Euroasia Journal of Mathematics, Engineering, Natural & Medical Sciences
International Indexed & Refereed
ISSN: 2667-6702
________________________________________________________________

PEYZAJ TASARIM KRİTERLERİ AÇISINDAN NİĞDE KENT PARKLARININ
İNCELENMESİ
INVESTIGATION OF NİĞDE CITY PARKS IN TERMS OF LANDSCAPE DESIGN CRITERIA
Orhun SOYDAN
Dr., Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi,
Peyzaj Mimarlığı Bölümü, 51240 NİĞDE
Geliş Tarihi / Received: 08.05.2020
Kabul Tarihi / Accepted: 07.06.2020

Araştırma Makalesi/Research Article
DOI: 10.38065/euroasiaorg.130

ÖZET
Kentler, hızlı yapılaşma ve yeşil alanların giderek azalması sonucunda çok büyük çevresel
problemlerle karşılaşmaktadırlar. İnsanlar, kentleşme yüzünden doğaya özlem duymaktadırlar.
Çevresel problemlerin en aza indirilmesi için, planlı bir kentleşme politikasının olması
gerekmektedir. Bu plan içerisinde düşünülmesi gereken en önemli konu ise; kentsel açık yeşil
alanlardır. Yeşil alanlar, insanların doğaya olan özlemlerini en aza indirirken aynı zamanda
kentleşmenin olumsuz yönlerini de azalmaktadır. Ayrıca yeşil alanlar, sadece ekolojik olarak değil,
ekonomik olarak da katkılar sunmaktadır. Parklar yaşadığımız kentleri çekici ve yaşanır kılan,
kentlere imaj kazandıran, rekreasyonel faaliyetlere katılımı artıran, estetik, işlev ve ekoloji arasındaki
dengeyi sağlayan en önemli açık ve yeşil alandır. Kent parklarının yaşadığımız çevreye olan katkıları
iyi bir planlama süreci ile başlamaktadır. İyi bir mekânsal analiz ile bölgenin ekolojik koşullarına
uygun parklar tasarlanmalıdır. İyi bir planlamanın ardından bölge insanın ihtiyaçlarına cevap verecek
tasarım süreci başlatılmalıdır. İyi bir planlama ve tasarım sürecinin ardından planlı bakım çalışmaları
ile parkların kentlere olan katkılarını artırmak mümkündür. Bu çalışmada; Niğde İli Merkez İlçesinde
bulunan 3 kent parkı çalışma kapsamında incelenmiştir. Çalışmanın amacı, Niğde İli sınırları
içerisinde kent ölçeğinde hizmet sağlayan bazı parkların; peyzaj tasarım kriterlerine göre uygun olup
olmadığını incelemektir. Bu amaçla parkların; konumları ve ulaşılabilirlik düzeyi, bitkisel tasarımları,
içerdikleri kentsel donatılar gibi bazı başlıklar altında peyzaj tasarım kriterlerine uygunluğu
incelenmiştir. Çalışmada ilk olarak, parkların değerlendirilmesi amacıyla peyzaj tasarım kriterleri
belirlenmiştir. Belirlenen kriterlere göre parkların peyzaj tasarımı açısından olumlu ya da olumsuz
özellikleri tespit edilmiş ve parkların mevcut durumu analiz edilmiştir. Verilerin toplanması;
gözlemler ve sözlü görüşmeler aracılığı ile sağlanmıştır. Çalışma alanlarını detaylı olarak
inceleyebilmek için inceleme gezileri ve gözlemler yapılmış, alanda fotoğraflar çekilmiş ve
değerlendirilmiştir. Belirlenen amaç ve kriterler doğrultusunda, son yıllarda hızlı bir gelişim gösteren
Niğde kent parklarının; büyüklük, donatı elemanları, ulaşılabilirlik, güvenlik gibi özelliklerinin
peyzaj tasarım kriterlerini ne düzeyde karşıladıkları belirlenmiştir. Çalışma sonunda parkların
belirlenen bazı kriterler açısından eksikliklerin olduğu tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Park, Peyzaj Tasarımı, Tasarım Kriterleri, Niğde
ABSTRACT
Cities face big environmental problems as a result of rapid construction and reduction of green areas.
In order to minimize such environmental problems, there should be a planned urbanization policy.
The most important issue to be considered in this plan is that urban open and green areas. People are
longing for nature because of urbanization. While green spaces minimize people's aspirations to
nature, they also decrease the negative aspects of urbanization. In addition, urban open and green
areas contribute not only ecologically but also economically. Parks are the most important open and
green area that makes the cities where we live in attractive and livable, bring image to cities, increase
participation in recreational activities, and provide the balance between aesthetics, function and
ecology criteria’s. The contribution of city parks to the environment where we live in, starts with a
good planning process.

