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Özet
Bu çalýþmada Aydýn kenti içerisinde bulunan parklarýn bazý ekolojik kalite kriterleri
yönünden irdelenmesi amaçlanmýþtýr. Araþtýrma ekolojik kalite kriterlerinden toprak ve
doðal bitki örtüsü özelliklerine yoðunlaþmýþtýr. Çalýþmada Aydýn belediyesinden alýnan
parklarýn tasarýmý ile ilgili AutoCad dosyalarý ve parklarýn barýndýrdýðý servisler ve yeþil
alan miktarlarýný belirten listeler kullanýlarak parklardaki geçirimli toprak yüzeyi
miktarlarý ortaya konmuþtur ve bu parklarda yapýlan arazi çalýþmalarý sonunda mevcut
bitki örtüsü tespit edilmiþtir. Araþtýrma bulgularý incelenen 47 parkta ortalama
geçirimlilik oranýnýn %37,98 ve parklardaki vejetasyonun sadece %11,64 ünün Aydýn'ýn
doðal bitki örtüsünden olduðunu göstermiþtir. Bu durum parklarýn geçirimli toprak
yüzeyleri ve doðal vejetasyon miktarý açýsýndan yetersiz kaldýðýný ve bundan dolayý kent
ortamýna pek çok katkýsý olabilecek böylesine önemli alanlarýn habitat deðerlerinin
düþebileceði sonucunu ortaya koymaktadýr.
Anahtar Kelimeler: Aydýn, bitki örtüsü, ekolojik kalite, geçirgenlik, kent parklarý.
Investigation of Urban Parks in Aydýn Through Some
Ecological Quality Criteria
Abstract
This study aims to investigate the urban parks in Aydýn by utilizing some ecological
quality criterion. The research specifically deals with the soil and native vegetation
attributes of the ecological quality. In this work, AutoCad folders along with the list of
services and the amount of green areas in parks obtained from the Aydýn Municipality are
used for determining the amount of pervious soil surfaces, and site visits are conducted
for generating the existing plant cover data. The results show that, in the investigated 47
parks, the average percentage of pervious surfaces is 37.98%, and only 11.64% of the
vegetation is indigenous to Aydýn. As conclusion, the parks are inadequate in terms of the
pervious soil surfaces and the amount of native vegetation hence decline of habitat values
of these important spaces contributing to urban environment number of ways.
Keywords: Aydýn, vegetation cover, ecological quality, permeability, urban parks.

GÝRÝÞ
Kent içerisindeki parklarýn sosyal, ekonomik ve
ekolojik açýdan yaþanabilir bir çevre oluþturmaya
katkýlarý literatürde oldukça iyi açýklanmýþtýr.
Parklar kent ortamýnýn getirdiði baskýlarý biraz olsun
hafifletecek rekreasyonel imkânlar sunarlar
(Chiesura 2004), farklý kültürlerdeki ve sosyo
ekonomik sýnýflardaki insanlarýn bir araya gelerek
doða ile kaynaþtýklarý yerlerdir (Thompson 2002).
Parklarýn ekolojik iþlevleri arasýnda iklimin düzenlenmesi, toprak ve su kaynaklarýnýn temizlenmesi,
biyolojik çeþitliliðin korunarak kent geneline
daðýtýlmasý en baþta gelenlerdir. Parklar yaban hayatý
açýsýndan tasarýmlarý ve planlamalarý doðru
yapýldýðýnda önemli barýnaklar olmaktadýrlar (Burke
ve Ewan 1999).
Faydalarý bu kadar iyi bilinmesine raðmen bu
önemli alanlarýn planlamasý ve devamlýlýðýnýn
42

saðlanmasýnda bir takým problemler yaþanmaktadýr
(Esbah 2002). Parklar belediyelerin bütçe kýsýntýlarýndan direk etkilenen alanlar olarak göze hitap
etmeyen ve birbirini taklit eden tasarýmlarýn
sergilendiði mekanlar durumundadýr. Yine bütçe
azlýðýndan mevcut parklarýn bakým, onarým ve
temizlik iþlerinin düzenli yürütülememesi de görsel
açýdan parklarda kirliliðe neden olmaktadýr.
