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TÜRKİYE/ТУРЦИЯ 

ÖZET 

Ülkemizde son 30 yıllık dönemde, kırsaldan kentlere yoğun göçlerin 
etkisiyle özellikle büyük kentler hızlı bir büyüme ve değişim sürecine girmiştir. 
Nüfus artışına koşut olarak artan yapı yoğunluğu ve düzensiz kentleşme, doğal 
ve kültürel çevre arasındaki dengeyi olumsuz yönde etkilemiştir.  

Ülkemizin güney ucunda yer alan Antakya, tarihî süreç içinde birçok 
uygarlığın egemenliğinde gelişmiş ve bu uygarlıkların çeşitli dini, etnik, 
kültürel zenginlikleriyle yoğrulmuştur. Günümüzde kentin nüfus yönünden 
büyümesi, kentleşme alanınında da doğal ve kültürel peyzaj değerleri ve 
özellikle açık ve yeşil alanlar aleyhine büyümesini gerektirmiştir. Bu büyüme, 
kentsel yaşam niteliğini önemli düzeyde olumsuz etkilemiştir.  

Bu çalışmada Antakya kentinin fiziksel ve nüfus olarak büyümesi karşısında 
kentsel yaşam niteliğinde ortaya çıkan değişimler, aktif yeşil alanlar ve sosyal 
donatı alanları temelinde irdelenmeye çalışılmıştır.  

Çalışma sonucunda Antakya’nın, belirtilen unsurlar açısından ülkesel norm 
ve standartları karşılayabilecek bir kentsel yaşam niteliğine ulaşabilmesi için 
varolan aktif yeşil alan ve sosyal donatılarının ortalama 8 kat arttırılması 
gerekeceği ortaya çıkmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Antakya, kentleşme, dış mekânlar, kentsel yaşam 
niteliği. 

ABSTRACT 

Urbanization and Guality City Living in Terms of Outdoor Spaces: 
Antakya Example. 

Cities have been entered a fast changing process influence of development in 
population and industrialization. In addition, pararallely to growing population, 
structuring and urbanization had effected balance of natural between cultural 
environment negatively, so urban development had consisted which contained 
complex environmental problems.  
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Antakya is situated on south region of Turkey. It developed under a lot of 
hegemony in historical time. So it is affected from religious, ethnic, cultural of 
these hegemonies. Nowadays the growing population required to growing of 
city spaces.  

     In this study, it was aimed that what position of Antakya in urbanization life 
qualification in terms of outdoor places in Antakya’s urban development. In this 
sense, active green places, children playgrounds, social equipment places and 
sports places had been determined as terms which provide urban comfort in 
outdoor places in the Antakya city.  

As a result of this study, a formula had been created to increase Antakya’s 
urban comfort in terms of outdoor places and it had arised that the terms which 
defined to consist comfortable urban life quality must be increased 8 times in 
this Formula.  

Key Words: Antakya, urbanization, outside areas, urbanization life quality.  

GİRİŞ  

Kentsel yaşam kalitesi, peyzaj mimarları, mimarlar, kent plancıları, çevre 
sorunları ve yerel yönetimler konusunda uzman kişilerce geliştirilmiş bir 
kavramdır. Bir kentin kentsel yaşam kalitesini arttırmada çağdaş ve yaşanabilir 
çevre, planlı kentsel mekânllar önemli rol oynamaktadır. Fakat günümüzde 
yaşam kalitesi standardı aşırı nüfus artışı ve buna bağlı olarak gelişen çarpık 
kentleşme ve yeşil ve sosyal donatı alanlarının yetersizliği nedeniyle gittikçe 
azalmaktadır.  

Çarpık kentleşme, önceden öngörülmüş bir kent planlamasına uygun olarak 
gelişmeyen, çoğu kez nüfusu gereğinden fazla şişen ve dolayısıtla da hizmet ve 
yaşam kaliteleri düşen bir kentleşme biçimidir (Bakay, 2007). Ülkemizde çarpık 
kentleşme biçiminde gelişen kent olarak Antakya’yı örnek olarak verebiliriz.  

Antakya kenti, coğrafi konumu, ılıman iklimi ve bereketli ova topraklara 
sahip olması nedeniyle tarihin her döneminde pek çok medeniyet tarafından 
yerleşim yeri olarak tercih edilmiştir. Ancak kentte yaşanan büyük depremler ve 
sonrasında gelen çarpık kentleşme günümüzde sivil mimari ve tarihî dokunun 
zarar görmesine neden olmuştur.  

