda 

değerlendirilmiştir. Mahallede Aktivite 7000 de yer alan mevcut kentsel 

dış mekanlar 880/1 Sokak çocuk oyun alanı 190,55 m2, 363 Sokak 

oturma mekanı 424,46 m2, 363 Sokak parkı 467,85 m2, 851 Sokak spor 

alanı 4.744,74 m2, olmak üzere toplam 5.827,61 m2 alana sahiptir. 

Aktivite tipleri toplam 5.827,61 m2 alana sahiptir (Çizelge 4-41). Dicle 

Mahallesinin 3.514,00 m2’sini açık alan oluşturmaktadır. (Ek 60). Dicle 

Mahallesindeki tüm mekanlar mahalle ölçeğinde hizmet vermektedir. 

Çizelge 4-41 Dicle Mahallesi mevcut kentsel dış mekan türleri dağılımı. 

Aktivite Tipi Mekan Tipi Alan (m2) 
Çocuk oyun alanı 190,55 
Oturma mekanı 424,46 

Park 467,85 
Aktivite 7000 

 
Spor alanı 4.744,74 

Genel Toplam 5.827,61 
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4.3.4 Çiğli İlçesi aktivite tiplerine göre mevcut kentsel dış 

mekanların analizi 

İstasyonaltı Mahallesinde mevcut kentsel dış mekanlardan 

pazaryeri Aktivite 2000, mezarlık Aktivite 4000, otopark Aktivite 5000, 

çocuk oyun alanı, okul bahçesi, oturma mekanı Aktivite 7000 grubunda 

sınıflandırılmıştır. Mahallede mevcut kentsel dış mekanlar Aktivite 2000 

de 8010/1 Sokak pazaryeri 26.305,51 m2, 8022/1 Sokak pazaryeri 

5.063,75 m2 olmak üzere toplam 31369,26 m2 alan büyüklüğüne sahiptir. 

Aktivite 4000 de yer alan mevcut kentsel dış mekanlar Eski Büyük Çiğli 

Mezarlığı 23.084,02 m2, Aktivite 5000 de 8001 Sokak otoparkı 989,89 

m2, 8019/1 Sokak otoparkı 461,66 m2 olmak üzere toplam 1451,55 m2 

alana sahiptir. Mevcut mekanlar Aktivite 7000 de 8010/1 Sokak çocuk 

oyun alanı 735,13 m2, İstasyonaltı mezarlık çocuk oyun alanı1363,91 m2, 

8019/1 Sokak çocuk oyun alanı 845,52 m2, 8265 Sokak çocuk oyun alanı 

948,40 m2, Mehmet Hikmet Kaşerci İÖO. bahçesi 8.201,13 m2, 75. Yıl 

Endüstri Meslek Lisesi bahçesi 10.921,28 m2, Şht. Ali Karaoğlan Lisesi 

bahçesi 14.471,91 m2, 8001/3 Sokak oturma mekanı 709,86 m2 olmak 

üzere toplam 38.197,14 m2 alana sahiptir. Aktivite tiplerinin tümünün 

toplam alanı 94.101,98 m2 dir (Çizelge 4-42). İstasyonaltı Mahallesinin 

746.892,58 m2’si açık alan, 214.919,93 m2’si tarım alanıdır (Ek 61). 

İstasyonaltı Mahallesindeki 8019/1 Sokak çocuk oyun alanı semt, diğer 

mekanlar mahalle ölçeğinde hizmet vermektedir. 
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Çizelge 4-42 İstasyonaltı Mahallesi mevcut kentsel dış mekan türleri dağılımı. 

Aktivite Tipi Mekan Tipi Alan (m2) 
Aktivite 2000 Pazaryeri 31.369,27 
Aktivite 4000 Mezarlık 23.084,02 
Aktivite 5000 Otopark 1.451,55 

Çocuk oyun alanı 3.892,96 
Okul bahçesi 33.594,32 Aktivite 7000 

Oturma mekanı 709,86 
Genel Toplam 94.101,98 

 

Şirintepe Mahallesinde okul bahçesi ve spor alanı aktivite 7000 

grubunda incelenmiştir. Mahallede mevcut kentsel dış mekanlar Aktivite 

7000’de Şirintepe Güzeltepe İÖO. bahçesi 1.591,66 m2, 8428/1 Sokak 

futbol sahası 3.597,79 m2 olmak üzere toplam 5.189,45 m2 alana sahiptir 

(Çizelge 4-43). Şirintepe Mahallesinin 100.515,52 m2’lik bölümünü açık 

alan kaplamaktadır (Ek 62). Şirintepe Mahallesindeki mekanların tümü 

mahalle ölçeğinde hizmet vermektedir. 

Çizelge 4-43 Şirintepe Mahallesi mevcut kentsel dış mekan türleri dağılımı. 

Aktivite Tipi Mekan Tipi Alan (m2) 
Okul bahçesi 1.591,66 Aktivite 7000 

 Spor alanı 3.597,79 
Genel Toplam 5.189,45 

 

4.3.5 Gaziemir İlçesi aktivite tiplerine göre mevcut kentsel 

dış mekanların analizi 

Emrez Mahallesinde okul bahçesi Aktivite 7000 grubunda 

incelenmiştir. Mahallede mevcut kentsel dış mekanlar Aktivite 7000 de 
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Mustafa Kemal Paşa İÖO. bahçesi 7.156,26 m2 alana sahiptir (Çizelge 

4-44). Emrez Mahallesinin 213.859,14 m2’si açık alan, 7.142,46 m2’si 

tarım alanıdır (Ek 63). Emrez Mahallesindeki Mustafa Kemal Paşa İÖO. 

bahçesi mahalle ölçeğinde hizmet vermektedir. 

Çizelge 4-44 Emrez Mahallesi mevcut kentsel dış mekan türleri dağılımı. 

Aktivite Tipi Mekan Tipi Alan (m2) 
Aktivite 7000 Okul bahçesi 7.156,26 

Genel Toplam 7.156,26 

 

Gazi Mahallesinde otopark Aktivite 5000, çocuk oyun alanı okul 

bahçesi, oturma mekanı, park ve spor alanı Aktivite 7000 grubunda 

değerlendirilmiştir. Mahallede mevcut kentsel dış mekanlar Aktivite 

5000 de 14 Sokak otoparkı 1.145,66 m2, Aktivite 7000 de 28/28 Sokak 

çocuk oyun alanı 1.395,03 m2, Yahya Kemal Beyatlı İÖO. bahçesi 

3.805,89 m2, Abdullah Arda meydanı oturma mekanı 2.598,02 m2, 

Bünyamin Çelik oturma mekanı 1.436,60 m2, Yahya Kemal Beyatlı İÖO 

önü oturma mekanı 103,58 m2, Şht. J. Kom Çvş. Ümit Akdağ parkı 

5.197,75 m2, Hasan Kara parkı 3426,07 m2, Belediye parkı 633,57 m2, 25 

Sokak Mehmet Afacan halı futbol sahası 1.140,31 m2 olmak üzere 

toplam 19.736,83 m2 alana sahiptir. Mahallede mevcut mekanların 

aktivite tiplerinin toplam alanı 20.882,49 m2 dir (Çizelge 4-45). Gazi 

Mahallesinin 104.939,04 m2’sini açık alan oluşturmaktadır (Ek 64). Gazi 

Mahallesindeki tüm mekanların hizmet ölçeğini mahalle oluşturmaktadır. 
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Çizelge 4-45 Gazi Mahallesi mevcut kentsel dış mekan türleri dağılımı. 

Aktivite Tipi Mekan Tipi Alan (m2) 
Aktivite 5000 Otopark 1.145,66 

Çocuk oyun alanı 1.395,03 
Okul bahçesi 3.805,89 

Oturma mekanı 4.138,21 
Park 9.257,39 

Aktivite 7000 

Spor alanı 1.140,31 
Genel Toplam 20.882,49 

 

4.3.6 Karşıyaka İlçesi aktivite tiplerine göre mevcut kentsel 

dış mekanların analizi 

Adalet Mahallesinde çocuk oyun alanı okul bahçesi, park ve spor 

alanı Aktivite 7000 grubunda sınıflandırılmıştır. Mahallede mevcut 

kentsel dış mekanlar Aktivite 7000 de 2131/10 Sokak çocuk oyun alanı 

310,05 m2, Fatma Hikmet Kaşerci İÖO. bahçesi 1.657,46 m2, 1593/14 

Sokak parkı 3.477,64 m2, Turgut Özal rekreasyon alanı 80.860,40 m2, 

Orcan sitesi spor alanı 703,09 m2. olmak üzere toplam 87.008,65 m2 

alana sahiptir (Çizelge 4-46). Adalet Mahallesinin 199.709,72 m2’si açık 

alan, 88.271,09 m2’si tarım alanından oluşmaktadır (Ek 65). Adalet 

Mahallesindeki Turgut Özal rekreasyon alanı kent, diğer mekanlar 

mahalle ölçeğinde hizmet vermektedir. 
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Çizelge 4-46 Adalet Mahallesi mevcut kentsel dış mekan türleri dağılımı. 

Aktivite Tipi Mekan Tipi Alan (m2) 
Çocuk oyun alanı 310,05 

Okul bahçesi 1.657,46 
Park 84.338,04 

Aktivite 7000 

Spor alanı 703,09 
Genel Toplam 87.008,65 

 

Şemikler Mahallesinde mezarlık Aktivite 4000, çocuk oyun alanı 

okul bahçesi, oturma mekanı ve park, Aktivite 7000 grubunda ele 

alınmıştır. Mahallede mevcut kentsel dış mekanlar Aktivite 4000 de 

Serinkuyu Mezarlığı 4.629,37 m2, Aktivite 7000 de 6244 Sokak çocuk 

oyun alanı 733,31 m2, 6265 Sokak çocuk oyun alanı 479,77 m2, Girne 

İÖO. bahçesi 2.486,28 m2, Lamia Karaer İÖO. bahçesi 8.391,53 m2, 

Karşıyaka Anadolu Lisesi bahçesi 8.285,37 m2, Şemikler Lisesi bahçesi 

3.645,24 m2, 6283/1 Sokak oturma mekanı 777,54 m2, Şemikler meydan 

oturma mekanı 436,05 m2, Zümrüt park 5.655,54 m2, Dr. Sadık Ahmet 

parkı 1.881,16 m2, Şht. Adem Aydoğan parkı 1.371,09 m2, 6221/9 Sokak 

parkı 848,48 m2, Mimoza parkı 1.695,05 m2, 6300 Sokak parkı 4.582,31 

m2, Karşıyaka Anadolu Lisesi parkı 2.749,59 m2. olmak üzere toplam 

44.018,32 m2 alana sahiptir. Mahalledeki tüm mevcut mekanların aktivite 

tiplerinin toplam alanı 48.647,69 m2 dir (Çizelge 4-47). Şemikler 

Mahallesinin 102.085,65 m2’sinde açık alan, 105.717,73 m2’sinde tarım 

alanı yer almaktadır (Ek 66). Şemikler Mahallesindeki tüm mekanlar 

mahalle ölçeğinde hizmet vermektedir. 



 134 

Çizelge 4-47 Şemikler Mahallesi mevcut kentsel dış mekan türleri dağılımı. 

Aktivite Tipi Mekan Tipi Alan (m2) 
Aktivite 4000 Mezarlık 4.629,37 

Çocuk oyun alanı 1.213,08 
Okul bahçesi 22.808,42 

Oturma mekanı 1.213,59 
Aktivite 7000 

Park 18.783,23 
Genel Toplam 48.647,69 

 

4.3.7 Konak İlçesi aktivite tiplerine göre mevcut kentsel dış 

mekanların analizi 

Mecidiye Mahallesinde herhangi bir aktivite grubuna ait kentsel dış 

mekan bulunmamaktadır. Mahalle içerisindeki açık alanın büyüklüğü 

1.276,07 m2’dir (Ek 67). 

Mithatpaşa Mahallesinde alışveriş caddesi ve otopark Aktivite 

5000; kıyı bandı, okul bahçesi, park Aktivite 7000 grubunda 

değerlendirilmiştir. Mahallede mevcut kentsel dış mekanlar Aktivite 

5000 de Mithatpaşa Caddesi 3.808,46 m2, Mustafa Kemal Bulvarı 

otopark 4.016,26 m2, Mithatpaşa Endüstri Meslek Lisesi karşısı otopark 

902,97 m2, Mithatpaşa caddesi üzeri otopark 1.217,70 m2 olmak üzere 

toplam 9.945,39 m2 alana sahiptir. Aktivite 7000 sınıfında Mustafa 

Kemal Bulvarı kıyı bandı 8.520,21 m2, Mithatpaşa Endüstri Meslek 

Lisesi bahçesi 2.098,52 m2, Küçükyalı Hamidiye camii parkı 11.249,05 

m2, olmak üzere toplam 21.867,78 m2 alana sahiptir. Mahallenin tüm 

aktivite tiplerinin toplam alanı 31.813,17 m2 dir (Çizelge 4-48). 

Mithatpaşa Mahallesinin 4.548,76 m2’si açık alandır (Ek 68). Mithatpaşa 
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Mahallesindeki Mustafa Kemal Bulvarı kıyı bandı kent, diğer mekanlar 

mahalle ölçeğinde hizmet vermektedir. 

Çizelge 4-48 Mithatpaşa Mahallesi mevcut kentsel dış mekan türleri dağılımı. 

Aktivite Tipi Mekan Tipi Alan (m2) 
Alışveriş caddesi 3.808,46 

Aktivite 5000 
Otopark 6.136,93 

Kıyı bandı 8.520,21 
Okul bahçesi 2.098,52 Aktivite 7000 

Park 11.249,05 
Genel Toplam 31.813,17 

 

4.3.8 Narlıdere İlçesi aktivite tiplerine göre mevcut kentsel 

dış mekanların analizi 

Huzur Mahallesinde otopark Aktivite 5000; çocuk oyun alanı, 

donatısız mekan, okul bahçesi, oturma mekanı, park, spor alanı Aktivite 

7000 grubunda ele alınmıştır. Mahallede mevcut kentsel dış mekanlar 

Aktivite 5000 de Açelya Sokak otoparkı 270,96 m2, A. Selim Cerit 

otoparkı 458,04 m2, olmak üzere toplam 729,00 m2 alana sahiptir. 

Aktivite 7000 de Arı sitesi çocuk oyun alanı 138,15 m2, Gaffar Okkan 

donatısız mekanı 1.617,01 m2, A. Selim Cerit donatısız mekanı 582,37 

m2, Seyrek Sokak donatısız mekanı 1.079,15 m2, Mustafa Şık İÖO. 

bahçesi 1.637,35 m2, Rasim Önel Ticaret Meslek Lisesi bahçesi 1.331,08 

m2, Ören oturma mekanı 944,98 m2, Çamtepe Sokak mavi-yeşil park 

34.173,20 m2, Yusuf Parlak parkı 1.286,02 m2, Gönan Sokak parkı 

1.521,64 m2, Gaziler parkı 2.260,20 m2, Ali Karaca parkı 648,43 m2, Arı 

sitesi parkı 944,78 m2, Aşık Mahzuni Şerif parkı 2.771,48 m2, Arı sitesi 
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minyatür futbol sahası 255,49 m2 olmak üzere toplam 51.191,32 m2 alana 

sahiptir. Tüm aktivite tiplerinin toplam alanı 51.920,32 m2 dir (Çizelge 

4-49). Huzur Mahallesinin 89.804,08 m2’sinde açık alan, 14.584,20 

m2’sinde tarım alanı, 564.260,99 m2’sinde orman alanı yer almaktadır. 

(Ek 69). Huzur Mahallesindeki tüm mekanların hizmet ölçeği mahalledir. 

Çizelge 4-49 Huzur Mahallesi mevcut kentsel dış mekan türleri dağılımı. 

Aktivite Tipi Mekan Tipi Alan (m2) 
Aktivite 5000 Otopark 729,00 

Çocuk oyun alanı 138,15 
Donatısız mekan 3.278,53 

Okul bahçesi 2.968,43 
Oturma mekanı 944,98 

Park 43.605,74 

Aktivite 7000 

Spor alanı 255,49 
Genel Toplam 51.920,32 

 

Ilıca Mahallesinde donatısız mekan, okul bahçesi, park, spor alanı 

Aktivite 7000 grubunda incelenmiştir. Mahallede mevcut kentsel dış 

mekanlar Aktivite 7000’de Zümrüt Sokak donatısız mekanı 650,22 m2, 

Ardıç Sokak donatısız mekanı 428,59 m2, Kılıçarslan İÖO. bahçesi 

3.278,38 m2, İhsan Erbakış parkı. 1.018,06 m2, Prof. Dr. Bahriye Üçok 

parkı 3.251,58 m2, 9 Eylül parkı. 9.466,52 m2, Sporyum Özel spor 

tesisleri 15.736,90 m2. olmak üzere toplam 33.830,25 m2 alana sahiptir 

(Çizelge 4-50). Ilıca Mahallesinin 51.834,53 m2’sini açık alan, 16.220,69 

m2’sini tarım, 600.158,81 m2’sini orman alanı kaplamaktadır (Ek 70). 

Ilıca Mahallesindeki tüm mekanlar mahalle ölçeğinde hizmet 

vermektedir. 
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Çizelge 4-50 Ilıca Mahallesi mevcut kentsel dış mekan türleri dağılımı. 

Aktivite Tipi Mekan Tipi Alan (m2) 
Donatısız mekan 1.078,81 

Okul bahçesi 3.278,38 
Park 13.736,15 

Aktivite 7000 

Spor alanı 15.736,90 
Genel Toplam 33.830,25 

 

4.4 Ziyaret Edilen Kentsel Dış Mekanlara Yürüyüş Mesafesi 

Analizi 

Mahallede ve yakın çevrede ziyaret edilen kentsel dış mekanlara 

yürüyüş mesafelerinin hesaplanmasında kullanılan yöntemlerin tümü, 

araştırmada geliştirilmesi amaçlanan, bunun yanında mahallede ve yakın 

çevrede ziyaret edilen kentsel dış mekanlara yürüyüş mesafesi 

standartlarının belirlenmesinde kullanılabileceği düşünülen modeli 

oluşturmaktadır. 

Anket yapılan mahallelerde ve çevre mahallelerdeki ziyaret edilen 

kentsel dış mekanlar ankette konut yakın çevrenizde ziyaret ettiğiniz 

kentsel dış mekanlar nelerdir? sorusunun değerlendirmesi sonucu 

belirlenmiştir. Ziyaret edilen kentsel dış mekanlara yürüyüş mesafeleri 

anket yapılan konutların merkezinden ziyaret ettikleri kentsel dış 

mekanların merkezine ortofoto haritalar üzerinden doğrusal olarak çizilen 

bir çizgi ile hesaplanmıştır. Bu çizginin uzunluğu kentsel dış mekanlara 

ziyaret için kabul edilen yürüyüş mesafesini tanımlamaktadır. Aynı tipte 

kentsel dış mekanlara yürüyüş mesafelerinin ortalaması alınarak bu tip 

kentsel dış mekanlara ortalama yürüyüş mesafeleri bulunmuştur. 
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4.4.1 Balçova İlçesi ziyaret edilen kentsel dış mekanlara 

yürüyüş mesafesi analizi 

Balçova İlçesi Eğitim Mahallesi sakinleri mahallelerindeki mevcut 

kentsel dış mekanları ziyaret etmemekte, çevre mahallelerdeki mekanları 

tercih etmektedir. Ankete katılan Eğitim Mahallesi sakinleri parkları 

ortalama 1.381,42 m, yürüyerek ziyaret etmektedir. Onur Mahallesi 

sakinleri kendi mahallelerindeki kentsel dış mekanların yanı sıra çevre 

mahallelerdeki kentsel dış mekanları ziyaret etmektedir. Onur 

Mahallesinde yaşayanlar parkları ortalama 1.060,45 m. yürüyüş 

mesafesinde ziyaret etmektedir. 

4.4.2 Bornova İlçesi ziyaret edilen kentsel dış mekanlara 

yürüyüş mesafesi analizi 

Bornova Doğanlar ve Yıldırım Beyazıt Mahallesi sakinleri hem 

kendi mahalleleri hem de çevre mahallelerdeki kentsel dış mekanları 

ziyaret etmektedir. İki mahallede ankete katılan mahalle sakinlerinin 

farklı kentsel dış mekan tipleri için ziyaret yürüyüş mesafelerinin değişim 

gösterdiği belirlenmiştir (Çizelge 4-51). 

Çizelge 4-51 Bornova İlçesi ziyaret edilen kentsel dış mekanlara ortalama yürüyüş 
mesafesi. 

Mahalle Mekan Tipi Ortalama Yürüyüş Mesafesi (m) 
Açık alan 1.204,33 

Çocuk oyun alanı 68,39 
Park 632,07 

Doğanlar 

Spor alanı 128,38 
Çocuk oyun alanı 326,34 

Yıldırım Beyazıt 
Park 609,69 
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4.4.3 Buca İlçesi ziyaret edilen kentsel dış mekanlara yürüyüş 

mesafesi analizi 

Buca Akıncılar ve Dicle Mahallesi sakinleri kendi mahallelerindeki 

kentsel dış mekanlarla birlikte çevre mahallelerdeki kentsel dış mekanları 

ziyaret etmektedir. Ankete katılan mahalle sakinleri farklı kentsel dış 

mekan tiplerini farklı yürüyüş mesafelerinde ziyaret etmektedir. (Çizelge 

4-52). 

Çizelge 4-52 Buca İlçesi ziyaret edilen kentsel dış mekanlara ortalama yürüyüş 
mesafesi. 

Mahalle Mekan Tipi Ortalama Yürüyüş Mesafesi (m) 
Çocuk oyun alanı 249,85 

Okul bahçesi 230,71 
Oturma mekanı 76,49 

Park 590,91 
Yaya bölgesi 901,15 

Akıncılar 

Yürüyüş alanı 509,95 
Oturma mekanı 91,35 Dicle 

Park 389,54 

 

4.4.4 Çiğli İlçesi ziyaret edilen kentsel dış mekanlara yürüyüş 

mesafesi analizi 

Çiğli İstasyonaltı Mahallesi sakinleri yalnızca kendi 

mahallelerindeki kentsel dış mekanları ziyaret etmektedir. Ankete katılan 

İstasyonaltı Mahallesi sakinleri çocuk oyun alanlarını ortalama 305,48 m, 

yürüyerek ziyaret etmektedir. 

Çiğli Şirintepe Mahallesi sakinleri kendi mahallelerindeki mevcut 

kentsel dış mekan olarak Güzeltepe İÖO. bahçesi dışında mekan 
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olmadığı için bu mekanı ziyaret etmemekte, çevre mahallelerdeki kentsel 

dış mekanları ziyaret etmektedir. Şirintepe Mahallesinde ankete katılan 

mahalle sakinlerinin farklı kentsel dış mekan tiplerine ulaşmak için farklı 

mesafelerde yürümektedir (Çizelge 4-53). 

Çizelge 4-53 Şirintepe Mahallesi ziyaret edilen kentsel dış mekanlara yürüyüş mesafesi. 

Mekan Tipi Ortalama Yürüyüş Mesafesi (m) 
Çocuk oyun alanı 455,88 

Park 358,93 

 

4.4.5 Gaziemir İlçesi ziyaret edilen kentsel dış mekanlara 

yürüyüş mesafesi analizi 

Gaziemir Emrez sakinleri kendi mahallelerindeki mevcut kentsel 

dış mekan olarak Mustafa Kemal Paşa İÖO. bahçesi haricinde kentsel dış 

mekan olmadığı için bu mekanı ziyaret etmemekte, çevre mahallelerdeki 

kentsel dış mekanları ziyaret etmektedir. Gazi Mahallesi sakinleri kendi 

mahallelerindeki kentsel dış mekanlar yanında Atıfbey mahallesindeki 

mekanları da ziyaret etmektedir. Ankete katılan mahalle sakinlerinin 

farklı kentsel dış mekan tipleri için ziyaret yürüyüş mesafelerinin değişim 

gösterdiği belirlenmiştir (Çizelge 4-54). 
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Çizelge 4-54 Gaziemir İlçesi ziyaret edilen kentsel dış mekanlara ortalama yürüyüş 
mesafesi. 

Mahalle Mekan Tipi Ortalama Yürüyüş Mesafesi (m) 
Çocuk oyun alanı 58,93 

Emrez 
Park 399,79 

Oturma mekanı 320,02 
Park 237,57 Gazi 

Yaya yolu 164,12 

 

4.4.6 Karşıyaka İlçesi ziyaret edilen kentsel dış mekanlara 

yürüyüş mesafesi analizi 

Karşıyaka Adalet ve Şemikler Mahallesi sakinleri kendi 

mahallelerindeki kentsel dış mekanlarla birlikte çevre mahallelerdeki 

kentsel dış mekanları ziyaret etmektedir. Ankete katılan mahalle 

sakinlerinin farklı kentsel dış mekan tipleri için yürüyüş mesafeleri de 

değişim göstermektedir (Çizelge 4-55). 

Çizelge 4-55 Karşıyaka İlçesi ziyaret edilen kentsel dış mekanlara ortalama yürüyüş 
mesafesi. 

Mahalle Mekan Tipi Ortalama Yürüyüş Mesafesi (m) 
Çocuk oyun alanı 345,59 

Adalet 
Park 862,48 

Çocuk oyun alanı 80,84 
Oturma mekanı 776,72 Şemikler 

Park 267,11 
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4.4.7 Konak İlçesi ziyaret edilen kentsel dış mekanlara 

yürüyüş mesafesi analizi 

Konak Mecidiye Mahallesi sakinleri kendi mahallelerinde kentsel 

dış mekan mevcut olmadığı için çevre mahallelerdeki mekanları ziyaret 

etmektedir. Mithatpaşa Mahallesi sakinleri de kendi mahallelerindeki 

kentsel dış mekanlar yanında çevre mahallelerdeki kentsel dış mekanları 

ziyaret etmektedir. Ankete katılan mahalle sakinleri farklı kentsel dış 

mekan tiplerine farklı yürüyüş mesafelerinde ulaşmaktadır (Çizelge 

4-56). 

Çizelge 4-56 Konak İlçesi ziyaret edilen kentsel dış mekanlara ortalama yürüyüş 
mesafesi. 

Mahalle Mekan Tipi Ortalama Yürüyüş Mesafesi (m) 
Kıyı bandı 421,35 

Oturma mekanı 210,96 Mecidiye 
Park 284,37 

Alışveriş caddesi 224,42 
Kıyı bandı 317,40 

Okul bahçesi 593,38 
Mithatpaşa 

Park 302,83 

 

4.4.8 Narlıdere İlçesi ziyaret edilen kentsel dış mekanlara 

yürüyüş mesafesi analizi 

Narlıdere Huzur Mahallesi sakinleri kendi mahallelerindeki kentsel 

dış mekanları veya yakın çevrede yer alan Narlı Mahallesindeki kentsel 

dış mekanları ziyaret etmektedir. Ankete katılan Huzur Mahallesi 

sakinleri parkları ortalama 190,36 m. yürüyerek ziyaret etmektedir. 
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Narlıdere Ilıca Mahallesi sakinleri hem kendi mahallelerindeki 

kentsel dış mekanları hem de çevre mahallelerdeki kentsel dış mekanları 

ziyaret etmektedir. Ankete katılan Ilıca Mahallesi sakinleri parkları 

ortalama 1.633,60 m. Yürüyüş mesafesinde ziyaret etmektedir. 

4.5 Yakın Çevre Ziyaret Edilen Kentsel Dış Mekan Hizmet 

Yarıçapı Analizi 

Mahallede ve yakın çevrede ziyaret edilen kentsel dış mekanların 

hizmet yarıçaplarının hesaplanmasında kullanılan yöntemlerin tümü, 

araştırmada geliştirilmesi amaçlanan ve mahallede ve yakın çevrede 

ziyaret edilen kentsel dış mekanların hizmet yarıçapı standartlarının 

belirlenmesinde kullanılabileceği düşünülen modeli tanımlamaktadır. 

Araştırma mahallelerindeki ve çevre mahallelerdeki ziyaret edilen 

kentsel dış mekanların hizmet yarıçapları anket yapılan konutların 

merkezinden ziyaret edilen kentsel dış mekanların merkezine ortofoto 

haritalar üzerinden çizilen doğrusal bir çizgi ile hesaplanmıştır. 

Konutlardan aynı kentsel dış mekana uzanan çizgilerin uzunluklarının 

ortalaması alınarak bu kentsel dış mekanların hizmet yarıçapları 

bulunmuştur. Mekanın hizmet ölçeği, ilgili mekanın yalnızca bulunduğu 

mahallede, aynı ilçedeki veya diğer ilçelerdeki araştırma yapılan 

mahallelerde anket kişiler tarafından kullanım durumu esas alınarak 

saptanmıştır. Kentsel dış mekanın yalnızca bulunduğu mahalledeki 

insanlarca kullanılması durumunda mahalle, aynı ilçede diğer yakın 

mahalleliler tarafından kullanılıyorsa semt, diğer ilçelerdeki mahalle 

sakinleri tarafından kullanılıyorsa kent ölçeğinde hizmet verdiği kabul 

edilmektedir. Yakın çevrede ziyaret edilen kentsel dış mekanların hizmet 
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yarıçapları ankette yakın çevrede ziyaret etiğiniz kentsel dış mekanlar 

nelerdir? sorusuna verilen cevabın ikinci, üçüncü ve dördüncü sırada 

söylenen ziyaret edilen kentsel dış mekanları da dikkate alınarak 

hesaplanmıştır. 

4.5.1 Balçova İlçesi yakın çevre ziyaret edilen kentsel dış 

mekan hizmet yarıçapı analizi 

Balçova Eğitim Mahallesinde yapılan anketlerin sonuçlarına göre 

çevre mahallelerde ziyaret edilen aynı tip kentsel dış mekanların farklı 

ölçekte ve yarıçapta hizmet ettikleri saptanmıştır (Çizelge 4-57), (Ek 71). 

Çizelge 4-57 Eğitim Mahallesi ve çevresi ziyaret edilen kentsel dış mekanların hizmet 
yarıçapı. 

Mekan Tipi Mekan Adı Hizmet Ölçeği Mahalle Hizmet 
Yarıçapı (m) 

Park Duru park Semt Onur 292,15 

Park İnciraltı Gençlik 
Merkezi Kent Bahçelerarası 2.470,69 

 

Balçova Onur Mahallesinde ve çevre mahallelerde ziyaret edilen 

aynı tip kentsel dış mekanların farklı ölçekte ve yarıçapta hizmet 

etmektedir (Çizelge 4-58), (Ek 72). 
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Çizelge 4-58 Onur Mahallesi ve çevresi ziyaret edilen kentsel dış mekanların hizmet 
yarıçapı. 

Mekan Tipi Mekan Adı Hizmet Ölçeği Mahalle Hizmet 
Yarıçapı (m) 

Park Duru park Semt Onur 250,28 

Park İnciraltı Gençlik 
Merkezi Kent Bahçelerarası 2.365,00 

Park Onur park Kent Onur 319,29 

Park 
Şht. Plt. Tğm. 

Süleyman 
Ersever parkı 

Semt Onur 160,59 

 

4.5.2 Bornova İlçesi yakın çevre ziyaret edilen kentsel dış 

mekan hizmet yarıçapı analizi 

Bornova Doğanlar Mahallesi sakinleri mahallelerinde ve çevre 

mahallelerde ziyaret ettikleri farklı tipte kentsel dış mekanlar farklı 

ölçekte ve yarıçapta hizmet vermektedir (Çizelge 4-59), (Ek 73). 

Çizelge 4-59 Doğanlar Mahallesi ve çevresi ziyaret edilen kentsel dış mekanların 
hizmet yarıçapı. 

Mekan Tipi Mekan Adı Hizmet Ölçeği Mahalle Hizmet 
Yarıçapı (m) 

Çocuk oyun 
alanı 

1533 Sokak 
çocuk oyun alanı Mahalle Doğanlar 68,39 

Park 1455 Sokak parkı Mahalle Doğanlar 391,40 
Park 1527 Sokak parkı Mahalle Doğanlar 277,02 
Park 57 Sokak parkı Kent Kemalpaşa 3.192,49 

Spor alanı 1517 Sokak halı 
futbol sahası Mahalle Doğanlar 128,38 

Açık alan KİPA arkası açık 
alan Semt Erzene 1.204,33 
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Yıldırım Beyazıt Mahallesi ve çevre mahallelerde ziyaret edilen 

kentsel dış mekanlar tiplerine bağlı olarak farklı ölçekte ve yarıçapta 

hizmet etmektedir (Çizelge 4-60), (Ek 74). 