Parklarýn tasarýmý ve planlamasýnda ekolojik kalite
faktörlerinin göz ardý edilmesi böylesine önemli
alanlarýn kent ortamýna katkýlarýný iyice azaltmaktadýr. Kentlerde parklarýn ekolojik kalitelerinin
objektif bir deðerlendirilmesinin yapýlmasý mevcut
durumun iyileþtirilmesi ve ileride kent ortamýna
habitat deðeri yüksek olan açýk alanlarýn
kazandýrýlmasý açýsýndan önemlidir. Ayrýca bu
alanlarda yapýlacak iyileþtirmeler yaþanabilir bir kent
ortamý oluþturabilir. Bu temel anlayýþ çerçevesinde
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geliþtirilen bu çalýþma, Aydýn kenti parklarýnýn
ekolojik kalite kriterleri ile irdelenmesini
amaçlamaktadýr.
Ekolojik kalite, bir peyzajýn veya ekosistemin
saðlýðýný ve habitat deðerlerini belirleyen sütrüktürel
ve fonksiyonel özelliklerinin bileþkesidir. Bu
ekosistemin doðal fonksiyonlarýný devam ettirdiði
seviyedir. Literatürde bir alanýn ekolojik kalitesi
belirlenirken Forman (1997) tarafýndan önerilen,
doðala yakýn durumda bulunmasý gereken dört
özellik yer almaktadýr. Bunlar 1) bitkisel üretim, 2)
su, 3) biyolojik çeþitlilik ve 4) toprak þeklindendir.
Bu kriterlerin biri yada bir kaçý göz önünde
bulundurularak bir alandaki ekolojik kalite hakkýnda
daha objektif yorumlar yapýlabilir (Cook 2002).
Doðala yakýn bitkisel üretim herhangi bir peyzaj
doðal bir ekosistem olarak ele alýndýðýnda ya da
kendi haline býrakýldýðýnda ne kadar üretim
yapabileceðidir. Kentsel ortamlar gibi doðal ekosistemlerin neredeyse tamamýnýn deðiþtirildiði ortamlarda bu kritere göre ekolojik kaliteyi ölçmek
oldukça zordur. Ekolojik kalitenin belirlenmesinde
su kriteri göz önünde bulundurulduðunda hem
nicelik hem de nitelik olarak doðallýk deðerlerine,
kirliliðe veya mineral içeriðine bakarak soruna
yaklaþmak gerekir. Bu kriteri deniz, göl, sulak alan
gibi alanlarýn kenarýnda kurulmuþ þehirlerde
kullanmak çok kolaydýr. Kentsel ortamlardaki ekolojik kalitenin ölçülmesinde belki de en yaygýn
kullanýlan kriterlerden birisi biyolojik çeþitliliktir.
Biyolojik çeþitlilikteki doðala yakýn seviyenin
yakalanmasý bir alanda doðal bitki örtüsünden
türlerin aðýrlýklý olarak kullanýmý ile yakalanabilir.
Diðer bir deyiþle, çeþitlilik derken her tür bitki ile
saðlanan zenginlik yerine doðallýk faktörü öne
çýkmaktadýr (Shaw ve ark. 1998). Ekolojik kalitenin
en kolay ölçülebildiði diðer bir kategori ise topraktýr.
Topraktaki erozyon miktarý, minerallerin durumu,
tuzluluk gibi faktörler toprak kalitesi hakkýnda
somut bilgiler sunar. Bunlara ek olarak kentsel
ortamlardaki toprak yüzeylerinin geçirimlilik ya da
kaplanma düzeyleri peyzaj mimarlarýnýn kullanabileceði en yaygýn kriterdir. Geçirimlilik oraný
yüksek parkýn habitat deðeri yüksek olacaðýndan
ekolojik kalitesi de yüksektir. Bu makalede geçirimlilik (toprak) ve doðal bitki örtüsü (biyolojik
çeþitlilik) kriterlerine odaklanýlmýþtýr. Bu makalenin
katkýsý parklarla ilgili çalýþmalarda ekolojik kalite
kriterlerinin kullanýmýna yönelik somut bir örnek
geliþtirmesidir.
