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ÖZET 
 
Dünyadaki teknolojik, bilimsel ve ekonomik gelişim ve değişimler paralelinde ortaya çkan 
bir takm sorunlar, ekolojik tasarm kavramn gündeme getirmiştir. Kent parklar; saysz 
işlevleri olan, kentlilerin yaşam kaliteleri üzerinde önemli role sahip kamusal alanlardr.   
Ekolojik tasarm kriterlerine göre düzenlenen kent parklar, kentlilere doğa ile bütünleşme 
olanağ sağlamasnn yan sra, parkn ölçeğine ve konumuna bağl olarak, park ve yakn 
çevresi için enerji ve kaynak tüketiminin azaltlmas, çevre dostu teknolojilerin kullanm, 
ekoloji ve çevre koruma konusunda farkndalğn artrlmas, biyo konforun ve daha sağlkl 
bir çevrede yaşama olanağnn sağlanmas gibi birçok katkda bulunabilir. Benzer nitelikler 
mevcut kent parklarna ekolojik tasarm kriterlerine göre yaplacak bir takm iyileştirme 
çalşmalar ile kazandrlabilir. 
 
Bu çalşmann amac; İzmir Kültürpark örneğinde, enerji tasarrufu, doğal ve kültürel 
kaynaklar koruma ve biyo konforun desteklenmesini hedefleyen bir ekolojik iyileştirme 
modeli geliştirmek ve  yaplmas önerilen ek düzenlemelerle kentin kazanmlarnn 
artrlmasdr. 
 
Anahtar Kelimeler; Ekolojik iyileştirme, Ekolojik peyzaj tasarm,  Enerji etkin peyzaj 
tasarm,  Biyo konfor. 
 
 
GİRİŞ 
 
Teknolojik alanda sağlanan hzl gelişim ve yaylma, insanlarn etki alanlarn da genişletmiş 
ve ekosistem üzerinde daha yoğun insan kaynakl bask oluşmuştur (Aklanoğlu, 2009). Söz 
konusu basklarn en yoğun gözlendiği alanlar ise insanlar tarafndan ekosistemi neredeyse 
tamamen değiştirilen kentsel alanlardr. Kentlerde özellikle son yllarda yaşanan nüfus artş 
ve yoğun yaplaşma kent içi açk yeşil alanlar için ciddi bir tehdit oluşturmaktadr. Bu duruma 
karş önlem alnmas, kentsel doğal ve kültürel kaynaklarn sürdürülebilirliği açsndan 
zorunlu hale gelmiştir. Ekolojik peyzaj tasarm, kentlerin daha yaşanabilir yerler haline 
gelmesi, enerji kullanmnn minimize edilmesi, minimum kaynak kullanm ile maksimum 
fayda elde edilmesi açsndan önemli bir kavram olarak karşmza çkmaktadr. 

 
Sürdürülebilirliğin mekansal boyutu farkl alan kullanmlar, ekosistemler, farkl ölçekteki 
biyotoplar ve zamanla ilişkili bir süreçle gelişim gösterir. Bu nedenle sürdürülebilir planlama 
ve tasarm için ekolojik farkndalk esastr. Ekolojik tasarm peyzajlarn mevcut 
potansiyellerinin kullanm düzeyini arttrmak ve zamansal değişimini olumlu yönde kontrol 
altna almak için önemlidir (Leitão and Ahern, 2002). 
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“Ken Yeang’a (2008) göre ekolojik tasarm; Dünya üzerinde ekosistemdeki her şeyin zincir 
oluşturduğunun ve bu zincir içindeki müdahalenin hem yerel hem de küresel anlamda 
ekosistemi etkilediğinin farknda olarak tasarm geliştirmektir. Ekolojik tasarm, insan eliyle 
yaplan ortamn ya da tasarm sistemlerinin doğal çevreyle en uyumlu ve iyi bir şekilde 
bütünleşmesini sağlamak için vardr’’ (Yeang, 2008; Aklanoğlu, 2009). 