Kent, Cumhuriyet’in kuruluşundan itibaren tarihî çağlardaki kadar hızlı 
olmasa da özellikle 1960’lı yıllardan sonra hızlı bir kentleşme sürecine 
girmiştir. Bunun iki nedeni bulunmaktadır. Birincisi niceliksel olarak kent 
alanının büyümesi, diğeri de, kentin demografik açıdan büyümesidir. (Bakay, 
2007).  

Antakya kentinde gerek doğum oranının yüksek oluşu, gerekse köylerden ve 
kırsal kesimden göç olması nedeniyle nüfus artışı fazladır. Bu artışa paralel 
olarak kentte yeşil ve sosyal donatı alanlarının artması gerekirken iskan 
alanlarının gittikçe arttığı gözlenmektedir. Bu amaçla çalışmada, Antakya 
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kentinin kentsel gelişiminde kentsel yaşam niteliğinin mevcut dış mekânllar 
açısından hangi durumda olduğu ortaya konmaya çalışılmıştır.  

1. Materyal ve Yönetim 

Araştırma, 1625 hektarlık alanda, 2007 yılı nüfus projeksiyonuna göre 158, 
821 nüfusu barındıran Antakya kenti iskan alanında yürütülmüştür. Kentin 
fiziksel dokusunun belirlenmesinde 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile 1/1000 
ölçekli imar uygulama planlarından, demografik yapının belirlemesinde ise 
TÜİK’den alınan 1940 ile 2000 yılı nüfus verilerinden yararlanılmıştır.  

2007 yılı nüfusu, daha önceki dönemlerdeki nüfus artışları temel alınarak 
“Doğal Artış Bağıntısı” yöntemi ile hesaplanmıştır (TÜİK, 2000). Bu yöntem, 
birbirini izleyen iki sayımın kesin sonuçlarına dayanılarak, “Pn=Po.e r n”şeklinde 
elde edilen eşitlikte doğal artış bağıntısının yardımı ile hesaplanmaktadır. 
Eşitlikte Pn iki ardıl sayımdan ikincisini, Po iki ardıl sayımdan birincisini, e= 2, 
7182818 (sabit sayı), n iki sayım arasında bulunan zaman birimi (yıl) sayısını, r 
iki sayım arasında, zaman birimi içindeki nüfus artış hızını göstermektedir 
(Uslu, 2002). Projeksiyon için öncelikle her yerleşim için r = 1/n x 1n (Pn / Po) 
formülü ile artış oranı (r), kesin sonuçları bilinen son iki sayım sonucu değerleri 
ile saptanmış, daha sonra her yerleşim için projeksiyon bilinen başlangıç yılına 
uygulanarak sonraki yılların değeri bulunmuştur.  

Kentsel yaşam niteliğini belirleyen unsurlar çok çeşitli olmakla birlikte bu 
çalışmada Peyzaj Mimarlığı disiplini kapsamında kişi başına düşen aktif yeşil 
alan (parklar, çocuk bahçeleri, oyun alanları) ve kişi başına düşen sosyal donatı 
alanları (tiyatro, sinema, kütüphane olanakları) miktarları belirleyici olarak 
alınmıştır.  

Bu amaçla, çalışmada kentsel yaşam niteliği düzeyini kişi başına aktif yeşil 
alanlar ve sosyal donatı alanları temelinde sayısal olarak belirleyebilmek için 
aşağıda verilen eşitlik oluşturulmuştur:  

Kentsel Yaşam Niteliği Değeri = [(Kişi başına düşen aktif yeşil alan 
(Çocuk oyun alanı ve spor alanları dâhil)* 1,2)] + (Kişi başına tiyatro, sinema, 
tesis alanı* 0,8) + (Kişi başına kütüphane tesis alanı* 1) 

Bu eşitlik geliştirilirken kentleşmenin, dış mekânllar açısından kentsel yaşam 
niteliği üzerine etkileri vurgulanmaya çalışılmıştır. Kentsel yaşam niteliğinde en 
önemli dış mekânl unsurları olan aktif yeşil alanlar (bunlar içinde parklar, çocuk 
bahçeleri ve oyun alanları dâhil edilmiştir) ile sosyal donatı alanlarını oluşturan 
tiyatro, sinema salonları, kütüphane ve halk eğitim merkezi dikkate alınmıştır. 
Bu alanların her birinin, 2007 yılı nüfus projeksiyonuna göre kişi başına düşen 
miktarı belirlenmiş daha sonra elde edilen bu rakam belirli bir katsayıyla 
çarpılmıştır. En son olarak da elde edilen tüm veriler birbiriyle toplanmıştır. 
Katsayıların belirlenmesinde, konuyla ilgili çalışma esnasında yapılan 
gözlemler ve anketler dikkate alınmıştır. Kent konforunda dış mekânllar 
açısından kent merkezindeki en önemli unsur olan aktif yeşil alanlar olduğu için 
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bunların katsayısı 1,2 olarak belirlenmiş, diğerlerinin de aynı şekilde katsayıları 
verilmiştir.  