Çizelge 4-60 Yıldırım Beyazıt Mahallesi ve çevresi ziyaret edilen kentsel dış 
mekanların hizmet yarıçapı. 

Mekan Tipi Mekan Adı Hizmet Ölçeği Mahalle Hizmet 
Yarıçapı(m) 

Çocuk oyun 
alanı 

234 Sokak çocuk 
oyun alanı Semt Barbaros 387,95 

Çocuk oyun 
alanı 

Maliye çocuk 
oyun alanı Semt Barbaros 203,11 

Park 130 Sokak parkı Mahalle Y. Beyazıt 107,80 
Park Atatürk parkı Kent Barbaros 1.014,43 
Park Çınar park Semt Çınar 267,92 

Park Emrah Ortakaya 
parkı Semt Mersinli 533,97 

Spor alanı 

İBŞB Spor 
kompleksi Seha 
Aksoy atletizm 

pisti 

Kent Mersinli 917,80 

 

4.5.3 Buca İlçesi yakın çevre ziyaret edilen kentsel dış mekan 

hizmet yarıçapı analizi 

Akıncılar Mahallesinde ve çevre mahallelerde ziyaret edilen farklı 

tipte kentsel dış mekanların farklı ölçekte ve yarıçapta hizmet ettikleri 

belirlenmiştir (Çizelge 4-61), (Ek 75). 
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Çizelge 4-61 Akıncılar Mahallesi ve çevresi ziyaret edilen kentsel dış mekanların 
hizmet yarıçapı. 

Mekan Tipi Mekan Adı Hizmet Ölçeği Mahalle Hizmet 
Yarıçapı (m) 

Çocuk oyun 
alanı 

Şht. P.Uzm. Çvş. 
Selim Çeri çocuk 

oyun alanı 
Mahalle Akıncılar 274,19 

Çocuk oyun 
alanı 

548/10 Sokak 
çocuk oyun alanı Mahalle Akıncılar 79,49 

Okul bahçesi Buca Akıncılar 
İÖO. bahçesi Mahalle Akıncılar 230,71 

Oturma 
mekanı 

548 Sokak 
oturma mekanı Mahalle Akıncılar 76,49 

Park 520 Sokak parkı Mahalle Akıncılar 217,83 
Park 531 Sokak parkı Semt İnkılap 586,54 
Park 555 Sokak parkı Mahalle Akıncılar 90,51 

Park 556/5 Sokak 
parkı Mahalle Akıncılar 113,09 

Park Ötüken spor 
tesisleri Semt Efeler 845,58 

Park Şht. J. Er Oğuz 
Kızak parkı Semt Seyhan 914,54 

Park Şirinyer parkı Kent İnkılap 863,39 

Yaya bölgesi 313 Sokak yaya 
bölgesi Semt Efeler 901,15 

Yürüyüş alanı Hipodrom 
yürüyüş alanı Kent Akıncılar 509,95 

 

Buca Dicle Mahallesinde ve çevre mahallelerde ziyaret edilen 

farklı tipte kentsel dış mekanlar farklı ölçekte ve yarıçapta hizmet 

etmektedir (Çizelge 4-62), (Ek 76). 
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Çizelge 4-62 Dicle Mahallesi ve çevresi ziyaret edilen kentsel dış mekanların hizmet 
yarıçapı. 

Mekan Tipi Mekan Adı Hizmet Ölçeği Mahalle Hizmet 
Yarıçapı (m) 

Oturma 
mekanı 

363 Sokak 
oturma mekanı Mahalle Dicle 91,35 

Park 1016 Sokak parkı Semt Ufuk 606,76 
Park 347 Sokak parkı Semt Barış 444,69 
Park 363 Sokak parkı Mahalle Dicle 43,63 
Park 375 Sokak parkı Semt Menderes 426,10 
Park 879 Sokak parkı Semt Ufuk 233,20 

Park Buca Belediyesi 
parkı Semt Ufuk 460,10 

 

4.5.4 Çiğli İlçesi yakın çevre ziyaret edilen kentsel dış mekan 

hizmet yarıçapı analizi 

İstasyonaltı Mahallesinde ziyaret edilen aynı tipte kentsel dış 

mekanların farklı ölçekte ve yarıçapta hizmet ettikleri saptanmıştır 

(Çizelge 4-63), (Ek 77). 

Çizelge 4-63 İstasyonaltı Mahallesi ve çevresi ziyaret edilen kentsel dış mekanların 
hizmet yarıçapı. 

Mekan Tipi Mekan Adı Hizmet Ölçeği Mahalle Hizmet 
Yarıçapı (m) 

Çocuk oyun 
alanı 

8010/1 Sokak 
çocuk oyun alanı Mahalle İstasyonaltı 520,18 

Çocuk oyun 
alanı 

8019/1 Sokak 
çocuk oyun alanı Semt İstasyonaltı 188,08 

Çocuk oyun 
alanı 

İstasyonaltı 
mezarlık çocuk 

oyun alanı 
Mahalle İstasyonaltı 208,18 
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Çiğli Şirintepe Mahallesi sakinlerinin çevre mahallelerde ziyaret 

ettikleri farklı kentsel dış mekan tipleri aynı ölçekte ve farklı yarıçapta 

hizmet etmektedir (Çizelge 4-64), (Ek 78). 

Çizelge 4-64 Şirintepe Mahallesi ve çevresi ziyaret edilen kentsel dış mekanların hizmet 
yarıçapı. 

Mekan Tipi Mekan Adı Hizmet Ölçeği Mahalle Hizmet 
Yarıçapı (m) 

Çocuk oyun 
alanı 

8019/1 Sokak 
çocuk oyun alanı Semt İstasyonaltı 455,88 

Park 75. Yıl ve Türk 
Dünyası parkı Semt Çağdaş 586,50 

Park 8085 Sokak parkı Semt Köyiçi 131,37 

 

4.5.5 Gaziemir İlçesi yakın çevre ziyaret edilen kentsel dış 

mekan hizmet yarıçapı analizi 

Gaziemir Emrez Mahallesinde yapılan anket sonuçlarına göre çevre 

mahallelerde ziyaret edilen farklı tipte kentsel dış mekanların aynı 

ölçekte ve farklı yarıçapta hizmet ettikleri belirlenmiştir (Çizelge 4-65), 

(Ek 79). 

Çizelge 4-65 Emrez Mahallesi ve çevresi ziyaret edilen kentsel dış mekanların hizmet 
yarıçapı. 

Mekan Tipi Mekan Adı Hizmet Ölçeği Mahalle Hizmet 
Yarıçapı (m) 

Çocuk oyun 
alanı 

Gençlik çocuk 
oyun alanı Semt Aktepe 58,93 

Park Peker parkı Semt Peker 417,53 

Park Şht. Polis Mehmet 
Akdoğan parkı Semt Aktepe 479,76 

Park Üzümlü parkı Semt Aydın 302,09 
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Gaziemir Gazi Mahallesinde ve çevre mahallelerde ziyaret edilen 

kentsel dış mekanların tiplerine bağlı olarak farklı ölçekte ve yarıçapta 

hizmet ettikleri saptanmıştır (Çizelge 4-66), (Ek 80). 

Çizelge 4-66 Gazi Mahallesi ve çevresi ziyaret edilen kentsel dış mekanların hizmet 
yarıçapı. 

Mekan Tipi Mekan Adı Hizmet Ölçeği Mahalle Hizmet 
Yarıçapı (m) 

Oturma mekanı 
Abdullah Arda 

Meydanı oturma 
mekanı 

Mahalle Gazi 753,18 

Oturma mekanı Bünyamin Çelik 
oturma mekanı Mahalle Gazi 175,64 

Park 
Şht. Er Gökhan 
Küçükyoldaş 

parkı 
Kent Atıfbey 150,86 

Park Şht. J. Kom. Çvş. 
Ümit Akdağ parkı Mahalle Gazi 222,60 

Park Tansaş parkı Semt Atıfbey 455,91 

Yaya yolu 
Şht. Er Gökhan 

Küçükyoldaş yaya 
yolu 

Kent Atıfbey 164,12 

 

4.5.6 Karşıyaka İlçesi yakın çevre ziyaret edilen kentsel dış 

mekan hizmet yarıçapı analizi 

Karşıyaka Adalet Mahallesinde ve çevre mahallelerde ziyaret 

edilen kentsel dış mekanlar tiplerine bağlı olarak farklı ölçekte ve 

yarıçapta hizmet vermektedir (Çizelge 4-67), (Ek 81). 
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Çizelge 4-67 Adalet Mahallesi ve çevresi ziyaret edilen kentsel dış mekanların hizmet 
yarıçapı. 

Mekan Tipi Mekan Adı Hizmet Ölçeği Mahalle Hizmet 
Yarıçapı (m) 

Çocuk oyun 
alanı 

1924 Sokak 
çocuk oyun alanı Semt Bayraklı 647,47 

Çocuk oyun 
alanı 

2131/10 Sokak 
çocuk oyun alanı Mahalle Adalet 43,71 

Park 1593/14 sok 
parkı Mahalle Adalet 292,67 

Park 275/7 sok parkı Semt Manavkuyu 170,03 
Park 75. Yıl parkı Semt Mansuroğlu 974,12 

Park Barış Manço 
parkı Semt Manavkuyu 521,66 

Park 
Prof. Dr. 

Muammer Aksoy 
parkı 

Semt Manavkuyu 1.109,12 

Park Sakarya parkı Semt Mansuroğlu 680,85 

Park 
Şht. P. Ütğm. 

Murat Aslantürk 
parkı 

Semt Manavkuyu 679,66 

Park 
Turgut Özal 

Rekreasyon alanı 
(1) 

Kent Adalet 1075,85 

Park 
Turgut Özal 

Rekreasyon alanı 
(1) 

Kent Adalet 1.122,82 

Park 
Turgut Özal 

Rekreasyon alanı 
(1) 

Kent Bayraklı 1.396,75 

Park Zeki Müren parkı Semt Mansuroğlu 231,23 

 

Şemikler Mahallesinde ve çevre mahallelerde ziyaret edilen kentsel 

dış mekanların tiplerine bağlı olarak farklı ölçekte ve yarıçapta hizmet 

ettikleri saptanmıştır (Çizelge 4-68), (Ek 82). 
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Çizelge 4-68 Şemikler Mahallesi ve çevresi ziyaret edilen kentsel dış mekanların hizmet 
yarıçapı. 

Mekan Tipi Mekan Adı Hizmet Ölçeği Mahalle Hizmet 
Yarıçapı (m) 

Çocuk oyun 
alanı 

6265 Sokak 
çocuk oyun alanı Mahalle Şemikler 80,84 

Oturma 
mekanı 

Şemikler meydan 
oturma mekanı Mahalle Şemikler 776,72 

Park 6221/9 sok parkı Mahalle Şemikler 115,95 
Park 6244 sok parkı Mahalle Şemikler 249,72 
Park 6300 Sokak parkı Mahalle Şemikler 197,45 

Park Dr. Sadık Ahmet 
parkı Mahalle Şemikler 313,19 

Park Mandalin park Semt Fikri Altay 150,71 
Park Manolya parkı Semt Yalı 844,57 
Park Mimoza parkı Mahalle Şemikler 371,21 

Park Şht. Adem 
Aydoğan parkı Mahalle Şemikler 163,45 

Park Şht. Turabi 
Karagöz parkı Semt Demirköprü 180,52 

Park Zümrüt park Mahalle Şemikler 199,11 

 

4.5.7 Konak İlçesi yakın çevre ziyaret edilen kentsel dış 

mekan hizmet yarıçapı analizi 

Konak Mecidiye Mahallesinde yapılan anketlerin sonuçlarına göre 

çevre mahallelerde ziyaret edilen farklı tipte kentsel dış mekanlar farklı 

ölçekte ve yarıçapta hizmet etmektedir (Çizelge 4-69), (Ek 83). 
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Çizelge 4-69 Mecidiye Mahallesi ve çevresi ziyaret edilen kentsel dış mekanların 
hizmet yarıçapı. 

Mekan Tipi Mekan Adı Hizmet Ölçeği Mahalle Hizmet 
Yarıçapı (m) 

Kıyı bandı Mustafa Kemal 
Bulvarı kıyı bandı Kent Barbaros 421,35 

Oturma mekanı Bayramyeri 
oturma mekanı Semt Atilla 340,03 

Oturma mekanı Yeşiltepe oturma 
mekanı Semt Yeşiltepe 81,89 

Park Adile Naşit parkı Kent Barbaros 333,86 

Park 
İngiliz bahçesi 
(Zeki Müren 

parkı) 
Semt Barbaros 179,32 

Park Karataş parkı Semt Barbaros 338,72 

 

Konak Mithatpaşa Mahallesinde ve çevre mahallelerde ziyaret 

edilen kentsel dış mekanlar tiplerine bağlı olarak farklı ölçekte ve 

yarıçapta hizmet vermektedir (Çizelge 4-70), (Ek 84). 

Çizelge 4-70 Mithatpaşa Mahallesi ve çevresi ziyaret edilen kentsel dış mekanların 
hizmet yarıçapı. 

Mekan Tipi Mekan Adı Hizmet Ölçeği Mahalle Hizmet Yarıçapı 
(m) 

Alışveriş caddesi Mithatpaşa caddesi Mahalle Mithatpaşa 224,42 

Kıyı bandı Mustafa Kemal 
Bulvarı kıyı bandı Kent Mithatpaşa 317,40 

Okul bahçesi Hakimiyeti Milliye 
İÖO. bahçesi Semt Göztepe 805,49 

Okul bahçesi Vali M. Vecdi Gönül 
Lisesi bahçesi Semt Çankaya 381,27 

Park Dr. Behçet Uz parkı Semt Çankaya 352,17 

Park Küçükyalı Hamidiye 
Camii parkı (1) Mahalle Mithatpaşa 287,63 

Park Küçükyalı Hamidiye 
Camii parkı (2) Mahalle Mithatpaşa 250,26 

Park 
Şht. P. Kd. Ütğm. 
M. Yüce Sonkurt 

parkı 
Semt Murat Reis 344,30 
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4.5.8 Narlıdere İlçesi yakın çevre ziyaret edilen kentsel dış 

mekan hizmet yarıçapı analizi 

Narlıdere Huzur Mahallesinde ve çevre mahallelerde ziyaret edilen 

aynı tipte kentsel dış mekanlar farklı ölçekte ve yarıçapta hizmet 

etmektedir (Çizelge 4-71), (Ek 85). 

Çizelge 4-71 Huzur Mahallesi ve çevresi ziyaret edilen kentsel dış mekanların hizmet 
yarıçapı. 

Mekan Tipi Mekan Adı Hizmet Ölçeği Mahalle Hizmet 
Yarıçapı (m) 

Park A. Selim Cerit 
parkı Mahalle Huzur 131,67 

Park Cevat Şakir 
Kabaağaçlı parkı Semt Narlı 365,81 

Park Gaziler parkı Mahalle Huzur 159,60 

Park Gönan Sokak 
parkı Mahalle Huzur 199,94 

Park Metin Göktepe 
parkı Semt Narlı 231,83 

Park Yusuf Parlak 
parkı Mahalle Huzur 80,39 

 

Ilıca Mahallesinde ve çevre mahallelerde ziyaret edilen aynı tipte 

kentsel dış mekanların farklı ölçekte ve yarıçapta hizmet ettikleri 

saptanmıştır (Çizelge 4-72), (Ek 86). 
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Çizelge 4-72 Ilıca Mahallesi ve çevresi ziyaret edilen kentsel dış mekanların hizmet 
yarıçapı. 

Mekan Tipi Mekan Adı Hizmet Ölçeği Mahalle Hizmet 
Yarıçapı (m) 

Park 9 Eylül parkı Mahalle Ilıca 308,91 

Park İnciraltı Gençlik 
Merkezi Kent Bahçelerarası 2.510,08 

Park Pir Sultan Abdal 
parkı Semt Yenikale 1.119,46 

Park Prof. Dr. Bahriye 
Üçok parkı Mahalle Ilıca 144,51 

Park Metin Göktepe 
parkı Semt Narlı 231,83 

Park 
Şair ve Yazar 
Asım Bezirci 

parkı 
Semt Çamtepe 579,12 

 

4.6 Ziyaret Edilen Kentsel Dış Mekanlara Seyahat Mesafesi 

Analizi 

Mahallede kent ölçeğinde ziyaret edilen kentsel dış mekanlara 

seyahat mesafelerinin hesaplanmasında kullanılan yöntemlerin tümü, 

araştırmada geliştirilmesi amaçlanan, bunun yanında İzmir kenti 

ölçeğinde hizmet veren kentsel dış mekanlara seyahat mesafesi 

standartlarının belirlenmesinde kullanılabileceği düşünülen modeli 

oluşturmaktadır. 

Kent ölçeğinde ziyaret edilen kentsel dış mekanlar anketlerin 

değerlendirmesi ile belirlenmiştir. Kent ölçeğinde araçla seyahat 

mesafeleri anket yapılan konutların merkezinden ziyaret edilen kentsel 

dış mekanların merkezine ortofoto haritalar üzerinde çizilen doğrusal 

çizginin uzunluğu esas alınarak hesaplanmıştır. Aynı tip kentsel dış 
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mekanlara seyahat mesafelerinin ortalamasından her bir kentsel dış 

mekan tipine olan ortalama seyahat mesafesi hesaplanmıştır. 

4.6.1 Balçova İlçesi ziyaret edilen kentsel dış mekanlara 

seyahat mesafesi analizi 

Balçova İlçesi Eğitim ve Onur Mahallelerinde ankete katılan 

mahalle sakinleri başka ilçelerde kent ölçeğinde hizmet veren kentsel dış 

mekanları ziyaret etmediklerini belirtmiştir. 

4.6.2 Bornova İlçesi ziyaret edilen kentsel dış mekanlara 

seyahat mesafesi analizi 

Bornova Doğanlar ve Yıldırım Beyazıt Mahallesinde yapılan 

anketlerin sonuçlarına göre mahalle sakinleri kent ölçeğinde farklı tipte 

mekanları ziyaret etmek için farklı mesafelerde seyahat etmektedir 

(Çizelge 4-73). 

Çizelge 4-73 Bornova İlçesi ziyaret edilen kentsel dış mekanlara ortalama yürüyüş 
mesafesi 

Mahalle Mekan Tipi Ortalama Seyahat Mesafesi (m) 
Kıyı bandı 12.944,69 

Doğanlar 
Park 14.449,75 

Kıyı bandı 6.592,85 Yıldırım 
Beyazıt Park 10.773,54 
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4.6.3 Buca İlçesi ziyaret edilen kentsel dış mekanlara seyahat 

mesafesi analizi 

Buca Akıncılar Mahallesi sakinleri kent ölçeğinde hizmet veren 

parkları ziyaret etmek için ortalama 9.507,50 m. mesafelerde seyahat 

etmektedir. Dicle Mahallesinde mahalle sakinleri kent ölçeğinde farklı 

tipte kentsel dış mekanları ziyaret etmek için farklı mesafelerde seyahat 

etmektedir (Çizelge 4-74). 

Çizelge 4-74 Dicle Mahallesi ziyaret edilen kentsel dış mekanlara ortalama seyahat 
mesafesi. 

Mekan Tipi Ortalama Seyahat Mesafesi (m) 
Kıyı bandı 4.208,47 

Park 5.280,80 

 

4.6.4 Çiğli İlçesi ziyaret edilen kentsel dış mekanlara seyahat 

mesafesi analizi 

Çiğli İstasyonaltı Mahallesi sakinleri kent ölçeğinde hizmet veren 

parkları ziyaret etmek için ortalama 10.380,25 m., Şirintepe Mahallesi 

sakinleri ortalama 11.453,17 m., Gaziemir Emrez Mahallesi sakinleri 

9.853,94 m. mesafelerde seyahat etmektedir.  

Gaziemir Gazi Mahallesinde ankete katılanlar başka ilçelerde kent 

ölçeğinde hizmet veren kentsel dış mekanları ziyaret etmediklerini ifade 

etmiştir. 
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4.6.5 Karşıyaka İlçesi ziyaret edilen kentsel dış mekanlara 

seyahat mesafesi analizi 

Karşıyaka Adalet Mahallesinde mahalle sakinleri kent ölçeğinde 

farklı tipte kentsel dış mekanları farklı mesafelerde seyahat ederek 

ziyaret etmektedir (Çizelge 4-75). Anket sonuçlarına göre Karşıyaka 

Şemikler Mahallesi sakinleri kent ölçeğinde hizmet veren parkları ziyaret 

etmek için ortalama 8.133,66 m. seyahat etmektedir. 

Çizelge 4-75 Adalet Mahallesi ziyaret edilen kentsel dış mekanlara ortalama seyahat 
mesafesi. 

Mekan Tipi Ortalama Seyahat Mesafesi (m) 
Kıyı bandı 7.864,33 

Park 11.610,07 

 

4.6.6 Konak İlçesi ziyaret edilen kentsel dış mekanlara 

seyahat mesafesi analizi 

Konak Mecidiye Mahallesi sakinleri kent ölçeğinde hizmet veren 

parkları ziyaret etmek için ortalama 8.113,39 m. mesafelerde seyahat 

etmektedir. Konak Mithatpaşa Mahallesinde mahalle sakinleri kent 

ölçeğinde farklı tipte kentsel dış mekanları ziyaret etmek için farklı 

mesafelerde seyahat etmektedir (Çizelge 4-76). 

Çizelge 4-76 Mithatpaşa Mahallesi ziyaret edilen kentsel dış mekanlara ortalama 
seyahat mesafesi. 

Mekan Tipi Ortalama Seyahat Mesafesi (m) 
Park 5.784,69 

Yürüyüş alanı 4.755,01 
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4.6.7 Narlıdere İlçesi ziyaret edilen kentsel dış mekanlara 

seyahat mesafesi analizi 

Narlıdere Huzur Mahallesinde yapılan anketlerin sonuçlarına göre 

mahalle sakinleri kent ölçeğinde farklı tipte kentsel dış mekanları ziyaret 

etmek için farklı mesafelerde seyahat etmektedir (Çizelge 4-77). 

Çizelge 4-77 Huzur Mahallesi ziyaret edilen kentsel dış mekanlara ortalama seyahat 
mesafesi. 

Mekan Tipi Ortalama Seyahat Mesafesi (m) 
Kıyı bandı 10.094,65 

Park 4.264,95 

 

Anket sonuçlarına göre Narlıdere Ilıca Mahallesinde ankete 

katılanlar kent ölçeğinde hizmet veren kıyı bandını ziyaret etmek için 

ortalama 8.518,94 m. mesafede seyahat etmektedir. 

4.6.8 İzmir kenti ziyaret edilen kentsel dış mekanlara seyahat 

mesafesi analizi 

Mahallelerin kent ölçeğinde hizmet veren farklı kentsel dış mekan 

tiplerine seyahat mesafelerinin ortalamaları alınarak ilgili kentsel dış 

mekan tipine tüm kent için geçerli olan ortalama seyahat mesafesi 

saptanmıştır (Çizelge 4-78). 

Çizelge 4-78 İzmir kenti ziyaret edilen kentsel dış mekanlara ortalama seyahat mesafesi. 

Mekan Tipi Ortalama Seyahat Mesafesi (m) 
Kıyı bandı 8.370,65 

Park 7.752,87 
Yürüyüş alanı 4.755,01 
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4.7 Kent Ölçeğinde Ziyaret Edilen Kentsel Dış Mekan Hizmet 

Yarıçapı Analizi 

Mahallede kent ölçeğinde ziyaret edilen kentsel dış mekanların 

hizmet yarıçaplarının hesaplanmasında kullanılan yöntemlerin tümü 

araştırmada geliştirilmesi amaçlanan ve İzmir kenti ölçeğinde hizmet 

veren kentsel dış mekanların hizmet yarıçapı standartlarının 

belirlenmesinde kullanılabileceği düşünülen modeli oluşturmaktadır. 

Anket sonuçlarına göre İzmir kenti ölçeğinde hizmet veren kentsel 

dış mekanların hizmet yarıçapları anket yapılan konutların merkezinden 

ziyaret edilen kentsel dış mekanların merkezine ortofoto haritalar 

üzerinden çizilen doğrusal bir çizgi ile hesaplanmıştır. Konutlardan aynı 

kentsel dış mekana uzanan çizgilerin uzunluklarının ortalaması bu 

kentsel dış mekanların hizmet yarıçaplarını oluşturmaktadır. Kentsel dış 

mekan anket yapılan mahallenin bulunduğu ilçenin dışındaki diğer 

ilçelerdeki mahalle sakinleri tarafından da kullanılıyorsa kent ölçeğinde 

hizmet vermektedir. 

4.7.1 Balçova İlçesi kent ölçeğinde ziyaret edilen kentsel dış 

mekan hizmet yarıçapı analizi 

Balçova Eğitim ve Onur Mahallesinde ankete katılan mahalle 

sakinleri diğer ilçelerdeki kent ölçeğinde hizmet veren kentsel dış 

mekanları ziyaret etmemektedir. 



 161 

4.7.2 Bornova İlçesi kent ölçeğinde ziyaret edilen kentsel dış 

mekan hizmet yarıçapı analizi 

Bornova Doğanlar Mahallesi sakinleri kent ölçeğinde ziyaret 

ettikleri farklı tipte kentsel dış mekanlar farklı yarıçaplarda hizmet 

etmektedir (Çizelge 4-79). 

Çizelge 4-79 Doğanlar Mahallesi kent ölçeğinde ziyaret edilen kentsel dış mekanların 
hizmet yarıçapı. 

Mekan Tipi Mekan Adı Mahalle Hizmet 
Yarıçapı (m) 

Kıyı bandı Mustafa Kemal Bulvarı kıyı 
bandı Mithatpaşa 13.699,71 

Kıyı bandı Mustafa Kemal Bulvarı kıyı 
bandı Barbaros 12.189,66 

Park Turgut Özal Rekreasyon alanı Adalet 6.816,44 
Park İnciraltı Gençlik Merkezi Bahçelerarası 18.810,59 
Park Atatürk parkı Barbaros(Bornova) 4.639,74 

 

Yıldırım Beyazıt Mahallesi anket katılımcılarının kent ölçeğinde 

ziyaret ettikleri farklı tipte kentsel dış mekanlar farklı hizmet 

yarıçaplarında hizmet etmektedir (Çizelge 4-80). 

Çizelge 4-80 Yıldırım Beyazıt Mahallesi kent ölçeğinde ziyaret edilen kentsel dış 
mekanların hizmet yarıçapı. 

Mekan Tipi Mekan Adı Mahalle Hizmet Yarıçapı 
(m) 

Kıyı bandı Mustafa Kemal Bulvarı kıyı bandı Mithatpaşa 7.355,90 
Kıyı bandı Mustafa Kemal Bulvarı kıyı bandı Barbaros 5.829,80 

Park İnciraltı Gençlik Merkezi Bahçelerarası 13.052,15 
Park Şirinyer parkı İnkılap 6.021,46 
Park Turgut Özal rekreasyon alanı Adalet 2.895,86 
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4.7.3 Buca İlçesi kent ölçeğinde ziyaret edilen kentsel dış 

mekan hizmet yarıçapı analizi 

Buca Akıncılar Mahallesi sakinlerinin kent ölçeğinde ziyaret ettiği 

kentsel dış mekanlardan park mekan tipinde sınıflandırılan İnciraltı 

Gençlik Merkezi ortalama 9.507,50 m. yarıçapta tüm İzmir kentine 

hizmet etmektedir. 

Buca Dicle Mahallesinde ankete katılanlar kent ölçeğinde ziyaret 

ettikleri farklı kentsel dış mekan tipleri farklı hizmet yarıçaplarında 

hizmet vermektedir (Çizelge 4-81). 

Çizelge 4-81 Dicle Mahallesi kent ölçeğinde ziyaret edilen kentsel dış mekanların 
hizmet yarıçapı. 

Mekan Tipi Mekan Adı Mahalle Hizmet 
Yarıçapı (m) 

Kıyı bandı Mustafa Kemal Bulvarı kıyı 
bandı Mithatpaşa 4.704,59 

Kıyı bandı Mustafa Kemal Bulvarı kıyı 
bandı Barbaros 3.712,35 

Park İnciraltı Gençlik Merkezi Bahçelerarası 10.630,48 
Park Şirinyer parkı İnkılap 1.268,54 

 

4.7.4 Çiğli İlçesi kent ölçeğinde ziyaret edilen kentsel dış 

mekan hizmet yarıçapı analizi 

Çiğli İstasyonaltı Mahallesi sakinlerinin kent ölçeğinde ziyaret 

ettiği kentsel dış mekanlardan park mekan tipinde sınıflandırılan Turgut 

Özal rekreasyon alanı ortalama 10.380,25 m., Şirintepe Mahallesi 

sakinlerinin kent ölçeğinde ziyaret ettiği kentsel dış mekanlardan park 

mekan tipinde sınıflandırılan Atatürk parkı ortalama 13.011,58 m, 
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İnciraltı Gençlik Merkezi ortalama 9.894,77 m yarıçapta, yine Gaziemir 

Emrez Mahallesi sakinlerinin kent ölçeğinde ziyaret ettiği kentsel dış 

mekanlardan park mekan tipinde sınıflandırılan İnciraltı Gençlik merkezi 

ortalama 9.853,94 m. yarıçapta İzmir kenti ölçeğinde hizmet etmektedir. 

4.7.5 Gaziemir İlçesi kent ölçeğinde ziyaret edilen kentsel dış 

mekan hizmet yarıçapı analizi 

Gaziemir Gazi Mahallesinde ankete katılan mahalle sakinleri diğer 

ilçelerdeki kent ölçeğinde hizmet veren kentsel dış mekanları ziyaret 

etmemektedir. 

4.7.6 Karşıyaka İlçesi kent ölçeğinde ziyaret edilen kentsel 

dış mekan hizmet yarıçapı analizi 

Karşıyaka Adalet Mahallesi anket katılımcılarının kent ölçeğinde 

ziyaret ettikleri farklı tipte kentsel dış mekanların farklı hizmet 

yarıçaplarına sahip olduğu belirlenmiştir (Çizelge 4-82). 

Çizelge 4-82 Adalet Mahallesi kent ölçeğinde ziyaret edilen kentsel dış mekanların 
hizmet yarıçapı. 

Mekan Tipi Mekan Adı Mahalle Hizmet 
Yarıçapı (m) 

Kıyı bandı Mustafa Kemal Bulvarı kıyı 
bandı Mithatpaşa 8.604,21 

Kıyı bandı Mustafa Kemal Bulvarı kıyı 
bandı Barbaros 7.124,46 

Park İnciraltı Gençlik Merkezi Bahçelerarası 12.850,90 
Park Şirinyer parkı İnkılap 7.887,57 

 

Karşıyaka Şemikler Mahallesi sakinlerinin kent ölçeğinde ziyaret 

ettiği kentsel dış mekanlardan park mekan tipinde sınıflandırılan İnciraltı 



 164 

Gençlik merkezi ortalama 8.641,58 m., ve park tipindeki Turgut Özal 

Rekreasyon alanı 6.863,87 m. yarıçapta tüm kent halkına hizmet 

vermektedir. 

4.7.7 Konak İlçesi kent ölçeğinde ziyaret edilen kentsel dış 

mekan hizmet yarıçapı analizi 

Konak Mecidiye Mahallesi sakinlerinin kent ölçeğinde ziyaret 

ettiği kentsel dış mekanlardan park mekan tipinde olan İnciraltı Gençlik 

merkezi ortalama 7.336,24 m., yine park tipindeki Şht. Er Gökhan 

Küçükyoldaş parkı 9.667,68 m. yarıçapta tüm kent halkına hizmet 

vermektedir. 

Konak Mithatpaşa Mahallesi anket katılımcılarının kent ölçeğinde 

ziyaret ettikleri farklı tipte kentsel dış mekanların hizmet yarıçaplarında 

da farklılıklar olduğu saptanmıştır (Çizelge 4-83). 

Çizelge 4-83 Mithatpaşa Mahallesi kent ölçeğinde ziyaret edilen kentsel dış mekanların 
hizmet yarıçapı. 

Mekan Tipi Mekan Adı Mahalle Hizmet 
Yarıçapı (m) 

Park 57 Sokak parkı Kemalpaşa 14.433,62 
Park Adile Naşit parkı Barbaros 1.440,93 
Park İnciraltı Gençlik merkezi Bahçelerarası 5.711,28 
Park Onur park Onur 4.636,01 

Yürüyüş alanı Hipodrom yürüyüş alanı Akıncılar 4.755,01 

 



 165 

4.7.8 Narlıdere İlçesi kent ölçeğinde ziyaret edilen kentsel dış 

mekan hizmet yarıçapı analizi 

Narlıdere Huzur Mahallesi sakinlerinin kent ölçeğinde ziyaret 

ettikleri farklı tipte kentsel dış mekanların farklı hizmet yarıçaplarına 

sahiptir (Çizelge 4-84). 