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Aydýn'daki Parklar
Aydýn kenti 1990'lardan bu yana oldukça hýzlý bir
kentleþme sürecine girmiþtir. Bunun en büyük
sebebi dýþarýdan aldýðý göçlerdir. Sanayi ve servis
sektöründe oluþan ilerlemeler sonucu ve ayrýca
tarým sektöründeki iþçi sýkýntýsýndan dolayý bu
Tablo 1. Aydýn ili, merkez ilçe geneli ve Aydýn kenti
nüfuslarý (Anonymous 1973, Anonymous 2002).

bölgeye pek çok kiþi yerleþmiþ bu da nüfus artýþý ve
kentleþmeyi beraberinde getirmiþtir. Tablo 1 de
1970-2000 arasý nüfus artýþý verilmektedir.
Bu 30 yýllýk sürede Aydýn ilinin genel nüfusu
arttýðý gibi il merkezindeki kentsel nüfusunda
belirgin derecede arttýðý (%183,32) görülmektedir.
1960 ve 1970'li yýllara kadar Aydýn kenti il içerisinde
bulunan diðer ilçelerden daha az nüfus barýndýrmasýna raðmen, 1980 den sonra ülkenin sanayileþme ve kentleþme politikalarýnda olan deðiþimler
sonucunda il genelinde göçlerin büyük çoðunluðunu çeken bir merkez konumuna gelmiþtir.
Kentleþmenin artan baskýsýyla Aydýn belediyesi
doðayý kente taþýmak ve insanlarýn rekreasyonel
ihtiyaçlarýna cevap vermek açýsýndan irili ufaklý
parklar yapmaktadýr. 2004 itibarý ile kentte 143 tane
park yer almaktadýr. Bu parklarýn yüzölçümleri
87,58 m2 ile 43764,71 m2 arasýnda deðiþmektedir.
Bu parklardan sadece 46 tanesi Wesmacott (1991)'un
minimum 2000 m2 olarak literatürde belirttiði
optimum park ölçüsü standardýna uymaktadýr.
Büyüklüðü 1000 m2üzerinde olan parklarda hesaba
katýlýrsa kentte 88 adet park mevcuttur. Kent
genelindeki uygulamada yol kenarlarýnda yapýlan
yeþillendirme çalýþmalarý ve bazý sitelerin sokaklara
olan cephelerinde yapýlan ufak düzenlemeler park
statüsünde ele alýnmaktadýr. Aydýn'daki parklarýn
pek çoðunda çocuk oyun alaný, spor alaný (basketbol
sahasý, havuz), otopark, büfe ve muhtarlýk binasý
türü kullanýmlardan bir veya bir kaçý yer almaktadýr.
Büfe ve muhtarlýk binasý tarzý kullanýmlarda parkýn
bakým sorumluluðu iþletmeciye aittir. Çoðu zaman
belediye tarafýndan düzenli denetleme yapýlmadýðýndan parklarýn genelinde oldukça bakýmsýz bir
görüntü hâkim olmaktadýr.
Ayrýca parklarýn
tasarýmý, bitkilendirilmesi ve kullanýlan materyallerin estetik ve fonksiyonellikten uzak olmasý
kaðýt üzerinde bol miktarda park olmasýna raðmen
kent genelinde bu parklardan elde edilmesi gereken
43
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sosyal, ekonomik ve ekolojik faydalarýn hissedilememesine neden olmaktadýr. Ýleriye dönük
kentleþme hareketlerinde parklarýn kent ortamýna
katacaðý faydalarý maksimize etmek amacý ile mevcut
durumun irdelenmesi gereklidir.