Kişi başına düşen alan miktarı, mevcut alanın m² olarak nüfus 
projeksiyonuna göre 2007’de olması beklenen rakama bölünerek elde edilmiştir.  

Antakya’nın belirlenen kentsel yaşam niteliği düzeyinin yeterlilik durumunu 
ortaya koyabilmek amacıyla, ülkemizde bu konuda öngörülen yasal norm ve 
standartlar eşitliğe uygulanmış ve minimum kentsel yaşam niteliği düzeyi 
hesaplanarak Antakya kentindeki durum irdelenmiştir.  

2. Araştırma Bulguları 

2.1. Nüfus  

Hatay, Kurtuluş Savaşı’ndan sonra Hatay Cumhuriyeti iken 23.06.1938 
tarihinde yapılan referandumla Türkiye Cumhuriyeti’ne katılmıştır. Bu nedenle 
Hatay’ın merkez ilçesi olan Antakya’nın ilk nüfus analizleri 1940 yılından 
başlayarak yapılmıştır. Çizelge 3.1’de TÜİK’ten alınan Antakya genel nüfus 
sayımları itibarıyla nüfus değişimi görülmektedir.  

 
Çizelge 3. 1. Antakya Genel Nüfus Sayımları İtibarıyla Nüfus Değişimi  

(TÜİK, 2000’den geliştirilerek). 
Yıllar Nüfus Nüfus Artış Miktarı 
1940 26.939  
1945 27.448 509 
1950 30.494 3.046 
1955 38.138 7.644 
1960 45.674 7.536 
1965 57. 855 12.181 
1970 66.520 8.665 
1975 77.518 10.998 
1980 94.942 17.424 
1985 107.821 12.879 
1990 123.871 16.050 
1995 134.508 10.637 
2000 144.150 9.642 
2007 158.821 14.671 

Son sayımlar 2007 yılında yapılmış olmasına rağmen henüz kesin rakamlar 
açıklanmamıştır. Bu çalışmanın sağlıklı yürütülebilmesi için 2007 yılı nüfus 
verileri son derece önem taşımaktadır. Bu nedenle materyal ve yöntem 
bölümünde belirtildiği gibi “Doğal Artış Bağıntısı” ile 2007 yılı nüfus 
projeksiyonları oluşturulmuş ve Çizelge 3.1’e yansıtılmıştır.  

Çizelge 3.1’e göre nüfus artış hızı belirli bir çizgiyi izlememektedir. 1945-
1950, 1960-1965 ve 1975-1980 dönemleri dışında her dönem için Antakya’nın 
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yıllık nüfus artış hızı, Türkiye kentsel nüfus artışının altındadır. En yüksek 
nüfus artış hızı 1950-1955 döneminde olmuştur. En düşük nüfus artış hızı ise 
1940-1945 ve 1945-1950 dönemlerine aittir.  

1960-1965 dönem yıllık nüfus artış hızının en yüksek değere sahiptir. Bu 
durum, 1950’li yıllarda görülen kırdan kente göç hareketinden kaynak-
lanmaktadır 

1975-1980 döneminde gözlemlenen ikinci en yüksek yıllık nüfus artış hızı, 
1980 yılından sonra kente civar yerleşimlerden gelen göçün azalması nedeniyle 
1980-85 döneminden itibaren azalmaya başlamıştır.  

1960 yılı nüfus sayımına göre Antakya’nın nüfusu; 45.674, 1980 yılı nüfus 
sayımında 94.942, 2000 yılı nüfus sayımında ise bu rakam 144.150’dir. Bu 
çalışmadan yapılan nüfus projeksiyonuna göre ise 2007 yılı nüfusu 158.821 
olarak hesaplanmıştır.  

Antakya’nın nüfus yoğunluğu değeri, kent içinde km2 402 kişidir. Antakya 
bu ortalama ile il ortalamasının üstünde bir nüfus yoğunluğuna sahiptir. 
Ortalama hane halkı büyüklüğü 4.93, okuryazar oranı ise (%) 87.49’dur 
(Antakya Startejik Planı, 2004).  

2.2. Antakya Kenti İmar Gelişmeleri 

Antakya kent merkezi, tarihi süreç içinde incelendiğinde yeni yapılaşmaların 
ve imara açılan alanların tarihî dokuyu yansıtmaktan uzaklaştığı görülmüştür. 
Günümüzde tüm kentlerde olduğu gibi Antakya kentinde de çok katlı dikey 
toplu konut şeklinde yapılaşmaya doğru gidildiği görülmektedir.  