________________________________________________________________
www.euroasiajournal.org

119

Volume (7), Issue (10), Year (2020)

Euroasia Journal of Mathematics, Engineering, Natural & Medical Sciences
International Indexed & Refereed
ISSN: 2667-6702
________________________________________________________________

Parks should be built in accordance with the ecological conditions of the region with a good spatial
analysis. After a good planning, the design process that will meet the people needs of the region,
should be started. Following a good planning and design process, it is possible to increase the
contribution of parks to the cities with planned maintenance works. In this study; 3 city parks located
in the central district of Niğde were examined within the scope of the study. The aim of the study is
that some of the parks that provide services on a city scale within the borders of the province of Niğde,
to examine whether it is suitable according to landscape design criteria. For this purpose, their
suitability for landscape design criteria was analyzed under some headings such as their locations and
accessibility levels, plant designs, and urban furniture elements. In the study, firstly, landscape design
criteria were determined in order to evaluate the parks. According to the determined criteria, positive
or negative properties of the parks have been determined in terms of landscape design. The current
state of the parks was analyzed. Collection of data was provided by observations and interviews with
parks users. In order to examine the study areas in detail, study trips and observations were made,
photographs were taken and evaluated in the area. In line with the determined aims and criteria, Niğde
city parks, which have developed rapidly in recent years, it has been determined to what extent the
features such as size, reinforcement elements, accessibility and security meet the landscape design
criteria. Finally, it was determined that there are deficiencies in terms of some criteria determined
within the scope of landscape design of parks.
Keywords: Park, Landscape Design, Design Criteria, Niğde
1. GİRİŞ
İklim değişikliği ve küresel ısınma çevresel, ekonomik ve sosyal etkileri olan karmaşık küresel bir
sorundur. Bu sorunları çözmek için küresel ve yerel olarak koordine edilmiş planlamalar ve çözüm
önerileri gerekmektedir. Bu sorun için düşünülecek yol ise, kentlerin çevre ve iklim üzerindeki
olumsuz etkilerini azaltan sürdürülebilir bir şehir planlaması yapılmasıdır. Doğal çevrenin
korunmasına yönelik uluslararası çabalar, büyük ölçüde biyolojik çeşitlilik gösteren ve el değmemiş
ekosistemlerle veya nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan bireysel hayvan veya bitkisel
türlerle ilgilidir. Öte yandan, insanların yaşadığı ve çalıştığı yere yakın olan doğal alanlara, kent
sakinlerine sağladığı faydalar açısından daha az bilimsel ve politik önem verilmektedir. Şehirlerin
sürdürülebilirlik ve yenilenme stratejileri, kentsel çevrenin inşa edilmiş bileşenlerine
odaklanmaktadırlar. Buna karşılık, kentsel yapının doğal bileşenlerine ve yeşil alanlarına verilen
önem gittikçe azalmaktadır. Yeşil alanların giderek düşük değer kazanması, birçok bölgenin imaj
değerinin azalmasına neden olmaktadır. Kentsel açık ve yeşil alanlar giderek daha kentleşmiş
toplumumuzun yaşam kalitesi için stratejik öneme sahiptir. Yeşil alanlar, sahip oldukları doğal
varlıklar sayesinde (kent parkları, ormanlar, yeşil kuşaklar ve bileşenleri, ağaçlar, su) kentsel anlamda
yaşam kalitesine birçok açıdan katkıda bulunurlar. Hava ve suyun temizlenmesi, rüzgâr ve gürültü
filtreleme veya mikro iklim stabilizasyonu gibi önemli çevresel hizmetlerin yanı sıra, doğal alanlar,