MATERYAL VE METOT
Bu çalýþmanýn materyali Aydýn kentinde bulunan
mahalle ve kent parklarýdýr. Aydýn belediyesinden
alýnan parklarýn tasarýmý ile ilgili AutoCad dosyalarý
ve parklarýn barýndýrdýðý servisler ve yeþil alan
miktarlarýný belirten listeler alan çalýþmalarýna
destek vermiþtir. Ayný zamanda 2002 yýlýna ait 1m
çözünürlüklü Ikonos uydu görüntüsü de çalýþmada
belediyeden elde edilen verilerin doðruluðunu
kontrol etmek için ArcGIS8.3 ortamýnda altlýk
olarak kullanýlmýþtýr. Bu materyaller üzerinde ön
çalýþmalar tamamlandýktan sonra (yol kenarý
yeþillendirmelerinin elimine edilmesi v.s.) elde
edilen listede büyüklüðü 1000 m2 ve üzeri olan
parklar arasýndan tesadüfî örnekleme yöntemi ile 47
tanesi seçilmiþtir.
Çalýþma iki aþamalý olarak yürütülmüþtür: 1parklarýn toprak ölçütlerine göre irdelenmesi, 2parklarýn bitki örtüsü açýsýndan deðerlendirilmesi.
Çalýþmanýn ilk aþamasýnda belediyeden saðlanan
belgeler üzerinde çalýþmada incelenecek parklarýn
yeþil alan ve geçirimsiz toprak yüzeyi miktarlarý
ortaya konmuþtur. Toprak yüzeyinin belirli bir
kaplama materyali ile kaplandýðý veya sürekli müdahale sonucunda iyice bastýrýlarak bitki yetiþmesine
elvermeyecek kadar sýkýþtýrýldýðý durumlar geçirimsiz toprak yüzeyi olarak ele alýnmýþtýr. Ýncelenen
parklar içerisinde her bir parkýn yeþil alan miktarýnýn
parkýn toplam alanýna oraný o parkýn toprak
geçirimlilik oranýný vermektedir: Buna göre; bir
parkta geçirimli yüzeylerin oraný ne kadar yüksekse
ekolojik kalitesi de daha yüksek varsayýlmaktadýr.
Çünkü geçirimlilik oraný ne kadar yüksek çýkarsa o
park biyolojik aktiviteye, materyal ve enerji
alýþveriþine o kadar çok imkân tanýyor demektir.
Bunun tersi durumlar ekolojik kalitenin düþüklüðünü gösterir ve böyle alanlarýn hem yaban hayatý
hem de kente saðlayacaðý ekolojik faydalar düþüktür.
Ýkinci aþamada ise bu parklarda yapýlan arazi
çalýþmalarý sonunda mevcut bazý bitki örtüsü
irdelenmiþtir. Araþtýrmada bitki örtüsünün analizi
sadece aðaç, çalý, yer örtücü ve mevsimlik çiçekler ile
sýnýrlý tutulmuþtur, yabani otlar ve çim türü
materyal belirlenmemiþtir. Bir park ne kadar çok
doðal bitki örtüsü içerirse ekolojik olarak o kadar
çevresiyle uyumlu demektir, dolayýsýyla vejetas44
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yonun doðallýk deðeri ekolojik kalitesini belirlemektedir. Aydýn yöresine ait bitkilerin listelenmesinde Ege Üniversitesinde tamamlanmýþ bir
doktora tezinden (Çelik 1995) ve Altan (1984)'dan
yararlanýlmýþtýr. Ayrýca her park için çýkarýlan bitki
envanterinde Livingston ve ark. (2003) tarafýndan
uygulanmýþ vejetasyonun sütrüktürel ve mevsimsel
çeþitliliði gibi ölçütler de dikkate alýnmýþtýr.
BULGULAR
Toprak Geçirimlilik Oraný
Ýrdelenen 47 parkta geçirimli yüzeylerin
ortalamasý %37,98'dir (Tablo 2). Geçirimlilik oraný
en yüksek park %95,55 ile Ilýcabaþý parký, en düþük
park %4,02 ile Umurbey parkýdýr.
