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Bu rapor; 23.09.2022 tarihinde Bayrampaşa ilçesi Muratpaşa Mahallesi 

katılımcılarını kapsayan ve Ayancık Çocuk Parkı’nda yapılan Katılım Kafe 

toplantısında tartışılanlardan yola çıkarak İstanbul Kent Konseyi tarafından 

oluşturulmuştur. 

Çalışmanın Kapsamı:  Muratpaşa Mahallesi ve mahallede yaşayan katılımcılar.

Çalışmanın Yöntemi: Bu çalışmada, kolektif bir fikir üretim ortamı oluşturmak ve 

beyin fırtınası yaratmak amacıyla ‘World Cafe’ tekniği kullanılmıştır.

Toplantı süresi: 1 saat 30 dakika

İSTANBUL KENT KONSEYİ
KATILIM KAFE TOPLANTISI
BAYRAMPAŞA AYANCIK PARKI RAPORU

Programın yürütücülüğünü ve
moderasyonunu İKK Sekreteryası yapmıştır.

Genel Sekreter
Rasim ŞİŞMAN

Genel Koordinatör
Canem AVCI

Koordinatörler
Gizem ÖLMEZ, Tuğçe IŞIK,

Ezgi SAPMAZ, Buşra ÖGEÇOK

Kurumsal İletişim Uzmanı
Nesrin BALCI

Tasarım
Büşra ÇELİKEL

 

Katılım Kafe Bayrampaşa atölyesi, İstanbul Kent Konseyi, İstanbul Planlama 
Ajansı, Oyun İstanbul ve Lokal İşlik iş birliği ile düzenlenmiştir.
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Öneri 2. Parkın mahalle ile birleştiği cadde üzerinde yaşanan ciddi trafik 

yoğunluğunu azaltmak için yol genişletme çalışması yapılabilir.

Öneri 3. Mahallelinin metro durağına daha kısa mesafede erişebilmesi için 

Kocatepe ve Sağmalcılar durakları arasına bir durak daha yapılması talep 

edilmektedir.

Bayrampaşa ilçesinin 11 mahallesinden biri olan Muratpaşa Mahallesi, sosyal doku 

olarak mahallelilerin dayanışma içinde olduğu, komşuluk ilişkilerinin öne çıktığı, 

mahalle muhtarının mahallelilerle iletişim kanalının güçlü olduğu bir bölgedir. 

Zamanında farklı kültürlerden ve yörelerden hem yurtdışından hem de yurt içinden 

yoğun bir göç almıştır. Çokça hemşehri derneğinin olduğundan söz edilmiştir. Kültürel 

çeşitliliğin ötesinde yerleşmiş ve ortak mahalle kültürüne sahip bir sosyal yapının 

olduğuna dikkat çekilmekle birlikte bu dokunun yavaş yavaş zayıfladığı bilgisi de 

eklenmiştir. 

Ramazan ayında mahallede yaşayan ailelerin iftar açmak için bu alanı kullandığı 

bilinmektedir. Mahallelinin hafta sonu faaliyetlerinde vakit geçirebileceği aktivite 

alanının da olması park için ihtiyaç olarak iletilen konulardan biridir.

Mahalle Dokusu ve Örgütlenme

Park alanına giriş çıkışların bisikletle ulaşım için hiç uygun olmadığı, parkın yolla 

kesiştiği alanda trafiğin çok hareketli olduğu ve yol üstü parklanmanın da yaygın 

kullanıldığı görülmüştür. Ayrıca, bisiklet veya scooter kullanarak parka ulaşmak 

isteyen çocukların kolaylıkla park edebilecekleri bir bisiklet ve ya scooter parkı da 

bulunmamaktadır. 

Öneri 1. Parka bisikletle giriş çıkışların güvenliğinin artırılması, araç yolu ile 

bisikletlilerin yolunun ayrıştırılması için bisiklet yolu planlaması yapılabilir.

Öneri 2. Park planına bisiklet ve scooter park alanı eklenebilir.

Öneri 3. Park alanına scooter şarj istasyonu planlanabilir.

Ayancık Çocuk Parkı’nın bir geçiş güzergahı olması nedeniyle park içi hareketliliği 

oldukça yüksektir. Fakat yürüyüşü kolaylaştıracak planlı bir yürüyüş yolu yoktur. 

Öneri 1. Park içi yürüyüş yolları tasarımı yapılabilir. 

Ulaşım ve Erişilebilirlik

Mahallelinin yerel yönetimlerce yürütülen faaliyet ve etkinlerden haberi olmadığı ve 

bu yüzden çoğunluğuna katılamadığı bilgisi alınmıştır. İletişim kanallarının artırılması 

gerektiği, muhtarın da bu iletişim kanalında önemli bir aktör olarak düşünülmesi 

gerektiği konusuna değinilmiştir.

Öneri 1. Park alanı duyuru kanalı için de bir araç haline getirilebilir. Duyuru ve 

etkinlik panosu gibi kalıcı elemanlar eklenebilir.