Çizelge 4-84 Huzur Mahallesi kent ölçeğinde ziyaret edilen kentsel dış mekanların 
hizmet yarıçapı. 

Mekan Tipi Mekan Adı Mahalle Hizmet 
Yarıçapı (m) 

Kıyı bandı Mustafa Kemal Bulvarı kıyı 
bandı Mithatpaşa 9.365,84 

Kıyı bandı Mustafa Kemal Bulvarı kıyı 
bandı Barbaros 10.823,46 

Park İnciraltı Gençlik Merkezi Bahçelerarası 4.264,95 

 

Narlıdere Ilıca Mahallesi sakinlerinin kent ölçeğinde ziyaret ettiği 

kentsel dış mekanlardan kıyı bandı mekan tipinde sınıflandırılan Mustafa 

Kemal Bulvarı kıyı bandının Mithatpaşa Mahallesindeki bölümü 

ortalama 7.780,31 m., Barbaros Mahallesindeki bölümü ortalama 

9.257,58 m. yarıçapta İzmir kenti ölçeğinde hizmet vermektedir. 

4.7.9 İzmir kenti kent ölçeğinde ziyaret edilen kentsel dış 

mekan hizmet yarıçapı analizi 

Mahallelerin kent ölçeğinde hizmet veren kentsel dış mekanlara 

ilişkin hizmet yarıçaplarının ortalamaları alınarak ilgili kentsel dış 

mekanın tüm kent için geçerli olan ortalama hizmet yarıçapı 

belirlenmiştir (Çizelge 4-85). 
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Çizelge 4-85 İzmir kenti ölçeğinde ziyaret edilen kentsel dış mekanların hizmet 
yarıçapı. 

Mekan Tipi Mekan Adı Mahalle Hizmet 
Yarıçapı (m) 

Kıyı bandı Mustafa Kemal Bulvarı kıyı 
bandı Mithatpaşa 8.585,09 

Kıyı bandı Mustafa Kemal Bulvarı kıyı 
bandı Barbaros (Konak) 8.156,22 

Park 57 Sokak parkı Kemalpaşa 14.433,62 
Park Adile Naşit parkı Barbaros (Konak) 1.440,93 

Park Atatürk parkı 
Barbaros 
(Bornova) 

8.825,66 

Park İnciraltı Gençlik Merkezi Bahçelerarası 8.171,74 
Park Onur park Onur 4.636,01 

Park Şht. Er Gökhan Küçükyoldaş 
parkı Atıfbey 9.667,68 

Park Şirinyer parkı İnkılap 3.163,87 
Park Turgut Özal rekreasyon alanı Adalet 6.119,36 

Yürüyüş alanı Hipodrom yürüyüş alanı Akıncılar 4.755,01 

 

4.8 Gereksinim Duyulan Kentsel Dış Mekan Analizi 

Mahallede en çok gereksinim duyulan kentsel dış mekanların 

boyutlarının hesaplanması için geliştirilen yöntem ve formüller 

araştırmada oluşturulması amaçlanan, İzmir kentinde kentsel dış mekan 

standartlarının belirlenmesinde kullanılabileceği düşünülen modeli 

oluşturmaktadır. Anket çalışmasına katılanlara mahallelerinde 

gereksinim duydukları ve eksikliğini hissettikleri kentsel dış mekanların 

neler olduğunun belirlenmesine yönelik soru yöneltilmiştir. Ankete 

katılanlardan mahallelerinde gereksinim duyulan üç kentsel dış mekanı 

verilenler arasından seçmeleri istenmiştir. Mahallelerinde yapılmasını 
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talep ettikleri kentsel dış mekanlardan ilk sırada söylenenlerin ilgili 

mahallede gereksinim duyulan boyutu saptanmıştır. 

Mahallelerde önem derecesi yönünden ilk sırada talep edilen 

kentsel dış mekanlar çocuk oyun alanı, basketbol sahası, futbol sahası, 

olarak söylenmiştir. Çocuk oyun alanı yaşı olarak 1 ile 9 yaş grubu kabul 

edilmiştir. Mahallede gereksinim duyulan çocuk oyun alanı 

büyüklüğünün hesaplanmasında mahalle nüfusu, mahalle yüzölçümü, 

mahalledeki 1-9 yaş grubundaki çocuk sayısı verileri kullanılmıştır. 

Nüfusta 1-9 yaş grubundaki çocuk sayısı oranı ile hanedeki 1-9 yaş 

grubundaki çocuk sayısı, bir mahalle sakinine düşen mahalle alanı 

gereksinim duyulan çocuk oyun alanının hesaplanmasında kullanılan 

diğer verilerdir. Alan birimleri m2, nüfus verileri birimi kişi olarak 

tanımlanmıştır. 

Mahalle nüfusu= nM  Mahalle yüzölçümü= yM  

Hane sayısı= sH   Hane nüfusu= nH  

Bir mahalle nüfusuna düşen mahalle alanı maMN = ny MM ÷  

Mahalledeki 1-9 yaş grubundaki çocuk sayısı= 91−MÇS  

Mahallede 1-9 yaş grubundaki çocuk sayısı oranı 
nor MMÇSMÇS ÷= −− 9191  

Hanede 1-9 yaş grubundaki çocuk sayısı sHMÇSHÇS ÷= −− 9191  

Yukarıdaki veriler kullanılarak mahallede çocuk oyun alanında 

oynayacak yaştaki (1-9 yaş) her çocuğa düşen çocuk oyun alanı, 

mahallede gereksinim duyulan toplam çocuk oyun alanı büyüklüğü (1-9 

yaş grubundaki çocuklar için gerekli toplam çocuk oyun alanı), 1-9 yaş 

grubunda 500 çocuk için gerekli çocuk oyun alanı büyüklüğü, 1-9 yaş 
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grubunda 500 çocuk için gerekli çocuk oyun alanının hizmet yarıçapı 

hesaplanmıştır. Hesaplama için aşağıdaki formüller geliştirilmiştir. 

1-9 yaş grubundaki her çocuğa düşen oyun alanı 
( ) mançoa MSMMÇSÇO ×÷= −− 9191  

Mahallede 1-9 yaş grubundaki çocuklar için gerekli toplam çocuk oyun 
alanı 919191 −−− ×= MÇSÇOMÇO çoaçoa  

1-9 yaş grubunda 500 çocuk için gerekli çocuk oyun alanı 
( ) 919191 500500 −−− ÷×= MÇSMÇOÇO çoaçoa  

1-9 yaş grubunda 500 çocuk için gerekli çocuk oyun alanının hizmet 
yarıçapı ( )[ ] 14,3500500 919191 ÷÷×= −−− çoayçoaçoa MÇOMÇOHYÇO  

1000 mahalle nüfusu için gerekli çocuk oyun alanı 
( ) nçoaçoa MMÇOMN ÷×= −− 9191 10001000  

4.8.1 Balçova Bornova Buca ve Çiğli ilçelerinde gereksinim 

duyulan kentsel dış mekan analizi 

Balçova Eğitim ve Onur, Bornova Doğanlar ve Yıldırım Beyazıt, 

Buca Akıncılar ve Dicle, Çiğli İstasyonaltı ve Şirintepe Mahallesinde 

ankete katılanlar en çok gereksinim duyulan kentsel dış mekanın çocuk 

oyun alanı olduğunu belirtmiştir. İlgili veriler kullanılarak mahallelerde 

1-9 yaş grubunda çocuk başına düşen oyun alanı, mahallede 1-9 yaş 

grubundaki çocuklar için gereksinim duyulan toplam çocuk oyun alanı, 

1-9 yaş grubunda 500 çocuğun gereksinim duyduğu çocuk oyun alanı, 1-

9 yaş grubunda 500 çocuğun gereksinim duyduğu çocuk oyun alanının 

hizmet yarıçapı, 1000 nüfus için gerekli çocuk oyun alanı belirlenmiştir. 

1-9 yaş grubundaki çocuk sayısı Eğitim Mahallesinde 1.590, Onur 

Mahallesinde 1.750, Doğanlar Mahallesinde 2.369, Yıldırım Beyazıt 

Mahallesinde 1.148, Akıncılar Mahallesinde 1129, Dicle Mahallesinde 
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579, İstasyonaltı Mahallesinde 1.190, Şirintepe Mahallesinde 1.469’dur 

(Çizelge 4-86). 

Çizelge 4-86 Balçova, Bornova, Buca, Çiğli İlçelerinde gereksinim duyulan çocuk oyun 
alanının hesaplanması. 

Mahalle ÇOçoa1-9 MÇOçoa1-9 ÇO500çoa1-9 HYÇO500çoa1-9 MN1000çoa1-9 
Eğitim 4,49 7.150,44 2.248,57 243,77 493,67 
Onur 2,52 4.422,94 1.263,69 202,97 249,79 

Doğanlar 74,35 1.76149 37.177,92 593,98 1.3621,17 
Y. Beyazıt 2,44 2.802,19 1.220,46 172,98 278,18 
Akıncılar 11,83 13.363,21 5.918,16 329,16 1.561,12 

Dicle 5,45 3.159,98 2.728,83 225,24 714,28 
İstasyonaltı 37,25 44.338,79 18.629,75 553,94 5.180,98 
Şirintepe 7,22 10.611,22 3.611,71 254,67 961,94 

 

4.8.2 Gaziemir Karşıyaka Konak Narlıdere ilçelerinde 

gereksinim duyulan kentsel dış mekan analizi 

Gaziemir Emrez Mahallesinde en çok gereksinim duyulan kentsel 

dış mekan olarak futbol sahası gösterilmiştir. 

Mahalle nüfusu, mahalle yüzölçümü, mahalledeki 10-44 yaş grubu 

birey sayısı, gün uzunluğu, 1 futbol sahası alanı, futbol oyun süresi, 

oyundaki oyuncu sayısı, anketlerde futbol sahasını gereksinim duyulan 

kentsel dış mekan olarak gösteren kişi sayısı, anket yapılan hane sayısı, 

hanedeki birey sayısı, mahallede gereksinim duyulan futbol sahası 

saptanmasında kullanılan verilerdir. Alan birimleri m2, nüfus verileri 

birimi kişi, zaman birimi dk., futbol oynama yaşı 10 ile 44 arasında, oyun 

süresinin 105 dk., oyuncu sayısının 22 olduğu kabul edilmiştir. 

Mahalle nüfusu= nM  Mahalle yüzölçümü= yM  
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Mahalledeki 10-44 yaş grubundaki birey sayısı= 4410−MBS  

Gün uzunluğu (21 Haziran)= hGU 21 =911 dk. 

1 bir futbol sahası alanı= aFS  

Futbol oyun süresi sFO = 105 dk. 

Oyundaki oyuncu sayısı osO = 22 

Futbol sahasını gereksinim duyulan kentsel dış mekan olarak gösteren 
kişi (hane) sayısı= ksFGG  

Anket yapılan hane sayısı= hsA  

Hane sayısı= sH   Hane nüfusu= nH  

Bu veriler esas alınarak 1 futbol sahasını bir günde kullanan kişi 

sayısı, gerekli olan futbol sahası adeti, gerekli futbol sahası alanı, 1.000 

nüfus için gerekli futbol sahası alanı, 1 futbol sahasının hitap ettiği nüfus, 

1 futbol sahasının hizmet ettiği alan, 1 futbol sahasının hizmet yarıçapı 

hesaplanmıştır. Hesaplama için aşağıdaki formüller geliştirilmiştir. 

1 futbol sahasını bir günde kullanan kişi sayısı 
( ) osshks OFOGUFSK ×÷= 21  

Gerekli olan futbol sahası adeti 
( ) ( ) ( ) ksnnhsksnad FSKMMBSHAFGGMGFS ÷÷××÷×= −4410  

Gerekli futbol sahası alanı aada FSGFSGFS ×=  

1.000 nüfus için gerekli futbol sahası alanı 
( ) nafsa MGFSMN ÷×= 000.11000  

1 futbol sahasının hizmet ettiği nüfus adnhn GFSMFS ÷=  

1 futbol sahasının hizmet ettiği alan adyha GFSMFS ÷=  

1 futbol sahasının hizmet yarıçapı 14,3÷= hahy FSFS  

Gaziemir Emrez Mahallesinde anketlerin değerlendirmesi sonucu 

ankete katılanların mahallelerinde en çok futbol sahasına gereksinim 
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duydukları ortaya çıkmıştır. Futbol sahasını gereksinim duyulan alan 

olarak gösteren kişi (hane) sayısı 3 tür (Çizelge 4-87). 

Çizelge 4-87 Emrez Mahallesinde gereksinim duyulan futbol sahasının hesaplanması. 

FSKksS GFSad GFSa MN1000fsa FShn FSha FShy 
190,87 1,07 7.888,24 1.702,61 4.316,88 5.72147 426,86 

 

Gaziemir Gazi, Karşıyaka Adalet ve Şemikler, Konak Mecidiye ve 

Mithatpaşa, Narlıdere Huzur Mahallesinde anketlerin değerlendirmesi 

sonucu ankete katılanların mahallelerinde en çok çocuk oyun alanına 

gereksinim duydukları ortaya çıkmıştır. 1-9 yaş grubundaki çocuk sayısı 

Gazi Mahallesinde 795, Adalet Mahallesinde 2.586, Şemikler 

Mahallesinde 2.168, Mecidiye Mahallesinde 49, Mithatpaşa 

Mahallesinde 552, Huzur Mahallesinde 1056’dır (Çizelge 4-88). Bu 

değerler hesaplanırken Huzur Mahallesi sınırları içinde yer alan askeri 

bölge ve orman alanlarının mahalle yüzölçümünden çıkartılması ile elde 

edilen yüzölçümü değeri kullanılmıştır. 

Çizelge 4-88 Gaziemir, Karşıyaka, Konak İlçelerinde gereksinim duyulan çocuk oyun 
alanının hesaplanması. 

Mahalle ÇOçoa1-9 MÇOçoa1-9 ÇO500çoa1-9 HYÇO500çoa1-9 MN1000çoa1-9 
Gazi 16,73 13.305,34 8.368,13 373,76 2.311,56 

Adalet 21,09 54.559,75 10.549,06 346,47 3.529,55 
Şemikler 8,04 17.446,99 4.023,75 283,85 1.014,89 
Mecidiye 2,35 115,16 1.175,11 256,22 177,44 

Mithatpaşa 1,86 1.031,39 934,23 263,23 122,43 
Huzur 5,20 5.494,48 2.601,55 248,58 602,46 
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Narlıdere Ilıca mahallesinde en çok gereksinim duyulan kentsel dış 

mekan olarak basketbol sahası gösterilmiştir. 

Mahalle nüfusu, mahalle yüzölçümü, mahalledeki 10-44 yaş 

grubundaki birey sayısı, gün uzunluğu, 1 basketbol sahası alanı, 

basketbol oyun süresi, oyundaki oyuncu sayısı, anketlerde basketbol 

sahasını gereksinim duyulan kentsel dış mekan olarak gösteren kişi 

sayısı, hane sayısı, anket yapılan hane sayısı, hanedeki birey sayısı 

mahallede gereksinim duyulan basketbol sahası saptanmasında kullanılan 

verileri oluşturmaktadır. Alan birimleri m2, nüfus verileri birimi kişi, 

zaman birimi dk., basketbol oynama yaşı 10 ile 44 arasında, oyun süresi 

55 dk., oyuncu sayısı 10 olarak kabul edilmiştir. 

Mahalle nüfusu= nM  Mahalle yüzölçümü= yM  

Mahalledeki 10-44 yaş grubundaki birey sayısı= 4410−MBS  

Gün uzunluğu(21 Haziran)= hGU 21 = 911 dk. 

1 bir basketbol sahası alanı= aBS  

Basketbol oyun süresi ( )sBO = 55 dk. 

Oyundaki oyuncu sayısı ( )osO = 10 

Basketbol sahasını gereksinim duyulan kentsel dış mekan olarak gösteren 
kişi (hane) sayısı= ksBGG  

Anket yapılan hane sayısı= hsA  

Hane sayısı= sH   Hane nüfusu= nH  

Bu veriler esas alınarak 1 basketbol sahasını bir günde kullanan kişi 

sayısı, gerekli olan basketbol sahası adeti, gerekli basketbol sahası alanı, 

1.000 nüfus için gerekli basketbol sahası alanı, 1 basketbol sahasının 

hitap ettiği nüfus, 1 basketbol sahasının hizmet ettiği alan, 1 basketbol 
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sahasının hizmet yarıçapı hesaplanmıştır. Hesaplama için aşağıdaki 

formüller geliştirilmektedir. 

1 basketbol sahasını bir günde kullanan kişi sayısı 
( ) osshks OFOGUBSK ×÷= 21  

Gerekli olan basketbol sahası adeti 
( ) ( ) ( ) ksnnhsksnad BSKMMBSHABGGMGBS ÷÷××÷×= −4410  

Gerekli basketbol sahası alanı aada BSGBSGBS ×=  

1.000 nüfus için gerekli basketbol sahası alanı 
( ) nabsa MGBSMN ÷×= 000.1000.1  

1 basketbol sahasının hizmet ettiği nüfus adnhn GBSMBS ÷=  

1 basketbol sahasının hizmet ettiği alan adyha GBSMBS ÷=  

1 basketbol sahasının hizmet yarıçapı 14,3÷= hahy BSBS  

Bu değerler hesaplanırken Ilıca Mahallesi sınırları içinde yer alan 

orman alanlarının mahalle yüzölçümünden çıkartılması ile elde edilen 

yüzölçümü değeri kullanılmıştır. 

Narlıdere Ilıca Mahallesinde anketlerin değerlendirmesi sonucu 

ankete katılanların mahallelerinde en çok basketbol sahasına gereksinim 

duydukları ortaya çıkmıştır. Basketbol sahasını gereksinim duyulan alan 

olarak gösteren kişi (hane) sayısı ise 2’dir (Çizelge 4-89). 

Çizelge 4-89 Ilıca Mahallesinde gereksinim duyulan basketbol sahasının hesaplanması. 

BSKksS GBSad GBSa MN1000fsa BShn BSha BShy 
165,63 3,13 1.141,61 158,84 2.291,56 225.246 267,83 
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4.9 Gereksinim Duyulan Otopark Alanı Analizi 

Mahallede gereksinim duyulan otopark alanı boyutlarının 

hesaplanmasında kullanılan yöntem ve formüller araştırmada 

geliştirilmesi amaçlanan ve İzmir kentinde gereksinim duyulan otopark 

alanı boyutları standartlarının belirlenmesinde kullanılabileceği 

düşünülen modeli oluşturmaktadır. 

Tüm kentlerde olduğu gibi İzmir’de de nüfus artışına paralel olarak 

araç sayılarında sürekli artış olmuştur. 1975-2002 yıları arasında İzmir 

ilinde otomobil sayıları 15,17 kat artmıştır (Çizelge 4-90). 

Çizelge 4-90 İzmir ili 1975-2002 yılları arası otomobil sayısındaki değişim (İzmir 
Büyükşehir Belediyesi, 2002). 

Yıl Otomobil Sayısı Yıl 
Otomobil 

Sayısı Yıl 
Otomobil 

Sayısı Yıl 
Otomobil 

Sayısı 
Oca.75 26631 Oca.83 63060 Oca.91 163487 Oca.99 348533 
Haz.75 29932 Haz.83 64422 Haz.91 168140 Haz.99 356192 
Oca.76 33233 Oca.84 66675 Oca.92 187289 Oca.00 368897 
Haz.76 36370 Haz.84 68927 Haz.92 199237 Haz.00 386471 
Oca.77 40032 Oca.85 71449 Oca.93 215884 Oca.01 407256 
Haz.77 42774 Haz.85 73971 Haz.93 227775 Haz.01 406773 
Oca.78 45522 Oca.86 78633 Oca.94 238298 Oca.02 405366 
Haz.78 48269 Haz.86 83294 Haz.94 242535 Haz.02 404242 
Oca.79 50947 Oca.87 114527 Oca.95 247233 
Haz.79 53261 Haz.87 123726 Haz.95 249415 
Oca.80 55574 Oca.88 124368 Oca.96 252126 
Haz.80 56784 Haz.88 124145 Haz.96 253450 
Oca.81 57994 Oca.89 127348 Oca.97 261618 
Haz.81 59204 Haz.89 128349 Haz.97 294517 
Oca.82 60451 Oca.90 139778 Oca.98 330420 
Haz.82 61698 Haz.90 149176 Haz.98 337930 
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Araştırma ilçelerindeki araç sayıları ile ilgili veriler esas alınarak 

araştırma alanı mahallelerde ikamet edenlerin sahip olduğu araç sayıları 

hesaplanmıştır (Çizelge 4-91). Motosiklet: M, Otomobil:  O,

 Minibüs: M1, Otobüs: O1 , Kamyonet: K, Kamyon:K1 

olarak kodlanmıştır. 

Çizelge 4-91 Araştırma alanında mevcut araç sayıları (İzmir Emniyet Müdürlüğü, 
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, 2002’den uyarlanmıştır). 

İlçe-
Mahalle 

M O M1 O1 K K1 Toplam 

Balçova 94 2291 40 13 403 63 2904 
Eğitim 19 460 8 3 81 13 584 
Onur 23 558 10 3 98 15 708 

Bornova 1695 30949 761 690 7642 2020 43757 
Doğanlar 43 784 19 17 193 51 1107 

Y. Beyazıt 42 758 19 17 187 49 1072 
Buca 504 15824 397 299 3366 604 20994 

Akıncılar 13 419 11 8 89 16 556 
Dicle 7 219 6 4 47 8 291 
Çiğli 389 8258 187 167 1380 288 10669 

İstasyonaltı 30 642 15 13 107 22 829 
Şirintepe 37 777 18 16 130 27 1005 
Gaziemir 3082 16309 483 350 3085 1244 24553 

Emrez 171 906 27 19 171 69 1363 
Gazi 242 1282 38 28 242 98 1930 

Karşıyaka 1885 39959 906 807 6680 1396 51633 
Adalet 51 1090 25 22 182 38 1408 

Şemikler 66 1396 32 28 233 49 1804 
Konak 41652 220423 6529 4727 41699 16815 331845 

Mecidiye 37 198 6 4 38 15 298 
Mithatpaşa 463 2450 73 53 464 187 3690 
Narlıdere 56 1375 24 8 242 38 1743 

Huzur 11 274 5 2 48 8 348 
Ilıca 9 229 4 1 40 6 290 
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Gereksinim duyulan otopark ve özürlü otoparkı sayılarının 

hesaplanmasında mahalle nüfusu, hane sayısı, hane nüfusu, anket 

yapılan hane sayısı, anket yapılan hanelerin sahip olduğu otomobil 

sayısı, bir otomobil için gerekli otopark alanı ve mahalledeki özürlü 

sayısı ile ilgili veriler kullanılmıştır. Alan birimleri m2, nüfus 

verileri birimi kişi, bir otomobil için gerekli otopark alanı 25 m2 

olarak kabul edilmiştir. 

Mahalle nüfusu= nM ,   Hane sayısı= sH , Hane nüfusu= nH  

Anket yapılan hane sayısı= hsA  

Anket yapılan hanelerin sahip olduğu otomobil sayısı= osAH  

Bir otomobil için gerekli otopark alanı= oaO  

Mahalledeki özürlü sayısı= ösM  

Bu verilerden yola çıkılarak mahallede mevcut otomobil sayısı, bir 

hanenin sahip olduğu otomobil sayısı, 1.000 nüfusun sahip olduğu 

otomobil sayısı, mahallede gereksinim duyulan otopark alanı, mahallede 

mevcut özürlü aracı (otoparkı) sayısı, 1.000 otopark içindeki özürlü 

otoparkı sayısı hesaplanmıştır. Hesaplama için aşağıdaki formüller 

geliştirilmiştir. 

Mahallede mevcut otomobil sayısı ( ) hsossos AAHHM ÷×=  

Bir hanenin sahip olduğu otomobil sayısı hsosos AAHH ÷=  

1.000 nüfusun sahip olduğu otomobil sayısı 
( ) nosos MMMN ÷×= 1000000.1  

Mahallede gereksinim duyulan otopark alanı osoaoa MOGM ×=  

Mahallede mevcut özürlü araç (otoparkı) sayısı 
( ) osnösot MMMMÖ ×÷=  
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1.000 otopark içindeki özürlü otoparkı sayısı 
( ) osotöot MÖOT ÷×= 000.1000.1  

Araştırma alanı mahallelerinde mevcut araçlar için yeterli sayıda 

otoparkların belirlenmesi, yollara araçların park etmesini engelleyecektir. 

Uygun mesafelerde konumlandırılacak bölge otoparkları konutlardan 

kısa sürede ulaşımı sağlayacaktır. 

4.9.1 Balçova Bornova Buca Çiğli ilçelerinde gereksinim 

duyulan otopark alanı analizi 

Balçova Eğitim ve Onur, Bornova Doğanlar ve Yıldırım Beyazıt, 

Buca Akıncılar ve Dicle, Çiğli İstasyonaltı ve Şirintepe Mahallelerindeki 

otomobil sayısı, hanelere ve 1.000 nüfusa karşılık gelen otomobil 

sahiplik oranı, ihtiyaç duyulan otopark alanı büyüklüğü ve mevcut özürlü 

otoparkı sayısı hesaplanmıştır. Anket yapılan hanelerin sahip olduğu 

otomobil sayısı Eğitim Mahallesinde 2, Onur Mahallesinde 3, Doğanlar 

ve Yıldırım Beyazıt Mahallesinde 12, Akıncılar Mahallesinde 14, Dicle 

Mahallesinde 3, İstasyonaltı Mahallesinde 4 ve Şirintepe Mahallesinde 2 

dir. Mahalledeki özürlü sayısı Eğitim Mahallesinde 22, Onur 

Mahallesinde 18, Doğanlar Mahallesinde 42, Yıldırım Beyazıt 

Mahallesinde 10, Akıncılar Mahallesinde 15, Dicle Mahallesinde 8, 

İstasyonaltı Mahallesinde 55 ve Şirintepe Mahallesinde 64’dür (Çizelge 

4-92). 



 178 

Çizelge 4-92 Balçova, Bornova, Buca ve Çiğli İlçeleri araştırma mahalleleri ihtiyaç 
duyulan otopark alanlarının hesaplanması 

Mahalle Mos Hos MN1000os GMoa MÖot OT1000öot 
Eğitim 1.808,80 0,40 124,88 45.220 2,74 1,51 
Onur 2.355,43 0,42 133,03 58.885,71 2,39 1,01 

Doğanlar 1.101,38 0,37 85,16 27.534,38 3,57 3,24 
Yıldırım 
Beyazıt 1.099,74 0,38 109,17 27.493,55 1,09 0,99 

Akıncılar 1.038,19 0,43 121,28 25.954,69 1,81 1,75 
Dicle 218,82 0,17 49,46 5.470,58 0,39 1,80 

İstasyonaltı 1.210,50 0,50 141,44 30.262,50 7,77 6,42 
Şirintepe 651,55 0,22 59,06 16.288,88 3,78 5,80 

 

4.9.2 Gaziemir Karşıyaka Konak Narlıdere ilçelerinde 

gereksinim duyulan otopark alanı analizi 

Gaziemir Emrez ve Gazi, Karşıyaka Adalet ve Şemikler, Konak 

Mecidiye ve Mithatpaşa, Narlıdere Huzur ve Ilıca Mahallesindeki 

otomobil sayısı, 1.000 nüfusa ve hanelere karşılık gelen otomobil 

sahiplik oranı, ihtiyaç duyulan otopark alanı büyüklüğü ve mevcut özürlü 

otoparkı sayısı saptanmıştır. Anket yapılan hanelerin sahip olduğu 

otomobil sayısı Emrez Mahallesinde 1, Gazi Mahallesinde 2, Adalet 

Mahallesinde 11 ve Şemikler Mahallesinde 13, Mecidiye Mahallesinde 6, 

Mithatpaşa Mahallesinde 53, Huzur Mahallesinde 4 ve Ilıca 

Mahallesinde 3 dür. Mahalledeki özürlü sayısı Emrez Mahallesinde 20, 

Gazi Mahallesinde 6, Adalet Mahallesinde 12 ve Şemikler Mahallesinde 

15, Mecidiye Mahallesinde 1, Mithatpaşa Mahallesinde 15, Huzur 

Mahallesinde 12 ve Ilıca Mahallesinde 10’dur (Çizelge 4-93). 
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Çizelge 4-93 Gaziemir, Karşıyaka, Konak ve Narlıdere İlçeleri araştırma mahalleleri 
ihtiyaç duyulan otopark alanlarının hesaplanması 

Mahalle Mos Hos MN1000os GMoa MÖot OT1000öot 
Emrez 215,80 0,20 46,57 5395 0,93 4,31 
Gazi 508,66 0,33 88,37 12.716,66 0,53 1,04 

Adalet 1.256,13 0,30 81,26 31.403,47 0,97 0,77 
Şemikler 1.488,78 0,28 86,60 37.219,56 1,29 0,87 
Mecidiye 128,72 0,54 198,34 3.218,18 0,19 1,54 

Mithatpaşa 1.171,21 0,40 139,03 29.280,49 2,08 1,78 
Huzur 1.538,85 0,57 168,73 38.471,42 2,02 1,31 
Ilıca 1.352,4 0,60 188,17 33.810 1,88 1,39 

 

4.10 Mahalle Alanı Bütününde TAKS ve KAKS Analizi 

Mahalle alanı bütününde TAKS ve KAKS hesaplanmasında 

kullanılan yöntem ve formüller araştırmada geliştirilmesi amaçlanan ve 

İzmir kentinde mahalle alanı bütününde TAKS ve KAKS standartlarının 

belirlenmesinde kullanılabileceği düşünülen modeli tanımlamaktadır. 

Yapı taban alanının yapı parseline oranı olan TAKS ve kat alanları 

toplamının yapı parseline oranı olan KAKS değerleri kentte açık alan-

yapı alanı arasındaki ilişkileri ortaya koymaktadır. Bu oranlar kentin 

düzenli gelişiminde önemli bir basamağı oluşturmaktadır. Geniş 

perspektifte TAKS, yerleşimdeki hane sayısı, sosyal konut büyüklüğü, 

kat yüksekliği, yerleşim yüzölçümü; KAKS hane sayısı, sosyal konut 

büyüklüğü, yerleşim yüzölçümü arasında alansal değişimlerle ilişkilidir. 

Araştırma mahallelerinde TAKS ve KAKS değerleri hesaplanırken 

hane sayısı, sosyal konut büyüklüğü, kat yüksekliği, yerleşim yüzölçümü 

verileri kullanılmıştır. Mahallede gereksinim duyulan toplam konut kat 

alanı, gereksinim duyulan toplam konut taban alanı, gereksinim duyulan 
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açık alan büyüklüğü, gereksinim duyulan çok katlı konut sayısı 

büyüklükleri hesaplanırken, ek olarak her kattaki daire sayısı 

kullanılmaktadır. Alan birimleri m2, nüfus verileri birimi kişi, sosyal 

konut 100 m2, her kattaki daire sayısı dört, konut kat yüksekliği olarak 

mahallede sayısal olarak çoğunluktaki kat sayısı esas alınmıştır. 

Mahalle yüzölçümü= yM ,  Hane sayısı= sH  

Sosyal konut büyüklüğü= bSK ,  Kat yüksekliği= yK  

Kattaki daire sayısı= dsK  

Bu veriler kullanılarak gereksinim duyulan toplam konut kat alanı, 

gereksinim duyulan toplam konut taban alanı, gereksinim duyulan açık 

alan büyüklüğü, gereksinim duyulan çok katlı konut sayısı büyüklüğü 

hesaplanmıştır. Hesaplamada aşağıda geliştirilen formüller kullanılmıştır. 

Gereksinim duyulan toplam konut kat alanı bska SKHGTK ×=  

Gereksinim duyulan toplam konut taban alanı ykata KGTKGTK ÷=  

Gereksinim duyulan açık alan büyüklüğü tayb GTKMGA −=  

Gereksinim duyulan çok katlı konut sayısı 
( ) dsbykas KSKKGTKGÇK ÷÷÷=  

Mahalle alanı TAKS ( ) yykaTAKS MKGTKM ÷÷=  

Mahalle alanı KAKS ykaKAKS MGTKM ÷=  

Araştırma mahallelerinde gereksinim duyulan toplam konut kat 

alanı, toplam konut taban alanı, açık alan büyüklüğü, çok katlı konut 

sayısı, mahalle alanı, TAKS ve KAKS hesaplanmıştır (Çizelge 4-94). 
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Çizelge 4-94 Araştırma mahalleleri TAKS ve KAKS hesaplanması. 