Geçirimli yüzey oraný sadece 14 parkta %50 ve
üzerindedir. Diðer bir deyiþle bu parklardaki yeþil
alanlar geçirimsiz yüzeylerle eþit miktardadýr ya da
daha fazladýr. Bunlar arasýnda sadece 1 park geçirimlilik oraný %88 üzerindeki dilimdedir. Geçirimlilik 6 adet parkta %68-88 arasýnda, 8 adet parkta
%47-67 arasýndadýr. Asýl düþündürücü sonuçlar
geçirimliliðin %26-46 aralýðýnda olduðu 16 parkta ve
%4-25 aralýðýnda olan geri kalan 16 parkta
görülmektedir. Umurbey parký örneðinde geçirimli
yüzeylerin parkýn toplam alanýnýn sadece %4,02 sini
oluþturduðu durumlarda, parklarýn makalenin
baþýnda bahsedilen ekolojik ve sosyal faydalarýndan
söz edilemeyeceði ortadadýr.
Araþtýrmada, park alaný ile geçirimli yüzey
oranlarý arasýnda bir iliþkinin olup olmadýðý da
irdelenmiþtir (Tablo 3). Spearman korelasyon testinin sonucu parklarýn toplam alanlarý ile barýndýrdýklarý geçirimli yüzeyler arasýnda bir iliþki
olmadýðýný göstermiþtir (p= 0,234).
Pearson chi-square testine göre parklardaki
geçirgenlik parkýn mevkisine göre deðiþmektedir
Tablo 2. Parklardaki geçirimlilik ve doðallýk oraný.

Tablo 3. Parklarýn alanlarý ve geçirimli yüzey miktarlarý
arasýndaki iliþki.
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Tablo 4. Parklarýn mevkisi ve geçirimli yüzey miktarlarý
arasýndaki iliþki.

a 6 cells (60,0%) have expected count less than 5. The minimum
expected count is ,11.

Tablo 5. Parklardaki bitki türü daðýlýmý.

Tablo 6. Parklardaki bitkilerin adet olarak daðýlýmý.

(Tablo 4). Merkezdeki parklarda geçirim oraný daha
yüksek, gelir ve eðitim seviyesi daha düþük olan
insanlarýn oturduklarý mahallelerin parklarýnda
geçirim oraný biraz daha düþüktür (p= 0,068).
Bitki Örtüsünün Durumu
Ýrdelenen 47 parkta aðaç, çalý, yer örtücü,
sarmaþýk ve mevsimlik çiçek gruplarýndan toplam
146 türe rastlanmýþtýr. Bu türlerin daðýlýmý 71 tane
(%48,63) aðaç, 61 tane (%41,78) çalý, 5 tane (%3,42)
yer örtücü, 4 tane (%2,74) sarmaþýk ve 5 tane
(%3,42) mevsimlik tür þeklindedir. Bu türlerin
herdemyeþil ve yaprak dökme durumlarýna göre
daðýlýmý Tablo 5'de verilmiþtir.
Çalýþma esnasýnda toplam 8486 adet bitkiye rastlanmýþtýr (Tablo 6). Bu bitkilerin 4168 tanesi
(%49,12) aðaç, 4135 tanesi çalý (%48,73) ve 183
(%2,15) tanesi de sarmaþýktýr. Mevsimlik çiçekler ve
yer örtücülerin adet olarak sayýmý mümkün olmadýðýndan kapladýklarý alan dikkate alýnmýþtýr. Bu tip
bitkilerin parklardaki kaplama oraný ortalama %8
civarýndadýr. Yabancý otlarla mücadele düzenli yapýlmadýðýndan çoðu zaman bu tür bitkileri görsel
olarak tespit etmek kolay olmamaktadýr. Herdemyeþil bitki sayýsý yapraðýný döken bitkilerin iki katýnNo: 58, 2006
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dan fazladýr. Sarmaþýklarda bu denge tam tersinedir.