İletişim
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Öneri 2. Güvenlik tedbirlerini artırmaya yönelik, park kullanılan bir alan haline 

getirmek üzere yerel yönetimlerin ‘Park ve Bahçeler’ çalışmalarını yürüten birimleri 

ekim, biçim, bakım çalışmalarını sıkılaştırabilir. Alanda denetimi artırabilir.

Öneri 3. Düzenli aralıklarla yerel yönetimlerin Zabıta birimleri alanın kullanımına 

ilişkin denetimlerde bulunabilir.

Çocuk parkında güvenliğe dair söylenenler arasında hırsızlık olaylarından da 

bahsedilmiştir. Parka sınırlarındaki oturma elemanlarında elektrik tesisat kablolarına 

kadar pek çok şeyin defalarca çalındığı bilgisi iletilmiştir. Ahşap malzemeden yapılan 

park tasarım elemanlarının ise bazı aileler tarafından yakacak olarak kullanılmak üzere 

alındığı eklenmiştir. 

Öneri 1. Oturma elemanları ahşap dışında bir malzemeden tercih edilebilir.

Katılımcılar tarafından Ayancık Çocuk Parkı’nın sahipsiz ve denetimsiz kaldığı 

düşünülmektedir. Geçmiş dönemlerde bir güvenlik elemanının olduğu, şimdilerde ise 

tamamen güvenliksiz bırakıldığını ifade etmişlerdir. Emniyet birimlerinin güvenlik 

kapsamında yeterli personel tahsis etmediği bilgisi eklenmiştir. Özellikle havanın 

karardığı zaman aralığında aydınlatmanın da yetersiz olduğu düşünüldüğünde 

kullanıcıların güvende hissedemedikleri öğrenilmiştir. 

Park alanından köprü altına inen 34. Sokak güzergahının Kocatepe ve Fetihtepe 

İlköğretim Okulu öğrencileri tarafından sıkça kullanılan bir rota olduğu öğrenilmiştir. 

Öneri 1. Park aydınlatmasında projeksiyonel aydınlatma sistemi kullanılabilir. 

Özellikle tenha olarak tanımlanan raylı sistem hattı ile parkın kesiştiği bölgelerde 

ve köprü altında aydınlatma sistemleri artırılabilir.

Yenikapı-Kirazlı-Bağcılar metro hattı ile Ayancık Çocuk Parkı’nın kesiştiği raylı sistem 

hattının altında kalan bölgede gece saatlerinde cinsel istismar, şiddet, uyuşturucu 

kullanımı vb. olayların yaşandığı; bu bağlamda ailelerin bu parkı kullanmayı tercih 

etmedikleri öğrenilmiştir. 

Uyuşturucu kullanımı özelinde ise; parkı çevreleyen Ayancık Sokak, 34. Sokak ve 

Akpınar Caddesi güzergahlarında uyuşturucu madde satışının motorlu araçlarla 

yapıldığı bilgisi eklenmiştir. 

Öneri 1. Park içine güvenlik birimi yapısı eklenerek bir emniyet görevlisi 

görevlendirilebilir.

Güvenlik Algısı
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İletişim alanında diğer bir konu il - ilçe belediyesi arasında koordinasyonun olmaması 

olmuştur. Yetki ve sorumluluk alanlarının çok net ayrımlarının olması ve bununla ilgili 

bilgilendirmenin zayıf olması nedeniyle şikayetlerin nereye yapılacağı konusunda 

ciddi bir bilgi karmaşası olduğu anlaşılmaktadır. 

Öneri 1. Metrolarda kullanılan QR kod ileti (istek, dilek, şikayet, memnuniyet 

bildirileri) sistemi gibi bir çalışma park alanı için de kurgulanabilir. 



Dezavantajlı grupların erişilebilirliği açısından parkın mevcut durumu 

değerlendirildiğinde, özellikle fiziksel engelli bireyler için ne parkın iç dolaşımının ne 

de giriş çıkışlarının uygun olmadığı bilgisi alınmıştır. Ayrıca parkı çevreleyen 

kaldırımlar da engelli kullanımı için oldukça dar ve engebelidir. Bu nedenden ötürü ise; 

engelli bireylerin parkı aktif olarak kullanmadığı bildirilmiştir.

Öneri 1. Park içindeki dolaşım sistemi ve eklenen fonksiyonlar engelli bireylerin 

kullanımı düşünülerek planlanabilir.

Öneri 2. Parkın tasarlanma sürecinde engelli bir bireyin deneyimleyerek görüş 

aktarmasına izin veren bir çalışma yapılabilir, bu çalışma tasarım sürecine girdi 

sağlayabilir.