modern şehirlerin yaşanabilirliği ve kentsel sakinlerin refahı için çok önemli olan sosyal ve psikolojik
hizmetler sunmaktadır (Chiesura, 2004).
Bu bağlamda, çevresel koşulların iyileştirilmesine odaklanan sürdürülebilir bir kentsel planlama,
günümüzde en önemli konu haline gelmiştir. Bunun için, peyzaj tasarımı ve kentsel çevre dengesinin
sağlanmasına dikkat edilmelidir (Coccolo vd., 2018). Açık ve yeşil alanlar, kentsel çevre içinde nefes
alanlarının oluşmasını sağlamaktadırlar. Kentsel yeşil alanlar, kentsel ısının azaltılmasına karşı
önemli bir çözüm yolu olurken, insanların yaşadıkları çevrelerden de memnuniyet düzeylerinin
artmasını sağlamaktadırlar (Xiao vd., 2018). Kent parkları, kentin çevresel gelişimine, şehir
merkezindeki bulunan yapay alanlardan daha fazla katkıda bulunurlar. Bu nedenle kent parkları,
çevreye dayanıklı yeni sürdürülebilir şehirler kurmak için umut verici bir adım olarak kabul
edilmektedir. Yüksek kaliteli yeşil alanlar, özellikle bebekler, çocuklar, yaşlılar, parka bitişik çalışan
insanlar ve mekânın yakınında yaşayan sakinler açısından önemlidir. Kent parkları sosyal etkileşimi
artırmak, bölge sakinlerin sağlığını teşvik eden süreçlere katılımını etkinleştirmek için alanlar
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sunmaktadır. Parklarda geçirilen zamanın zihinsel yorgunluğu, dikkatsizliği, sinirliliği iyileştirdiği
bilinmektedir.
Kullanıcılar, yeşil alanlara, su yüzeylerine ve çeşitli kültürel veya eğlence nesnelerine yakınlığı
nedeniyle iyi planlanan ve tasarlanan kent parklarına saygı duyar. Kentsel parklar yapılaşmış
bölgelerde doğal ortam sağlamaktadırlar, ancak bu ortamların bakımları yetersiz yapılırsa, yetersiz
denetlenirlerse veya olumlu faaliyetler için bir ortam sağlamazlarsa, zamanla boş alanlara ve suç
ortamlarına dönüşürler. Plansız ağaçlandırma ya da belirli kriterler düşünülmeden uygulanan parklar
vandalizm, soygun, hırsızlık vb. olaylara neden olabilir. Bununla birlikte, kentsel parkın yaşam
kalitesi üzerinde istenmeyen etkileri de vardır. Örneğin, şehir parkları, yaya geçitleri, toplu taşıma
durakları, sanayi alanları ve boş ticari alanlar, suç faaliyetlerinin gerçekleşme olasılığının en yüksek
olduğu çevreler olarak tanımlanmaktadırlar (Zavadskas vd., 2019). Bu yüzden kent parklarının belirli
tasarım kriterlerine göre planlanması gerekmektedir. Kent parkları insanların rekreasyonel
faaliyetlerini geçirdikleri alanlar olarak tanımlanır. Ancak çok sayıda insana hizmet eden bu alanların
sadece estetik açısından değil, işlevsellik açısından da uygun olması gerekmektedir. Kent parkının
insanlara tam olarak hizmet sunabilmesi için işlevsellik, estetik ve mimari özelliklerinin birlikte
düşünülmesi ve uygulanması gerekmektedir. Kent parklarının tasarım kriterleri incelendiği zaman,
ulaşılabilirlik, engelli bireyler açısından uygunluk, bitkisel tasarım, güvenlik, çevreyle uyum vb.
konular düşünülmektedir. Bu kavramların birlikte düşünülmesi ile tasarlanan kent parklarının
sağladığı katkılar daha fazla olmaktadır.
Bu çalışmada; Niğde İli Merkez İlçesinde bulunan 3 kent parkı incelenmiştir. Çalışmanın amacı,
Niğde İli sınırları içerisinde kent ölçeğinde hizmet sağlayan bazı parkların; peyzaj tasarım kriterlerine
göre uygun olup olmadığını incelemektir. Çalışmanın kısıtlayıcı faktörleri bulunmaktadır. Niğde İli
parkları içerisinde alan kullanımları sayısı çok az sayıdadır. Kent merkezinde bulunan parkların
büyüklükleri çok fazla olmamakla beraber, kent iklimi dolasıyla çok fazla sayıda bitki türü
bulunmamaktadır. Bu yüzden çalışma kapsamında belirlenen peyzaj tasarım kriterlerinden sadece
parklar içerisinde bulunan kullanımlar değerlendirilmiştir. Ülkemizde birçok bölgede kent parklarının