Sütrüktürel çeþitlilik bir alandaki aðaç, aðaççýk,
çalý, yer örtücü þeklindeki 4 farklý bitki formunun
varlýðýný ifade etmektedir. Farklý boylardaki vejetasyon farklý hayvan gruplarýna hizmet edeceðinden
sütrüktürel çeþitlilik bir alanýn habitat deðerini
artýrmaktadýr. Araþtýrmanýn bulgularýna göre parklarda sütrüktürel çeþitlilik deðeri ortalama 3,34 dür.
Bu deðerin en ideal koþullarda 4 olmasý gerektiði
düþünülürse, bitkilendirme deseninde sütrüktürel
çeþitliliðin gayet yüksek düzeyde olduðu ortadadýr.
Spearman korelasyon analizi parklarýn toplam
alaný arttýkça toplam vejetasyonunda oldukça
anlamlý bir þekilde arttýðýný göstermektedir
(p<0,001) (Tablo 7). Fakat kenar mahallelerdeki
parklar incelendiðinde aslýnda bu parklarýn alanlarý
oldukça geniþ olmasýna raðmen içlerinde öteki
parklara oranla daha az vejetasyon barýndýrdýklarý
dikkat çekmektedir. Bunun sosyal boyutlu açýklamasý bu parklarý kullanan halkýn çevre bilinci ve
eðitiminin yetersiz olmasýndan dolayý parklardaki
materyalleri yeterince koruyamadýklarý þeklindedir.
Araþtýrmada saptanan 146 türün sadece 40 tanesi
Türkiye'nin doðal bitki örtüsündendir. Bunlardan
17 tanesi Aydýn yöresinin doðal bitki örtüsüne ait
bitkilerdir. Diðer bir deðiþle bu yöreye özgü doðal
türler %11,64 oranýnda parklardaki bitki deseninde
yer almaktadýr. Parklarda bulunan doðal türler ve
adetleri: Capparis ovata Willd. (13), Cedrus libani A.
Rich. (11), Cercis siliquastrum L.(8), Cupressus
sempervirens L. (122), Ficus carica L. (3), Hedera helix L.
(-), Laurus nobilis L. (29), Liquidamber orientalis Mill.
(45), Myrtus communis L. (1), Nerium oleander L.
(514), Olea europea L. (57), Pinus brutia Ten. (15),
Platanus orientalis L. (379), Populus tremula L. (63),
Salix alba L. (17), Sambucus nigra L. (12), Tamarix
parviflora DC. (1) þeklindedir.
Toplam 8486 adet bitkinin ise 1290 tanesi
(%15,20) Aydýn'ýn doðal bitki örtüsündendir. En
yüksek doðallýk oraný %35,6 ile Ahmet Celal Pülhan
parkýnda, en düþük ise %0,82 ile Ali Ulvi Çetin
parkýndadýr. 47 parkýn doðallýk oraný ortalamasý
%16,93'dür (Tablo 2). Toplam bitki sayýsý ve doðallýk
deðeri arasýndaki iliþkinin irdelendiði durumda
korelasyon analizi toplam bitki sayýsý arttýkça
doðallýk deðerinin azaldýðý þeklinde bir eðilimin var
olduðunu göstermektedir ama bu iliþkinin þu anki
örnek sayýsý ile anlamlý olmadýðý tespit edilmiþtir
(p= 0,105). Araþtýrmada park sayýsý artýrýlarak daha
geniþ bir örnekleme yapýldýðýnda bu deðerin anlamlý
çýkma ihtimali vardýr. Bunlara ek olarak Pearson
45
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Tablo 7. Parklarýn alanlarý ve toplam bitki adeti arasýndaki iliþki.

** Correlation is significant at the .01 level (2-tailed).

korelasyon testi parklardaki geçirimli yüzey oraný ile
vejetasyonun doðallýk oraný arasýnda anlamlý bir
iliþkinin olmadýðýný göstermiþtir.