Mahalle GTKka GTKta GAb GÇKs MTAKS MKAKS 
Eğitim 452.200 113.050 480.306,32 282,62 0,19 0,76 
Onur 549.600 137.400 315.368,50 343,50 0,30 1,21 

Doğanlar 293.700 146.850 5.102.208,48 367,12 0,02 0,05 
Y. Beyazıt 284.100 142.050 73.690,71 355,12 0,65 1,31 
Akıncılar 237.300 59.325 708.868,04 148,31 0,07 0,30 

Dicle 124.000 62.000 122.483,78 155 0,33 0,67 
İstasyonaltı 242.100 60.525 2.232.635,95 151,31 0,02 0,10 
Şirintepe 293.200 293.200 305.145,07 733 0,49 0,49 
Emrez 107.900 53.950 560.094,66 134,87 0,08 0,17 
Gazi 152.600 152.600 544.882,47 381,50 0,21 0,21 

Adalet 411.100 137.033 1.812.460,84 342,58 0,07 0,21 
Şemikler 526.800 263.400 833.594,51 658,50 0,24 0,48 
Mecidiye 23.600 11.800 8.402,40 29,50 0,58 1,16 

Mithatpaşa 291.700 72.925 167.281,49 182,31 0,30 1,21 
Huzur 269.300 269.300 9.739.597,85 673,25 0,02 0,02 
Ilıca 225.400 225.400 1.081.195,26 563,50 0,17 0,17 

 

4.11 Anket Sonuçlarının İstatistiksel Analizi 

Anket sonuçlarının istatistiksel değerlendirmesi yapılırken sayıların 

grafiklerle gösteriminde tanımlayıcı istatistiklerden frekans dağılımı 

analiz yöntemi ile bağımlı ve bağımsız değişkenlerin N sayıları arasında 

ilişkiyi ortaya koyan crosstabs yöntemi kullanılmıştır. Elde edilen 

tablolar çubuk grafik kullanılarak görselleştirilmiştir. Bağımlı 

değişkenlerin üzerinde bağımsız değişkenlerin etkisinin önem düzeyinin 

ve ortalamalar arasındaki farkın belirlenmesinde varyans analizi ile genel 

doğrusal modellerden çoklu değişken yöntemi kullanılmıştır. 
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4.11.1 Anketlerin cinsiyete göre dağılımının analizi 

İzmir metropoliten alanındaki araştırma kapsamında incelenen 8 

ilçede 16 mahallede 389 hane ile anket yapılmıştır. Anket yapılan 

hanelerde ankete katılanların 155’i (% 39,85) erkek, 234’ü (% 60,15) 

kadındır (Grafik 4-1). Toplam 132 hane ile en fazla anketin yapıldığı 

Mithatpaşa Mahallesinde 47 erkek ve 85 kadın ankete katılmıştır. 

 

Grafik 4-1 Ankete katılanların cinsiyete göre dağılımı. 

4.11.2 Serbest zaman değerlendirme aktivitelerinin önem 

düzeyinin analizi 

Ankette serbest zaman değerlendirme aktivitelerinin önem 

düzeyleri ile ilgiye soruya 202 kişi (% 51,93) çok önemli, 181 kişi (% 
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46,53) önemli, 6 kişi(% 1,54) önemsiz cevabını vermiştir (Grafik 4-2). 

Serbest zaman aktivitelerinin önem derecesini Eğitim Mahallesinde 1 

erkek 1 kadın çok önemli, 2 erkek 1 kadın önemli olarak ifade etmiştir. 

 

Grafik 4-2 Serbest zaman değerlendirme aktivitelerinin önem düzeyi. 

İstatistiksel olarak aktivite önemi üzerinde mahallenin ve cinsiyetin 

etkisi, aktivite önemi bakımından tüm mahallelerin birbirleriyle olan 

ortalamaları arasındaki fark ve aktivite önemi bakımından cinsiyetlerin 

birbirleriyle olan ortalamaları arasındaki fark önemsiz bulunmuştur. 

4.11.3 İzmir kentinde en önemli/en fazla gereksinim duyulan 

kentsel dış mekan analizi 

Mahalleniz için en önemli ve gereksinim duyulan üç kentsel dış 

mekanı söyleyiniz sorusu için tüm kentte ilk sırada 154 kişi çocuk oyun 

alanı cevabını vermiştir (Grafik 4-3). En önemli alanı Onur Mahallesinde 
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1’er erkek bisiklet yolu, doğal karakterde park ve piknik alanı olarak 

gösterirken, 2 kadın çocuk oyun alanı olarak göstermiştir. En önemli 

kentsel dış mekan üzerinde mahallenin etkisi önemsiz iken, cinsiyetin 

etkisi önemli bulunmuştur (p<0,05). 

 

Grafik 4-3 İzmir kentinde en önemli/gereksinim duyulan kentsel dış mekan. 

En önemli kentsel dış mekan bakımından Eğitim, Onur, Doğanlar, 

Dicle, İstasyonaltı, Şirintepe, Emrez, Gazi, Adalet, Mithatpaşa, Huzur ve 

Ilıca Mahallelerinin diğer mahallelerle olan ortalamaları arasındaki fark 

önemsiz bulunmuştur. En önemli kentsel dış mekan bakımından Yıldırım 

Beyazıt Mahallesinin Akıncılar ve Şemikler Mahalleleriyle olan 

farklılıkları önemli bulunurken (p<0.05) diğer mahalleler bakımından 

ortalamaları arasındaki fark önemsiz bulunmuştur. Akıncılar 

Mahallesinin Yıldırım Beyazıt ve Mecidiye Mahalleleriyle olan 

farklılıkları önemli bulunurken (p<0.05) diğer mahalleler bakımından 
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ortalamaları arasındaki fark önemsiz bulunmuştur. Şemikler Mahallesinin 

Yıldırım Beyazıt ve Mecidiye Mahalleleri ile olan farklılıkları önemli 

bulunurken (p<0.05) diğer mahalleler bakımından ortalamaları arasındaki 

fark önemsiz bulunmuştur. Mecidiye Mahallesinin Akıncılar ve Şemikler 

Mahalleleri ile olan farklılıkları önemli bulunurken (p<0.05) diğer 

mahalleler bakımından ortalamaları arasındaki fark önemsiz 

bulunmuştur. En önemli kentsel dış mekan bakımından cinsiyetlerin 

birbirleriyle olan ortalamaları arasındaki fark önemli bulunmuştur. 

4.11.4 İzmir kentinde ikinci sırada önemli/gereksinim duyulan 

kentsel dış mekan analizi 

İzmir’de önemli ikinci rekreasyon alanı olarak 65 kişi yürüyüş 

alanını söylemiştir (Grafik 4-4). 

İkinci sırada gereksinim duyulduğunu düşündükleri kentsel dış 

mekan olarak Onur Mahallesi sakinlerinden 1’er erkek basketbol 

sahasını, çocuk oyun alanını ve yürüyüş alanını, 1’er kadın basketbol 

sahasını, doğal karakterde parkı, hayvanat bahçesini ve yürüyüş alanını 

söylemiştir. 

Önemli ikinci kentsel dış mekan üzerinde mahalle ve cinsiyetin 

etkisi önemsiz bulunmuştur. Önemli ikinci kentsel dış mekan bakımından 

Eğitim, Onur, Doğanlar, Yıldırım Beyazıt, Akıncılar, Dicle, İstasyonaltı, 

Şirintepe, Emrez, Gazi, Mecidiye ve Ilıca Mahallelerinin diğer 

mahallelerle olan ortalamaları arasındaki fark önemsiz bulunmuştur. 
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Grafik 4-4 İzmir kentinde ikinci sırada önemli/gereksinim duyulan kentsel dış mekan. 

Önemli ikinci kentsel dış mekan bakımından Adalet Mahallesinin 

Şemikler ve Huzur Mahalleleriyle olan farklılıkları önemli bulunurken 

(p<0.05) diğer mahalleler bakımından ortalamaları arasındaki fark 

önemsiz bulunmuştur. Şemikler Mahallesinin Adalet ve Mithatpaşa 

Mahalleleriyle olan farklılıkları önemli bulunurken (p<0.05) diğer 

mahalleler bakımından ortalamaları arasındaki fark önemsiz 

bulunmuştur. Mithatpaşa Mahallesinin Şemikler ve Huzur Mahalleleri ile 

olan farklılıkları önemli bulunurken (p<0.05) diğer mahalleler 

bakımından ortalamaları arasındaki fark önemsiz bulunmuştur. Huzur 

Mahallesinin Adalet ve Mithatpaşa Mahalleleri ile olan farklılıkları 

önemli bulunurken (p<0.05) diğer mahalleler bakımından ortalamaları 

arasındaki fark önemsiz bulunmuştur. Önemli ikinci kentsel dış mekan 
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bakımından cinsiyetlerin birbirleriyle olan ortalamaları arasındaki fark 

önemsiz bulunmuştur. 

4.11.5 İzmir kentinde üçüncü sırada önemli/gereksinim 

duyulan kentsel dış mekan analizi 

Mahallelerinde önemli üçüncü kentsel dış mekan olarak İzmir’de 

69 kişi yürüyüş alanını belirtmiştir (Grafik 4-5). Onur Mahallesinde 

üçüncü gereksinim duyulan kentsel dış mekan olarak 2 erkek kumsal, 2 

kadın yürüyüş alanını söylemiştir. 

 

Grafik 4-5 İzmir kentinde üçüncü sırada önemli/gereksinim duyulan kentsel dış mekan. 

Önemli üçüncü kentsel dış mekan üzerinde mahalle ve cinsiyetin 

etkisi önemsiz bulunmuştur. Önemli üçüncü kentsel dış mekan 

bakımından Eğitim, Onur, İstasyonaltı, Emrez, Gazi, Huzur ve Ilıca 

Mahallelerinin diğer mahallelerle olan ortalamaları arasındaki fark 
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önemsiz bulunmuştur. Önemli üçüncü kentsel dış mekan bakımından 

Doğanlar Mahallesinin Şirintepe ve Mecidiye Mahalleleriyle olan 

farklılıkları önemli bulunurken (p<0.05) diğer mahalleler bakımından 

ortalamaları arasındaki fark önemsiz bulunmuştur. Yıldırım Beyazıt 

Mahallesinin Şirintepe ve Mecidiye Mahalleleriyle olan farklılıkları 

önemli bulunurken (p<0.05) diğer mahalleler bakımından ortalamaları 

arasındaki fark önemsiz bulunmuştur. Akıncılar, Adalet, Şemikler, 

Mithatpaşa Mahallesinin Şirintepe Mahallesi ile olan farklılıkları önemli 

bulunurken (p<0.05) diğer mahalleler bakımından ortalamaları arasındaki 

fark önemsiz bulunmuştur. Dicle Mahallesinin Şirintepe ve Mecidiye 

Mahalleleri ile olan farklılıkları önemli bulunurken (p<0.05) diğer 

mahalleler bakımından ortalamaları arasındaki fark önemsiz 

bulunmuştur. Şirintepe Mahallesinin Doğanlar, Yıldırım Beyazıt, 

Akıncılar, Dicle, Adalet, Şemikler ve Mithatpaşa Mahallesi ile olan 

farklılıkları önemli bulunurken (p<0.05) diğer mahalleler bakımından 

ortalamaları arasındaki fark önemsiz bulunmuştur. Adalet Mahallesinin 

Şirintepe Mahallesi ile olan farklılıkları önemli bulunurken (p<0.05) 

diğer mahalleler bakımından ortalamaları arasındaki fark önemsiz 

bulunmuştur. Şemikler Mahallesinin Şirintepe Mahallesi ile olan 

farklılıkları önemli bulunurken (p<0.05) diğer mahalleler bakımından 

ortalamaları arasındaki fark önemsiz bulunmuştur. Mecidiye 

Mahallesinin Doğanlar, Yıldırım Beyazıt ve Dicle Mahalleleri ile olan 

farklılıkları önemli bulunurken (p<0.05) diğer mahalleler bakımından 

ortalamaları arasındaki fark önemsiz bulunmuştur. Mithatpaşa 

Mahallesinin Şirintepe Mahallesi ile olan farklılıkları önemli bulunurken 

(p<0.05) diğer mahalleler bakımından ortalamaları arasındaki fark 



 189 

önemsiz bulunmuştur. Önemli üçüncü kentsel dış mekan bakımından 

cinsiyetlerin birbirleriyle olan ortalamaları arasındaki fark önemsiz 

bulunmuştur. 

4.11.6 Serbest zaman aktivitelerine haftada ayrılan ortalama 

sürenin analizi 

Serbest zaman aktivitelerine ayrılan haftada ortalama ayrılan süre 

olarak 273 kişi (% 70,18) haftada ortalama 1-9 sa. ayırdıklarını ifade 

etmiştir. İkinci sırayı 80 kişi (% 20,57) ile hiç zaman ayıramayanlar 

almaktadır (Grafik 4-6). Doğanlar Mahallesinde 12 erkek ve 10 kadın 

serbest zaman aktivitelerine haftada ortalama 1-9 sa. ayırmaktadır. 

 

Grafik 4-6 Haftada serbest zaman aktivitelerine ayrılan ortalama süre. 

Aktivite süresi üzerinde mahallenin etkisi önemsizken, cinsiyetin 

etkisi önemli bulunmuştur (p<0,05). Aktivite süresi bakımından Eğitim, 
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Onur, İstasyonaltı, Mecidiye ve Ilıca Mahallelerinin diğer mahallelerle 

olan ortalamaları arasındaki fark önemsiz bulunmuştur. Aktivite süresi 

bakımından Doğanlar Mahallesinin Şirintepe Mahallesiyle olan 

farklılıkları önemli bulunurken (p<0.05) diğer mahalleler bakımından 

ortalamaları arasındaki fark önemsiz bulunmuştur. Yıldırım Beyazıt 

Mahallesinin Şirintepe ve Mithatpaşa Mahalleleriyle olan farklılıkları 

önemli bulunurken (p<0.05) diğer mahalleler bakımından ortalamaları 

arasındaki fark önemsiz bulunmuştur. Akıncılar Mahallesinin Şirintepe 

Mahallesi ile olan farklılıkları önemli bulunurken (p<0.05) diğer 

mahalleler bakımından ortalamaları arasındaki fark önemsiz 

bulunmuştur. Dicle Mahallesinin Şirintepe Mahallesi ile olan farklılıkları 

önemli bulunurken (p<0.05) diğer mahalleler bakımından ortalamaları 

arasındaki fark önemsiz bulunmuştur. Şirintepe Mahallesinin Doğanlar, 

Yıldırım Beyazıt, Akıncılar, Dicle, Emrez, Gazi, Adalet, Şemikler, 

Mithatpaşa ve Huzur Mahalleleri ile olan farklılıkları önemli bulunurken 

(p<0.05) diğer mahalleler bakımından ortalamaları arasındaki fark 

önemsiz bulunmuştur. Emrez Mahallesinin Şirintepe Mahallesi ile olan 

farklılıkları önemli bulunurken (p<0.05) diğer mahalleler bakımından 

ortalamaları arasındaki fark önemsiz bulunmuştur. Gazi Mahallesinin 

Şirintepe Mahallesi ile olan farklılıkları önemli bulunurken (p<0.05) 

diğer mahalleler bakımından ortalamaları arasındaki fark önemsiz 

bulunmuştur. Adalet Mahallesinin Şirintepe Mahallesi ile olan 

farklılıkları önemli bulunurken (p<0.05) diğer mahalleler bakımından 

ortalamaları arasındaki fark önemsiz bulunmuştur. Şemikler Mahallesinin 

Şirintepe Mahallesi ile olan farklılıkları önemli bulunurken (p<0.05) 

diğer mahalleler bakımından ortalamaları arasındaki fark önemsiz 
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bulunmuştur. Mithatpaşa Mahallesinin Yıldırım Beyazıt ve Şirintepe 

Mahalleleri ile olan farklılıkları önemli bulunurken (p<0.05) diğer 

mahalleler bakımından ortalamaları arasındaki fark önemsiz 

bulunmuştur. Huzur Mahallesinin Şirintepe Mahallesi ile olan 

farklılıkları önemli bulunurken (p<0.05) diğer mahalleler bakımından 

ortalamaları arasındaki fark önemsiz bulunmuştur. Aktivite süresi 

bakımından cinsiyetlerin birbirleriyle olan ortalamaları arasındaki fark 

önemli bulunmuştur. 

4.11.7 Serbest zaman aktivite alanlarına seyahat mesafesinin 

analizi 

Serbest zaman aktivitelerine katılmak için yapılan seyahatin 

mesafesi olarak tüm araştırma alanında 191 kişi (% 49,1) 1 km ye kadar 

olan mesafeyi seçmiştir (Grafik 4-7). Yıldırım Beyazıt Mahallesinde 

erkeklerden 7’si 1-5 km, kadınlardan 7’si 1 km.’ye kadar olan 

mesafedeki aktivite alanlarını ziyaret ettiklerini dile getirmiştir. 

Aktivite mesafesi üzerinde mahallenin ve ilçenin etkisi önemsiz 

bulunmuştur. Aktivite mesafesi bakımından Onur, Yıldırım Beyazıt, 

Akıncılar, Dicle, İstasyonaltı, Şirintepe, Emrez, Huzur ve Ilıca 

Mahallelerinin diğer mahallelerle olan ortalamaları arasındaki fark 

önemsiz bulunmuştur. Aktivite mesafesi bakımından Eğitim 

Mahallesinin Doğanlar, Adalet ve Şemikler Mahalleleriyle olan 

farklılıkları önemli bulunurken (p<0.05) diğer mahalleler bakımından 

ortalamaları arasındaki fark önemsiz bulunmuştur. Doğanlar 

Mahallesinin Eğitim ve Mithatpaşa Mahallesiyle olan farklılıkları önemli 
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bulunurken (p<0.05) diğer mahalleler bakımından ortalamaları arasındaki 

fark önemsiz bulunmuştur. 

 

Grafik 4-7 Serbest zaman aktivite alanlarına seyahat mesafesi. 

Adalet Mahallesinin Eğitim ve Mithatpaşa Mahalleleriyle olan 

farklılıkları önemli bulunurken (p<0.05) diğer mahalleler bakımından 

ortalamaları arasındaki fark önemsiz bulunmuştur. Şemikler Mahallesinin 

Eğitim ve Mithatpaşa Mahalleleriyle olan farklılıkları önemli bulunurken 

(p<0.05) diğer mahalleler bakımından ortalamaları arasındaki fark 

önemsiz bulunmuştur. Mecidiye Mahallesinin Eğitim Mahallesiyle olan 

farklılıkları önemli bulunurken (p<0.05) diğer mahalleler bakımından 

ortalamaları arasındaki fark önemsiz bulunmuştur. Mithatpaşa 

Mahallesinin Doğanlar, Adalet ve Şemikler Mahalleleriyle olan 

farklılıkları önemli bulunurken (p<0.05) diğer mahalleler bakımından 



 193 

ortalamaları arasındaki fark önemsiz bulunmuştur. Aktivite mesafesi 

bakımından cinsiyetlerin birbirleriyle olan ortalamaları arasındaki fark 

önemsiz bulunmuştur. 

4.11.8 Konut yakın çevresinde kentsel dış mekanları ziyaret 

etme durumunun analizi 

Ankete katılanlardan 299 kişi (% 76,86) konut çevresindeki kentsel 

dış mekanları ziyaret etmekte, 90 kişi (% 23,14) ise ziyaret 

etmemektedir. Konut yakın çevresinde kentsel dış mekanları ziyaret etme 

durumu üzerinde mahallenin etkisi önemli iken, cinsiyetin etkisi önemsiz 

bulunmuştur (p<0,05). Konut yakın çevresindeki kentsel dış mekanları 

ziyaret etme bakımından Eğitim, Onur, Şirintepe, Emrez, Huzur ve Ilıca 

Mahallelerinin diğer mahallelerle olan ortalamaları arasındaki fark 

önemsiz bulunmuştur. Konut yakın çevresinde kentsel dış mekanları 

ziyaret etme bakımından Eğitim Mahallesinin İstasyonaltı Mahallesiyle 

olan farklılıkları önemli bulunurken (p<0.05) diğer mahalleler 

bakımından ortalamaları arasındaki fark önemsiz bulunmuştur. Doğanlar 

Mahallesinin Yıldırım Beyazıt, Akıncılar, Dicle, Adalet ve Mithatpaşa 

Mahalleleriyle olan farklılıkları önemli bulunurken (p<0.05) diğer 

mahalleler bakımından ortalamaları arasındaki fark önemsiz 

bulunmuştur. Yıldırım Beyazıt Mahallesinin Doğanlar, İstasyonaltı ve 

Şemikler Mahalleleriyle olan farklılıkları önemli bulunurken (p<0.05) 

diğer mahalleler bakımından ortalamaları arasındaki fark önemsiz 

bulunmuştur. Akıncılar Mahallesinin Doğanlar ve İstasyonaltı 

Mahalleleriyle olan farklılıkları önemli bulunurken (p<0.05) diğer 

mahalleler bakımından ortalamaları arasındaki fark önemsiz 
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bulunmuştur. Dicle Mahallesinin Doğanlar, İstasyonaltı ve Şemikler 

Mahalleleriyle olan farklılıkları önemli bulunurken (p<0.05) diğer 

mahalleler bakımından ortalamaları arasındaki fark önemsiz 

bulunmuştur. İstasyonaltı Mahallesinin Eğitim, Yıldırım Beyazıt, 

Akıncılar, Dicle, Gazi, Adalet, Mecidiye ve Mithatpaşa Mahalleleriyle 

olan farklılıkları önemli bulunurken (p<0.05) diğer mahalleler 

bakımından ortalamaları arasındaki fark önemsiz bulunmuştur. Gazi 

Mahallesinin İstasyonaltı Mahallesiyle olan farklılıkları önemli 

bulunurken (p<0.05) diğer mahalleler bakımından ortalamaları arasındaki 

fark önemsiz bulunmuştur. Adalet Mahallesinin Doğanlar ve İstasyonaltı 

Mahalleleriyle olan farklılıkları önemli bulunurken (p<0.05) diğer 

mahalleler bakımından ortalamaları arasındaki fark önemsiz 

bulunmuştur. Şemikler Mahallesinin Yıldırım Beyazıt, Dicle ve 

Mithatpaşa Mahalleleriyle olan farklılıkları önemli bulunurken (p<0.05) 

diğer mahalleler bakımından ortalamaları arasındaki fark önemsiz 

bulunmuştur. Mithatpaşa Mahallesinin Doğanlar, İstasyonaltı ve 

Şemikler Mahalleleriyle olan farklılıkları önemli bulunurken (p<0.05) 

diğer mahalleler bakımından ortalamaları arasındaki fark önemsiz 

bulunmuştur. Konut yakın çevresinde kentsel dış mekanları ziyaret etme 

durumu bakımından cinsiyetlerin birbirleriyle olan ortalamaları 

arasındaki fark önemsiz bulunmuştur. 

4.11.9 Konut yakın çevresinde ziyaret edilen kentsel dış 

mekanların analizi 

Ankette konut yakın çevresinde ziyaret edilen kentsel dış 

mekanların saptanmasına yönelik yakın çevrenizde hangi kentsel dış 
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mekanları ziyaret ediyorsunuz? sorusu yer almaktadır. Ev yakın çevresi 

kentsel dış mekanların kullanım yoğunluğunu ortaya koyan kaç kişi 

tarafından kullanıldığı ankete katılanların yakın çevrelerinde ilk tercihi 

olarak (ilk sırada söylenen) ziyaret ettiği kentsel dış mekanlar esas 

alınarak yapılmıştır. Yakın çevrede ziyaret edilen kentsel dış mekanların 

hizmet yarıçapları hesaplanırken ikinci, üçüncü ve dördüncü sırada 

söylenen ziyaret edilen kentsel dış mekanlar da değerlendirmeye 

alınmıştır. Eğitim Mahallesinde öncelikli ve en yoğun kullanılan ziyaret 

edilen kentsel dış mekanlar incelendiğinde İnciraltı Gençlik Merkezini 2 

kişi, Duru parkı 2 kişi ziyaret ederken, 1 kişi de kentsel dış mekan 

olmadığı için gidemiyorum demiştir. Onur Mahallesinde 3 kişi Duru 

parkı, 2 kişi Şht. Plt. Tğm. Süleyman Ersever parkını ziyaret etmektedir. 

Doğanlar Mahallesinde 8 kişi 1455 Sokak parkını, 6 kişi 1527 sok 

parkını ziyaret etmektedir. 1 kişi kentsel dış mekana gitmediğini 

belirtirken, 14 kişi de bu tür kentsel dış mekanlar olmadığı için 

gidemediğini söylemiştir. Yıldırım Beyazıt Mahallesinde 7 kişi Atatürk 

parkını, 12 kişi Çınar parkını ziyaret etmektedir. 2 kişi bu kentsel dış 

mekanlara gitmemekte, 3 kişide bu tür kentsel dış mekanlar olmadığı için 

gidememektedir. 

Akıncılar Mahallesinde 5 kişi 520 Sokak parkını, 13 kişi Şht. 

P.Uzm. Çvş. Selim Çeri çocuk oyun alanını, 5 kişi Şirinyer parkını 

ziyaret etmektedir. 5 kişi de park olmadığı için gidememektedir. Dicle 

Mahallesinde 10 kişi Buca Belediyesi parkına, 2 kişi 375 Sokak parkına 

giderken, 4 kişi de bu tür mekan olmadığı için gidemediğini bildirmiştir. 

İstasyonaltı Mahallesinde 1 kişi İstasyonaltı mezarlık çocuk oyun 

alanına, 1 kişi 8010/1 Sokak çocuk oyun alanına gittiğini söylerken, 6 
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kişi de park olmadığı için gidemediğini söylemiştir. Şirintepe 

Mahallesinde 1’er kişi 8019/1 Sokak çocuk oyun alanını, 1 kişi 8085 

Sokak parkını, 1 kişi 75. Yıl ve Türk Dünyası parkını kullanırken, 1 kişi 

bu kentsel dış mekanlara gitmediğini belirtmiş, 5 kişi de bu tipte kentsel 

dış mekanlar olmadığı gerekçesiyle kullanmadığını ifade etmiştir. 

Emrez Mahallesinde 1 kişi Gençlik çocuk oyun alanını, 1 kişi 

Üzümlü parkını kullanmaktadır. 3 kişi kentsel dış mekan olmadığı için bu 

tür kentsel dış mekanlara gidememektedir. Gazi Mahallesinde 2 kişi Şht. 

Er Gökhan Küçükyoldaş parkında, 3 kişi Şht. J. Kom. Çvş. Ümit Akdağ 

parkında serbest zamanlarını değerlendirmekte, 1 kişi de benzer kentsel 

dış mekanlar mevcut olmadığı için gidememektedir. 

Adalet Mahallesinde 17 kişi Sakarya parkında, 5 kişi Turgut Özal 

rekreasyon alanında serbest zaman aktivitelerine katılmaktadır. 1 kişi ise 

bu kentsel dış mekanlara gitmemekte, 5 kişi ise benzer kentsel dış 

mekanlar olmadığı için gidememektedir. Şemikler Mahallesinde 5 kişi 

Dr. Sadık Ahmet parkını, 8 kişi Mimoza parkı ziyaret etmektedir. 4 kişi 

kentsel dış mekanlara gitmemekte, 16 kişi de bu tür kentsel dış 

mekanların olmadığı gerekçesi ile gidememektedir. 

Mecidiye Mahallesinde Karataş parkını, 2 kişi Adile Naşit parkını 

ziyaret ederken, 3 kişi de bu kentsel dış mekanlara gitmemektedir. 

Mithatpaşa Mahallesinde 44 kişi Behçet Uz, 37 kişi Küçükyalı Hamidiye 

camii parkını ziyaret etmektedir. 12 kişi ise bu tip kentsel dış mekanları 

kullanmadığını belirtmiştir. 

Huzur Mahallesinde 3 kişi Metin Göktepe parkını, 2 kişi Yusuf 

parlak parkını ziyaret etmektedir. 2 kişi bu kentsel dış mekanlara 
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gitmemektedir. Ilıca Mahallesinde 4 kişi İnciraltı Gençlik merkezini, 1 

kişi Şair ve Yazar Asım Bezirci parkını ziyaret etmektedir. 

4.11.10 Kent ölçeğinde ziyaret edilen kentsel dış mekanların 

analizi 

Ankette kent ölçeğinde ziyaret edilen kentsel dış mekanları 

belirlemek için İzmir’de ziyaret etiğiniz kentsel dış mekanlar nelerdir? 

sorusu yer almaktadır. Kent ölçeğinde kentsel dış mekanların kullanım 

yoğunluğunu ortaya koyan mekanların kaç kişi tarafından kullanıldığı 

ankete katılanların kent ölçeğinde ilk tercihi olarak (ilk sırada söylediği) 

ziyaret ettiği kentsel dış mekanlar esas alınarak belirlenmiştir. Kent 

ölçeğinde ziyaret edilen kentsel dış mekanların hizmet yarıçapları 

hesaplanırken ikinci, üçüncü ve dördüncü sırada söylenen ziyaret edilen 

kentsel dış mekanlar da değerlendirmeye alınmıştır. 

İzmir’in kent ölçeğinde kentsel dış mekanlarını 289 kişi (% 74,29) 

ziyaret etmekte, 100 kişi (% 25,71) ziyaret etmemektedir. İzmir kenti 

ölçeğinde kentsel dış mekanları ziyaret etme durumu üzerinde 

mahallenin ve cinsiyetin etkisi önemsiz bulunmuştur. İzmir kenti 

ölçeğinde kentsel dış mekanları ziyaret etme durumu bakımından 

cinsiyetlerin ve tüm mahallelerin birbirleriyle olan ortalamaları 

arasındaki fark önemsiz bulunmuştur. 

İzmir’de ziyaret ettiğiniz kentsel dış mekanlar hangileridir? 

sorusuna Eğitim Mahallesinde 2 kişi Buca Gölet, 1 kişi Balçova Ilıca 

Termal tesisleri, 2 kişi gitmedim cevabını vermiştir. Onur Mahallesinden 

2 kişi Balçova baraj yürüyüş yolunu ziyaret ettiğini söylerken, 2 kişi de 

bu soruya cevap vermemiştir. 
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Doğanlar Mahallesinde 5 kişi Bornova Büyük parkı, 3’er kişi 

Bostanlı rekreasyon alanını, Buca Göleci, İnciraltını kent ölçeğinde 

ziyaret ettikleri mekanlar olarak söylemiştir. Kent ölçeğinde kentsel dış 

mekanları ziyaret etmeyenlerin sayısı ise 9’dur. Yıldırım Beyazıt 

Mahallesinde 11 kişi Büyük parkı, 3 kişi İnciraltı Gençlik Merkezini 

ziyaret etmektedir. 9 kişi ise kent ölçeğinde bir kentsel dış mekanı ziyaret 

etmemektedir. 

Akıncılar Mahallesinde 10 kişi Buca Göleti, 11 kişi Hasanağa 

bahçesini serbest zaman aktiviteleri için kullandığı kentsel dış mekan 

olarak seçmektedir. 4 kişi ise kent ölçeğinde herhangi bir kentsel dış 

mekanı kullanmamaktadır. Dicle Mahallesinde 6 kişi Buca Gölette, 3 kişi 

İnciraltı gençlik merkezinde kent ölçeğinde serbest zamanlarını 

değerlendirmektedir. 4 kişi ise serbest zamanını değerlendireceği kent 

ölçeğinde bir kentsel dış mekana gitmemektedir. 

İstasyonaltı Mahallesinde 4 kişi Bostanlı rekreasyon alanını, 2 kişi 

Buca Göleti kent ölçeğinde ziyaret ettikleri kentsel dış mekan olarak 

ifade etmektedir. 1 kişi ise bu tür kentsel dış mekanlara gitmemektedir. 

Şirintepe Mahallesinden 2 kişi Bostanlı rekreasyon alanını, 2 kişi de 

Karşıyaka kıyı bandını ziyaret etmektedir. 2 kişi de bu tip kentsel dış 

mekanları ziyaret etmemektedir. 

Emrez Mahallesinde 1’er kişi Buca Göleti, Güzelbahçe parkını, 

İnciraltı Gençlik merkezini, Konak meydanını ve Kültürparkı kent 

ölçeğinde ziyaret ettikleri kentsel dış mekan olarak seçmektedir. Gazi 

Mahallesinde de 1’er kişi Balçova piknik alanı, Hasanağa bahçesi, 

Kordon ve Sarnıç piknik alanına gitmektedir. 2 kişi ise hiçbir kentsel dış 

mekana gitmemektedir. 
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Adalet Mahallesinde 6 kişi Karşıyaka kıyı bandını ve Bornova 

Büyük parkı ziyaret etmektedir. 12 kişi ise kent ölçeğinde kentsel dış 

mekanları kullanmamaktadır. 1 kişi ise bu soruya cevap vermemiştir. 