Toplumsal İçerme/Kapsayıcılık 

Alanın kullanımının oldukça düşük olduğu, sadece parkın ilkokul ve ortaokul 

öğrencileri tarafından bir geçiş güzergahı olarak kullanılması nedeniyle okul çıkış 

saatlerinde 1 saatlik bir yoğunluk olduğu öğrenilmiştir. Burada iyi bir örnek olduğunu 

düşündükleri Ayancık Parkı’na yürüyüş yoluyla 15 dakika mesafede olan Sabri Akpınar 

Parkı’ndan bahsedilmiştir. Park içi alan kullanımı mahalleliler tarafından kullanışlı 

bulunmaktadır. Mahallelilerin çoğunluğunun da Sabri Akpınar Parkı’nı kullanmayı 

tercih ettikleri bilgisi eklenmiştir. Sabri Akpınar Parkı’ndaki kullanım yoğunluğunun 

Ayancık Çocuk Parkı’nda yapılacak bir düzenleme ile dengelenebileceği 

düşünülmektedir. 

Öneri 1. Sabri Akpınar Parkı’nda olmayan fonksiyonel alanların Ayancık Çocuk 

Parkı’nda planlanması kullanım çeşitliliği açısından mahalleli için çekici bir unsur 

olabilir.

Öneri 2. Halk ekmek gibi İBB hizmet birimlerinin park içinde planlanması hem 

güvenliği hem de parkın  aktif kullanımını artırabilir.

Aktif Kullanım ve Ortak Yaşam
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Mahalleliye mahalle içinde bir araya gelinen alanlar sorulduğunda ise; cami, 

kıraathane gibi yerlerden bahsedilmiştir.

Öneri 1. Park alanında kalabalık buluşmalara ve toplanmalara izin verecek 

dinlenme elemanlarının olması açık kamusal toplanma alanı ihtiyacını giderebilir.

Öneri 2. Park içerisinde kafeterya bulunması, oturma ekipmanlarına ek olarak 

parkta geçirilen süreyi arttırabilir.

Mevcut park alanının ağaçlandırma açısından zenginleştirilmesi gerektiği ile ilgili 

görüşler bildirilmiştir. Aydınlık olması gereken alanlarla, gölgelik olması gereken 

alanlar düşünülerek bu ağaçlandırma çalışmalarının yapılması önerilmiştir. 

Öneri 1. Ağaçlandırma çalışmalarına ek olarak mevcut ağaçların bakımı 

sıklaştırılabilir.

Yeşil Alan
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Park alanının mangalcılar tarafından kullanılıyor olduğu bilgisi park kullanıcılarını 

rahatsız etmektedir. Mahallede yaşayan ailelerin özellikle cumartesi ve pazar 

günlerinde Ayancık Çocuk Parkı’nda mangal yapıyor olduğu, alanın mangal 

sonrasında ise temiz bırakılmadığı bilgisi aktarılmıştır. Mangal için gelen kesimin 

parkın çevre bölgesinden olmadığı, mahalle sınırılarından veya dışından kişiler olduğu 

konusuna dikkat çekilmiştir. 

Öneri 1. Ayancık Çocuk Parkı’nda mangal faaliyetlerinin tamamen durdurulması, 

caydırıcı önlemler alınması ve belediye zabıtalarının düzenli kontrollerde bulunması 

alanın kullanılırlığını artırabilir.

İkinci olarak, park alanının metro hattı ile kesiştiği köprü altı kısmında bir kurban kesim 

alanı olduğu öğrenilmiş, alanda yapılan çalışmalar sırasında da kesim alanından 

kaynaklı koku nedeniyle deneyimlenmiştir. Kurban yerinin kaldırılmasının 

gerekliliğinde ortaklaşılmıştır. 

Öneri 1. Kurban kesim alanının varlığı kullanıcılar için parkı tercih etmeme 

gerekçesi olarak gösterildiğinden alanın kaldırılmasına veya taşınmasına yönelik 

görüşmeler yapılabilir. 

Kirlilik

Sokak hayvanları ile ilgili sahipsiz hayvan sayısının azaldığı, bakıma muhtaç 

hayvanların belediyenin kontrolünde olduğu ve bu konuda belediye çalışmalarının 

beğenildiği iletilmiştir.  Ayrıca hem sokak hayvanları hem de sahipli hayvanlar 

kastedilerek bu alanı ihtiyaçlarını görmek üzere kullandıkları ve bu sebeple park 

alanındaki kirliliğin artışına sebebiyet verdikleri belirtilmiştir.

Sokak Hayvanları

Park alanının içerisinde hiç spor alanı planlanmayışı, spor faaliyetlerine yönelik kent 

elemanlarının olmayışı büyük bir eksiklik olarak görülmektedir. Parkın açık alanında, 

mahallelilerin bir kısmının bireysel spor faaliyetleri organize ettiği öğrenilmiştir. Bu 

bağlamda; eksikliğin giderilmesine yönelik talepler açığa çıkmıştır. Ek olarak da; 

çocukların hafta sonları okul bahçesini fiziksel etkinlikler ve spor faaliyetleri için 

kullanamadıklarından bahsedilmiştir.

Öneri 1. Çocuklar için mini futbol, mini voleybol, mini basketbol, mini tenis vb. 

etkinliklere yönelik spor alanı planlaması yapılabilir.

Öneri 2. Bireysel sporların yapılacağı bir alan tahsis edilebilir.

Spor Alanları
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