TARTIÞMA
Parklar barýndýrdýklarý geçirimsiz yüzeyler açýsýndan oldukça düþündürücü bir durum sergilemiþtir. Ýncelenen parklardaki ortalama geçirimlilik
oranýnýn %37,98 olduðu bir durumda (diðer deðiþle
geçirimsiz betonlaþmýþ alan oranýnýn parkýn
yarýsýndan fazla olduðunda) bu tip alanlara doðayla
iç içe olmak ve günün stresini atmak için gelecek
kentlilerin Thompson (2002)'ýn belirttiði psikolojik
doyuma ulaþmalarý ve makalenin baþýnda belirtilen
sosyal ve ekolojik faydalara ulaþýlmasý düþünülemez.
Bir peyzajdaki geçirimsiz yüzey miktarýnýn
artmasýyla çevredeki peyzaja olabilecek negatif
etkiler literatürde açýkça dile getirilmiþtir (Paul ve
Meyer 2001, Wang ve ark. 2001, Bunnell ve ark.
2003). Dolayýsý ile ekolojik açýdan parklarýn kent
ekosistemine yapacaðý katkýlarýn azaldýðý bir durum
söz konusudur. Bu durumda parklarýn tasarýmý
esnasýnda tasarýmýn kâðýt üzerinde güzel duran bir
takým þekillerden daha ileriye giderek alan genelinde
bastýrýlmýþ yüzeylerin minimuma indirildiði tasarým
inceliklerini barýndýrmasý gerekmektedir. Baþka
dikkat edilmesi gereken nokta ise halkýn park ve
yeþil alanlarýn kullanýmý konusundaki eðitimidir.
Araþtýrma sonuçlarýnýn kenar mahallelerdeki
parklarda daha çok geçirimsiz yüzey olduðu
hakkýndaki göstergeleri bu parklarý kullanan halkýn
bitkilendirme yapýlan yerlere basmasý veya oturmasý
sonucu betonlaþan toprak yüzeylerindendir.
Aydýn genelinde yüzölçümü çok daha büyük
parklara hem sosyal hem de ekolojik açýdan ihtiyaç
vardýr. Parklarýn çoðunun alaný Westmacott (1991)
ve Burke ve Ewan (1999) tarafýndan bahsedilen
miktarlarýn çok altýndadýr ve yaban hayatýna habitat
olmaya yetecek büyüklükte deðildir. Her ne kadar
sonuçlar parklarýn toplam alanlarý ile geçirimli yüzey
46

oranlarý arasýnda anlamlý bir iliþkinin olmadýðýný
gösterse de, bu tip açýk alanlarýn mümkün olduðu
kadar büyük alanlara sahip olmasý daha fazla hayvan
ve bitki türü barýndýrmalarý demektir. Nitekim
vejetasyon verileri ile birleþtirildiðinde parklarýn
alanlarý ile bitki sayýsý arasýnda doðrusal bir iliþkinin
olduðunu sonuçlar göstermektedir. Bu da Meffe ve
Carroll (1997)'un ada biyocoðrafyasý teorisinden
yola çýkarak vurguladýklarý büyük alanlarýn daha
fazla tür barýndýracaðý verisini doðrulamaktadýr.
Vejetasyon durumu ile ilgili veriler parklarda
kullanýlan bitkilerin herdemyeþil ve yaprak döken
oranýnýn tür bazýnda yarý yarýya olduðunu, adet
bazýnda ise herdemyeþillerin iki kat daha fazla
olduðunu göstermiþtir. Bu sonuç doðaldýr çünkü
parklarda yaz kýþ daha yeþil bir doku oluþturulmasý
genelde arzulanan bir durumdur. Veriler Aydýn
parklarýnda yer örtücülere yeterince yer verilmediðini göstermiþtir. Bunun en büyük sebebi parklarýn çoðunda çimin yer örtücü materyal olarak
kullanýlmasýdýr. Bu uygulama iþçilik, su ve zaman
baþta olmak üzere bakým maliyetlerini arttýrdýðý gibi
ekolojik açýdan da sakýncalýdýr. Aydýn ekolojik
þartlarýna daha uyumlu kaplama materyallerinin
araþtýrýlmasý ve yaygýnlaþtýrýlmasý gerekmektedir.