Antakya’da 3 imar planı yapılmıştır. Kentin ilk imar planı 1958, ikinci imar 
planı 1980 üçüncü imar planı ise 1998 yılında hazırlanmıştır (Antakya 
Belediyesi Yapı İşleri Daire Başkanlığı, 2007).  

1958 yılındaki imar planı 300 ha meskûn, 950 ha gayrimeskûn alanı 
kapsayan 2 adet 1/5000, 11 adet 1/2000 ve 35 adet 1/1000 ölçekli paftalardan 
oluşmuştur. 1980 yılında yapılan imar planı ise 702 hektarlık alanı 
kapsamaktadır. Bu çalışma, 4 adet 1/5000, 21 adet 1/1000 ölçekli imar planı 
paftası üzerinde gerçekleştirilmiştir. 1998 yılında yapılan imar planı ise 1.625 
hektarlık alanı kaplamaktadır (Antakya Belediyesi Yapı İşleri Daire Başkanlığı, 
2007).  

1958 yılında yapılan imar planında kentin Asi Nehri’nin batı yakasındaki 
gelişimi ile eski Antakya’nın kuzeydoğu yönünde Reyhanlı istikametinde, 
güneybatı yönünde Harbiye istikametinde büyümesi ve imar edilmesi 
planlanmıştır. Bu plana göre kentin kuzeydoğusunda, eski kent dokusunun 
bittiği yerde başlaması düşünülen geniş bir bulvar çevresinde (bugünkü İstiklal 
Caddesi), o yıllarda bahçelerin yer aldığı ve altında surlarla çevrili Antik Çağ 
Antakyası’nın bulunduğu Amik Ovası’na doğru uzanan büyük düzlük 
şehirlerarası otobüs terminaline ve sanayi alanlarına tahsis edilmiştir.  
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Bu imar planında eski kent imarında getirilen hükümlerle, yoğun ve kendine 
has bir karaktere sahip kent dokusu büyük ölçüde değiştirilmiş, sokak-avlu-ev 
ilişkisinin özelliklerini dışlayan bir düzen getirilmiştir (Mersinligil ve Erişen, 
1997).  

Aralarında Kurtuluş Caddesi’nin de yer aldığı birçok yolun genişletilmesi 
düşünülmüş, yeni arterler açılarak mevcut doku bu yollarla sınırlanan büyük 
yapı adalarına dönüştürülmüş, kentin tarihî dokusuna yabancı yeni bir doku 
önerilmiştir. Sadece Orhanlı Mahallesi ile Meydan Mahallesinde Antik Çağ’dan 
kalan ve o dönemin şehircilik düzeninin izleri olan yapı adaları korunmuştur. 
Bu plan esas ağırlığını Asi’nin batı tarafındaki yeni Antakya’nın gelişimi ve 
buralarda uygulanacak yeni imar düzeninin belirlemesine vermiştir (Rifaioğlu, 
2003).  

Bu imar planın hazırlanması sırasında, Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar 
Yüksek Kurulu 12.07.1975 tarihinde, 1710 sayılı Eski Eserler Kanunu ve Bu 
Kanun’un öngördüğü eski eserlerin kentsel, arkeolojik ve doğal sit alanlarının 
tesbit edilmesi ve bunların korunması için gerekli önlemlerin alınması ve plan 
kararlarının bu amaca uygun bir şekilde verilmesi gerektiği belirtilerek, Antakya 
kenti için korumaya ilişkin ilk ciddi hareketi başlatmıştır.  

Bu imar planı, kentin doğu yakasında, koruma anlayışına uygun şekilde yol 
genişliklerini, kat adetlerini ve diğer yapılaşma şartlarını yeniden düzenleyerek, 
bir anlamda sonradan yapılacak koruma amaçlı imar plan çalışmalarına zemin 
hazırlamıştır (Rifaioğlu, 2003).  

Antakya kentinin çok katlı yapılaşma ve yüksek yapı yoğunlukları ile 
tanışma dönemi 1980 tarihli planı ile başlamıştır (Demir, 1996).  

İmar planları incelendiğinde Antakya şehri, bulunduğu yapı itibarıyla 3 
farklı yapıya ayrılmıştır. Şekil 3.1’de bu alanlar gösterilmiştir.  

1. Kent Merkezi (Tarihsel Çekirdek), Eski Antakya kent dokusunun yer 
aldığı Antik Antakya ile 19. yüzyılı da kapsayan 1939 yılına kadar gelişim 
gösteren Kurtuluş Caddesi ve civarı kentin merkezi olarak kabul edilmiştir.  