peyzaj tasarım kriterleri kapsamında değerlendirilmesine yönelik çok fazla sayıda çalışma
bulunmaktadır. Ancak özellikle son 10 yılda kentleşme anlamında büyük bir gelişme gösteren Niğde
İl’inde bu yönde bir çalışmaya rastlanmamıştır. Buda çalışmanın özgün tarafını oluşturmaktadır.
Çalışma sonunda; parkların peyzaj tasarımına yönelik belirlenen kriterler açısından öneriler
getirilmiştir.
2. MATERYAL VE METOD
Çalışmanın ana materyalini Niğde İli Merkez İlçesinde bulunan 3 park oluşturmaktadır. Niğde İlinde
bulunan Rauf Denktaş, Mareşal Fevzi Çakmak ve Melle Dostluk parkları çalışma kapsamında
incelenmiştir. Çalışmada parklar seçilirken, kullanımın yoğun olduğu, diğer parklara oranla daha
merkezi bir konumda olması ya da ulaşımın kolay olması gibi faktörler belirlemiştir. Çalışılan
parklara ait bilgiler Niğde Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nde temin edilmiştir. Ayrıca
çalışma kapsamında yapılan arazi gezileri, görüşmeler ve bu gezilerden elde edilen fotoğraflar da
çalışmada materyal olarak kullanılmıştır. Çalışma kapsamında incelenen parkların Niğde İli
içerisindeki konumları Şekil 1’de verilmiştir.
Çalışma kapsamında ilk olarak parklara ait temel özellikler tespit edilmiştir. Parkların alansal
dağılımları Arc-GIS 10.1 yazılımı kullanılarak belirlenmiştir. Parklarda bulunan peyzaj öğeleri
belirlenmiş ve incelenmiştir. Rauf Denktaş parkı, Melle Dostluk parkı ve Fevzi Çakmak parkı çeşitli
kriterler altında incelenmiştir. Kriter olarak; konum, çevre ilişkileri, ulaşım durumları, bitkisel
tasarım, donatı elemanları, güvenlik ve bakım konuları incelenmiştir. Belirlenen bu kriterler
doğrultusunda parkların olumlu ya da olumsuz özellikleri tespit edilmiştir. Çalışma kapsamında
incelenen parklar gön önünde tutularak bundan sonra yapılacak park tasarımlarında insanların
parkları nasıl daha etkin kullanabileceğine yönelik çözüm önerileri sunulmuştur.
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Şekil 1. Parkların Niğde İli içerisindeki konumu
3. BULGU VE TARTIŞMALAR
Çalışma kapsamında öncelikle parklara ait temel özellikler belirlenmiştir. Fevzi Çakmak parkının
yapımına 2005 yılında başlanmış olup park bugünkü halini 2007 yılında almıştır. Parkın toplam alanı
9.047,87 m2’dir. Bu alanın 5.154,71 m2’si yeşil alan, 3.182,44 m2’si sert yüzeylerden oluşmaktadır.
Ayrıca park içerisinde 272,82 m2 çocuk oyun alanı, 437,90 m2 su yüzeyi bulunmaktadır. Parkın
bitkisel tasarımda ise Pinus nigra (karaçam), Juniperus oxycedrus (katran), Thuja occidentalis (mazı)
türlerinin kullanıldığı tespit edilmiştir. Park içerisinde donatı elemanı olarak aydınlatma elamanı,
banklar, oturma birimleri, çöp kutusu, pergola ve spor aletleri bulunmaktadır. Parkta düze yakın bir
eğime sahip olmasından dolayı çok az sayıda rampa ya da merdiven bulunmaktadır. Parkta
sınırlandırma elamanı olarak tel çitler kullanılmıştır (Şekil 2).
Rauf Denktaş parkının yapımına 2007 yılında başlanmış olup park bugünkü halini 2008 yılında
almıştır. Parkın toplam alanı 6.981,60 m2’dir. Bu alanın 5.020,60 m2’si yeşil alan, 1.632,88 m2’si sert
yüzeylerden oluşmaktadır. Ayrıca park içerisinde 253,73 m2 toprak alan, 57,95 m2 su yüzeyi ve 16,44
m2 büfe alanı bulunmaktadır. Parkın bitkisel tasarımda ise Pinus nigra (karaçam), Juniperus
oxycedrus (katran), Salix babylonica (salkım söğüt), Platanus orientalis (çınar) türlerinin kullanıldığı
tespit edilmiştir
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Şekil 2. Fevzi Çakmak parkı
Park içerisinde donatı elemanı olarak aydınlatma elamanı, banklar, oturma birimleri, pergola ve çöp
kutusu bulunmaktadır. Parkta düze yakın bir eğime sahip olmasından dolayı çok az sayıda rampa ya
da merdiven bulunmaktadır. Parkta sınırlandırma elamanı olarak herhangi bir tasarım öğesi
kullanılmamıştır (Şekil 3).