Şemikler Mahallesinde 29 kişi Bostanlı rekreasyon alanına, 3 kişi 

Karşıyaka kıyı bandına rekreasyonel gereksinimlerini karşılamak için 

seyahat etmektedir. 10 kişi ise kent ölçeğinde benzer kentsel dış 

mekanlara gitmemektedir. 

Mecidiye Mahallesinde 2 kişi Uğur Mumcu parkını, 1’er kişi de 

Adil Demir sitesi parkını, Efeoğlu piknik alanını, İnciraltı Gençlik 

merkezini, Kültürparkı ve Sahilevlerini kendisine kent ölçeğinde ziyaret 

edilen kentsel dış mekan olarak seçmektedir. 4 kişi ise kent ölçeğinde 

kentsel dış mekanlara gitmemektedir. Mithatpaşa Mahallesinde 36 kişi 

İnciraltı Gençlik Merkezini, 7 kişi Karşıyaka kıyı bandını ziyaret 

etmektedir. Kent ölçeğinde kentsel dış mekanları ise 38 kişi 

kullanmamaktadır. 

Huzur Mahallesinde 4 kişi Sahilevlerini, 2 kişi İnciraltı Gençlik 

Merkezini ziyaret etmekte, 1 kişi ise kent ölçeğindeki bu tip kentsel dış 

mekanları ziyaret etmemektedir. Ilıca Mahallesinde 2 kişi Sahilevlerini, 1 

kişi Teleferik dinlenme tesisini kullanmaktadır. 2 kişi ise kent ölçeğinde 

hiçbir kentsel dış mekanı ziyaret etmemektedir. 

İzmir kenti bütününde 48 kişi Bostanlı rekreasyon alanını, 33 kişi 

Buca Göleti, 23 kişi Bornova Büyük parkı, 14 kişi Buca Hasanağa 

bahçesini, 51 kişi İnciraltı Gençlik Merkezini, 21 kişi Karşıyaka kıyı 

bandını, 12 kişi Kültürparkı, 13 kişi Sahilevlerini ziyaret etmektedir. 100 

kişi ise kent ölçeğinde herhangi bir kentsel dış mekana gitmemektedir. 
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4.11.11 Kentsel dış mekanları ziyaret etmeme nedeni analizi 

Kentsel dış mekanları ziyaret etmeme nedeni olarak 87 kişi yeterli 

zamanının olmamasını ilk sırada söylerken onu 67 kişi ile ulaşım zorluğu 

izlemektedir (Grafik 4-8). 

 

Grafik 4-8 Kentsel dış mekanları ziyaret etmeme nedenleri. 

Akıncılar Mahallesinde 5 erkek ve 5 kadın ulaşım zorluğunu 

ziyaret etmeme sebebi olarak söylemiştir. Kentsel dış mekanları ziyaret 

etmeme nedeni üzerinde mahallenin ve cinsiyetin etkisi önemsiz 

bulunmuştur. Kentsel dış mekanları ziyaret etmeme nedeni bakımından 

Eğitim, Onur, Doğanlar, Yıldırım Beyazıt, Dicle, Şirintepe, Emrez, Gazi, 

Mithatpaşa ve Ilıca Mahallelerinin diğer mahallelerle olan ortalamaları 

arasındaki fark önemsiz bulunmuştur. 
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İzmir kenti ölçeğinde kentsel dış mekanları ziyaret etmeme nedeni 

bakımından Akıncılar Mahallesinin Huzur Mahallesiyle olan farklılıkları 

önemli bulunurken (p<0.05) diğer mahalleler bakımından ortalamaları 

arasındaki fark önemsiz bulunmuştur. İstasyonaltı Mahallesinin Huzur 

Mahallesiyle olan farklılıkları önemli bulunurken (p<0.05) diğer 

mahalleler bakımından ortalamaları arasındaki fark önemsiz 

bulunmuştur. Adalet Mahallesinin Huzur Mahallesiyle olan farklılıkları 

önemli bulunurken (p<0.05) diğer mahalleler bakımından ortalamaları 

arasındaki fark önemsiz bulunmuştur. Şemikler Mahallesinin Huzur 

Mahallesiyle olan farklılıkları önemli bulunurken (p<0.05) diğer 

mahalleler bakımından ortalamaları arasındaki fark önemsiz 

bulunmuştur. Mecidiye Mahallesinin Huzur Mahallesiyle olan 

farklılıkları önemli bulunurken (p<0.05) diğer mahalleler bakımından 

ortalamaları arasındaki fark önemsiz bulunmuştur. Huzur Mahallesinin 

Akıncılar, İstasyonaltı, Adalet, Şemikler ve Mecidiye Mahallesiyle olan 

farklılıkları önemli bulunurken (p<0.05) diğer mahalleler bakımından 

ortalamaları arasındaki fark önemsiz bulunmuştur. Kentsel dış mekanları 

ziyaret etmeme nedeni bakımından cinsiyetlerin birbirleriyle olan 

ortalamaları arasındaki fark önemsiz bulunmuştur. 

4.11.12 Kamping aktivitesine katılma durumunun analizi 

Anket sonuçlarına göre 389 kişi içinden 353 kişinin (% 90,75) 

kamping alanına gitmediği ortaya çıkmıştır (Hata! Başvuru kaynağı 

bulunamadı.). Dicle Mahallesinde 16 kişinin kamping yapmadığı 

belirlenmiştir. Kamping yapma durumu üzerinde mahallenin ve 

cinsiyetin etkisi önemsiz bulunmuştur. Kamping yapma durumu 
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bakımından tüm mahallelerin ve cinsiyetlerin birbirleriyle olan 

ortalamaları arasındaki fark önemsiz bulunmuştur. 

 

Grafik 4-9 Kamping aktivitesini gerçekleştirme durumu. 

4.11.13 Belediyelerin kentsel dış mekan hizmetlerinin yeterlilik 

durumunun analizi 

İlçe belediyelerinin kentsel dış mekan hizmetlerini 205 kişi (% 

52,7) zayıf, 141 kişi (% 36,25) orta düzeyde bulmaktadır (Grafik 4-10). 

İstasyonaltı Mahallesinde 7 kişi belediyenin kentsel dış mekanlar ile ilgili 

hizmetlerini zayıf, 1 kişi orta düzeyde bulmaktadır. 

Belediye kentsel dış mekan hizmetlerinin yeterliliği üzerinde 

mahallenin etkisi önemli iken, cinsiyetin etkisi önemsiz bulunmuştur 

(p<0,05). Belediye kentsel dış mekan hizmetlerinin yeterliliği 

bakımından Onur, Yıldırım Beyazıt, Emrez, Gazi, Mecidiye, Huzur ve 
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Ilıca Mahallelerinin diğer mahallelerle olan ortalamaları arasındaki fark 

önemsiz bulunmuştur. 

 

Grafik 4-10 Belediyelerin kentsel dış mekan hizmetlerinin yeterliliği. 

Belediye kentsel dış mekan hizmetlerinin yeterliliği bakımından 

Eğitim Mahallesinin Dicle Mahallesiyle olan farklılıkları önemli 

bulunurken (p<0.05) diğer mahalleler bakımından ortalamaları arasındaki 

fark önemsiz bulunmuştur. Doğanlar Mahallesinin Dicle ve Mithatpaşa 

Mahalleleriyle olan farklılıkları önemli bulunurken (p<0.05) diğer 

mahalleler bakımından ortalamaları arasındaki fark önemsiz 

bulunmuştur. Akıncılar Mahallesinin Dicle, Şemikler ve Mithatpaşa 

Mahalleleriyle olan farklılıkları önemli bulunurken (p<0.05) diğer 

mahalleler bakımından ortalamaları arasındaki fark önemsiz 

bulunmuştur. Dicle Mahallesinin Eğitim, Doğanlar, Akıncılar, 

İstasyonaltı, Ermez ve Adalet Mahalleleriyle olan farklılıkları önemli 
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bulunurken (p<0.05) diğer mahalleler bakımından ortalamaları arasındaki 

fark önemsiz bulunmuştur. İstasyonaltı Mahallesinin Dicle, Şemikler ve 

Mithatpaşa Mahalleleriyle olan farklılıkları önemli bulunurken (p<0.05) 

diğer mahalleler bakımından ortalamaları arasındaki fark önemsiz 

bulunmuştur. Şirintepe Mahallesinin Dicle Mahallesiyle olan farklılıkları 

önemli bulunurken (p<0.05) diğer mahalleler bakımından ortalamaları 

arasındaki fark önemsiz bulunmuştur. Adalet Mahallesinin Dicle, 

Şemikler ve Mithatpaşa Mahalleleriyle olan farklılıkları önemli 

bulunurken (p<0.05) diğer mahalleler bakımından ortalamaları arasındaki 

fark önemsiz bulunmuştur. Şemikler Mahallesinin Doğanlar, Akıncılar, 

İstasyonaltı ve Adalet Mahalleleriyle olan farklılıkları önemli bulunurken 

(p<0.05) diğer mahalleler bakımından ortalamaları arasındaki fark 

önemsiz bulunmuştur. Mithatpaşa Mahallesinin Doğanlar, Akıncılar, 

İstasyonaltı, Adalet Mahallesiyle olan farklılıkları önemli bulunurken 

(p<0.05) diğer mahalleler bakımından ortalamaları arasındaki fark 

önemsiz bulunmuştur. Belediye kentsel dış mekan hizmetlerinin 

yeterliliği bakımından cinsiyetlerin birbirleriyle olan ortalamaları 

arasındaki fark önemsiz bulunmuştur. 

4.11.14 Yetersiz kentsel dış mekanlar için yapılması 

gerekenlerin analizi 

Kentsel dış mekan aktivitelerinin yetersiz olduğunu düşünüyorsanız 

yapılması gerekenler nelerdir? sorusunu 252 kişi (% 64,78) yeni parklar 

ve tesisler yapılmalı şeklinde cevaplandırmıştır (Grafik 4-11). Şirintepe 

Mahallesinde ankete katılanlardan 8’i yeni parkların ve tesislerinin 

yapılmasının sorunu çözeceğini ifade etmiştir. Kentsel dış mekanlar için 
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yapılması gerekenler üzerinde mahallenin ve cinsiyetin etkisi önemsiz 

bulunmuştur. 

 

Grafik 4-11 Yetersiz kentsel dış mekanlar için yapılması gerekenler. 

Kentsel dış mekanlar için yapılması gerekenler bakımından Eğitim, 

Onur, Doğanlar, Yıldırım Beyazıt, Akıncılar, İstasyonaltı, Şirintepe, 

Emrez, Adalet, Şemikler, Mecidiye, Huzur ve Ilıca Mahallelerinin diğer 

mahallelerle olan ortalamaları arasındaki fark önemsiz bulunmuştur. 

Kentsel dış mekanlar için yapılması gerekenler bakımından Dicle 

Mahallesinin Gazi ve Mithatpaşa Mahalleleriyle olan farklılıkları önemli 

bulunurken (p<0.05) diğer mahalleler bakımından ortalamaları arasındaki 

fark önemsiz bulunmuştur. Gazi Mahallesinin Dicle Mahallesiyle olan 

farklılıkları önemli bulunurken (p<0.05) diğer mahalleler bakımından 

ortalamaları arasındaki fark önemsiz bulunmuştur. Mithatpaşa 

Mahallesinin Dicle Mahallesiyle olan farklılıkları önemli bulunurken 
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(p<0.05) diğer mahalleler bakımından ortalamaları arasındaki fark 

önemsiz bulunmuştur. Kentsel dış mekanlar için yapılması gerekenler 

bakımından cinsiyetlerin birbirleriyle olan ortalamaları arasındaki fark 

önemsiz bulunmuştur. 

4.11.15 Kentsel dış mekanları destekleme amaçlı yapılacak 

parasal katkının durumu 

Eğer vereceğiz paranın sizin için önemli olan kentsel dış mekan 

projelerini desteklemede kullanılacağını bilseydiniz yıllık ne kadar katkı 

yapardınız? sorusuna 98 kişi ödeyemeyeceği cevabını verirken, 60 kişi 

katkı yapabileceğini ancak miktarını bilemediğini belirtmiştir. Ankete 

katılanlardan 41 kişi ise yıllık 50 Yeni Türk Lirası (YTL) katkı 

koyabileceğini söylemiştir (Grafik 4-12). Emrez Mahallesinde anket 

sonuçlarına göre 1’er kişi yıllık 20, 50, 100 YTL katkı koyacağını 

belirtirken, 1’er kişide katkı konusunda emin olmadığını ve katkı 

yapamayacağını belirtmiştir. Parasal katkı durumu üzerinde mahallenin 

ve cinsiyetin etkisi önemsiz bulunmuştur. Parasal katkı durumu 

bakımından Onur, Şirintepe, Emrez, Mecidiye ve Ilıca Mahallelerinin 

diğer mahallelerle olan ortalamaları arasındaki fark önemsiz 

bulunmuştur. Parasal katkı durumu bakımından Eğitim Mahallesinin 

Gazi Mahallesiyle olan farklılıkları önemli bulunurken (p<0.05) diğer 

mahalleler bakımından ortalamaları arasındaki fark önemsiz 

bulunmuştur. Eğitim Mahallesinin Gazi Mahallesiyle olan farklılıkları 

önemli bulunurken (p<0.05) diğer mahalleler bakımından ortalamaları 

arasındaki fark önemsiz bulunmuştur. 
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Grafik 4-12 Kentsel dış mekan  projelerini desteklemek için yapılacak parasal katkı 
miktarı. 

Doğanlar Mahallesinin Gazi Mahallesiyle olan farklılıkları önemli 

bulunurken (p<0.05) diğer mahalleler bakımından ortalamaları arasındaki 

fark önemsiz bulunmuştur. Yıldırım Beyazıt Mahallesinin Gazi 

Mahallesiyle olan farklılıkları önemli bulunurken (p<0.05) diğer 

mahalleler bakımından ortalamaları arasındaki fark önemsiz 

bulunmuştur. Akıncılar Mahallesinin Dicle ve Gazi Mahalleleriyle olan 

farklılıkları önemli bulunurken (p<0.05) diğer mahalleler bakımından 

ortalamaları arasındaki fark önemsiz bulunmuştur. Dicle Mahallesinin 

Akıncılar ve Adalet Mahalleleriyle olan farklılıkları önemli bulunurken 

(p<0.05) diğer mahalleler bakımından ortalamaları arasındaki fark 

önemsiz bulunmuştur. İstasyonaltı Mahallesinin Gazi Mahallesiyle olan 

farklılıkları önemli bulunurken (p<0.05) diğer mahalleler bakımından 
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ortalamaları arasındaki fark önemsiz bulunmuştur. Gazi Mahallesinin 

Eğitim, Doğanlar, Yıldırım Beyazıt, Akıncılar, İstasyonaltı, Adalet, 

Şemikler, Mithatpaşa ve Huzur Mahalleleriyle olan farklılıkları önemli 

bulunurken (p<0.05) diğer mahalleler bakımından ortalamaları arasındaki 

fark önemsiz bulunmuştur. Adalet Mahallesinin Dicle ve Gazi 

Mahalleleriyle olan farklılıkları önemli bulunurken (p<0.05) diğer 

mahalleler bakımından ortalamaları arasındaki fark önemsiz 

bulunmuştur. Şemikler Mahallesinin Gazi Mahallesiyle olan farklılıkları 

önemli bulunurken (p<0.05) diğer mahalleler bakımından ortalamaları 

arasındaki fark önemsiz bulunmuştur. Mithatpaşa Mahallesinin Gazi 

Mahallesiyle olan farklılıkları önemli bulunurken (p<0.05) diğer 

mahalleler bakımından ortalamaları arasındaki fark önemsiz 

bulunmuştur. Huzur Mahallesinin Gazi Mahallesiyle olan farklılıkları 

önemli bulunurken (p<0.05) diğer mahalleler bakımından ortalamaları 

arasındaki fark önemsiz bulunmuştur. Parasal katkı durumu bakımından 

cinsiyetlerin birbirleriyle olan ortalamaları arasındaki fark önemsiz 

bulunmuştur. 

4.11.16 İzmir kentinde bisiklet sahiplik durumunun analizi 

Bisiklet sahiplik durumu incelendiğinde araştırma mahallelerinde 

192 kişi (% 49,36) bisiklet sahibi iken, 197 kişinin (% 50,64) bisikleti 

yoktur (Grafik 4-13). Gazi Mahallesinde anket yapılan 6 haneden 4’ü 

bisiklet sahibi değildir. Bisiklet sahiplik durumu bakımından tüm 

mahallelerin ve cinsiyetlerin birbirleriyle olan ortalamaları arasındaki 

fark önemsiz bulunmuştur. 
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Grafik 4-13 İzmir kentinde bisiklet sahiplik durumu. 

4.11.17 İzmir kentinde sahip olunan bisiklet sayısının analizi 

Kent bütününde araştırma mahallelerinde 197 kişi (% 50,64) 

bisiklet sahibi değilken, 127 kişinin (% 32,65) 1 bisikleti, 51 kişinin (% 

13,11) 2 bisikleti vardır (Grafik 4-14). Adalet Mahallesinde 12 hanenin 

bisikleti yokken, 11 hane 2’şer bisikleti sahiptir. Sahip olunan bisiklet 

sayısı durumu üzerinde mahallenin ve cinsiyetin etkisi önemsiz 

bulunmuştur. Sahip olunan bisiklet sayısı durumu bakımından Eğitim, 

Onur, Yıldırım Beyazıt, Şirintepe, Emrez, Gazi, Mecidiye, Huzur ve Ilıca 

Mahallelerinin diğer mahallelerle olan ortalamaları arasındaki fark 

önemsiz bulunmuştur. Sahip olunan bisiklet sayısı durumu bakımından 

Doğanlar Mahallesinin Adalet Mahallesiyle olan farklılıkları önemli 

bulunurken (p<0.05) diğer mahalleler bakımından ortalamaları arasındaki 

fark önemsiz bulunmuştur. 
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Grafik 4-14 İzmir kentinde sahip olunan bisiklet sayısının değişimi. 

Akıncılar Mahallesinin Adalet Mahallesiyle olan farklılıkları 

önemli bulunurken (p<0.05) diğer mahalleler bakımından ortalamaları 

arasındaki fark önemsiz bulunmuştur. Dicle Mahallesinin Şemikler ve 

Mithatpaşa Mahalleleriyle olan farklılıkları önemli bulunurken (p<0.05) 

diğer mahalleler bakımından ortalamaları arasındaki fark önemsiz 

bulunmuştur. İstasyonaltı Mahallesinin Adalet Mahallesiyle olan 

farklılıkları önemli bulunurken (p<0.05) diğer mahalleler bakımından 

ortalamaları arasındaki fark önemsiz bulunmuştur. Adalet Mahallesinin 

Doğanlar, Akıncılar, İstasyonaltı, Şemikler ve Mithatpaşa Mahalleleriyle 

olan farklılıkları önemli bulunurken (p<0.05) diğer mahalleler 

bakımından ortalamaları arasındaki fark önemsiz bulunmuştur. Şemikler 

Mahallesinin Dicle ve Adalet Mahallesiyle olan farklılıkları önemli 

bulunurken (p<0.05) diğer mahalleler bakımından ortalamaları arasındaki 
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fark önemsiz bulunmuştur. Mithatpaşa Mahallesinin Dicle ve Adalet 

Mahalleleriyle olan farklılıkları önemli bulunurken (p<0.05) diğer 

mahalleler bakımından ortalamaları arasındaki fark önemsiz 

bulunmuştur. Sahip olunan bisiklet sayısı durumu bakımından 

cinsiyetlerin birbirleriyle olan ortalamaları arasındaki fark önemsiz 

bulunmuştur. 
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5. TARTIŞMA VE SONUÇ 

5.1 Bulguların Değerlendirmesi 

5.1.1 Yapı alanları yoğunluğu 

Kentsel yerleşim alanlarında kentin yapısal yoğunluğunu etkileyen 

en önemli faktör nüfustur. Nüfusun temel taşı olan aile/hane kent 

planlama ve rekreasyon alanları planlama çalışmalarında önemli bir 

konuma sahiptir. Bu bağlamda 41.649,87 ha. alanda yayılış gösteren 

İzmir metropoliten alanı içerisindeki 9 ilçe 705.418 haneye sahiptir. 

Metropoliten alanda araştırma kapsamında incelenen 8 ilçe 

değerlendirildiğinde en yoğun nüfusa, dolayısı ile hane sayısına sahip 

ilçe 262.419 hane ile Konak’tır. Karşıyaka İlçesi 150.744 hane ile ikinci 

sıradadır. Araştırma dışında bırakılan Güzelbahçe İlçesinden sonra en az 

yoğunluğa sahip ilçe 13.529 hane ile Narlıdere’dir. Mahalle ölçeğinde 

yapısal yoğunluklar değerlendirildiğinde araştırmada incelenen 16 

mahalle içerisinde 5.496 hane ile Balçova Onur Mahallesi en yoğun 

mahalle iken, 236 hane ile Konak Mecidiye Mahallesi en az yoğunluğa 

sahip mahalledir. 

Araştırma alanında kentin yapı alanı tipleri kentlilerin farklı 

gereksinimlerini karşılama durumu dikkate alınarak sınıflandırılmıştır. 

Barınma gereksiniminin karşılandığı konut yapıları; hayatın devamını 

sağlayan alışveriş, iş ve ticaret aktivitelerinin gerçekleştirildiği yapılar; 

endüstri ve imalat yapıları; sosyal ve kurumsal yapılar; ulaşım yapıları, 

toplanma merkezleri yapıları ve rekreasyon yapıları kentin yapısal 

yoğunluğunu oluşturan yapılardır. 
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Kentteki planlama çalışmalarında yapı yoğunluğu olarak yapıların 

taban alanının oluşturduğu yatay yoğunluk değerlendirilmektedir. 

Yapıların kat yüksekliklerinin şekillendirdiği diğer bir yoğunluk tipi de 

dikey yoğunluktur. Kentteki doluluk-boşluk, kitle-boşluk arasındaki 

ilişkiyi ortaya koyan TAKS ve KAKS uygulamaları yapıların dikey ve 

yatay yoğunlukları ilişkisi temelinde hesaplanmaktadır. 

Kentteki yapı yoğunluğunun diğer bir boyutunu da nüfus 

yoğunluğu oluşturmaktadır. İzmir kentinde kent merkezi olan Konak 

İlçesinden güneyde Güzelbahçe, kuzeyde Çiğli İlçesine yönünde nüfus ve 

nüfus yoğunluğu azalış göstermektedir. Bunun sebebi konutsal 

yerleşimlerdeki yoğunluğun azalmasıdır. Balçova, Çiğli ve Narlıdere 

İlçelerinde olduğu gibi doğuda Bornova İlçesinin yerleşim alanının 

büyük bir bölümünün doğal alan karakterinde olması nüfus 

yoğunluğunun düşük olmasının diğer sebebidir. Güneyde Gaziemir 

İlçesinin de nüfus yoğunluğu İzmir metropoliten alanında yeni gelişme 

bölgesi içerisinde bulunması sebebi ile düşüktür. 

5.1.1.1 Balçova İlçesi yapı alanları yoğunluğu 

Balçova Eğitim Mahallesi sahip olduğu açık alanlar yönünden 

Onur Mahallesinden daha fazla alana sahiptir. Balçova İlçesi Eğitim ve 

Onur Mahalleleri yapısal alan karakterini konut alanları oluşturmaktadır. 

Onur Mahallesinde alışveriş, iş veya ticaret ve endüstri-imalat yapıları 

sınıfında tekil yapılar yer almaktadır. 

5.1.1.2 Bornova İlçesi yapı alanları yoğunluğu 

Bornova Doğanlar Mahallesi tüm kent ölçeğinde en geniş açık 

alana sahip mahallerden biridir. Mahalle yeni gelişen bir mahalle olması 
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sebebi ile yüksek yapısal yoğunluğa sahip değildir. Mahalle kent 

çeperinde yer alan mahallelerden biri olması sebebi ile endüstri, imalat 

temelli yapılar mahallede ağırlıklı olarak yer almaktadır. Bu sebeple 

mahallenin karakterini endüstri alanları oluşturmaktadır. Doğanlar 

Mahallesi gerek düşük kalitede yapılaşma gerekse kentsel açık alanlar 

yönünden sorunlu mahallelerdendir. Yıldırım Beyazıt Mahallesi kentin 

eski yerleşim bölgesinde yer alan bir mahalle olduğu için nüfus ve yapı 

açısından yüksek yoğunluğa sahiptir. Yıldırım Beyazıt Mahallesi kent 

merkezindeki sanayi bölgesi sınırlarında yer alması sebebi ile mahallede 

endüstri ve imalat yapıları yoğunluğu da yüksektir. 

5.1.1.3 Buca İlçesi yapı alanları yoğunluğu 

Buca İlçesi Akıncılar Mahallesinin Dicle Mahallesinden daha 

düşük yapı yoğunluğuna sahiptir. Bunun sebeplerinden biri Hipodrom 

alanının Akıncılar Mahallesinde yer almasıdır. Mahallede yapı alanları 

açık alanları yoğunlukları arasındaki dengeyi hipodrom oluşturmaktadır. 

Dicle Mahallesinde yoğun konutlaşma olduğu için mahallenin yapı 

karakterini konutlar oluşturmaktadır. 

5.1.1.4 Çiğli İlçesi yapı alanları yoğunluğu 

Çiğli İstasyonaltı Mahallesi açık alan yönünden araştırma 

mahalleleri arasında önemli bir konuma sahiptir. Bunun sebebi yapı 

yoğunluğunun az ve mahallenin yeni gelişme gösteren bir mahalle 

olmasıdır. İstasyonaltı Mahallesi İzmir kentinin kuzeyindeki alışveriş, 

ticaret ve endüstri bölgesinde olması sebebiyle mahallede alışveriş, 

ticaret, endüstri yapıları ağırlıklı bir yere sahiptir. İstasyonaltı Mahallesi 

kentsel kalite açısından da düşük nitelikte bir yapıdadır. Şirintepe 
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Mahallesi yoğun konut dokusu ile konutsal karakterde bir mahalledir. 

Konutların tamamı mahallenin batı bölümünde yer almaktadır. Mahalle 

yüksek eğimde bir topografyaya sahip olmasına rağmen yapısal 

yoğunluğu yüksektir. Şirintepe Mahallesinin yapı yoğunluğu ortalamasını 

diğer mahalleler arasında düşük gösteren etken alanın büyük bir 

bölümünün doğal karaktere sahip olmasıdır. 

5.1.1.5 Gaziemir İlçesi yapı alanları yoğunluğu 

Gaziemir Emrez Mahallesi yüzölçümünün büyük bir bölümünü 

yapılaşmamış alanlar oluşturmaktadır. Emrez Mahallesi kentin güneyinde 

yer alan endüstri, imalat, alışveriş ve ticaret bölgesinde yer aldığı için bu 

yapılar mahallede önemli bir yoğunluğa sahiptir. Emrez Mahallesi 

araştırma mahalleleri içerisinde en düşük kalitede kentsel yapıya sahip 

mahallelerden biridir. Gazi Mahallesi de bu sanayi bölgesinde yer alan 

diğer bir mahalledir. Mahallenin endüstri ve imalat yapıları Akçay 

Caddesi üzerinde yoğun olarak yer almaktadır. 

5.1.1.6 Karşıyaka İlçesi yapı alanları yoğunluğu 

Karşıyaka Adalet Mahallesi sahip olduğu endüstri ve imalat 

yapıları ile endüstri mahallesi niteliğindeki mahallelerden biridir. Kentin 

önemli endüstri alanlarından biri Adalet Mahallesinde yer almaktadır. 

Şemikler Mahallesi yüksek nüfus yoğunluğuna ve kent yapısına sahip bir 

mahalledir. Şemikler Mahallesi kentin kuzeyindeki sanayi bölgesinin 

içinde yer alması sebebi ile endüstri ve imalat yapıları mahallenin 

özellikle Anadolu Caddesi üzerindeki bölümünde yoğunluklu olarak yer 

almaktadır. 
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5.1.1.7 Konak İlçesi yapı alanları yoğunluğu 

Konak İlçesi sahip olduğu yüzölçümü, nüfus, nüfus yoğunluğu ve 

kent içindeki konumu itibarıyla konut karakterine sahip merkez ilçedir. 

Mecidiye Mahallesi benzer şekilde kent merkezinde yer alması sebebi ile 

yüzölçümünün ve nüfusunun sınırlı olmasına rağmen yüksek nüfus ve 

yapı yoğunluğuna sahiptir. Mecidiye Mahallesi kentin en eski 

yerleşimlerinin biridir. Mithatpaşa Mahallesi araştırma mahalleleri 

içerisinde kentsel kalitenin en yüksek olduğu mahalledir. Yüksek kalitede 

mekan kalitesine sahip bir mahalle olmasının sebebi sosyo-ekonomik 

yapısı yüksek kesimin yaşam mekanı olmasıdır. Mithatpaşa Mahallesi 

kent merkezinde yer alması sebebiyle Mecidiye Mahallesi gibi sınırlı 

alanda yüksek nüfus yoğunluğuna sahiptir. 

5.1.1.8 Narlıdere İlçesi yapı alanları yoğunluğu 

Huzur Mahallesi yüzölçümü açısından araştırma mahalleleri 

içerisinde ilk sırada yer almasına rağmen nüfus yoğunluğu açısından son 

sıradadır. Bunun sebebi mahallenin büyük bir bölümünün askeri bölge ve 

doğal alan niteliğinde olmasıdır. Ilıca Mahallesinde turizm merkezli 

yapılardan lüks oteller ve sağlık yapıları olarak ılıcalar yer almaktadır. 

Bu yönüyle mahalle kentin turizm ve termal merkezi niteliğindedir. 

5.1.2 Kat yüksekliği yoğunluğu 

Konut yoğunluğunun dikeydeki tamamlayıcısı olan dikey 

yoğunluklar kat yüksekliklerinden yola çıkılarak hesaplanmaktadır. 

Balçova Eğitim ve Onur mahallelerinde ortalama kat yüksekliği dört, 

Bornova Doğanlar ve Yıldırım Beyazıt Mahallelerinde iki, Narlıdere 
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Huzur ve Ilıca Mahallelerinde bir kat olarak saptanmıştır. İzmir kentinde 

ortalama kat yüksekliği dört kattır. Kentin depremselliği düşünüldüğünde 

kat yüksekliği açısından yüksek bir yapılaşmaya sahip olmadığı 

görülmektedir. Düzensiz kentleşmenin görüldüğü Buca Dicle, Çiğli 

Şirintepe ve İstasyonaltı, Gaziemir Ermez Mahallelerinde ortalama kat 

yüksekliğinin bir kattır. Ancak kentte kat yükseklikleri ortalamasının 

düşük olmasının sağladığı olumlu durumu, yapılar arasında yeterli 

açıklıkların olmaması ve yüksek yapı yoğunlukları ortadan 

kaldırmaktadır. 

Araştırma mahallelerinin çoğunda kentsel yoğunluğun en üst 

değerlere ulaşmasından dolayı bu mahallelerde açık alanlar hiç 

bulunmamakta yada çok sınırlı alanda bulunmaktadır. Ancak açık 

alanların ve/veya doğal alanların geniş bir yer kapladığı Eğitim 

Mahallesinde sekiz, Doğanlar Mahallesinde dokuz, İstasyonaltı 

Mahallesinde onbir, Gazi Mahallesinde sekiz, Huzur Mahallesinde onüç, 

Ilıca Mahallesinde onbir kata kadar imar iznini verilmesi bu mahallelerde 

açık ve/veya doğal alanların gelecekte kentsel gelişmenin baskısı ve 

tehdidi altında olacağını ortaya koymaktadır. 