2. Günümüz Kent Merkezi, 1939 yılı ile 1960 yılları arasında gelişim 
gösteren kısım, günümüz kent merkezi kategorisine girmiştir.  

3. Kentsel Gelişme Alanları, 1960 yılı sonrasından günümüze kadar 
gelişim gösteren kısımlar kentsel gelişme alanları olarak değerlendirilmiştir. Bu 
alanlar bir yanda gecekondu alanlarından oluşurken bir yandan da imara yeni 
açılan ve Amanos dağları eteğine konumlandırılan villa tipi konutların olduğu 
alanlardan oluşturmaktadır.  
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Şekil. 3.1: Antakya Kentinin İmar Planı Tarihî Gelişimi (Mersinligil ve Erişen, 
1997’den geliştirilerek). 

     2.3. Aktif Yeşil Alanlar 

2.3.1. Parklar 

Nüfus artışına paralel olarak büyüyen kentler, yoğun yapılaşma sonucunda 
adeta beton yığınına dönüşürken, yeşil alanlar da bu yapılaşmadan olumsuz bir 
şekilde payını almaktadırlar. Estetik ve fonksiyonel açıdan birçok kente pek çok 
katkısı olan yeşil alanların varlığı kentlerde yaşayan insanların yaşam niteliğini 
arttırmaktadır. Bu bağlamda kent içi yeşil alanlar her geçen gün önem 
kazanmaktadır.  

Antakya kentinde aktif yeşil alanlar, kent içindeki mevcut parklardan 
oluşmaktadır. 2007 yılı verilerine göre Antakya kent merkezinde 49 park 
bulunmakta ve bu parklar toplam 258.447 m²lik alan kaplamaktadır (Çizelge 
3.2).  
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Çizelge 3.2: Antakya Belediyesi Sınırları İçindeki Parklar (Antakya Park 
Bahçeler Müdürlüğü, 2007). 

 Parkın İsmi Kapladığı Alan (m²) 
1 Belediye Parkı 57.876 
2 Esenlik Parkı 11.282 
3 Sevgi Parkı 19.565 
4 Dostluk Parkı 11.761 
5 Atatürk Parkı 28.200 
6 Esentepe Parkı 7.500 
7 Petek Parkı 5.644 
8 Altınevler Parkı 2.740 
9 Orhanlı Parkı 7.524 
10 Vali Ürgen Parkı 6.420 
11 Barış Parkı 1.282 
12 M. İpek Camii Yanındaki Park 1.211 
13 Yunus Emre Parkı ve Bahçesi 2.755 
14 Yüksel Acun Parkı  4.125 
15 Dayanışma Parkı 7.020 
16 Ali Rıza Efendi Çamlığı 6.290 
17 Türk Kadınlar Birliği Parkı 630 
18 30 Mt. Çevre Yolu civarındaki Park 10.673 
19 Şirince Parkı 2.005 
20 Erhan Aksay Parkı  660 
21 C. Şükrü Çolakoğlu Okulu yan. Park 531 
22 Hatay Hastanesi Yanındaki Park 1.473 
23 500 Konutlar Parkı (Konutlar İçi) 1.150 
24 Ürgen Paşa Mah. parkı (Üniversite yanı) 474 
25 Y. Yıl İlköğretim Okulu Yan. Park  1.660 
26 Ticaret Lisesi Yanındaki Park 500 
27 Armutlu Mah. Parkı (Turunçlu Cad. ) 944 
28 Elektrik Mah. üzeri (Taksi Durağı yanı) 900 
29 Eski Devlet Hastanesi Yan. Park 767 
30 Belediye Önü 1.200 

31 Armutlu Köprü Yanındaki Park 1.230 
32 Saraykent Yol Üzerindeki Park 481 
33 Çağıllık Sokaktaki Park 461 
34 Betonsan Evleri Yanındaki Park 750 
35 İplik Pazarı Mah. Parkı 420 
36 Silpiyus Sokaktaki Park 250 
37 Yüzüncü Yıl Parkı 650 
38 A. Menderes Cad. Bitimindeki Park 600 
39 Cengiz Tütüncüoğlu Camii Yan. Park 1.408 
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40 Kuyulu Mah. Parkı 300 
41 Haraparası Mah. Parkı (Köy Garajı Yanı) 2.775 
42 Gazi Mah. Parkı 18. Sk. Başlangıcı 840 
43 Gazi Mah. Parkı 18. Sk. Bitimi 1.144 
44 Sümerler Mah. (Trafo yanı) 2.000 