Şekil 3. Rauf Denktaş parkı
Melle Dostluk parkının yapımına 2008 yılında başlanmış olup park bugünkü halini 2009 yılında
almıştır. Parkın toplam alanı 44.226,00 m2’dir. Bu alanın 28.191,63 m2’si yeşil alan, 7.718,68 m2’si
sert yüzeylerden oluşmaktadır. Ayrıca park içerisinde 819,35 m2 çocuk oyun alanı, 1.697,49 m2 su
yüzeyi ve 5.768,85 m2 toprak alan bulunmaktadır. Parkın bitkisel tasarımda ise Pinus nigra
(karaçam), Juniperus oxycedrus (katran) türlerinin kullanıldığı tespit edilmiştir. Park içerisinde
donatı elemanı olarak aydınlatma elamanı, banklar, oturma birimleri, çöp kutusu, pergola ve spor
aletleri bulunmaktadır. Parkın eğimi genel olarak %2 ile % 6 arasında değişmektedir. Bu yüzden
belirli alanlarda merdiven ya da rampalar bulunmaktadır. Parkta sınırlandırma elamanı olarak tel
çitler kullanılmıştır (Şekil 4).
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Şekil 4. Melle Dostluk parkı
Parkların mevcut durumlarının analiz edilmesinin ardından parkların yakın çevresinde bulunan alan
kullanımları belirlenmiştir. Melle Dostluk parkı Niğde İli Merkez İlçesi Efendibey Mahallesinde
bulunmaktadır. Parkın yakın çevresinde kentsel anlamda yoğun olarak kullanılan herhangi bir faaliyet
alanı bulunmamaktadır. Ancak Efendibey Mahallesi, Niğde’de kentsel dönüşüme uğrayan iki
mahalleden birisidir. Bu yüzden mahalle içerisinde çok büyük kullanım alanları planlanmaktadır
(stadyum, çarşı, okul vb.). İlerleyen zamanla kentsel dönüşümün getirmiş olduğu faaliyetlerden
dolayı parkın yoğun kullanıma sahip olacağı söylenebilir. Fevzi Çakmak parkı Niğde İli Merkez İlçesi
İlhanlı Mahallesinde bulunmaktadır. Parkın bulunduğu alanın kent merkezine yakın olmasından
dolayı park yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. Ayrıca parkın yakın çevresinde Niğde 5 Şubat
Stadyumu bulunmaktadır. Rauf Denktaş parkı Niğde İli Merkez İlçesi İnönü Mahallesinde
bulunmaktadır. Parkın yakın çevresinde herhangi bir faaliyet ya da kullanım alanı bulunmamaktadır.
Parkların alan kullanımları incelenmiştir. İlk olarak parkların girişleri incelenmiştir. Fevzi Çakmak
parkında 6 adet, Melle Dostluk parkında ise 8 adet, Rauf Denktaş parkında ise 4 adet giriş kapısı
bulunmaktadır. Ancak Rauf Denktaş parkında herhangi bir sınırlama elemanı olmadığından dolayı
parkın bazı alanları da giriş olarak kullanılmaktadır. Parkların hiç birinde müze, tiyatro, eğlence
merkezi vb. kullanım alanları bulunmamaktadır. Buna karşılık Rauf Denktaş parkı dışında diğer
parklarda çocuk oyun alanı bulunmaktadır. Parklarda bulunan çocuk oyun alanları örnekleri Şekil 5
de verilmiştir.