Parklardaki sütrüktürel çeþitliliðin yüksek sonuçlar
vermiþ olmasý sevindiricidir. Bu çalýþmada farklý
formlarýn var olup olmadýðýna odaklanýlmýþ, adet
olarak yeterli olup olmadýklarý veya aralarýndaki
denge irdelenmemiþtir. Gelecekteki çalýþmalarda bu
konudaki eksiklerin giderilmesi daha gerçekçi
yorumlarýn yapýlmasýný saðlayabilir. Kelkit (2002)'in
çalýþmasýnda ortaya koyduðu ve ülkemizde kentsel
ölçekte çok yaygýn bir problem olan bitkilerin uygun
olmayan yerlere dikilmeleri Aydýn parklarýnda da
görülmektedir. Dolayýsý ile kullanýlan materyalin
ekolojik olarak bulunduðu alana uymamasý sýk
rastlanan bir durumdur.
Ekolojik boyutu ile önemli baþka bir konuda
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Aydýn'daki parklarda kullanýlan türlerde doðal
bitkilere az yer verilmiþ olmasýdýr. Parklarda
kullanýlan 146 türün 40 tanesi Türkiye'nin doðal
bitki örtüsünden ve sadece 17 tanesi de Aydýn
yöresine özgü doðal bitki türlerindendir. Bu deðer
Forman (1997)'ýn ekolojik kalite kriterleri düþünüldüðünde ve Shaw ve ark. (1998)'nýn %20 doðal
vejetasyon deðeri sonuçlarý ile mukayese edildiðinde
yetersiz kalmaktadýr. Fakat Livingston ve ark.
(2003)'nýn elde ettikleri %8 doðallýk deðerinden
daha iyidir. Doðallýkla ilgili veriler toplam bitki
sayýsý arttýkça doðallýk deðerinin düþme eðiliminde
olduðunu göstermiþtir. Bu düþündürücü sonuç
parklarýn bitkisel tasarýmýnda kullanýlan türlerin
kökenleri konusunda hassas olunmasý gerektiðini
ortaya koymaktadýr.
Avrupa ülkelerinde ve
Amerika'da belediyeler bulunduklarý yöreye uyumlu
ve oranýn doðal bitki örtüsünden türlerin kent
genelinde kullanýmý için bir takým regülasyonlar
getirmiþlerdir ve bunlarýn harfiyen uygulanmasýna
özellikle dikkat etmektedirler. Ayný yaklaþýmýn
Aydýn kentinde de uygulanmasý için öncelikle
uygun türlerin seçimi konusunda araþtýrmalarýn
baþlatýlmasý ve önerilecek listelerdeki bitkilerin
kullanýmý konusunda yaptýrýmlarla ilgili stratejilerin
geliþtirilmesi gerekmektedir.

Ekoloji

SONUÇ
Aydýn kenti parklarýnýn ekolojik kalite kriterleri
ile irdelenmesi bu konuda parklarýn yetersiz olduðu
sonucunu ortaya koymaktadýr.
Özellikle de
parklarda yeteri kadar yeþil alan ve doðal bitki
türlerine yer verilmeyiþi bu tür açýk alanlarýn habitat
deðerlerinin düþmesine neden olmaktadýr. Parklarýn
gerek tasarýmý ve gerekse de bitkilendirilmesinde bu
makalede bahsi geçen hususlara dikkat edilmesi
belediyenin bu konuda vermiþ olduðu büyük
çabanýn hak edilen þekilde takdir edilmesini
saðlayacaktýr. Bu makale Aydýn örneðinde sonuçlar
üretmiþ olsa da aslýnda bu konunun baþka illerdeki
yeþil alan çalýþmalarýna da rehberlik edebileceði
ortadadýr. Çalýþmadan üretilebilecek en genel sonuç
ise ülkemiz genelinde her belediyenin bulunduðu
yöreye özgü bitkilerin kullanýmýný saðlayýcý
yaptýrýmlar geliþtirilmesi ve parklarýn tasarýmýna
kaplanmýþ yüzey miktarlarý açýsýndan bir takým
standartlar getirilmesi gereðidir.
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