45 Aksaray Mah. Parkı (1. Yılmaz Sokak) 2.333 

46 Havuzlar Mah. Parkı 450 

47 Havuzlar Mah. Ormanlık Alan 2.000 

48 500 Konutlar Parkı (Konutlar Yanı) 32.593 

49 Esenlik Mah. Polis Loj. altı 3.000 

  TOPLAM 258.447 

Antakya kent merkezi, 1998 yılında onaylanan imar planına göre mücavir 
alanı dâhil toplam 1625 hektarlık alana yayılmaktadır (Antakya İmar Planı, 
1998). Bu alan içinde aktif yeşil alan miktarı 258.447 m²dir. Habib-i Neccar 
Dağı eteğinde İzmir caddesinde 672.669 m²lik rekreasyon alanı henüz tasarım 
aşamasında olduğundan dolayı aktif yeşil alanlara dâhil edilmemiştir.  

Kentsel peyzajda önemli rol oynayan mezarlıklar, çeşitli bitkisel elemanlar 
ve mezar taşları ile son derece sakin ve geniş alanlar olup, kentin fiziksel yapısı 
ve yeşil alan sistemi içinde önemli bir yer tutmaktadırlar. Mezarlıklar, 
bünyelerinde geniş yeşil alanları barındırdıklarından dolayı kent sağlığına 
olumlu katkıda bulunmasına rağmen pasif rekreasyon statüsünde olması 
sebebiyle bu çalışmada göz ardı edilmiştir.  

Bu verilerden yola çıkarak mevcut durumda Antakya kentinde kişi başına 
düşen yeşil alan miktarı, 1.63 m² olarak belirlenmiştir.   

2.3.2. Çocuk Bahçeleri 

Ilıman bir iklime sahip olan Antakya kenti, bahar ve yaz aylarının sürekli 
güneşli olması nedeniyle konut etrafındaki açık alanlar çok yoğun bir şekilde 
kullanılmaktadır. Çocukların ruhsal, bedensel ve zihinsel gelişimlerinde önemli 
rol oynayan dış mekânllardaki çocuk oyun alanları, çocukların gelişme evreleri 
göz önünde bulundurularak planlanmalıdır.  

Antakya’da sadece çocuk bahçesi olarak kurulan parklar yoktur. Çocuk 
bahçeleri, genellikle parkların içinde belirli bir alanda yer almaktadır. Antakya 
Park Bahçeler Müdürlüğü’nden alınan verilere göre kent merkezinde toplam 40 
adet çocuk bahçesi vardır. Bunların kapladıkları alan yaklaşık 2.350 m²dir. En 
büyük çocuk oyun alanı Belediye Parkı içindeki alandır. Sevgi Parkı içindeki 
çocuk oyun alanı büyüklük açısından ikinci sırada gelmektedir.  

Çocuk oyun alanları, yeni yapılan çalışmalarla arttırılması düşünülmektedir. 
Antakya’da mevcut durumda kişi başına düşen çocuk oyun alanı 0.016 m² 
olarak hesaplanmıştır.  
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2.3.3. Spor ve Oyun Alanları 

İnsanların yaşadıkları yoğun tempo içinde iş hayatından arta kalan 
zamanlarında streslerini atmak için spor yapmaları fiziksel ve psikolojik açıdan 
son derece önem taşımaktadır. Buna paralel olarak da kentlerdeki insanların 
spor aktivitelerine olan talepleri her geçen gün artmaktadır. Kent içinde bulunan 
spor alanları kentte yaşayan insanların yaşam kalitesini arttırmaktadır. Antakya 
kent merkezinde Hatay Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı spor alanları 
olmasının yanısıra, belediye ve özel sektöre ait spor alanları da bulunmaktadır.  

Antakya’da Hatay Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı Atatürk 
Stadyumu, Kapalı Spor Salonu, Açık Yüzme Havuzu, tenis kortu,    basketbol-
voleybol sahası ve antreman sahası vardır. Bunların kapladığı toplam alan 26. 
359 m²dir (Bozkurt, 1994).  

Bunlar dışında Antakya Belediyesi’ne bağlı 2 standart futbol sahası, 1 mini 
futbol sahası, Sevgi Parkı’nda 1, Esenler’de 2, Altınevler mahallesinde 3, 
Aksaray mahallesinde 2 olmak üzere toplam 8 basketbol sahası vardır. Sevgi 
Parkı, Aksaray ve Esenler Mahallesinde de 1’er olmak üzere toplam 3 voleybol 
sahası vardır. Bunlara ek olarak özel olarak işletilen Sümerler mahallesinde 1 
yüzme havuzu bulunmaktadır (Çinçinoğlu, 2001).  