Şekil 5. Parklarda bulunan çocuk oyun alanları
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Parklar içerisinde Fevzi Çakmak parkı hariç diğer tüm parklarda spor aletleri bulunmaktadır. Melle
Dostluk parkında çeşitli spor aletlerinin bulunduğu iki ayrı noktada spor alanları oluşturulmuştur.
Parklar da herhangi bir spor sahası ya da bisiklet ile gezi yapılabilecek yollar bulunmamaktadır.
Çalışma kapsamında incelenen parklarda herhangi bir piknik alanı da bulunmamaktadır. Parklarda
yalnızca insanların oturabileceği oturma grupları bulunmaktadır (Şekil 6).

Şekil 6. Parklarda bulunan oturma alanları
Parkların tamamında araçların park edilebileceği alanlar bulunmaktadır. Ancak otoparklar parkların
içerisinde bulunmamaktadır. Parkları ziyarete gelen ziyaretçiler araçlarını yol kenarına park
etmektedirler. Bunun sonucunda özellikle engelli bireyler park kullanımda sıkıntılar yaşamaktadırlar.
Parklar bitkisel tasarım açısından incelenmişlerdir. Fevzi Çakmak parkında 5.154,71 m2, Rauf
Denktaş parkında 5.020,60 m2, Melle Dostluk parkında 28.191,63 m2 yeşil alan bulunmaktadır.
Parkların bitkisel tasarımında ağaç, ağaççık, çalı, mevsimlik ve yer örtücü türlerin kullanıldığı
belirlenmiştir. Ancak Niğde ikliminin kışları soğuk, yazları da kurak olmasında dolayı daha çok ibreli
türlerin kullanıldığı, mevsimlik çiçeklerin çok az kullanıldığı belirlenmiştir. Parklarda kullanılan
bitkisel materyaller kentin iklimine uygundur. Parklarda çoğunlukla yüksek boya sahip türler tercih
edilmiştir. Bunun sebebi ise, Niğde İlinin ikliminin yazları sıcak ve kurak olmasından dolayı
insanların gölge alanlarına ihtiyaç duymasıdır. Ancak bu noktada kullanılan bitkilerin yüksek boya
sahip olduğu, taç genişliklerinin fazla olmadığı belirlenmiştir. Bunun sebebi ise ibreli bitkilerin çap
genişliklerinin fazla olmamasıdır. Park içlerinde tanımsız ve bitkisel dokudan yoksun birtakım alanlar
mevcuttur. Bu alanların birbiriyle ve parkın bitkisel dokusuyla uyumlu türler kullanılarak
düzenlenmesi gerekmektedir. Çalışma kapsamında incelenen parkların hepsinde su yüzeyi
bulunmaktadır. Su alanları Fevzi Çakmak ve Rauf Denktaş parklarında süs havuzu şeklinde olurken,
Melle Dostluk parkında gölet şeklindedir. Parklarda bulunan su öğeleri ve yakın çevrelerinin bitkisel
tasarım açısından oldukça yetersiz oldukları belirlenmiştir. Su öğelerinin çevresinde özellikle çalı,
yer örtücü ve mevsimlik türlerden oluşan görsel etkisi yüksek ve birbirleriyle uyumlu bitkisel
kompozisyonlara yer verilmelidir. Parkta zemin kaplama elemanı olarak kullanılan çim alanların
oldukça bakımsız oldukları görülmektedir. Parklar sadece ilkbahar aylarında, çeşitli renklere sahip
mevsimlik çiçek düzenlemeleri ile görsel yönden değer kazanmaktadırlar. Parklarda bulunan bitkisel
tasarım örnekleri Şekil 7’de verilmiştir.
Parklarda bulunan bilgi ve işaret levhaları incelenmiştir. Parklarda genel olarak ahşap ya da metal
malzeme kaplı olarak kullanılmış bilgi ve işaret levhaları bulunmaktadır. Ahşap malzeme ile kaplı
olan bilgi ve işaret levhalarının, metal malzeme ile kaplı levhalara göre daha doğal bir görünüme
sahip olduğu, bu yüzden parklarda ahşap malzeme kullanımının parklara daha çok estetik değer
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katmasından dolayı avantajlı olduğu söylenebilir. Parklarda özellikle giriş kısımlarında sadece
isimlerinin bulunduğu, bunun dışında herhangi bir bilginin olmadığı tespit edilmiştir. Bilgi
levhalarına parkların kuruluş yılları ve planlarının da olmasının parkları tercih eden kullanıcılar
açısından daha avantajlı olacağı söylenebilir.