5.1.3 Mevcut kentsel dış mekanlar ve aktivite alanları 

Yerleşim alanı içerisinde rekreasyon alanlarının ve açık alanların 

varlığı yerleşimde yaşayanlar için yaşanabilir mekanların oluşumuna 

olanak tanımaktadır. Nicelik nitelik yönünden yeterli kentsel dış 

mekanlar rekreasyonel gereksinimleri karşılayacak, aynı zamanda kent 

içinde sosyalleşmeyi ve iletişimi artıracaktır. 
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5.1.3.1 Balçova İlçesi mevcut kentsel dış mekanları ve aktivite 

alanları 

Eğitim Mahallesinde yer alan yaya yolları oturma mekanlarını; 

ilköğretim okulu bahçeleri oturma mekanını, basketbol, hentbol ve 

voleybol sahasını içeren spor alanlarını; oturma mekanları oturma 

birimlerini içermektedir. Okul bahçelerindeki bu mekanlar mahallenin 

spor alanı gereksinimini karşılamada da önemli bir yere sahiptir. Ata 

caddesine dik yer alan yaya yolu niteliğindeki Halide Edip Adıvar Sokağı 

yaya yolunda, Ilıca Gaffar Okkan Donatısız mekanı gibi bir çok mekanda 

hiçbir kentsel donatı yer almamaktadır. Bu mekanlar yalnızca geçiş 

bölgesi olarak kullanılmaktadır. Farklı aktivitelerin bu alanlara 

getirilmesi alanı atıl durumdan kurtararak kulanım mekanı kimliği 

kazandıracaktır. 

Eğitim mahallesinde anketlere katılan mahallelilerin talep ettiği 

çocuk oyun alanı mevcut değildir. Ancak mahallenin gereksinimini 

karşılayacak büyüklükte ve hizmet yarıçapında çocuk oyun alanlarının 

inşa edileceği uygun açık alanlar mahallede yer almaktadır. Bu 

bölgelerde yapılacak çocuk oyunları uygun yürüyüş mesafesinde hizmet 

vererek mahallenin tamamı tarafından kullanılabilecektir. 

Onur Mahallesinde kentsel dış mekan olarak otopark; oturma 

mekanlarını içeren yaya yolu; spor alanlarına sahip lise bahçesi; oturma 

mekanları; çocuk oyun alanı ve oturma mekanlarının bulunduğu parklar 

yer almaktadır. Mahallede gereksinim duyulan yeterli büyüklükte çocuk 

oyun alanı parklarda bulunmaktadır. Çocuk oyun alanları mahallenin 

güneyinde yer almaktadır. Mahallenin kuzeyinde çocuk oyun alanının 

bulunmaması bu bölgede yaşayan insanların hesaplanan 202,97 m. 
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hizmet yarıçapının üzerinde yürümesine sebep olmaktadır. Mahallede 

lise bahçesindeki spor alanlarının aynı alanda yer alması/çakışması 

sebebi ile yalnızca bir spor alanı verimli şekilde kullanılabilecektir. 

Sınırlı rekreasyon olanaklarına sahip Onur Mahallesi açık alan açısından 

da yetersiz bir yapıdadır. Onur Mahallesinde narenciye bahçesinin 

oluşturduğu açık alan dışında açık alan bulunmamaktadır. 

5.1.3.2 Bornova İlçesi mevcut kentsel dış mekanları ve aktivite 

alanları 

Doğanlar mahallesinde çocuk oyun elemanı ve oturma biriminin 

yer aldığı çocuk oyun alanı; oturma mekanı, basketbol, futbol ve 

voleybol sahasına sahip spor alanının yer aldığı ilköğretim okulu bahçesi; 

oturma mekanı; otopark, çocuk oyun alanı, oturma mekanı ve basketbol 

sahalı spor alanının yer alığı parklar; futbol sahasının yer aldığı spor alanı 

bulunmaktadır. Anketlerde mahallelinin talep ettiği çocuk oyun alanı 

mahallede yer almaktadır. Ancak mekansal olarak gereksinimi 

karşılayacak büyüklükte değildir. Doğanlar Mahallesinde gereksinimi 

karşılayacak büyüklükte çocuk oyun alanının yapılabileceği açık alanlar 

mevcuttur. Bu açık alanlarda yapılacak çocuk oyun alanları mahalle için 

belirlenen 593,98 m. yarıçapta hizmet verecektir. 

Yıldırım Beyazıt Mahallesinde oturma mekanı, basketbol, futbol ve 

voleybol sahalı spor alanının yer aldığı lise ve ilköğretim okulu bahçesi; 

çocuk oyun alanı ve oturma mekanının yer aldığı bir park yer almaktadır. 

Mahallelinin gereksinim duyduğu çocuk oyun alanı mahallede yer 

almaktadır. Ancak gereksinim duyulan çocuk oyun alanı için tahsis 

edilecek yeterli büyüklükte açık alan bulunmamaktadır. Mahallenin 



 220 

sınırlı açık alanını doğu sınırına yakın bölümde yer alan 1.591,23 m2 

boyutlarında dört parsel oluşturmaktadır. Mahallenin gelecekteki 

rekreasyonel gereksinimini karşılayacak büyüklükte açık alan 

bulunmaması sebebi ile mahalleli ihtiyaçlarını mahalle dışındaki kentsel 

dış mekanlardan karşılamak zorunda kalmaktadır. Mahalle çok yoğun 

konutlaşma nedeni ile kentsel gelişmesini tamamlamıştır. 

5.1.3.3 Buca İlçesi mevcut kentsel dış  mekanları ve aktivite 

alanları 

Akıncılar mahallesinde otopark, çocuk oyun elemanı ve oturma 

birimi olan çocuk oyun alanları; basketbol sahalı spor alanına sahip 

ilköğretim okulu bahçesi; oturma mekanı; çocuk oyun alanı, oturma 

mekanı ve basketbol sahalı spor alanının yer aldığı parklar; futbol sahalı 

spor alanı; yürüyüş parkurlu yürüyüş alanı yer almaktadır. Mahallelinin 

talep ettiği çocuk oyun alanları mahallede bulunmasına rağmen 

gereksinimi karşılayacak büyüklükte değildir. Mahallede talep edilen 

çocuk oyun alanlarının yapılabileceği açık alan mevcuttur. Gereksinim 

duyulan bu kentsel dış mekanlar mevcut açık alanlara yapılması 

durumunda 329,16 m. hizmet yarıçapında hizmet vererek mahallenin 

gereksinimi karşılanabilecektir. 

Dicle Mahallesinde çocuk oyun elemanı ve oturma biriminin yer 

aldığı çocuk oyun alanı; oturma mekanı; çocuk oyun alanı ve oturma 

mekanının yer aldığı park; basketbol ve futbol sahasının yer aldığı spor 

alanı yer almaktadır. Gereksinim duyulan kentsel dış mekan tipi olan 

çocuk oyun alanı mahallede yer almaktadır. Ancak alansal olarak yeterli 

değildir. Çocuk oyun alanı gereksinimini karşılayacak yeterli büyüklükte 
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açık alan mevcuttur. Açık alanlara inşa edilecek çocuk oyun alanı 225,24 

m. yarıçapta hizmet vererek mahallenin gereksinimini karşılayacaktır. 

Mahallenin gelecekteki diğer kentsel dış mekan gereksinimlerini 

karşılayacak açık mekan mahallede bulunmamaktadır. Mahalle sakinleri 

gelecekteki gereksinimlerini mahallenin dışından karşılamak zorunda 

kalacaktır. Yoğun bir konutsal yapıya sahip mahalle kentsel gelişmesini 

tamamlamıştır. 

5.1.3.4 Çiğli İlçesi mevcut kentsel dış mekanları ve aktivite 

alanları 

İstasyonaltı Mahallesinde pazaryeri; otopark; çocuk oyun elemanı 

ve oturma biriminin yer aldığı çocuk oyun alanları; basketbol, futbol ve 

voleybol sahasından oluşan spor alanının yer aldığı ilköğretim okulu ve 

lise bahçeleri; oturma mekanı bulunmaktadır. Mahallelinin talep ettiği 

çocuk oyun alanı mahallede mevcuttur ancak alanı yetersizdir. Mahalle 

gereksinimi karşılayacak büyüklükte çocuk oyun alanı için gerekli açık 

alana sahiptir. Çocuk oyun alanları bu açık alanlara yapılarak hesaplanan 

553,94 m. hizmet yarıçapında mahalle halkı tarafından kullanılacaktır. 

Mahalle yeni gelişen bir mahalle olması sebebi ile gelecekte mahallenin 

kentsel dış mekan gereksinimlerini karşılayacak geniş açık alanlar 

bulunmaktadır. 

Şirintepe Mahallesinde oturma mekanı ve spor alanının yer aldığı 

ilköğretim okulu bahçesi; futbol sahasına sahip spor alanı yer almaktadır. 

Mahallelinin gereksinimi olan çocuk oyun alanı mahallede mevcut 

değildir. Ancak mahallede gereksinimi karşılayacak büyüklükte çocuk 

oyun alanının yapılacağı açık alan bulunmaktadır. Açık alanın 
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mahallenin doğu sınırında olması sebebi ile buraya yapılacak çocuk oyun 

alanının konumu mahallenin diğer bölümlerinden kullanım için uzak 

olacaktır. Mekana yürüyüş mesafesi kullanım için hesaplanan 254,67 m. 

yürüyüş mesafesinin dışındadır. Mahallenin konutsal yoğunluğunun 

olduğu bölümünde açık alan bulunmamaktadır. Bu bölümde mahalle 

kentsel gelişimini tamamlamıştır. Mahallenin gelecekteki kentsel dış 

mekan gereksinimlerinin karşılanacağı açık alan mahallede yer 

almaktadır. 

5.1.3.5 Gaziemir İlçesi mevcut kentsel dış mekanları ve aktivite 

alanları 

Emrez Mahallesinde basketbol, hentbol ve voleybol sahasından 

oluşan spor alanının yer aldığı ilköğretim okulu bahçesi yer almaktadır. 

Mahallelinin gereksinim duyduğu futbol sahası alanda mevcut değildir. 

Ancak gereksinim duyulan spor alanının yapılabileceği büyüklükte açık 

alan mevcuttur. Buraya yapılacak bir futbol sahası hesaplanan 426,86 m. 

yarıçapta hizmet vererek mahallenin gereksinimini karşılayacaktır. 

Alanda mevcut geniş açık alanlar gelecekteki kentsel dış mekan 

ihtiyacını karşılayacak büyüklüktedir. 

Gazi Mahallesinde otopark; çocuk oyun elemanı ve oturma 

biriminin yer aldığı çocuk oyun alanı; basketbol, futbol ve voleybol 

sahasına sahip spor alanının yer aldığı ilköğretim okulu bahçesi; oturma 

mekanları; çocuk oyun alanı ve oturma mekanının yer aldığı parklar; 

futbol sahasına sahip bir spor alanı yer almaktadır. Mahalle sakinlerinin 

talep ettikleri çocuk oyun alanı mahallede olmasına rağmen alansal 

açıdan yeterli değildir. Çocuk oyun alanı gereksinimini karşılayacak açık 
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alan mevcuttur. Bu açık alanlar üzerine yapılacak gereksinimi 

karşılayacak boyutta çocuk oyun alanları mahalle için hesaplanan 373,76 

m. yarıçapta hizmet verecektir. Mevcut açık alanlar mahallenin 

gelecekteki kentsel dış mekan gereksinimini karşılayacak yeterliliktedir. 

5.1.3.6 Karşıyaka İlçesi mevcut kentsel dış mekanları ve 

aktivite alanları 

Adalet Mahallesinde çocuk oyun elemanı ve oturma biriminin yer 

aldığı çocuk oyun alanı; oturma mekanı, basketbol ve voleybol sahasına 

sahip spor alanının bulunduğu ilköğretim okulu bahçesi; çocuk oyun 

alanının, otoparkın, oturma mekanının, yürüyüş ve bisiklet parkurunun 

bulunduğu park; basketbol, futbol ve voleybol sahasına sahip spor alanı 

bulunmaktadır. Adalet Mahallesinde ankete katılanların gereksinim 

duydukları çocuk oyun alanı mahallede mevcuttur. Ancak çocuk oyun 

alanları mahalle için hesaplanan hizmet yarıçapı olan 346,47 m. 

mesafeden fazla mesafede hizmet vermektedir. Kentliler bu kentsel dış 

mekanlara ulaşmak için daha uzun mesafe yürümek zorunda kalmaktadır. 

Mahalle çocuk oyun alanı gereksinimini karşılayacak büyüklükte açık 

alana sahiptir. Gereksinim duyulan bu mekanlar ilgili açık alanlara 

yapıldığı takdirde istenen mesafede hizmet verecektir. Adalet Mahallesi 

yoğun yapılaşma göstermesine rağmen gelecekte yapılacak kentsel dış 

mekanlar için yeterli alana sahiptir. Açık alanların daha fazla 

kaybedilmemesi için yapılaşmanın bu açık alanlar üzerine gelişimi 

durdurulmalıdır. 

Şemikler mahallesinde çocuk oyun elemanı, otopark ve oturma 

birimi olan çocuk oyun alanları; basketbol, futbol, voleybol sahası ve 
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tenis kortuna sahip spor alanının bulunduğu ilköğretim okulu ve lise 

bahçeleri; oturma mekanları; çocuk oyun alanı, otopark, oturma mekanı 

ve spor alanının bulunduğu parklar yer almaktadır. Şemikler Mahallesi 

mahallenin gereksinimlerini karşılayacak büyüklükte çocuk oyun 

alanlarına sahiptir. Mahalledeki çocuk oyun alanları mahalle için 

hesaplanan 283,85 m. yarıçapta hizmet vermektedir. Mahalle yoğun bir 

yapılaşmaya sahip olmasına rağmen geniş açık alanlara da sahiptir. 

Gelecekte açık alanların kaybedilmemesi ve mahallenin gereksinimleri 

karşılayabilmesi için kentsel gelişmenin bu alanlar üzerine gelişiminin 

durdurulması gerekmektedir. 

5.1.3.7 Konak İlçesi mevcut kentsel dış mekanları ve aktivite 

alanları 

Mecidiye Mahallesinde kentsel dış mekan bulunmamaktadır. 

Mahallede oturanlar kentsel dış mekan gereksinimlerini çevre 

mahallelerdeki kentsel dış mekanlardan karşılamaktadır. Mahalle 

sakinlerinin gereksinim duyduğu çocuk oyun alanı için gerekli 

büyüklükte açık alan mahallede mevcuttur. Açık alanlara yapılacak 

çocuk oyun alanları mahalle için belirlenen 256,26 m. yarıçapta hizmet 

verecektir. Mahalle İzmir’in eski yerleşimlerinden biri olması ve kent 

merkezinde yer alması sebebi ile kentsel gelişimini tamamlamıştır. 

Mahalledeki sınırlı açık alanlar gelecekteki kentsel dış mekan 

gereksinimlerini karşılamada rezerv olarak korunmalıdır. Bu alanlarda 

yapılaşmaya izin verilmemelidir. 

Mithatpaşa Mahallesinde otoparklar, oturma birimi, yürüyüş ve 

bisiklet parkurunun yer aldığı kıyı bandı; basketbol, futbol ve voleybol 
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sahasına sahip spor alanı olan lise bahçesi; çocuk oyun alanı, oturma 

mekanı, otopark, futbol, voleybol sahası ve paten pistinin yer aldığı spor 

alanı; yürüyüş ve bisiklet parkuru bulunmaktadır. Anketlere katılan 

mahalle sakinlerinin gereksinim duyulan kentsel dış mekan olarak talep 

ettikleri, ihtiyacı karşılayacak boyutlarda çocuk oyun alanı mahallede 

bulunmaktadır. Çocuk oyun alanı mahalle için hesaplanan 263,23 m. 

yarıçapta hizmet vermektedir. Mithatpaşa Mahallesinde mevcut kentsel 

dış mekanlar mahallenin kıyı bölümünde yer almaktadır. Mahallenin 

içerisinde yer alan sınırlı sayıda ve büyüklükteki açık alanlar 

korunmalıdır. Bu açık alanlar belirli ölçüde de olsa gelecekteki kentsel 

dış mekan gereksinimlerini karşılayacak mekanlar için rezerv alan 

niteliğindedir. Mahalle kent merkezinde yer alması sebebi ile yoğun bir 

yapılaşmaya sahiptir. Yapılaşmanın genişleyeceği alan bulunmaması 

sebebi ile mahalle kentsel gelişimini tamamlamış durumdadır. 

5.1.3.8 Narlıdere ilçesi mevcut kentsel dış mekanları ve aktivite 

alanları 

Huzur Mahallesinde otoparklar, çocuk oyun elemanının yer aldığı 

çocuk oyun alanı; donatısız mekanlar; basketbol ve futbol sahasının 

bulunduğu spor alanına sahip ilköğretim okulu ve lise bahçesi; oturma 

mekanı; büfe, çay bahçesi, çocuk oyun alanı, oturma mekanı ve spor 

alanının yer aldığı parklar; futbol sahasına sahip spor alanı 

bulunmaktadır. Anketlere katılan mahalle sakinlerinin gereksinim 

duyduğu çocuk oyun alanları gereksinimi karşılayacak boyutlarda alanda 

mevcuttur. Ancak mekanlar mahalle için belirlenen 248,58 m. yarıçapın 

üzerinde hizmet vermektedir. Mahallenin bir bölümü bu alanlara 
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ulaşabilmek için bu mesafenin üzerinde yürümek zorunda kalmaktadır. 

Mahallede mevcut açık alanlara inşa edilecek çocuk oyun alanları istenen 

mesafelerde hizmet verecektir. Mahallede gelecekteki kentsel dış mekan 

gereksinimleri için kullanılacak açık alan bulunmaktadır. Mahalle 

alanının büyük bir bölümünü orman alanı ve bir kısmını tarım alanı 

oluşturmaktadır. Gelecekte bu alanların korunması ve kentsel gelişmenin 

bu alanlara kaydırılmaması gerekmektedir. 

Ilıca mahallesinde donatısız mekanlar; basketbol ve voleybol 

sahasının yer aldığı ilköğretim okulu bahçesi; çocuk oyun alanı, oturma 

mekanı, otopark ve spor alanının yer aldığı parklar; basketbol, futbol 

sahası ve tenis kortunun yer aldığı spor alanı yer almaktadır. Ilıca 

Mahallesinde mahalle sakinlerinin anketlerde gereksinim duyduğu 

basketbol sahası mevcuttur. Ancak sayısal anlamda yeterli değildir. 

Mahallede mevcut tek basketbol sahası Kılıçarslan ilköğretim okulu 

bahçesinde yer almaktadır. Bu spor alanı da mahalle için düşünülen 

267,83 m. hizmet yarıçapının üzerinde hizmet vermektedir. Alanda bu 

gereksinimi karşılayacak yeterli büyüklükte açık alan vardır. Bu alanlara 

yapılacak basketbol sahaları istenen yarıçapta mahalleye hizmet 

edecektir. Mahallede yer alan açık alanlar gelecekteki kentsel dış mekan 

aktiviteleri için kullanılmalı, bu alanlarda yapılaşmaya izin 

verilmemelidir. Ilıca Mahallesinde orman alanları bulunmaktadır. 

Konutsal gereksinimin gelecekte bu alanlarda karşılanması 

engellenmelidir. 
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5.1.4 Otopark alanları 

İzmir kentinde en önemli kentsel sorunlardan biri de otopark 

sorunudur. Yıldan yıla sürekli artan araç sayısı kentlerde trafik 

sorunlarının artmasına sebep olmaktadır. Diğer önemli bir konu da artan 

araç sayılarının gereksinimi olan otopark alanlarının edilmesi konusudur. 

Özellikle otomobil sayısının çok fazla olduğu konut bölgelerinde, 

mahalle ölçeğinde gereksinim duyulan otopark alanların oluşturulması 

gerekmektedir. Araştırmada İzmir Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme 

Şube Müdürlüğünün metropoliten ilçelerdeki 2002 yılı araç sayıları 

verilerinden yola çıkılarak mahalle düzeyinde otomobil sayıları 

belirlenmiştir. Araştırma mahallelerindeki mevcut araç, otopark alanı ve 

otopark sayılarının belirlenmesinde kullanılan yöntem gelecekteki 

gereksinim duyulan otopark alanlarının hesaplanmasında bir model 

çalışması olarak değerlendirilebilecektir. Oluşturulan bu model ilgili 

mahallelerde ve mahalle ortalamaları da İzmir kentinde yapılacak 

otopark planlama çalışmalarında kullanılabilecektir. 

5.1.4.1 Balçova İlçesi otopark alanları 

Araştırma mahalleleri otopark planlama çalışmalarında 

kullanılacak değerler açısından farklılıklar göstermektedir. Balçova İlçesi 

Eğitim Mahallesinde 1 hanenin 0,4 otomobile sahipliğini tanımlayan 

otomobil sahiplik oranı katsayısı 0,4 dür. Bu 1.000 nüfusun 124,88 

otomobil sahibi olduğu anlamına gelmektedir. Mahallenin sahip olduğu 

düşünülen 1.808,8 adet otomobil için 45.220 m2 otopark alanına 

gereksinim vardır. Mahalledeki 22 özürlünün otopark gereksinimini olan 

2,74 otopark bulunmalıdır. Mahallede yapılacak otopark planlamasında 
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1.000 otoparktan 1,51’i özürlü otoparkı olarak düşünülmelidir. Ancak 

mahallenin topografik yapısı ve mahalledeki açık alanların büyük 

çoğunluğunun yüksek eğimli ve ağaçlık alanlardan oluştuğu dikkate 

alındığında mahallede açık ve katlı otopark için uygun alan 

bulunmamaktadır. Araç sayısının artması yollara parkeden araçların 

sebep olduğu sorunları da arttıracaktır. Otopark sorununun çözümü için 

mahalle içerisinde taşıt yükünü taşıyan geniş cadde ve sokaklar ile yaya 

yoğunluğunu taşıyabilen kaldırımların belirlenerek bu alanlarda yol üstü 

otoparkları oluşturulmalıdır. 

Onur Mahallesinde 12 araç kapasiteli Kent Sokak otoparkı dışında 

bölge otoparkı bulunmamaktadır. Otomobil sahiplik oranı katsayısı 0,42 

dir. 1.000 nüfus 133,03 otomobil sahibidir. Mahallenin sahip olduğu 

düşünülen 2.355,42 adet otomobil için 58.885,71 m2 otopark alanına 

gereksinim duyulmaktadır. Mahalledeki 18 özürlünün otopark 

gereksinimini olan 2.39 otopark olmalıdır. Mahallede otopark 

planlamasında 1.000 otoparktan 1,01’i özürlü otoparkı olarak ele 

alınmalıdır. Mahallede açık alan bulunmamaktadır. Araçların yollara 

park etmesi mevcut sorunları artıracaktır. Mahalle içerisinde taşıt yükünü 

taşıyan geniş cadde ve sokaklar ile yaya yoğunluğunu taşıyabilen 

kaldırımların belirlenerek bu alanlarda yol üstü otoparklarının 

oluşturulması en uygun çözüm olacaktır. 

5.1.4.2 Bornova İlçesi otopark alanları 

Bornova Doğanlar Mahallesinde 1527 Sokak parkında yer alan 12 

araçlık otopark haricinde bölge otoparkı mevcut değildir. Mahallede 

otomobil sahiplik oranı katsayısı 0,37 dir. 1.000 nüfus 85,16 otomobil 
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sahibidir. Mahallenin sahip olduğu düşünülen 1.101,37 adet otomobil 

için 27.534,38 m2 otopark alanına gereksinim duyulmaktadır. 

Mahalledeki 42 özürlünün otopark gereksinimini karşılayacak 3,57 

otopark yer almalıdır. Mahallede otopark planlamasında 1.000 otoparktan 

3,24’ü özürlü otoparkı olarak planlanmalıdır. Mahallede otopark 

gereksiniminin karşılanacağı açık alan yoktur. 

Yıldırım Beyazıt Mahallesinde de bölge otoparkı mevcut değildir. 

Otomobil sahiplik oranı katsayısı 0,38 dir. 1.000 nüfusun sahip olduğu 

otomobil sayısı 109,17’dir. Mahallenin sahip olduğu düşünülen 1.099,74 

adet otomobil için 27.493,55 m2 otopark alanına gereksinim vardır. 

Mahallede 10 özürlünün otopark gereksinimini olan 1,09 otopark 

olmalıdır. Mahallede otopark planlamasında 1.000 otoparktan 0,99’u 

özürlü otoparkı olarak düşünülmelidir. Mahallede otopark ihtiyacını 

karşılayacak boyutta açık alan yoktur. Araçların yollara park etmesi ise 

mevcut sorunları artırmaktadır. Mahalle içerisinde taşıt yükünü taşıyan 

geniş cadde ve sokaklar ile yaya yoğunluğunu taşıyabilen kaldırımların 

belirlenerek bu alanlarda yol üstü otoparkları oluşturulması uygun bir 

çözüm olacaktır. 

5.1.4.3 Buca İlçesi otopark alanları 

Buca Akıncılar Mahallesinde Aydın hat boyu caddesi üzerindeki 9 

araçlık yol üstü otoparkı haricinde bölge otoparkı yer almamaktadır. 

Mahallenin otomobil sahiplik oranı katsayısı 0,43 dür. Mahalledeki her 

1.000 nüfus 121,28 otomobil sahibidir. Mahallenin sahip olduğu 

düşünülen 1.038,18 adet otomobil için 25.954,69 m2 otopark alanına 

ihtiyaç duyulmaktadır. Mahalledeki 15 özürlünün otopark gereksinimi 
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olan 1,81 otopark mevcut otoparklarda karşılanmalıdır. Mahallede 

otopark planlamasında 1.000 otoparktan 1,75’i özürlü otoparkı olarak 

planlanmalıdır. Mahallede otopark ihtiyacını karşılayacak boyutta açık 

alan mevcut değildir. 

Dicle Mahallesinde bölge otoparkı yoktur. Mahalledeki otomobil 

sahiplik oranı katsayısı 0,17 dir. Bu 1.000 nüfusun 49,46 otomobil sahibi 

olduğu anlamına gelmektedir. Mahallenin sahip olduğu düşünülen 218,82 

adet otomobil için 5.470,58 m2 otopark alanına gereksinim vardır. 

Mahalledeki 8 özürlünün otopark gereksinimini olan 0,39 otopark 

mahalle içinde sağlanmalıdır. Mahallede otopark planlamasında 1.000 

otoparktan 1,80’i özürlü otoparkı olarak hesaplanmalıdır. Mahallede tüm 

otopark ihtiyacını karşılayacak boyutta açık alan mevcut değildir. 

Araçların yollara park etmesi mevcut sorunları da artırmaktadır. Mahalle 

içerisinde taşıt yükünü taşıyan geniş cadde ve sokaklar ile yaya 

yoğunluğunu taşıyabilen kaldırımların belirlenerek bu alanlarda yol üstü 

otoparkları oluşturulmak gerekmektedir. 

5.1.4.4 Çiğli İlçesi otopark alanları 

Çiğli İstasyonaltı Mahallesinde 8001 Sokak otoparkında 40 araçlık, 

8019/1 Sokak otoparkında 20 araçlık otopark haricinde bölge otoparkı 

bulunmamaktadır. Mahallenin otomobil sahiplik oranı katsayısı 0,5 dir. 

Buna göre 1.000 nüfus 141,44 otomobil sahibidir. Mahallenin sahip 

olduğu düşünülen 1.210,5 adet otomobil için 30.262,5 m2 otopark alanı 

planlanmalıdır. Mahalledeki 55 özürlünün otopark gereksinimini olan 

7,77 otopark içinde bölge otoparkları içinde uygun mesafelerde yer tahsis 

edilmelidir. Mahallede otopark planlamasında 1.000 otoparktan 6,42’i 
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özürlü otoparkı olarak hesaplanmalıdır. Mahallede otopark ihtiyacını 

karşılayacak boyutta açık alan bulunmaktadır. 

Şirintepe Mahallesi bölge otoparkına sahip değildir. Otomobil 

sahiplik oranı katsayısı 0,22 dir. 1.000 nüfus 59,06 otomobil sahibidir. 

Mahallenin sahip olduğu düşünülen 651,55 adet otomobil için 16.288,89 

m2 otopark alanına ihtiyaç vardır. Mahalledeki 64 özürlünün otopark 

gereksinimini olan 3,78 otopark olmalıdır. Mahallede otopark 

planlamasında 1.000 otoparktan 5,80’i özürlü otoparkı olarak tahsis 

edilmelidir. Mahallede otopark ihtiyacını karşılayacak boyutta açık alan 

yoktur. Ancak açık alanın mahallenin topografyanın çok eğimli olması ve 

doğu bölümünde yer alması sebebi ile burada inşa edilecek otopark 

alanına mahallenin en uzak noktasından ulaşım zor olacaktır. 

5.1.4.5 Gaziemir İlçesi otopark alanları 

Gaziemir Emrez Mahallesinde bölge otoparkı yoktur. Otomobil 

sahiplik oranı katsayısı 0,2 dir. 1.000 nüfus 46,57 otomobil sahibidir. 

Mahallenin sahip olduğu düşünülen 215,80 adet otomobil için 5.395 m2 

otopark alanına ihtiyaç vardır. Mahalle içinde 20 özürlünün otopark 

gereksinimini karşılayacak 0,93 otopark yer almalıdır. Mahallede otopark 

planlamasında 1.000 otoparktan 4,31’i özürlü otoparkı olarak tahsis 

edilmelidir.Emrez Mahallesi otopark ihtiyacını karşılayacak boyutta açık 

alana sahiptir. 

Gazi Mahallesinde 14 Sokak otoparkında 26 araçlık otopark 

dışında bölge otoparkı mevcut değildir. Mahalledeki otomobil sahiplik 

oranı katsayısı 0,33 dür. Bu 1.000 nüfusun 88,37 otomobil sahibi olduğu 

anlamına gelmektedir. Mahallenin sahip olduğu düşünülen 508,66 adet 
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otomobil için 12.716,67 m2 otopark alanına gereksinim duyulmaktadır. 

Mahalledeki 6 özürlünün otopark gereksinimini ise 0,53’dür. Mahallede 

otopark planlamasında 1.000 otoparktan 1,04’i özürlü otoparkı olarak ele 

alınmalıdır. Mahallede otopark ihtiyacını karşılayacak boyutta açık alan 

bulunmaktadır. 

5.1.4.6 Karşıyaka İlçesi otopark alanları 

Adalet Mahallesinde 1593/14 Sokak otoparkında 8 araçlık otopark 

dışında bölge otoparkı yer almamaktadır. Otomobil sahiplik oranı 

katsayısı 0,30 dur. Mahalledeki 1.000 nüfus 81,26 otomobil sahibidir. 

Mahallenin sahip olduğu düşünülen 1.256,13 adet otomobil için 

31.403,47 m2 otopark alanı tahsis edilmelidir. Mahalledeki 12 özürlünün 

otopark gereksinimi olan 0,97 otopark olmalıdır. Mahallede otopark 

planlamasında 1.000 otoparktan 0,77’si özürlü otoparkı olarak 

planlanmalıdır. Mahallede otopark ihtiyacını karşılayacak boyutta açık 

alan yoktur. 

Şemikler Mahallesinde Dr. Sadık Ahmet parkında 7 araçlık, 6244 

Sokak çocuk oyun alanında 5 araçlık, Karşıyaka Anadolu Lisesi yanı 

parkta 30 araçlık. bölge otoparkları bulunmaktadır. Otomobil sahiplik 

oranı katsayısı 0,28 dir. 1.000 nüfus 86,60 otomobil sahibidir. 

Mahallenin sahip olduğu düşünülen 1.488,78 adet otomobil için 

37.219,57 m2 otopark alanına gereksinim vardır. Mahalledeki 15 

özürlünün otopark gereksinimini karşılayacak otopark sayısı 1,29’dur. 

Mahallede otopark planlamasında 1.000 otoparktan 0,87’si özürlü 

otoparkı olarak dikkate alınmalıdır. Mahalle otopark ihtiyacını 

karşılayacak boyutta açık alana sahiptir. 
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5.1.4.7 Konak İlçesi otopark alanları 

Mecidiye Mahallesinde bölge otoparkı bulunmamaktadır. 

Mahallenin otomobil sahiplik oranı katsayısı 0,54’dür. Mahallede 1.000 

nüfus 198,34 otomobil sahibidir. Mahallenin sahip olduğu düşünülen 

128,72 adet otomobil için 3.218,18 m2 otopark alanına ihtiyaç 

duyulmaktadır. Mahalledeki 1 özürlünün otopark gereksinimini olan 0,19 

otopark mahalle otoparkları içinde yer almalıdır. Mahallede otopark 

planlamasında 1.000 otoparktan 1,54’ü özürlü otoparkı olarak 

düşünülmelidir. Mahallede otopark ihtiyacını karşılayacak boyutta açık 

alan bulunmamaktadır. Araç sayısının artması yollara parkeden araçların 

sebep olduğu sorunları da artırmaktadır. Mahalle içerisinde taşıt yükünü 

taşıyan geniş cadde ve sokaklar ile yaya yoğunluğunu taşıyabilen 

kaldırımların belirlenerek bu alanlarda yol üstü otoparkları oluşturularak 

sorunun çözümü yoluna gidilmelidir. 