 
Ekolojik tasarm; işlevselci tasarmn limitlerini ortaya koyan, insan yaps çevrenin, kentin, 
konutun, peyzajn sadece kişisel, sosyal ve kültürel farkllklar sonucu değil ayn zamanda 
ekosistemin bir ürünü olmas gerektiğini vurgulayan bir post-modern paradigmadr. Ekolojik 
tasarm sosyal ve psikolojik faktörler içerikli, kültürel tercihleri ön plana çkaran, yerelliği ve 
simgeselliği vurgulayan, doğal verilerin iç dinamiklerini anlayp onunla uyum içinde oluşan 
bütünsel bir tasarm sürecidir (Girginer, 2006). 

 
Cranz (2000) tarafndan, insan kullanmlar ön planda tutularak düzenlenmiş günümüz kentsel 
yeşil alanlarnda, var olan tasarm anlayşnn değişmesi ve kentin ekolojik sorunlarna çözüm 
üreten ve insan doğa ilişkilerini ön plana çkaran bir yaklaşm geliştirilmesinin gerekliliğini 
vurgulamaktadr. Bu bağlamda; ekolojik tasarmn çok yönlü bakş açsnn, kentsel yeşil 
alanlarn tasarm ve yönetim uygulamalar ile bütünleştirilmesinin, günümüzün tehdit 
altndaki kaynaklarn korumak ve sonraki nesillere aktarmak açsndan zorunluluk olduğu 
belirtilmektedir. 

 
Türkiye’de, kentsel yeşil alanlarn büyük ksm, doğadan ve genel döngüsünden kopuk, 
ekolojik kayglardan uzak, bulunduklar alann fiziksel şartlar ve kültürel altyaps ile 
uyumsuz, yapay alanlar olarak düzenlenmektedir. Ekolojik ve ekonomik sürdürülebilirlik 
amac güdülmeden oluşturulan bu alanlar, görkemli manzaralar yaratmak uğruna, kaynaklar 
hzla tükenen dünyada farkl bir bilinçsiz tüketim alan olarak karşmza çkmştr (Onur, 
2012). 

 
Bu çalşmada, ekolojik peyzaj tasarmnn amaçlar; enerji tasarrufu, doğal kaynak koruma ve 
biyo konfor başlklar altnda incelenmiştir. Türkiye’nin nüfus açsndan üçüncü büyük kenti 
olan İzmir’in kent merkezinde yer alan İzmir Kültürpark ekolojik tasarm kriterleri ve 
ekolojik peyzaj tasarmnn belirlenen amaçlar bağlamnda ele alnmş, saptanan eksiklikler 
doğrultusunda çalşma alannn söz konusu amaçlara hizmet eder duruma getirilebilmesi için 
öneriler ve mevcut durum üzerinden bir örnek ekolojik iyileştirme modeli geliştirilmiştir. 

 
 

MATERYAL VE YÖNTEM 
 
Materyal 
 
Çalşmann ana materyali, örnek alan olarak seçilen İzmir Kültürpark’tr. Kültürpark; 
yüzölçümü 420.000m2 olup, İzmir kent merkezindeki en geniş yeşil alan olma özelliğinin yan 
sra birçok kültürel aktiviteye de ev sahipliği yapan önemli bir kent parkdr. 
 
Çalşmann diğer materyalleri ise, konu ile ilgili daha önce yaplan bilimsel çalşmalar, bu 
çalşmalardan elde edilen verilerin analizi ve çalşma alanna uygulanmas sürecinde 
kullanlan birtakm bilgisayar yazlmlardr. Kültürpark ve ekolojik tasarm ile ilgili elde 
edilen veriler doğrultusunda oluşturulacak iyileştirme modelinin işlenmesinde Autocad ve 
Photoshop yazlmlar kullanlacaktr. 
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Yöntem 
 