Şekil 7. Parklarda bulunan bitkisel tasarım örnekleri
Parklarda bulunan bitki kasaları analiz edilmiştir. Parklar arasında sadece Fevzi Çakmak parkında
araç trafiğini engellemek amacıyla az sayıda beton bitki kasası ve demir elemanlar kullanılmıştır.

Şekil 8. Parklarda bulunan bitki kasa ve engeller
Parklarda oturma birimi olarak ahşap malzemelerden üretilmiş oturma elemanları bulunmaktadır.
Çalışma kapsamında incelenen parklarda oturma birimleri tek olarak kullanıldığı gibi, pergola altında
da uygulamalarını görmek mümkündür. Ancak bazı alanlarda oturma birimlerinin yanlış yerde
konumlandırıldıkları tespit edilmiştir. Özellikle Melle Dostluk parkında eğimin yüksek olmasından
dolayı park kullanıcıları oturma birimlerine rahat ulaşamamaktadırlar. Parklarda bulunan oturma
elemanları Şekil 9’da verilmiştir.
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Şekil 9. Parklarda bulunan pergola örnekleri
Parklarda çoğunluğunda metal malzemeden üretilmiş çöp kutuları kullanılmıştır. Ancak parklarda
çok az sayıda ahşap malzeme ile kaplı çöp kutuları da bulunmaktadır. Sayıca yeterli ve
konumlandırılmalarının genel olarak doğru olduğu tespit edilmiştir. Parklarda bulunan çöp kutuları
Şekil 10’da verilmiştir.

Şekil 10. Parklarda bulunan pergola örnekleri
Parklarda aydınlatma elemanı olarak tek tip yüksek aydınlatma elemanı kullanılmıştır. Yeterli sayıda
ve doğru konumlandırılmış oldukları söylenebilir. Parklarda yalnızca tek tip çeşme kullanılmıştır
(Şekil 11).

Şekil 11. a) Parklarda kullanılan aydınlatma elemanları b) Çeşme örneği
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Parklar sahip oldukları plastik objelere göre analiz edilmişlerdir. Sadece Melle Dostluk parkında ve
Fevzi Çakmak parkında plastik objelerin bulunduğu tespit edilmiştir. Parkların büyüklükleri dikkate
alındığına sayılarının çok yetersiz kaldığını söylemek mümkündür (Şekil 12).

Şekil 12. Plastik obje örnekleri
Parklarda yeşil alanların ve bitkisel materyallerin bakımı ile ilgili herhangi bir görevli
bulunmamaktadır. Sadece ilkbahar aylarında belediye ekipleri biçme işlemlerini yapmaktadırlar.
Bunun sonucu olarak da parkların yeşil alanlarının büyük bir kısmının bakımsız olduğunu
söyleyebiliriz. Parkların bakımı sadece belirli mevsimlerde budama işlemi olarak düşünülmemelidir.
Parkta bulunan donatı elemanlarının bakımı, tamiri, su öğelerinin temizlenmesi ve bitkisel
materyallerin düzenli olarak bakımları yapılmalıdır. Parklar ancak bu şekilde estetik bir görünüme
sahip olabilmektedirler (Şekil 13).

