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Proje Özeti: 

Kentsel yaşamın varoluşundan bu yana kentler fonksiyonel ve fiziksel açıdan birçok değişim ve dönüşüme 

uğramıştır. Türkiye’de de dinamizmin uzun yıllar kontrolsüz oluşu, mekânların fiziksel kalitesi, donatıların 

yetersizliği, kentsel yaşamın istenilen düzeyde gelişmesine imkan vermemiştir. Kentsel hizmetlerin ihtiyaçlara 

cevap vermemesi, bireylerin kentsel yaşamdan hoşnut olmamalarına sebep olmaktadır. Yaşam kalitesi kişisel 

tatmine bağlıdır ve bu tatmin kentsel yaşama ait gereksinmeler olmaktadır.  

Kentsel yaşam kalitesi; toplum, ekonomi ve çevre eksenindeki karşılıklı etkileşiminde gerçekleşen nesnel ve 

öznel değerlendirme ölçütleri ile ifade edilebilen bir kavramdır. Bu ölçütler ile ilgili olarak fiziksel, sosyal ve 

ekonomik fonksiyonlar nesnel ölçütleri, tutkular, beklentiler, mutluluk ve hoşnutluk gibi kişisel yaşamın çeşitli 

yönleri öznel yaşam kalitesi ölçütlerini oluşturduğuna ait görüşler bulunmaktadır. 

Bu çalışma kapsamında, insan ile doğa arasındaki bozulan ilişkiyi dengelemede ve kentsel yaşam koşullarının 

iyileştirilmesinde önemli bir konuma sahip açık ve yeşil alanların Kastamonu kenti yaşam kalitesine etkisi 

ölçülmeye çalışılmıştır. Özellikle Kastamonu kenti geleneksel dokusu ve yeni yerleşim alanları arasındaki 

kullanıcı memnuniyeti ve yaşam kalitesi kriterleri 2 mahalle arasındaki fark yapılacak anket yöntemiyle ortaya 

konmaya çalışılmıştır.   

 

 

 



Project Abstract: 

Since the existence of urban life, cities have had many changes and regenerations according to functional and 

physical point of view. That dynamism were uncontrolled many years, physical quality of spaces, lack of 

reinforcement has not allowed the the desired of level urban life of development in Turkey. Don’t answer the 

needs of urban services, causes individuals are not satisfied with urban life. Quality of life depends on personal 

fulfillment and the fulfillment requirements belong  to the urban life. 

The quality of urban life, can be expressed as a concept with the objective and subjective evaluation criteria that 

realized the mutual interaction of economic and environmental axis. There are general opinions these criteria 

related to that the physical, social and economic functions of objective criteria, passions, expectations, such as 

happiness and satisfaction of various aspects of personal life are the subjective opinions of quality of life 

constitutes the criteria. 

This study aims to determine the effects of open and green areas, which has a important role for balancing 

nature and community and improving life conditions,  to the Kastamonu’s Quality of Life. The difference 

between the two districts ,traditional fabric of the city of Kastamonu and new residential areas, will be 

determinated with using user satisfaction criterias and for quality of life criterias, by using questionnaire 

method. 

 

 