Mithatpaşa Mahallesi Mustafa Kemal Bulvarı otoparkında 186 

araçlık, Mithatpaşa Endüstri Meslek Lisesi karşısı otoparkta 30 araçlık, 

Mithatpaşa Caddesi yol üstü otoparklarında 49 araçlık, Küçükyalı 

Hamidiye camii parkında 21 araçlık bölge otoparkına sahiptir. Otomobil 

sahiplik oranı katsayısı 0,40’dır. 1.000 nüfus 139,03 otomobil sahibidir. 

Mahallenin sahip olduğu düşünülen 1.171,21 adet otomobil için 

29.280,49 m2 otopark alanına gereksinim duyulmaktadır. Mahalledeki 15 

özürlünün otopark gereksinimini olan 2,08 otopark tahsis edilmelidir. 

Mahallede otopark planlaması çalışmalarında 1.000 otoparktan 1,78’i 

özürlü otoparkı olarak ayrılmalıdır. Mahallede otopark ihtiyacını 

karşılayacak boyutta açık alan mevcut değildir. Araç sayısının artması 

yollara parkeden araçların sebep olduğu sorunları da artıracaktır. Mahalle 
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içerisinde taşıt yükünü taşıyan geniş cadde ve sokaklar ile yaya 

yoğunluğunu taşıyabilen kaldırımların belirlenerek bu alanlarda yol üstü 

otoparkları oluşturularak sorunun çözümüne gidilmelidir. 

5.1.4.8 Narlıdere İlçesi otopark alanları 

Huzur Mahallesinde Açelya Sokak otoparkında 13 araçlık, A. Seli 

Cerit otoparkında 25 araçlık otopark haricinde bölge otoparkları yer 

almamaktadır. Mahalle için hesaplanan otomobil sahiplik oranı katsayısı 

0,57 dir. Bu 1.000 nüfusun 168,73 otomobil sahibi olduğu anlamına 

gelmektedir. Mahallenin sahip olduğu düşünülen 1.538,85 adet otomobil 

için 38.471,43 m2 otopark alanına gereksinim duyulmaktadır. 

Mahalledeki 12 özürlünün otopark gereksinimi olan 2,02 otopark 

olmalıdır. Mahallede otopark planlaması çalışmalarında 1.000 otoparktan 

1,31’i özürlü otoparkı olarak düşünülmelidir. Mahallede otopark 

ihtiyacını karşılayacak boyutta açık alan bulunmaktadır. Ancak mevcut 

açık alanlar büyük oranda yüksek eğimli olması sebebi ile otopark 

kullanımı için uygun değildir. 

Ilıca Mahallesinde 9 Eylül parkında 67 araçlık otopark dışında 

bölge otoparkları bulunmamaktadır. Otomobil sahiplik oranı katsayısı 

0,6’dır. Mahalledeki her 1.000 nüfus 188,17 otomobil sahibidir. 

Mahallenin sahip olduğu düşünülen 1.352,4 adet otomobil için 33.810 m2 

otopark alanına ihtiyaç duyulmaktadır. Mahalledeki 10 özürlünün 

otopark gereksinimini olan 1,88 otopark, otopark alanları içinde 

konumlandırılmalıdır. Mahallede otopark planlamasında 1.000 

otoparktan 1,39’i özürlü otoparkı olarak dikkate alınmalıdır. Mahallede 

otopark ihtiyacını karşılayacak boyutta açık alan bulunmaktadır. 
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5.2 Sonuç ve Öneriler 

Kullanıcıların düşünceleri, beklentileri, istekleri dikkate alınarak 

planlanan kentsel dış mekanların kentin ve kentlinin sağlıklı 

gelişimindeki oynadıkları roller kaçınılmazdır. Bu sebeple kentsel dış 

mekanların mevcut olmaları durumunda kentsel kalite ne kadar artıyorsa, 

eksikliklerinde ya da kaybedilmesi durumunda yaşam kalitesi de o kadar 

düşmektedir. Aynı zamanda kentte açık alanların veya kentsel dış 

mekanların mevcudiyeti toplum karakterini yükseltmektedir. Kentsel dış 

mekanlar bireylerin yaşamlarında verimliliği artırması yönünden de 

önemlidir. Kentsel dış mekanların faydalarından bir diğeri de yapılara 

yakın açık mekanların ve binaların değerlerini artırmasıdır. Dolayısıyla 

kentliler kentsel dış mekanlara gereksinim duymaktadır. Bu gereksinim 

kamusal yaşamın ihtiyaçlarını karşılayacak kamusal mekanlarda da 

artışlara sebep olmaktadır. Ancak farklı tipte ve büyük ölçekte kentsel dış 

mekanların geliştirilmesi için çok fazla alana ihtiyaç duyulmaktadır. 

Kentsel dış mekanların planlanması ve aktivitelerin seçiminin çıkış 

noktası; mekana kaç kişinin katılımının sağlanacağının bilinmesidir. 

Gelecekteki rekreasyonel ihtiyaçları karşılayan yeterli kentsel dış 

mekanın yer alması önemli bir faktördür. Nüfus yoğunluğu, mevcut 

olanaklar, konutsal gelişme oranı ve turizm endüstrisinin gelişimine bağlı 

olan kentsel dış mekanın nerede konumlanacağı ve geliştirileceği de aynı 

ölçüde önemlidir. Kentsel dış mekanlarla ilişkili aktivite istekleri yaşa 

bağlı olarak değişmektedir. Yaşlılar pasif rekreasyon aktivitelerini, 

gençler ise aktif rekreasyon aktivitelerini tercih etmektedir. 

Gelecekteki kentsel dış mekan ihtiyacına yönelik alan sağlanması 

planlamada esneklik gerektirmektedir. Kent yapısı içinde boş duran 
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topraklar, açık alanlar kentin gelecekteki toprak gereksinimlerini 

barındırmaktadır. Gelecekteki kentsel dış mekan kullanım büyüklüğünü 

belirlemek için kentte bugünkü kullanım yoğunluğunun dağılımını 

saptamak gerekmektedir. Bu bağlamda kentsel dış mekanların 

değerlendirilmesinin yalnızca m2/kişi olarak yapılması yeterli değildir. 

Bu oran kentsel dış mekanların uygun konumlandırılmaları ile anlam 

kazanacaktır. 

Kontrolsüz kentsel gelişmenin sebep olduğu olumsuzlukların en 

önemlilerinden biri kentsel dış mekanlardaki kalitedeki düşüştür. Düşük 

kalitede kent merkezleri yüksek nüfus yoğunluğu gösteren alanlarda daha 

fazla yer almaktadır. Sosyo ekonomik durum yükselip nüfus yoğunluğu 

azaldıkça düşük kalitede kentsel dış mekanlar daha az sıklıkta 

görülmektedir. Toplumda mekan kalitesi, sayısı veya büyüklüğü gibi 

niteliksel ve niceliksel etkenler yönetimleri rekreasyon politikalarını 

yenilemeye ve uygulamaya zorlamaktadır. Rekreasyon politikalarının 

amaçları toplumun amaçları, kültürel değerleri ve bireysel tercihleri ile 

ilişkilidir. 

İzmir metropoliten alan bütününde kentsel dış mekan planlama 

stratejisi için gerekli olan rekreasyon politikaları, kentin ekonomik 

fiziksel ve sosyal politikaları çerçevesinde belirlenmelidir. İzmir için 

hazırlanacak kentsel dış mekan planları yerel, bölgesel ve ulusal düzeyde 

bütünlük içinde olmalıdır. Kent planlama stratejileri için kamu yararı ve 

bireysel haklar esas alınmalıdır. Bu sebeple ilçe belediyeleri kamu yararlı 

arazi politikaları izlemelidir.  

Rekreasyon politikalarının geliştirilmesinin önündeki engellerden 

biri arsa tahsisidir. İzmir metropoliten alan sınırları içindeki arsaların % 
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70’i özel mülkiyettir. Belediye mülkiyetindeki açık alanların yeterli 

olmadığı bölgelerde mahallelerin gelecekteki gereksinimleri tahmin 

edilerek özel mülkiyetteki alanlar için yaygın bir kamulaştırmaya 

gidilmesi zorunlu olmaktadır. Ancak ülkemizde çoğu zaman belediyeler 

borçlarını ödemek için arsalarını satmaktadır. Bu durum imar planı 

uygulamalarını da olumsuz etkileyen bir süreçtir. 

Rekreasyon politikaları geliştirirken İzmir Büyükşehir Belediyesi 

metropoliten alandaki doğal yapıyı ve alanları koruyarak bu alanları yeni 

kentsel dış mekanların oluşturulmasında rezerv alan olarak dikkate 

almalıdır. Kentsel dış mekanları çevreye duyarlı, tarihi ve doğal 

görünümleri koruyacak şekilde geliştirmelidir. İzmir Büyükşehir 

Belediyesi ve tüm metropoliten ilçeler bütünlük içerisinde sağlıklı ve 

yaşanabilir kentsel dış mekanların geliştirilmesi için kent açık 

mekan/yeşil yol komisyonunu oluşturmaları gerekmektedir. Halkın 

kentsel dış mekan ve açık mekanların kent için önemi hakkında 

eğitimleri için programların hazırlanması rekreasyon politikalarını 

geliştirilmesi çalışmalarında önemli bir basamağı oluşturmaktadır. Eğitim 

programları halkın, kentsel dış mekanların ve açık mekanların faydaları 

hakkında eğitilmesini sağlayarak toplumun bu tesisleri benimsemesini de 

artıracaktır. 

Metropoliten ölçekte rekreasyon politikalarının uygulamaya 

geçirilmesine olanak tanıyacak kent için kapsamlı kentsel dış mekan 

rekreasyon planı hazırlanmalıdır. İzmir’de metropoliten ilçelerin 

bünyesinde kurulacak açık mekan komisyonu kullanıcıların 20 yıl 

içindeki ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik kentsel dış mekan rekreasyon 

planı hazırlamalıdır. İzmir’de özel mülkiyette açık mekanları kentsel 
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gelişmelerle kaybettiğimiz için kentsel dış mekanların hazırlanacak 

rekreasyon planı kapsamında geliştirilmesi gerekmektedir. Rekreasyon 

planının tamamlayıcısı olan kent ölçeğinde açık mekan sistem haritası 

oluşturulmalıdır. 

Aktif rekreasyonel kullanımlar için açık mekan elde edilmeli, 

kentsel dış mekanlar çevresel kalite ve doğa koruma temelinde 

geliştirilmelidir. İzmir kentinde yerel ve kent ölçeğinde kullanılan kentsel 

dış mekanların aynı zamanda güvenli mekanlar olması da sağlanmalıdır. 

Bu açıdan kamusal yaşamı desteklemek için, kanunların güçlendirilmesi 

ile kentsel dış mekanlar güvenli, korku ve çekince içermeyen kamu 

kaynakları haline dönüştürülecektir. İzmir’de yeterli kamulaştırma 

kaynak yetersizliğinden dolayı olanaksız olacaktır. Bu sebeple mevcut 

kaynakların en yoğun bir şekilde kullanımı yoluna gidilmelidir. 

Kentsel dış mekanları farklı cinsiyet, yaş, eğitim grubundan 

kentlilerin yanı sıra özürlü ve yaşlı bireyler kullanmaktadır. Kentsel dış 

mekanları yoğun kullanan ekonomik gücü düşük, aracı olmayan, 

çocukların, özürlülerin ve yaşlıların özellikleri ve ihtiyaçları dikkate 

alınarak rekreasyon planlama çalışmaları yapılmalıdır. İzmir kentinde 

mahalle ölçeğinde yapılacak kentsel dış mekan planlama çalışmalarının 

temelini yaşlıların ve özürlülerin rekreasyonel hizmetlerden faydalanması 

oluşturmalıdır. Bu düşünce kentteki özürlü ve yaşlıların kent yaşamına 

katılımını da gerektirmektedir. Özürlü ve yaşlıların fiziksel durumlarının 

ve potansiyellerinin dikkate alınmadan planlamanın yapılması kentte 

hizmetlerin taraflı götürülmesine sebep olmaktadır. Fiziksel engellilerin 

seyahat ve yürüyüş mesafelerinin, sürelerinin kentsel dış mekanların 

planlanmasında önemli bir yere sahiptir. Her konuttan ulaşım 
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mesafelerinin yürüyüş mesafeleri dışında bulunması kentsel dış 

mekanların özürlü ve yaşlı bireylerce kullanımının sınırlandırılması 

anlamına gelmektedir. 

Kentsel dış mekanlar bireylerin beklentileri, talepleri, duyarlılıkları, 

bu mekanlara gereksinim düzeyleri paralelinde farklı kullanım 

düzeylerine sahiptir. Kullanım düzeyleri kentsel dış mekanlara ulaşım 

mesafesi, kullanım süresine bağlı olarak da değişim göstermektedir. Okul 

öncesi çocuklar çocuk oyun alanına, çocuklar ve gençler oyun alanları ve 

spor alanlarına gereksinim duyarlarken, yetişkin ve yaşlılar pasif 

rekreasyon aktivitelerine gereksinim duymaktadır. Bireylerin yakın 

çevrelerindeki (konut ve mahalle ölçeğinde) veya kent ölçeğindeki farklı 

tipte kentsel dış mekanları kullanmaları bu kriterlere göre farklılık 

göstermektedir. 

İzmir metropoliten alanında araştırma kapsamında incelenen ilçeler 

ve mahallelerde kentin mekansal döngüleri ve kentlilerin mekansal 

ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik analiz çalışmaları yapılmıştır. Bu 

analiz çalışmaları kentin açık alan-yapılı alan, doluluk boşluk ilişkisini 

ortaya koymaya yönelik yapılan analiz çalışmalarıdır. 

Kentsel dış mekan planlaması çalışmalarının bir boyutunu da 

kentsel dış mekan standartlarının geliştirilmesi oluşturmaktadır. Her 

toplumun rekreasyon ihtiyaçlarını karşılayan kentlerin oluşturulması için 

yerel ölçekte kentsel dış mekan standartları geliştirilmelidir. Bu paralelde 

İzmir kentinde yapılacak kentsel dış mekan planlaması çalışmalarında 

kullanılacak kentsel dış mekan standartlarının geliştirilmesi için araştırma 

sonuçları bir referans çalışma niteliğindedir. Araştırmada mahalle 

ölçeğinde saptanan yapı alanları yoğunluk analizi verileri modeli ilgili 
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mahallelerde kentsel dış mekanların planlanması sürecinde 

kullanılabilecektir. Gazi Mahallesinde olduğu gibi yapı alanlarının 

kapladıkları alan mahallede gereksinim duyulan kentsel dış mekanların 

büyüklüklerinin belirlenmesinde faydalı olacaktır. Mahalle alanında 

yapılaşmış alan büyüklüğünün bilinmesi, mahallenin ne kadar 

yapılaşmamış alana (açık alan) sahip olduğunu ortaya koyacaktır. 

Mahallede gereksinim duyulan kentsel dış mekanların büyüklüğü 

araştırmada belirlenen yapılaşmamış alanların boyutları ile 

ilişkilendirilerek gelecekte bu açık alanların ihtiyacı karşılamadaki 

yeterlilik durumları sorgulanabilecektir. 

Gazi Mahallesi gibi kentsel dış mekan planlaması yapılacak 

mahallelerde araştırmada geliştirilen rekreasyon modeli kullanılarak 

ihtiyaç duyulan kentsel dış mekanların büyüklükleri saptanabilecektir. 

Kentsel dış mekanlar için yeterli açık alanlar hesaplanarak belirlenecek 

ve kentsel dış mekanların bu açık alanlara yapılması önerisi 

getirilebilecektir. Mahalledeki açık alanların ihtiyaçları karşılamada ki 

yeterliliklerinin bilinmesi durumunda gelecekte mahallelinin 

rekreasyonel gereksinimlerini karşılamada sorunlar yaşamaması için bu 

alanların kentsel dış mekanlara tahsis edilmesi, yapılaşmanın mahalle 

ölçeğinde sınırlandırılması veya durdurulması önerilebilecektir. 

İzmir de yapılacak kentsel dış mekan planlama çalışmaları 

sürecinde, kentsel dış mekan ihtiyaçlarını karşılama bağlamında 

belediyenin mülkiyetinde yeterli açık alanların olmadığı mahallelerde, 

belediyeler özel mülkiyetteki arsaları belirli süre için kentsel dış mekan 

amaçlı kullanıma yönelik kiralama yoluna gidebilecektir. Bu şekilde 

kentsel dış mekan ihtiyaçları uzun yıllığına kiralanan alanlarda da 
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karşılanabilecektir. Kentlilerin kentsel dış mekan gereksinimlerinin 

karşılanması yanında bu alanların korunmasını sağlayacak park mastır 

planı İzmir Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde ilçe belediyeleri 

tarafından oluşturulmalı ve uygulanmalıdır. 

İzmir kenti bütününde ve ilçe belediyeleri ölçeğinde kentlilerin 

genel rekreasyon gereksinimlerini karşılayan park ve açık alan sisteminin 

devamlılığının sağlanması zorunludur. Bu sebeple açık alanların 

olmaması veya yetersizliğinden dolayı yeni kentsel dış mekan yapım 

olanaklarının, mümkün olmadığı Onur, Yıldırım Beyazıt, Dicle ve 

Şirintepe Mahallelerinde mevcut kentsel dış mekanların iyileştirilmesi ve 

geliştirilmesi yoluna gidilmelidir. Bu mahallelerde yapılacak planlama 

çalışmalarında mevcut açık alanlarda kullanım önceliği kentsel dış 

mekanlara verilmelidir. Yeni kentsel dış mekanlar mevcut kentsel dış 

mekanlarla birlikte ele alınarak planlanmalıdır. 

Özellikle Doğanlar, İstasyonaltı, Emrez ve Şemikler gibi kenar 

mahallelerde yeni kentsel dış mekanların oluşturulması gerekmektedir. 

Bu şekilde kentin belirli bölümlerinde değil tümünde kamusal kentsel dış 

mekanlar oluşturularak tüm kente eşit kullanım olanakları 

tanınabilecektir. Sınırlı açık alana sahip mahallelerde, özellikle Eğitim, 

Akıncılar, Şirintepe, Gazi mahallelerinde ve tüm metropoliten ilçelerde 

aktif ve pasif kullanımlar için kentsel dış mekanlar ve konut sakinleri için 

ortak kullanım mekanları birlikte planlanmalıdır. 

Kentsel dış mekanlar ne zaman ve kimin tarafından yapılmalı, 

geliştirilmeli ve nerede konumlandırılmalı? sorularına verilecek cevaplar 

İzmir kenti için uygulanabilecek kentsel dış mekan standartlarının 

geliştirilmesinin temellerini oluşturacaktır. Araştırma sonuçları bu 
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soruların bir kısmına cevapları oluşturacak verileri içermektedir. 

Doğanlar Mahallesinde ankete katılanların gereksinim duydukları çocuk 

oyun alanı mevcut olduğu halde yeterli değildir. Bu sebeple Doğanlar 

Mahallesinde çocuk oyun alanının yapılması gerekmektedir. Çocuk oyun 

alanının yapılacağı açık alanların olması bu mekanın mahalle içinde inşa 

edilebileceğini göstermektedir. Doğanlar Mahallesinde çocuk oyun alanı 

ve çalışma yapılacak mahallelerde gereksinim duyulan kentsel dış 

mekanlar araştırmada kullanılan yöntemle hesaplanan hizmet yarıçapında 

açık alanlara konumlandırılması durumunda ihtiyacı karşılayabilecektir. 

Kentsel dış mekanları oluşturmak ve geliştirmek belediyelerin 

başlıca görevleri arasındadır. Buna rağmen ankete katılanların büyük 

çoğunluğu bu mekanların mahallelerinde yapılması durumunda gereken 

maddi katkıyı koyabileceklerini ifade etmektedir. Mahalle sakinlerinin 

katılımıyla yapılacak kentsel dış mekanlar daha çok benimsenerek 

korunacak aynı zamanda bu tür alanların gereksinimi karşılayacak sayıya 

ulaşması sürecini hızlandıracaktır. İzmirlilerin bu paylaşımcı yaklaşımı 

halkın sembolik düzeyde katılımları ile oluşturulacak kentsel dış 

mekanların niteliksel ve niceliksel yeterliliğe sahip olmasına olanak 

tanıyacaktır. 

İzmir kenti ölçeğinde İzmir Büyükşehir ve ilçe belediyeleri 

tarafından rekreasyon planının tamamlayıcısı olan açık mekan sistem 

haritası ve kentsel dış mekanların kullanım durumlarını ortaya koyan 

mevcut kullanım haritası oluşturulmalıdır. Bu şekilde bölgelere göre 

yoğun kullanılan kentsel dış mekan tipleri belirlenebilecektir. Yoğun 

kullanılan kentsel dış mekanlarda ve bölgelerde yoğun kullanımın 

sebepleri ortaya koyulacak, bu faktörler ve ilkeler doğrultusunda yeni 
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geliştirilecek kentsel dış mekanların kullanım yoğunluğu artırılarak 

kentin emek, zaman ve mali kaynakları en etkin şekilde 

kullanılabilecektir. Araştırmada Mustafa Kemal Bulvarı kıyı bandı, 

Atatürk parkı, İnciraltı Gençlik Merkezi, Şirinyer parkı, Turgut Özal 

Rekreasyon alanının İzmir kentinin tümü tarafından kullanılan kentsel dış 

mekanlar olduğu saptanmıştır. Bu kentsel dış mekanların sahip olduğu 

özellikler ve donatılar belirlenerek İzmir’de planlanacak diğer kentsel dış 

mekanların da bu ilkeler temelinde planlanması İzmir’e kent ölçeğinde 

hizmet veren kentsel dış mekanların kazandırılmasını sağlayabilecektir. 

İzmir’de bölgesel ölçekte açık mekan sisteminin kurulması 

kentleşmeyi kontrol edebilecektir. Benzer şekilde açık mekan sisteminin 

devamlılığı, kentin kimliğini ve kentsel formu da tanımlayacaktır. Açık 

mekan sisteminin öğesi olan okul bahçeleri sahip olduğu kentsel 

donatılar ve spor alanları ile mahallelerin rekreasyon gereksinimini 

karşılayacak potansiyele sahip mekanlardır. Araştırma mahallelerinden 

Dicle ve Mecidiye Mahalleleri dışında tüm mahallelerde ilköğretim 

okulu ve Lise bulunmasına rağmen; okul bahçelerinin İzmir kentinde 

kullanım düzeyi sınırlı kalmaktadır. Anket çalışmaları sonucunda 

yalnızca Akıncılar Mahallesinde Buca Akıncılar İÖO. bahçesinin, 

Mithatpaşa Mahallesinde Hakimiyeti Milliye İÖO. bahçesi ve Vali M. 

Vecdi Gönül Lisesi bahçesinin mahalle sakinleri tarafından kullanıldığı 

belirlenmiştir. Okul bahçelerinin mahallenin rekreasyonel 

gereksinimlerini-özellikle spor alanı- gereksinimlerini karşılamadaki 

payını ve park-okul alanlarının okul saatleri içinde ve dışında ortak 

kullanımı arttırmak için ilçe belediyeleri ve okul yönetimleri 

koordinasyon içinde çalışmalıdır. 
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İzmir’de farklı ölçeklerde hizmet vermesi düşünülen kentsel dış 

mekanlar insanın günlük, haftalık ve yıllık serbest zaman sürelerine göre 

planlanmalı, kentsel dış mekanlara ulaşım mesafesi bu sürelere göre 

belirlenmelidir. Araştırmada bu kapsamda kentsel dış mekanlara yürüyüş 

mesafeleri ve kentsel dış mekanların hizmet yarıçapları esas alınarak 

kentsel dış mekanın mahalle, semt ve kent ölçeğinde hizmet durumu 

belirlenmiştir. Günlük serbest zaman süreleri mekana kısa mesafede 

ulaşımı imkanlı kılmaktadır. Bu da kentsel dış mekanın mahalle ve/veya 

semt ölçeğinde hizmet vermesine olanak tanımaktadır. Serbest zaman 

sürelerindeki artış ziyaret edilen kentsel dış mekanların hizmet 

ölçeklerini de büyütmektedir. Haftalık ve yıllık serbest zamanlar kentsel 

dış mekanın kent ölçeğinde hizmet vermesini sağlamaktadır. Araştırma 

sonuçlarına göre İnciraltı Gençlik Merkezi’nin, 57 Sokak parkı’nın, 

Atatürk parkı’nın, İBŞB Spor kompleksi Seha Aksoy atletizm pisti’nin 

ve Hipodrom yürüyüş alanı’nın kent ölçeğinde hizmet veren önemli 

kentsel dış mekanlar olduğu belirlenmiştir. 

İzmir kenti için kentsel dış mekan standartları hazırlanması 

sürecinde halkın ihtiyaç duyduğu kentsel dış mekanların büyüklüğü ve 

mekanın erişilebilirliği özellikleri değerlendirilmelidir. Mahalleler 

arasında rekreasyon gereksinimleri ile günlük, haftalık ve yıllık 

rekreasyon süreleri değişmektedir. Bunda toplumun serbest zaman 

süresinin uzunluğu, ulaşım, eğitim ve yaşam standartlarında teknolojik 

gelişmeler etkilidir 

Yerleşimin nüfus yoğunluğu ve toplam nüfusu kentsel dış mekanın 

büyüklüğünü belirlemektedir. Onur, Yıldırım Beyazıt, Dicle, Şirintepe, 

Mecidiye Mahalleleri gibi yüksek nüfus yoğunluğunun olduğu bölgelerde 
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kentsel dış mekanlar için küçük hizmet yarıçapı belirlenmelidir. Bu 

mahallelerin hizmet yarıçapları 250-500 m. arasında belirlenmiştir. 

Kentsel dış mekanların hizmet yarıçapları bu mekanların kullanım 

mesafelerini veya ziyaretçilerinin kentsel dış mekanlara yürüyüş 

mesafelerini tanımlamaktadır. Araştırmada mahallelerinin tamamında 

kentsel dış mekanlara ortalama 500 m. yürüyüş mesafesi belirlenmiştir. 

Bu uzunluk konutlardan anne ile küçük çocuğunun ve yaşlıların 

yorulmadan yürüyebilecekleri mantıklı yürüme mesafelerini 

göstermektedir. Kabul edilebilir yürüyüş mesafelerinde kentsel dış 

mekanların planlanması ile kentsel dış mekanların kullanım yoğunlukları 

artırılarak, İzmir kenti açık mekan sistemi ile kullanıcılar arasında denge 

kurulabilecektir. Araştırmada yürüyüş mesafeleri ve hizmet 

yarıçaplarının hesaplanması için geliştirilen yöntemin İzmir kentinde 

kentsel dış mekan planlama çalışmalarında kullanılması ile kentsel dış 

mekanların uygun yerlere ve yeterli sayıda konumlandırılması sağlanacak 

böylece başarılı bir açık alan sisteminin oluşturulmasına imkan 

tanınacaktır. 

Balçova İlçesi Bahçelerarası Mahallesindeki İnciraltı Gençlik 

Merkezi kent ölçeğinde hizmet vermektedir. Park kimliğine sahip bu 

mekan Adalet Mahallesi kullanıcıları için 12.850,90 m. yarıçapta hizmet 

verirken, Buca Akıncılar Mahallesi sakinleri için 10.630,48 m. yarıçapta 

hizmet vermektedir. İnciraltı Gençlik Merkezi hemen hemen tüm 

araştırma mahallelerinden kentlilerce kullanılmaktadır. Mustafa Kemal 

Bulvarı kıyı bandının Mithatpaşa Mahallesindeki bölümü 8.604,21 m., 

Barbaros Mahallesindeki bölümü ise 7.124,46 m. yarıçapta kent 

ölçeğinde hizmet vermektedir. Kent ölçeğinde hizmet veren kentsel dış 
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mekanlardan bir diğeri de İnkılap Mahallesinde yer alan Şirinyer 

parkıdır. Şirinyer parkı 7.887,57 m. yarıçapta hizmet vermektedir. Bir 

kentsel dış mekanın kent ölçeğinde hizmet verme sebeplerinden en 

önemlisi; ilgili mekanın yakın çevredeki kentsel dış mekanlardan farklı 

donatılara sahip olması ve mekanın kendisi ile çevresinin yüksek mekan 

kalitesine sahip olmasıdır. Kent ölçeğinde hizmet veren kentsel dış 

mekanların tüm kentlilerin çekim noktası olmasındaki sebeplerin 

belirlenmesi kent ölçeğinde hizmet verecek kentsel dış mekanların 

planlanmasına olanak tanıyacaktır. 

Kentsel dış mekanlara ulaşım mesafeleri mahalleden mahalleye 

farklılık göstermektedir. Bunun sebebi kent ölçeğinde hizmet veren 

kentsel dış mekanların ziyaretçinin konutuna olan uzaklığı ve kentsel dış 

mekan tipleri olarak düşünülebilir. Araştırma mahallelerinden Karşıyaka 

İlçesi Adalet Mahallesinde ankete katılanların kent ölçeğinde kıyı 

mekanlarına seyahat mesafesi 7.864,33 m., parklara seyahat mesafesi 

11.610,07 m. dir. Karşıyaka İlçesi Şemikler Mahallesinde ise parklara 

seyahat mesafesi 8.133,66 m. olarak belirlenmektedir. Buca İlçesi 

Akıncılar Mahallesinde parklara seyahat mesafesi 9.507,50 m. iken Dicle 

mahallesinde 5.280,80 m. olmaktadır. 

Konut yakın çevresinde kentsel dış mekanlara yürüyüş mesafeleri 

de mahalleler arasında değişim göstermektedir. Mahalle içinde kentsel 

dış mekanın mevcut olması durumunda bu kentsel dış mekanlar 

kullanılmaktadır. Gereksinim duyulan kentsel dış mekan mahallede 

yoksa kentsel dış mekanın konuttan uzaklığına bağlı olarak ziyaret 

edilmektedir. Konut yoğunluğunun yüksek, açık alanların çok sınırlı 

olduğu Yıldırım Beyazıt, Dicle, Şirintepe ve Mecidiye Mahallelerinde 
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mahalle sakinleri çevre mahallelerdeki kentsel dış mekanları 

kullanmaktadır. Konut yoğunluğu düşük, açık alanların çok geniş olduğu 

Doğanlar, İstasyonaltı, Emrez Mahallelerinde de rekreasyonel 

gereksinimler için yeterli kentsel dış mekan bulunmamaktadır. Bu 

mahallelerde kentsel dış mekanlar nitelik ve nicelik açısından da yeterli 

yapıda değildir. 

Bornova Yıldırım Beyazıt Mahallesi gibi konut alanlarının çok 

yoğun olduğu eski yerleşim birimlerinde rekreasyon gereksinimlerini 

karşılayacak kentsel dış mekanlar yer almamaktadır. Mahalle alanının 

tamamını konutlar kaplamaktadır. Gereksinimlerini karşılayacak kentsel 

dış mekanlar mahallelerinde bulunmadığı için Yıldırım Beyazıt 

Mahallesi sakinleri mahalle dışındaki kentsel dış mekanlara 

yönelmektedir. Bu kentsel dış mekanları ziyaret etmek için ziyaretçiler 1 

km. ye yakın mesafeyi yaya olarak gitmek zorunda kalmaktadır. 

Günümüzün tüm büyük kentlerinin yaşadığı sorunlardan biri de 

otopark sorunudur. Mahalle içinde açık alanın olmadığı Onur, Yıldırım 

Beyazıt, Dicle, Şirintepe Mahallelerinde uygun genişliğe sahip sokak ve 

caddelerde yol üstü otoparkları planlanmalıdır. Otoparkların konumu bu 

mahalleler için saptanmış olan kabul edilebilir yürüyüş mesafesine 

eşdeğer zaman olan konutlardan 5 dk. yürüyüş mesafesinde olmalıdır. 

Bisiklet sahiplik oranının yüksek olduğu Doğanlar, Yıldırım Beyazıt, 

Akıncılar, Adalet, Şemikler, Mithatpaşa Mahallelerinde güvenli yaya ve 

bisiklet yollarını konutlarla ilişkilendiren planlama çalışmaları 

yapılmalıdır. 

Kentsel dış mekanların planlama çalışmaları mevcut mezarlıkların 

ve iskana açılmayan iskan dışı alanların korunması düşüncesinin 
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getirildiği Kemal Ahmet Aru’nun 1951 imar planı (Bayraktar, 1966, 

1973) temel alınarak yapılmalıdır. Açık alanların yoğun olarak yer aldığı 

Eğitim, Doğanlar, İstasyonaltı, Emrez mahallelerinde iskana açılmayan 

alanlar kentin rezerv açık alanları olarak korunmalıdır. Bu şekilde yoğun 

yapılaşmanın sebep olduğu açık alanların kaybının önüne 

geçilebilecektir. 