Bütün bunlara dayanarak kent merkezindeki toplam spor alanı miktarı 
55.786 m² dir. Bu spor alanları çok aktif olarak kullanılmaktadır. Buna göre kişi 
başına düşen spor alanı; 0.386 m² olarak hesaplanmıştır.  

3. Sosyal Donatı Alanları 

Kenti kent yapan en önemli unsurlardan biri kentin sosyal donatılarıdır. Bu 
çalışmada sosyal donatı alanları olarak insanların kültürel faaliyetlerini 
gerçekleştirebilecekleri tiyatro salonları, sinema salonları ve kütüphaneler ele 
alınmıştır.  

Kültür Merkezi; insanların sinema, tiyatro, resim gibi kültürel faaliyetlerini 
gerçekleştirdikleri alanlardır. Yoğun tempo içinde çalışan kentte yaşayan 
insanların boş vakitlerini değerlendirme, stres atma gibi aktiviteler yanında, 
tiyatro, müzik, resim gibi kendi yeteneklerini sergileyecekleri alanlara 
ihtiyaçları vardır. Ayrıca ulusal ve uluslararası çapta sanat aktivitelerinin 
sergileneceği bir alan mutlaka her şehirde olmalıdır.  

Bu amaçla Antakya Kültür Merkezi 1990 tarihinde faaliyete girmiştir. Kültür 
Merkezi’nde tiyatro salonu, resim ve sanat galerisi bulunmaktadır. Şehir 
içindeki tiyatro toplulukları ve diğer şehirlerin tiyatro topluluklarının gösterileri 
burada gerçekleşmektedir. Tiyatro salonun kapasitesi salon 345, balkon 127 
olmak üzere toplam 472 kişiliktir. Kültür merkezi yaklaşık 7200 m²lik alanı 
kaplamaktadır. Antakya Parkı sınırları içindeki evlendirme dairesinin yanına 
2004 yılında bir tiyatro salonu açılmıştır. Salon kapasitesi 145 kişi olup, 
yaklaşık 200 m²dir.  
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Antakya’daki resim, fotoğraf gibi çeşitli sergiler kültür merkezindeki sanat 
galerisinde gösterime girmektedir.  

Halk eğitim merkezleri de kent içindeki sosyal donatı alanlarından biridir. 
Halk eğitim merkezleri, kent içinde yaşayan insanların boş zamanlarını etkin bir 
şekilde değerlendirmeleri amacıyla çeşitli kursların verildiği ve çeşitli sergilerin 
açıldığı mekânlardır. Antakya’daki, halk eğitim merkezinde her yıl seramik, 
resim, dikiş nakış gibi kurslar açılmakta ve yıl sonunda yapılan ürünler tanıtım 
amacıyla sergilenmektedir. Antakya Halk Eğitim Merkezi, Kültür Merkezi’nin 
hemen yanında yer almaktadır.  

Sinema, tiyatroda olduğu gibi insanların kültürel aktiviterde bulunmalarını 
sağlayan, ulusal ve uluslararası filmlerin izlenebildiği mekânllardır. Bu 
mekânllar, insanların yoğun tempolarından biraz uzaklaşıp stres atabilmeleri 
için açık dış mekânllar kadar insan üzerinde olumlu etki yapmaktadırlar. 
Günümüzde, Antakya kent merkezinde bir sinema kompleksi bulunmaktadır. 
1975’lerden önce açık hava sinemaları varken, 1975’ten sonra açılan kapalı 
sistem sinema salonu ile açık hava sinemaları popüleritesini kaybetmiştir. 
Bunun en büyük sebeplerinden biri de açık hava sinemalarının sadece yaz ve 
bahar aylarında gösterime girmeleridir.  

90’lı yılların sonuna kadar sinema salonu olarak hizmet veren bu sinemaya 3 
salon daha eklenerek sinema kompleksine dönüştürülmüştür. Salon kapasiteleri 
de 250, 145, 118 ve 109 olmak üzere toplam 622 kişiliktir. Sinema kompleksi 
yaklaşık olarak 1000 m² alanı kaplamaktadır.  

Kütüphaneler ise kentin en önemli sosyal donatı alanlarından biridir. 
Araştırma yapmak ve çalışma ortamı sunmak yönüyle kent içinde önemli bir 
unsurdur. Antakya’da 1 adet il halk kütüphanesi vardır. Kütüphanede toplam 
47.970 kitap bulunmaktadır. Kütüphanede toplam 5 çalışma salonu da 
bulunmakta ve her birinin kapasitesi 60 kişilik olmak üzere toplam 300 
kişiliktir. Kütüphane binası 3 katlı olup toplam 2.500 m²den oluşmaktadır.  

