
ÖZET/ABSTRACT 

Eski bir geçmişe sahip büyük kentlerin merkezlerinde birçok tarihi alanlar bulunmaktadır. Bu alanlardan biri olan tarihi 
parklar çabuk ulaşılabilirlikleriyle kentin merkezinde yaşayanların rekreatif ve yeşil alan ihtiyaçlarını karşılaması 
açısından önem taşımaktadır. Ayrıca bu parklar taşıdıkları tarihi kimlikleri ile bulundukları şehrin karakterinin 
şekillenmesinde de etkin rol oynamaktadır. 
Bu çalışmanın amacı; büyük kentlerin merkezlerinde kalan bu tarihi parkların, günümüz şartlarına adapte amaçlı 
yapılan yenileme çalışmalarını incelemek ve bu çalışmalarda kullanıcı memnuniyetinin önemini belirtmektir. Bu 
bağlamda İstanbul ilinin en kalabalık merkezlerinden Eminönü bölgesinde yer alan Tarihi Gülhane Parkı çalışma alanı 
olarak seçilmiştir. Gülhane Parkı yeşil alan kavramı içerisinde değerlendirilmiş, ?Gülhane Parkı Yeni Düzenleme Projesi? 
incelenmiş, yapılan yenileme çalışmaları sonucunda parkın yeni haline ilişkin kullanıcıların memnuniyetlerini belirlemek 
amacı ile anket çalışması yapılmıştır. Park içerisinde kullanıcıların rastgele olarak seçildiği birebir görüşme şeklinde 
yapılan anket 256 kişiye uygulanmıştır. 
Sonuç olarak elde edilen bütün veriler ve anket sonuçları ışığı altında yenileme projesi, kullanıcı memnuniyeti açısından 
değerlendirilmiştir 
Gülhane Parkı'nın yenileme çalışmalarında hedeflendiği üzere bir kent parkı niteliği taşımadığı ancak kullanıcıların yeşil 
alan ihtiyaçlarını karşılayan bir gezi parkı niteliğinde olduğu ve parkın tarihi kimliğinin korunduğu sonucuna ulaşılmıştır. 
Kullanıcıların yenileme çalışmalarını genel olarak parkın eski, bakımsız halinden kurtulduğu için memnuniyetle 
karşıladıkları tespit edilmiştir. Ancak yenileme çalışmalarından sonraki halinin aktivite çeşitliliği yönünden yetersiz 
olması kullanıcılar tarafından memnuniyetsizlikle karşılanmaktadır. Bu sonuçta, yapılan bu yenileme çalışmalarının 
planlama aşamasında kullanıcı isteklerinin iyi belirlenmesinin önemini ortaya koymaktadır. 

 
There are many historical sites at the centers of large cities with old past. Historical parks, that are one of these areas, 
are important from the point of fast accessibility and from the point of answering the recreational and green area of 
those who live in the center of the city. Additionally, these parks play an effective role in shaping the character of the 
city they are located at with the historical identity they have. 
The objective of this work is to analyze the renewal work in these historical parks that remain in the centers of large 
cities, with the aim of adaptation to today?s conditions and to emphasize the importance of the user satisfaction. In 
this context, Historical Gülhane Park located at Eminönü region, one of the most crowded center of the province of 
Istanbul is chosen as work area. Gülhane Park is evaluated within the green area concept, ?Gülhane Park New 
Organization Project? was analyzed, and as the result of the renewal work with the objective of determining the 
satisfaction of the users related to the tithe new condition of the park, a questionnaire work was conducted. The 
questionnaire was implemented with 256 people where the users inside the park were selected randomly and it was 
conducted one to one. 
All data obtained as the result and the renewal project under the light of the results of questionnaire, is evaluated from 
the point of user satisfaction. 
As targeted in the renewal work of Gülhane Park the conclusion reached was that it did not have the qualifications of a 
City Park, however since it was a park for walking that answered the needs of the users? for green area, and the 
historical identity of the park was protected. It was determined that the users met the renovation work of the park with 
contentment in general since the park got rid of its old and disorderly condition. However, users were not satisfied 
about the park?s inadequacy in variety of activities after the renovation work. This result reveals the importance of 
determining the users? requests well at the planning stage of the renovation work conducted. 

 