Şekil 13. Parklarda bakım durumu
Parklar güvenlik açısından incelendiğinde, aydınlatma açısından ciddi problemlerin olduğu
söylenebilir. Parkların büyüklükleri göz önüne alındığında aydınlatma elemanı sayısının yetersiz
olduğu bu yüzden özellikle akşam saatlerinde meydana gelen karanlık ortamlardan dolayı güvenlik
problemleri meydana geldiği söylenebilir. Ayrıca mevcut durumunda bulunan aydınlatma
elemanlarından da yüksek düzeyde fayda sağlanamamaktadır. Parklarda kullanılan bitkisel öğelerin
uzayan dallarının aydınlatma elemanını kapattığı tespit edilmiştir. Ayrıca parklarda bakımsız ya da
bozulmuş aydınlatma elamanları da bulunmaktadır.
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4. SONUÇLAR
Çalışma kapsamında, Niğde kent merkezinde bulunan parklar, çeşitli peyzaj tasarım kriterleri
açısından değerlendirilmişlerdir. Parkların konumları, çevre ilişkileri, alan kullanımları, bitkisel
tasarımları, sahip oldukları donatı elemanları, güvenlik ve bakım konuları incelenmiştir. İncelenen
parklara kentin büyük bir kısmında ulaşım sağlanmaktadır. Ulaşım problemlerinin olmamasının
insanların tercihini etkilediğini söyleyebiliriz. Çalışmada incelenen 3 parka da şehrin çeşitli
noktalardan ulaşım araçlarının olduğunu söyleyebiliriz. Bu da parkların erişebilirlik anlamında
tasarım kriterlerine uyduğunu göstermektedir.
Parklar içerisinde alan kullanımı açısından çok fazla çeşitlilik bulunmamaktadır. Bu da parkların
birbirine benzer olmalarına neden olmaktadır. Bunun sonucunda kullanıcılar tarafından parkın tercih
edilmesi azalmaktadır. İncelenen parklarda sadece oyun gruplarının ya da oturma gruplarının olduğu
belirlenmiştir. Parklarda mevcut durumda bulunan su öğelerinde ise herhangi bir faaliyet
yapılmamaktadır. Bu yüzden farklı alan kullanımları parklara kazandırılarak, farklı kullanıcı
tiplerinin parkları tercih etmesi sağlanabilir. Örneğin yetişkinler için müze, açık hava tiyatrosu
olabileceği gibi, çocuklar içinde kum havuzları ya da satranç tahtaları ile parkların tercih edilmeleri
artırılabilir.
Bitkisel tasarım konusu parkların estetik görünümü açısından oldukça önemli bir konudur. Bitkisel
tasarım sadece gölge sağlamak amacıyla yapılmamalıdır. Bitkisel öğelerle birlikte parklara canlılık
kazandırabilir. Kent iklimine uyum sağlayacak bitkilerin seçilmesi oldukça önemli bir konudur. Kent
iklimine uyum sağlayacak bitkilerin kullanımı yanında estetik, görsel ve fonksiyonel yönlerden de
uygun bitkilerin seçilmesini ve uygun kompozisyonlar oluşturulmasını sağlanmalıdır. Parklarda
kullanılan donatı elemanları sayısı ise insanların ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde düşünülmelidir.
Seçilen donatı elemanları parkta bulunan diğer materyallerle uyum sağlayacak şekilde
tasarlanmalıdır. Ayrıca parkın bütünlüğünü bozmayacak estetik, fonksiyonel ve ergonomik ölçülere
uygun, dayanıklı malzemeler tercih edilmelidir. Kullanıcıların parkı tercih etmelerini sağlayan en
büyük faktör bakım ve güvenliktir. Parkta bulunan donatı elemanları ve yapısal öğelerin bakımının
zamanında yapılması, çöplerin parklarda toplanmasına izin vermeyerek alandan uzaklaştırılması ve
bitkisel materyallerin bakımının zamanında yapılması gerekmektedir. Parklarda özellikle akşam
saatlerinde güvenlik elemanları bulundurulmalıdır. Parkların aydınlatılmasına dikkat edilmeli,
aktivite alanlarına ve yoğunluğa bağlı olarak aydınlatma planı hazırlanmalıdır. Ayrıca zamanla dalları
uzayan bitkisel materyallerin aydınlatmayı kesmesini önlemek amacıyla periyodik bakımları
aksatılmamalıdır.
Kent parkları, kentin yasam kalitesini olumlu yönde etkileyen, kenti çekici ve yaşanır kılan, kentin
karakter ve imajına olumlu katkıda bulunan, rekreasyonel kullanım potansiyeli yüksek, işlev, estetik
ve ekoloji arasında dengeyi sağlama özellikleri ile kentteki açık-yeşil alanlar içerisinde öne çıkan
mekanlardır. Böylesine önemli işlevleri bulunan kent parkları, saydığımız peyzaj tasarım kriterleri
göz önünde bulundurularak, ön analizler yapılarak, katılımcı yöntemler izlenerek, uluslararası
yarışmalar sonucunda seçilen projelerin denetimli ve kaliteli uygulamalar ortaya konulması ile
oluşturulmalı, gerekli bakım çalışmaları ile etkin ve sürdürülebilir kullanımının sağlanmasına önem
verilmelidir (Bektaş, 2010).
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