Bu verilerden yola çıkarak Antakya’da 232 kişiye bir sinema koltuğu, 234 
kişiye de bir tiyatro koltuğu düşmektedir.  

SONUÇ 
Yukarıdaki bölümlerde de görüldüğü gibi Antakya, dışarıdan göç 

almamasına rağmen nüfus artışına maruz kalan bir kenttir. Kent içindeki nüfus 
artışına paralel olarak kent içindeki iskan alanları kadar kent insanın huzuru için 
gerekli olan yeşil alanlar ve sosyal donatı alanlarına olan ihtiyaç da artmaktadır.  

Yeşil alanların kent genelindeki organik bütünlüğü, kentsel ekosistemin 
insan konforuna yönelik iyileştirilmesinde de çok önemli bir etkendir. Özellikle 
kent atmosferik yapısının düzenlenmesi ve iklim değerlerinin insan yaşamına 
daha uygun duruma getirilmesi yeşil alanların varlığı ile olası kılınabilmektedir.  
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Yeşil alanların kent dokusu içerisindeki diğer alan kullanımlarını 
yönlendiren, sınırlandıran, ayıran ya da birleştiren organik bir sistem olarak 
düzenlenmesi, kullanım amaçlarına uygun olarak da büyüklük, ulaşılabilirlik ve 
sunu çeşitliliği gereksinimlerini karşılaması planlamanın temel koşulları 
olmaktadır. Bu bağlamda, ülkemizde ve yurt dışında öngörülen kentsel yeşil 
alan standartlarına göre Antakya kent merkezindeki aktif yeşil alanlar, çocuk 
oyun alanları ve spor alanları Yücel ve Altunkasa (1999), sosyal donatı alanları 
ise 2.9.1999 tarih ve 23804 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İmar Planı 
Yapılması ve Değişikliklerine Ait Esaslara Dair Yönetmelik’te belirlenen 
rakama göre irdelenmiştir.  

3194 sayılı İmar Yasası uyarınca hazırlanan ve 2 Kasım 1985 tarih, 18916 
sayılı Resmî Gazetede yayımlanan İmar Planı Yapılması ve Değişikliklerine 
Ait Esaslara Dair Yönetmelik’le belirlenen standartlara göre Belediye sınırları 
içinde 10 m²/kişi, belediye ve mücavir alan sınırları dışındaki alanlarda 14 
m²/kişi aktif yeşil alan ayrılması gerekmektedir. Yine aynı kanunun aynı 
yönetmeliğine göre sosyal donatı alanlarını oluşturan kültürel tesis alanları 
100.000 üzerinde olan kentlerde 2, 5 m²/kişi olmalıdır (Aksoylu ve Ark., 2005).  

Yukarıda belirtilen mevcut durum ile Türkiye ve dünya standartları 
verilerine göre Antakya’nın kentsel yaşam niteliği belirlenebilir. Bu amaçla, 
yöntem kısmında da belirtildiği gibi, kentsel yaşam niteliğinin belirlenmesi için 
aşağıdaki formül geliştirilmiştir.  

Kentsel Yaşam Niteliği= [ (Kişi başına düşen aktif yeşil alan (Çocuk oyun 
alanı ve spor alanları dâhil)* 1,2)] + (Kişi başına tiyatro, sinema, tesis alanı * 
0,8) + (Kişi başına kütüphane tesis alanı * 1) 

Bu çalışmada elde edilen veriler formüle uygulandığında; 
Kentsel yaşam niteliği = (1,99 * 1,2) + (0,053 * 0,8) + (0,016 * 1)   

    = 2,388 + 0,0424 + 0,016 

    = 2,4464 

Bu katsayı, Antakya’nın kentsel yaşam niteliğini bize vermektedir. Ancak 
kentsel konforun sağlanması için kent içindeki dış mekânlların standartlara göre 
planlanmış olması gerekmektedir. Kent, standartlara göre planlanmış olsaydı bu 
katsayı; 

Kentsel yaşam niteliği = (10 * 1,2) + (2,5 * 0,8) + (2,5 * 1) 

    = 12 + 2 + 2,5 

    = 16,5 
 Antakya’nın kentsel konforu için kentsel yaşam niteliği katsayısı 16,5’tir. 

Ancak mevcut duruma göre bu oran 2,4464’tür. İki sayı arasındaki fark yaklaşık 
olarak 8 kattır. Antakya’nın kentsel yaşam niteliğinin arttırılması için mevcut 
yeşil alanların, çocuk oyun ve spor alanları ile sosyal donatı alanlarının 
arttırılması gerekmektedir.  
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