Planlamada açık mekan ihtiyaçları dikkate alınmalı ve arazi tahsisi 

diğer kamu gereksinimlerinde olduğu gibi kentsel dış mekanlar için de 

yapılmalıdır. Bu bağlamda Doğanlar, İstasyonaltı, Emrez 

Mahallelerindeki açık alanlar gelecekte İzmir kentinin rekreasyonel 

gereksinimlerini karşılayacak rezerv alanlar olarak planlama 

çalışmalarında değerlendirilmelidir. 

İzmir kentinde kentsel dış mekan standartları toplumun farklı 

sosyal gruplarının farklı ihtiyaçlarına bağlı olarak geliştirilmeli ve bu 

ihtiyaçları karşılamalıdır. Araştırma sonuçlarına göre İzmir kentinde 

araştırma mahallelerinin çoğunda en çok gereksinim duyulan kentsel dış 

mekan olarak çocuk oyun alanı gösterilmiştir. Gazi Mahallesinde futbol 

sahası, Ilıca Mahallesinde ise basketbol sahası en çok gereksinim 

duyulan kentsel dış mekan olarak gösterilmiştir. 

Tüm metropol kentlerde yaşanan gelişmelerin sebep olduğu 

sorunlar İzmir kentinde de yaşanmaktadır. Bu sorunların en 

önemlilerinden biri olan kentin açık alan sorunu en küçük yönetim birimi 

olan mahallelerde yoğun olarak yaşanmaktadır. İzmir kentinde yapı 

yoğunluğu düşük mahalleler açık alan açısından daha fazla olanaklara 

sahiptir. Ancak açık alanlar konut yoğunluğunun fazla olduğu bölgelerde 

yer almamaktadır. Örnek olarak açık alanlar Eğitim Mahallesinin güney 
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bölümünde ağırlıklı olarak dağılım göstermektedir. Bu bölge mahalle 

sakinlerinin yaya olarak ulaşım mesafesi sınırlarını zorlayacak 

uzaklıktadır. Açık alanların bulunduğu bölgenin topografik yapısının da 

yüksek eğimde olması, bu alanların mahallenin gereksinimini 

karşılayacak potansiyel rekreasyon alanları olma olasılığını da 

düşürmektedir. Alan özellikleri itibarı ile kentin yürüyüş, botanik 

bahçesi, hayvanat bahçesi gereksinimini karşılayacak, kent ölçeğinde 

hizmet veren rekreasyon alanlarını oluşturmak için değerlendirilebilecek 

karakterdedir. 

Onur Mahallesi topografik açıdan Eğitim Mahallesine oranla az 

eğimli bir yapıdadır. Mahallede yapısal yoğunluğun ve konut 

yoğunluğunun yüksek olması sebebiyle açık alanlar çok sınırlı 

düzeydedir. Onur Mahallesi Eğitim Mahallesindeki düzensiz yapılaşma 

ve kentleşmenin aksine daha düzenli ve kaliteli bir kentsel yapıya 

sahiptir. Mahalle Balçova İlçesinin kentsel yaşamının odak noktası olan 

mahallelerdendir. Onur Mahallesinin açık alanlarının tamamını mahalle 

içerisinde yer alan özel mülkiyetteki narenciye bahçesi oluşturmaktadır. 

Bu sebeple mahallede rekreasyon gereksinimini karşılayacak rezerv alan 

niteliğinde açık alan bulunmamaktadır. Mahallede birkaç adet park ve bir 

okul bahçesi dışında kentsel dış mekan mevcut değildir. Mahalle 

sakinleri özellikle gelecekteki rekreasyonel gereksinimlerini mahalle 

dışından karşılama yoluna gidecektir. Açık alan planlaması yönünden 

mahallede yanlış uygulamaların sonucu olarak açık alan 

bulunmamaktadır. Bu açıdan geleceğe yönelik planlama çalışmalarında 

açık alan gereksinimlerini karşılayacak çözümlerin üretilmesi olanaksız 

görünmektedir. 
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İzmir kentinde konut alanlarının yoğun olarak yer aldığı 

mahallelerde yataydaki konut yoğunluğunun yanı sıra dikeydeki konut 

yoğunlukları da açık alan planlamasında önemli bir yere sahiptir. 

Araştırma mahallelerinin çoğunda dört katlı konutlar ağırlıklı olarak yer 

almaktadır. Çok katlı yapılaşmanın dikey yoğunlukları oluşturduğu 

bölgelerde açık alanlar ve kentsel dış mekanlar daha çok önem 

kazanmaktadır. Açık alanlar ve kentsel dış mekanlar komşuluk 

ilişkilerinin sınırlandırıldığı çok katlı konut bölgelerinde sosyal ilişkilerin 

kurulduğu mekanlardır. Bu alanlarda yapılar arası mesafeler yapıların kat 

yüksekliklerine bağlı olarak geliştirilmelidir. Bu yapılar arası mesafelerin 

artması boşluk alanlarının artması anlamına da gelmektedir. 

Çok katlı yapılar arası mesafelerin daha az olması sebebi ile 

dikeydeki yoğunluk daha fazla yaşanmaktadır. Mahalle yüzölçümünün 

küçük olması, nüfus yoğunluğunu karşılayacak konutların dikeyde artışı 

gereksinim duyulan açık alanların boyutlarında da artışa sebep 

olmaktadır. Açık alan planlaması nüfusun konut gereksinimini 

karşılayacak konutların dikeydeki yoğunluklarını artırmadan açık alan 

gereksinimlerini karşılayacak alanların elde edilmesi esasına 

dayanmaktadır. 

İmar planı çalışmalarında İzmir kentinin ekolojik dengesini 

koruyan doluluk-boşluluk ilişkisi dikkate alınmalıdır. Araştırma 

mahallelerinde kentsel dış mekanların yeterliliği konutların dikey 

yoğunlukları ile ilişkili durumları belirlenmiştir. Özellikle plan dışı 

yapılaşmanın yoğunluk kazandığı mahallerden Doğanlar, İstasyonaltı ve 

Şemikler’de mahalle genelinde kentsel dış mekanlar yeterli niteliğe ve 

sayıya sahip değilken, bu mahallelerde yeni inşa edilen çok katlı 
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konutların çevrelerinde park, çocuk oyun alanı ve spor alanı gibi kentsel 

dış mekan uygulamaları yapılmaktadır. Mahalle genelinde kentsel dış 

mekanların eşit dağılımı yerel yönetimler tarafından yeterince yerine 

getirilmemekte, kentsel dış mekanların kullanım yoğunlukları ve 

kullanım potansiyelleri planlama çalışmalarında yeterince dikkate 

alınmamaktadır. 

İzmir’de mahalle veya kent ölçeğinde sağlıklı yerleşimlerin 

geliştirilmesi planlama çalışmalarında doluluk-boşluk ilişkilerinin 

kurulması ile olabilecektir. Gerek kent yakın çevresindeki tarımsal ve 

orman alanlarının gerekse kent içindeki açık alanların planlamada 

merkez alınarak kentsel gelişmenin yönlendirilmesi gerekmektedir. 

Huzur ve Ilıca Mahalle alanlarının büyük bir bölümünü orman alanları 

oluşturmaktadır. Bu mahallelerde orman alanları korunmalı ve kentsel 

gelişme bu orman alanlarının dışında yönlendirilmelidir. 

Kent planlamada geçmişte yapılan hataların sebep olduğu yoğun 

yapılaşma sorunları araştırma mahallelerinin çoğunda görülmektedir. 

Yapılaşmaya prim veren planlama anlayışlarının sonuçları Mecidiye, 

Yıldırım Beyazıt, Şirintepe ve Dicle Mahallelerinde yoğun olarak kendini 

göstermektedir. İlgili mahalleler içinde kentsel açıklıklar 

bulunmamaktadır. Tüm açık alanlar yapılaşmış ve konutlar tüm mahalle 

alanını kaplamıştır. Yoğun yapılaşmanın sonucu olarak kent dokusu 

içerisinde kitle-boşluk dengesi kaybolmuştur. 

İzmir kenti gelişiminde kentsel dış mekanlar kentin yapı alanları 

için rezerv alanlar olarak görülmemelidir. Kentsel açık alanların 

dönüşümünün engellenmesi için yasal yaptırımların yerinde uygulanması 

ve kontrollerin sıklaştırılması gerekmektedir. İzmir kentinde yaşanan 
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kentsel dış mekan ve açık alan sorunlarının temelinde kent alanının 

büyük çoğunluğunun belirli bir kullanıma tahsis edilmesi, diğer alan 

kullanımlarına gerektiği şekilde yer verilmemesi yatmaktadır. 

Yerel yönetimlerin görevlerinden biri olan hizmetlerin eşit 

dağılımının sağlanması toplumsal adaleti mekansal boyutta yerine 

getirecektir. Belediye hizmetlerinde eşitlik tüm hizmet bölgelerine eşit 

uygulamaların getirilmesi ile sağlanacaktır. İlçelerin göz önündeki 

mahallelerine verilen önem en uzak mahallerine de verilmelidir. 

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeler rekreasyon 

hizmetlerini sosyo-ekonomik açıdan gelişmiş mahallelere ve mahalle 

bölümlerine kaydırırken, kent merkezine uzak mahallelerde hizmetleri 

sınırlı kalmaktadır. Karşıyaka Şemikler-Yalı, Gaziemir Gazi-Irmak 

Mahalleleri bu duruma örnek mahallelerdir. Bir taşıt yolu veya tren 

yolunun mahalleler arası sınırı oluşturduğu bu mahallelerde hizmetler 

arasındaki değişim çok keskin bir şekilde hissedilmektedir. İzmir’de 

metropoliten ilçelerde ilçe merkezine yakınlık ile rekreasyon 

hizmetlerinin düzeyi arasında da paralellik gözlenmektedir. Gaziemir ilçe 

merkezinde yer alan Gazi Mahallesinde ve Atıfbey Mahallesinde kentsel 

dış mekanlar yoğun bir şekilde yer alırken; ilçenin Konak sınırında yer 

alan Emrez Mahallesinde kentsel kalite çok düşük olup, mahallede 

rekreasyonel ihtiyaçları karşılamaya yönelik kentsel dış mekanlar hemen 

hemen hiç yer almamaktadır. 

Kentsel yerleşimlerin planlanmasında yapılar için gereksinim 

duyulan alanların büyüklüklerinin hesaplanma yöntemi olmasına rağmen; 

kentsel dış mekanların planlanmasında gereksinimleri karşılayacak 

boyutları belirleyen yöntem bulunmamaktadır. Araştırma İzmir kenti 
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örneğinde kentsel dış mekanların gereksinim duyulan büyüklüklerini, bu 

kentsel dış mekanlara yürüyüş mesafelerini, hizmet yarıçaplarını, farklı 

ölçeklerde hizmet veren kentsel dış mekanları belirlemeye yönelik 

yöntemler geliştirmiştir. 

Araştırmanın oluşturduğu kentsel dış mekan standartlarını 

hesaplama yöntemlerinin tamamı İzmir kentinin gelecekteki mahalle ve 

kent ölçeğinde kentsel dış mekan planlama çalışmalarında 

kullanılabilecek modeli oluşturmaktadır. Araştırma ortaya koyduğu 

verilerle ve önerileri ile İzmir kentindeki kentsel dış mekanların mevcut 

ve gelecekteki gereksinimleri esas alınarak planlanmasında yardımcı 

olabilecek model niteliğine sahiptir. Araştırma İzmir kentinin farklı 

sosyal gruplarının yaşadığı mahallelerdeki farklı rekreasyonel 

gereksinimleri saptayıp bunlara yönelik öneri getirmesi açısından da 

kentsel dış mekan planlama çalışmalarında bir model olacaktır. 

Araştırmada önerilen yerel standartlar uluslararası standartlardan yola 

çıkılarak oluşturulmuştur. Ulusalın düşüncesi dikkate alınarak yerelin 

gereksinimleri belirlenmiştir. 

Araştırma kentsel dış mekan planlama çalışmaları için mahalleyi 

bir başlangıç noktası kabul eden ve İzmir kentini bütün olarak ele alan 

yaklaşıma sahiptir. İzmir kenti için fiziksel ve sosyo-kültürel 

karakteristikleri içeren ilkeleri esas alan bir kentsel dış mekan sistemi 

yaratılmasına olanak tanıyacak öneriler içermektedir. Araştırmada 

geliştirilen model, İzmir kentindeki açık alanların büyüklükleri, 

gereksinim duyulan kentsel dış mekanların sayıları ve alanlarını planlama 

çalışmalarında belirlenmesine yardımcı olacaktır. Belirlenen bu alanların 

geleceğe yönelik nüfus değişimleri paralelinde yenilenmesi araştırmada 
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saptanan 1.000 nüfus için gerekli kentsel dış mekan boyutu ve sayısı esas 

alınarak yapılabilecektir. 

Araştırma verileri ve sonuçları, belediyelerin planlama birimlerine 

ve burada çalışan uzmanlara İzmir’de rekreasyon planları hazırlarken ve 

kentsel dış mekan uygulama kararları alırken rehberlik edebilecek ve 

model olabilecektir. Araştırmada önerilen kentsel dış mekan tipleri, 

yürüyüş ve seyahat mesafeleri, hizmet yarıçapları ve gereksinim duyulan 

büyüklükleri hesaplanırken kullanılan yöntemler İzmir kentinin kentsel 

dış mekanların planlama çalışmalarında mevcut ve gelecekteki kentsel 

dış mekanları için yeni öneriler getirilmesinde model alınmalıdır. 

Bu bağlamda İzmir kentine yönelik kentsel dış mekan 

standartlarının geliştirilmesi, geliştirilen standartların kentsel dış mekan 

planlama çalışmalarında uygulanması daha düzenli ve yaşanabilir bir 

İzmir’i oluşturacaktır. 
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EKLER 

Ek 1 Araştırma alanı İzmir metropoliten alan ilçeleri. 

Ek 2 Araştırma mahallelerinin ilçelere göre dağılımı. 

Ek 3 Eğitim Mahallesi anket çalışması yapılan sokaklar ve konutlar. 

Ek 4 Onur Mahallesi anket çalışması yapılan sokaklar ve konutlar. 

Ek 5 Doğanlar Mahallesi anket çalışması yapılan sokaklar ve konutlar. 

Ek 6 Yıldırım Beyazıt Mahallesi anket çalışması yapılan sokaklar ve 
konutlar. 

Ek 7 Akıncılar Mahallesi anket çalışması yapılan sokaklar ve konutlar. 

Ek 8 Dicle Mahallesi anket çalışması yapılan sokaklar ve konutlar. 

Ek 9 İstasyonaltı Mahallesi anket çalışması yapılan sokaklar ve konutlar. 

Ek 10 Şirintepe Mahallesi anket çalışması yapılan sokaklar ve konutlar. 

Ek 11 Emrez Mahallesi anket çalışması yapılan sokaklar ve konutlar. 

Ek 12 Gazi Mahallesi anket çalışması yapılan sokaklar ve konutlar. 

Ek 13 Adalet Mahallesi anket çalışması yapılan sokaklar ve konutlar. 

Ek 14 Şemikler Mahallesi anket çalışması yapılan sokaklar ve konutlar. 

Ek 15 Mecidiye Mahallesi anket çalışması yapılan sokaklar ve konutlar. 

Ek 16 Mithatpaşa Mahallesi anket çalışması yapılan sokaklar ve konutlar. 

Ek 17 Huzur Mahallesi anket çalışması yapılan sokaklar ve konutlar. 

Ek 18 Ilıca Mahallesi anket çalışması yapılan sokaklar ve konutlar. 

Ek 19 Araştırma alanı anket formu örneği. 

Ek 20 Araştırma alanı anket formu örneği (devam). 
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Ek 21 Mekan analiz formu örneği. 

Ek 22 Mekan kimlik tablosu örneği. 

Ek 23 Eğitim Mahallesi yapı alanları dağılımı yoğunluk haritası. 

Ek 24 Onur Mahallesi yapı alanları dağılımı yoğunluk haritası. 

Ek 25 Doğanlar Mahallesi yapı alanları dağılımı yoğunluk haritası. 

Ek 26 Yıldırım Beyazıt Mahallesi yapı alanları dağılımı yoğunluk 
haritası. 

Ek 27 Akıncılar Mahallesi yapı alanları dağılımı yoğunluk haritası. 

Ek 28 Dicle Mahallesi yapı alanları dağılımı yoğunluk haritası. 

Ek 29 İstasyonaltı Mahallesi yapı alanları dağılımı yoğunluk haritası. 

Ek 30 Şirintepe Mahallesi yapı alanları dağılımı yoğunluk haritası. 

Ek 31 Emrez Mahallesi yapı alanları dağılımı yoğunluk haritası. 

Ek 32 Gazi Mahallesi yapı alanları dağılımı yoğunluk haritası. 

Ek 33 Adalet Mahallesi yapı alanları dağılımı yoğunluk haritası. 

Ek 34 Şemikler Mahallesi yapı alanları dağılımı yoğunluk haritası. 

Ek 35 Mecidiye Mahallesi yapı alanları dağılımı yoğunluk haritası. 

Ek 36 Mithatpaşa Mahallesi yapı alanları dağılımı yoğunluk haritası. 

Ek 37 Huzur Mahallesi yapı alanları dağılımı yoğunluk haritası. 

Ek 38 Ilıca Mahallesi yapı alanları dağılımı yoğunluk haritası. 

Ek 39 Eğitim Mahallesi konut alanları dağılımı yoğunluk haritası. 

Ek 40 Onur Mahallesi konut alanları dağılımı yoğunluk haritası. 
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EKLER (devam) 

Ek 41 Doğanlar Mahallesi konut alanları dağılımı yoğunluk haritası. 

Ek 42 Yıldırım Beyazıt Mahallesi konut alanları dağılımı yoğunluk 
haritası. 

Ek 43 Akıncılar Mahallesi konut alanları dağılımı yoğunluk haritası. 

Ek 44 Dicle Mahallesi konut alanları dağılımı yoğunluk haritası. 

Ek 45 İstasyonaltı Mahallesi konut alanları dağılımı yoğunluk haritası. 

Ek 46 Şirintepe Mahallesi konut alanları dağılımı yoğunluk haritası. 

Ek 47 Emrez Mahallesi konut alanları dağılımı yoğunluk haritası. 

Ek 48 Gazi Mahallesi konut alanları dağılımı yoğunluk haritası. 

Ek 49 Adalet Mahallesi konut alanları dağılımı yoğunluk haritası. 

Ek 50 Şemikler Mahallesi konut alanları dağılımı yoğunluk haritası. 

Ek 51 Mecidiye Mahallesi konut alanları dağılımı yoğunluk haritası. 

Ek 52 Mithatpaşa Mahallesi konut alanları dağılımı yoğunluk haritası. 

Ek 53 Huzur Mahallesi konut alanları dağılımı yoğunluk haritası. 

Ek 54 Ilıca Mahallesi konut alanları dağılımı yoğunluk haritası. 

Ek 55 Eğitim Mahallesi mevcut mekan türleri dağılımı yoğunluk haritası. 

Ek 56 Onur Mahallesi mevcut mekan türleri dağılımı yoğunluk haritası. 

Ek 57 Doğanlar Mahallesi mevcut mekan türleri dağılımı yoğunluk 
haritası. 

Ek 58 Yıldırım Beyazıt Mahallesi mevcut mekan türleri dağılımı 
yoğunluk haritası. 
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EKLER (devam) 

Ek 59 Akıncılar Mahallesi mevcut mekan türleri dağılımı yoğunluk 
haritası. 

Ek 60 Dicle Mahallesi mevcut mekan türleri dağılımı yoğunluk haritası. 

Ek 61 İstasyonaltı Mahallesi mevcut mekan türleri dağılımı yoğunluk 
haritası. 

Ek 62 Şirintepe Mahallesi mevcut mekan türleri dağılımı yoğunluk 
haritası. 

Ek 63 Emrez Mahallesi mevcut mekan türleri dağılımı yoğunluk haritası. 

Ek 64 Gazi Mahallesi mevcut mekan türleri dağılımı yoğunluk haritası. 

Ek 65 Adalet Mahallesi mevcut mekan türleri dağılımı yoğunluk haritası. 

Ek 66 Şemikler Mahallesi mevcut mekan türleri dağılımı yoğunluk 
haritası. 

Ek 67 Mecidiye Mahallesi mevcut mekan türleri dağılımı yoğunluk 
haritası. 

Ek 68 Mithatpaşa Mahallesi mevcut mekan türleri dağılımı yoğunluk 
haritası. 

Ek 69 Huzur Mahallesi mevcut mekan türleri dağılımı yoğunluk haritası. 

Ek 70 Ilıca Mahallesi mevcut mekan türleri dağılımı yoğunluk haritası. 

Ek 71 Eğitim Mahallesi ve çevresi ziyaret edilen mekanlar hizmet 
yarıçapı haritası. 

Ek 72 Onur Mahallesi ve çevresi ziyaret edilen mekanlar hizmet yarıçapı 
haritası. 

Ek 73 Doğanlar Mahallesi ve çevresi ziyaret edilen mekanlar hizmet 
yarıçapı haritası. 
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EKLER (devam) 

Ek 74 Yıldırım Beyazıt Mahallesi ve çevresi ziyaret edilen mekanlar 
hizmet yarıçapı haritası. 

Ek 75 Akıncılar Mahallesi ve çevresi ziyaret edilen mekanlar hizmet 
yarıçapı haritası. 

Ek 76 Dicle Mahallesi ve çevresi ziyaret edilen mekanlar hizmet yarıçapı 
haritası. 

Ek 77 İstasyonaltı Mahallesi ve çevresi ziyaret edilen mekanlar hizmet 
yarıçapı haritası. 

Ek 78 Şirintepe Mahallesi ve çevresi ziyaret edilen mekanlar hizmet 
yarıçapı haritası. 

Ek 79 Emrez Mahallesi ve çevresi ziyaret edilen mekanlar hizmet 
yarıçapı haritası. 

Ek 80 Gazi Mahallesi ve çevresi ziyaret edilen mekanlar hizmet yarıçapı 
haritası. 

Ek 81 Adalet Mahallesi ve çevresi ziyaret edilen mekanlar hizmet 
yarıçapı haritası. 

Ek 82 Şemikler Mahallesi ve çevresi ziyaret edilen mekanlar hizmet 
yarıçapı haritası. 

Ek 83 Mecidiye Mahallesi ve çevresi ziyaret edilen mekanlar hizmet 
yarıçapı haritası. 

Ek 84 Mithatpaşa Mahallesi ve çevresi ziyaret edilen mekanlar hizmet 
yarıçapı haritası. 

Ek 85 Huzur Mahallesi ve çevresi ziyaret edilen mekanlar hizmet 
yarıçapı haritası. 

Ek 86 Ilıca Mahallesi ve çevresi ziyaret edilen mekanlar hizmet yarıçapı 
haritası. 
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Ek 1 Araştırma alanı İzmir metropoliten alan ilçeleri. 
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Ek 2 Araştırma mahallelerinin ilçelere göre dağılımı. 



 275 

 

Ek 3 Eğitim Mahallesi anket çalışması yapılan sokaklar ve konutlar. 
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Ek 4 Onur Mahallesi anket çalışması yapılan sokaklar ve konutlar. 



 277 

 

Ek 5 Doğanlar Mahallesi anket çalışması yapılan sokaklar ve konutlar. 
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Ek 6 Yıldırım Beyazıt Mahallesi anket çalışması yapılan sokaklar ve konutlar. 
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Ek 7 Akıncılar Mahallesi anket çalışması yapılan sokaklar ve konutlar. 
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Ek 8 Dicle Mahallesi anket çalışması yapılan sokaklar ve konutlar. 
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Ek 9 İstasyonaltı Mahallesi anket çalışması yapılan sokaklar ve konutlar. 



 282 

 

Ek 10 Şirintepe Mahallesi anket çalışması yapılan sokaklar ve konutlar. 



 283 

 

Ek 11 Emrez Mahallesi anket çalışması yapılan sokaklar ve konutlar. 



 284 

 

Ek 12 Gazi Mahallesi anket çalışması yapılan sokaklar ve konutlar. 



 285 

 

Ek 13 Adalet Mahallesi anket çalışması yapılan sokaklar ve konutlar. 



 286 

 

Ek 14 Şemikler Mahallesi anket çalışması yapılan sokaklar ve konutlar. 



 287 

 

Ek 15 Mecidiye Mahallesi anket çalışması yapılan sokaklar ve konutlar. 



 288 

 

Ek 16 Mithatpaşa Mahallesi anket çalışması yapılan sokaklar ve konutlar. 



 289 

 

Ek 17 Huzur Mahallesi anket çalışması yapılan sokaklar ve konutlar. 
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Ek 18 Ilıca Mahallesi anket çalışması yapılan sokaklar ve konutlar. 
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Ek 19 Araştırma alanı anket formu örneği. 
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Ek 20 Araştırma alanı anket formu örneği (devam). 
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Ek 21 Mekan analiz formu örneği. 
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Ek 22 Mekan kimlik tablosu örneği. 
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Ek 23 Eğitim Mahallesi yapı alanları dağılımı yoğunluk haritası. 
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Ek 24 Onur Mahallesi yapı alanları dağılımı yoğunluk haritası. 



 297 

 

Ek 25 Doğanlar Mahallesi yapı alanları dağılımı yoğunluk haritası. 



 298 

 

Ek 26 Yıldırım Beyazıt Mahallesi yapı alanları dağılımı yoğunluk haritası. 



 299 

 

Ek 27 Akıncılar Mahallesi yapı alanları dağılımı yoğunluk haritası. 
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Ek 28 Dicle Mahallesi yapı alanları dağılımı yoğunluk haritası. 



 301 

 

Ek 29 İstasyonaltı Mahallesi yapı alanları dağılımı yoğunluk haritası. 



 302 

 

Ek 30 Şirintepe Mahallesi yapı alanları dağılımı yoğunluk haritası. 



 303 

 

Ek 31 Emrez Mahallesi yapı alanları dağılımı yoğunluk haritası. 



 304 

 

Ek 32 Gazi Mahallesi yapı alanları dağılımı yoğunluk haritası. 



 305 

 

Ek 33 Adalet Mahallesi yapı alanları dağılımı yoğunluk haritası. 



 306 

 

Ek 34 Şemikler Mahallesi yapı alanları dağılımı yoğunluk haritası. 



 307 

 

Ek 35 Mecidiye Mahallesi yapı alanları dağılımı yoğunluk haritası. 



 308 

 

Ek 36 Mithatpaşa Mahallesi yapı alanları dağılımı yoğunluk haritası. 



 309 

 

Ek 37 Huzur Mahallesi yapı alanları dağılımı yoğunluk haritası. 
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Ek 38 Ilıca Mahallesi yapı alanları dağılımı yoğunluk haritası. 



 311 

 

Ek 39 Eğitim Mahallesi konut alanları dağılımı yoğunluk haritası. 



 312 

 

Ek 40 Onur Mahallesi konut alanları dağılımı yoğunluk haritası. 



 313 

 

Ek 41 Doğanlar Mahallesi konut alanları dağılımı yoğunluk haritası. 



 314 

 

Ek 42 Yıldırım Beyazıt Mahallesi konut alanları dağılımı yoğunluk haritası. 



 315 

 

Ek 43 Akıncılar Mahallesi konut alanları dağılımı yoğunluk haritası. 



 316 

 

Ek 44 Dicle Mahallesi konut alanları dağılımı yoğunluk haritası. 



 317 

 

Ek 45 İstasyonaltı Mahallesi konut alanları dağılımı yoğunluk haritası. 



 318 

 

Ek 46 Şirintepe Mahallesi konut alanları dağılımı yoğunluk haritası. 



 319 

 

Ek 47 Emrez Mahallesi konut alanları dağılımı yoğunluk haritası. 



 320 

 

Ek 48 Gazi Mahallesi konut alanları dağılımı yoğunluk haritası. 



 321 

 

Ek 49 Adalet Mahallesi konut alanları dağılımı yoğunluk haritası. 



 322 

 

Ek 50 Şemikler Mahallesi konut alanları dağılımı yoğunluk haritası. 



 323 

 

Ek 51 Mecidiye Mahallesi konut alanları dağılımı yoğunluk haritası. 



 324 

 

Ek 52 Mithatpaşa Mahallesi konut alanları dağılımı yoğunluk haritası. 



 325 

 

Ek 53 Huzur Mahallesi konut alanları dağılımı yoğunluk haritası. 



 326 

 

Ek 54 Ilıca Mahallesi konut alanları dağılımı yoğunluk haritası. 
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Ek 55 Eğitim Mahallesi mevcut mekan türleri dağılımı yoğunluk haritası. 



 328 

 

Ek 56 Onur Mahallesi mevcut mekan türleri dağılımı yoğunluk haritası. 



 329 

 

Ek 57 Doğanlar Mahallesi mevcut mekan türleri dağılımı yoğunluk haritası. 
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Ek 58 Yıldırım Beyazıt Mahallesi mevcut mekan türleri dağılımı yoğunluk haritası. 



 331 

 

Ek 59 Akıncılar Mahallesi mevcut mekan türleri dağılımı yoğunluk haritası. 



 332 

 

Ek 60 Dicle Mahallesi mevcut mekan türleri dağılımı yoğunluk haritası. 



 333 

 

Ek 61 İstasyonaltı Mahallesi mevcut mekan türleri dağılımı yoğunluk haritası. 



 334 

 

Ek 62 Şirintepe Mahallesi mevcut mekan türleri dağılımı yoğunluk haritası. 



 335 

 

Ek 63 Emrez Mahallesi mevcut mekan türleri dağılımı yoğunluk haritası. 



 336 

 

Ek 64 Gazi Mahallesi mevcut mekan türleri dağılımı yoğunluk haritası. 



 337 

 

Ek 65 Adalet Mahallesi mevcut mekan türleri dağılımı yoğunluk haritası. 



 338 

 

Ek 66 Şemikler Mahallesi mevcut mekan türleri dağılımı yoğunluk haritası. 



 339 

 

Ek 67 Mecidiye Mahallesi mevcut mekan türleri dağılımı yoğunluk haritası. 



 340 

 

Ek 68 Mithatpaşa Mahallesi mevcut mekan türleri dağılımı yoğunluk haritası. 



 341 

 

Ek 69 Huzur Mahallesi mevcut mekan türleri dağılımı yoğunluk haritası. 



 342 

 

Ek 70 Ilıca Mahallesi mevcut mekan türleri dağılımı yoğunluk haritası. 
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Ek 71 Eğitim Mahallesi ve çevresi ziyaret edilen mekanlar hizmet yarıçapı haritası. 



 344 

 

Ek 72 Onur Mahallesi ve çevresi ziyaret edilen mekanlar hizmet yarıçapı haritası. 



 345 

 

Ek 73 Doğanlar Mahallesi ve çevresi ziyaret edilen mekanlar hizmet yarıçapı haritası. 



 346 

 

Ek 74 Yıldırım Beyazıt Mahallesi ve çevresi ziyaret edilen mekanlar hizmet yarıçapı 
haritası. 



 347 

 

Ek 75 Akıncılar Mahallesi ve çevresi ziyaret edilen mekanlar hizmet yarıçapı haritası. 



 348 

 

Ek 76 Dicle Mahallesi ve çevresi ziyaret edilen mekanlar hizmet yarıçapı haritası. 



 349 

 

Ek 77 İstasyonaltı Mahallesi ve çevresi ziyaret edilen mekanlar hizmet yarıçapı haritası. 
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Ek 78 Şirintepe Mahallesi ve çevresi ziyaret edilen mekanlar hizmet yarıçapı haritası. 



 351 

 

Ek 79 Emrez Mahallesi ve çevresi ziyaret edilen mekanlar hizmet yarıçapı haritası. 



 352 

 

Ek 80 Gazi Mahallesi ve çevresi ziyaret edilen mekanlar hizmet yarıçapı haritası. 



 353 

 

Ek 81 Adalet Mahallesi ve çevresi ziyaret edilen mekanlar hizmet yarıçapı haritası. 



 354 

 

Ek 82 Şemikler Mahallesi ve çevresi ziyaret edilen mekanlar hizmet yarıçapı haritası. 



 355 

 

Ek 83 Mecidiye Mahallesi ve çevresi ziyaret edilen mekanlar hizmet yarıçapı haritası. 



 356 

 

Ek 84 Mithatpaşa Mahallesi ve çevresi ziyaret edilen mekanlar hizmet yarıçapı haritası. 



 357 

 

Ek 85 Huzur Mahallesi ve çevresi ziyaret edilen mekanlar hizmet yarıçapı haritası. 



 358 

 

Ek 86 Ilıca Mahallesi ve çevresi ziyaret edilen mekanlar hizmet yarıçapı haritası. 
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