Çalşmann yöntemi 4 aşamadan oluşmaktadr. İlk aşamada; konu ile ilgili farkl disiplinlerin 
yapmş olduklar çalşmalar içeren literatür taramas  ve bu çalşmalarda belirlenen ekolojik 
tasarm kriterlerinin incelenmesi gerçekleştirilmiştir. İkinci aşamada; ekolojik tasarm 
kriterlerinden yola çkarak belirlenen ekolojik tasarm hedefleri doğrultusunda uygulanmas 
gereken faaliyetler belirlenmiştir. Sonraki aşamada eldeki tüm veriler kullanlarak örnek alan 
üzerinde belirlenen hedefleri sağlayacak bir iyileştirme modeli oluşturulmuştur. Son aşamada 
ise oluşturulan örnek tasarm modeli üzerinden ekolojik yaklaşm ile tasarlanan bir kent 
parknn kent için kazanmlarnn neler olabileceği tartşlmştr. 
 

 
Şekil 1. Yöntem akş şemas 
 
 
BULGULAR 
 
Mevcut Durum ve Çevre Analizi 
 
Kültürpark İzmir kent merkezinde bulunmaktadr. Semtler aras ulaşm akslar üzerinde 
bulunan Kültürpark’a tren, vapur ve otobüs gibi çeşitli toplu taşma araçlar ile ulaşm 
olasdr. Bu özelliği ile geniş kullanc kitlesine hitap eden alanda rekreasyonel aktiviteler ile 
birlikte kapal ve açk fuar alanlar da yer almaktadr. Kültürpark İzmir kent halknn yan sra 
çeşitli fuar organizasyonlar ile yerli ve yabanc kullanclar tarafndan da ziyaret 
edilmektedir. 
 
Çevresinde yer alan yoğun yaplaşmann aksine Kültürpark, kent merkezindeki en geniş yeşil 
alan niteliğindedir ve bünyesinde birçok bitki türü yer almaktadr. Toplam 420.000m2 yüz 
ölçümüne sahip Kültürpark, sahip olduğu geniş yeşil alan varlğ ile özellikle yakn 
çevresinde yer alan yoğun yaplaşmann olumsuz çevresel etkilerini azaltmaktadr. 
 
Şekil 2’de görüldüğü üzere, İzmir’in hâkim rüzgâr yönü Güney-Güneydoğu, mevsimsel 
değişimlere bağl olarak ikincil derece hâkim rüzgâr yönü Bat-Kuzeybatdr (Anonim, 
2013a). Dolays ile sahile dik uzanan yollar ve yaplar, rüzgar koridoru oluşturarak sahilden 
gelen bat, kuzeybat hakim rüzgarlarn Kültürpark’a ulaştrmaktadr (Şekil 2). 
 

•Literatür 
Tarama/Ekolojik 
tasarm kriterlerinin 
belirlenmesi.

1. AŞAMA

•Ekolojik tasarm 
hedeflerinin ve 
gerekli faaliyetlerin 
ortaya konulmas.

2. AŞAMA
•Örnek tasarm 

modelinin 
oluşturulmas.

3. AŞAMA

•Önerilen tasarm 
modelinin kente 
kazanmlarnn 
tartşlmas.

4. AŞAMA
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Şekil 2. İzmir hakim rüzgar yönleri(Anonim,2013a). 

 
Kültürpark’ taşt yollar çevrelemekte, toplam beş farkl noktadan parka yaya girişi 
bulunmaktadr (Şekil 3). 
 

 
 

 
Şekil 3. İzmir Kültürpark çevre analizi. 
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Ekolojik İyileştirme Hedefleri 
 
Ekolojik peyzaj tasarm bir alanda enerji etkinliği, doğal kaynak koruma, biyo konforun 
sağlanmas hedeflerini gözetmelidir. Bu bağlamda çalşma kapsamnda ele alnan örnek alan 
için geliştirilen ekolojik iyileştirme modeli ayn hedefler doğrultusunda ortaya çkmştr. Bu 
hedeflere ulaşmak için, alana yönelik uygulama faaliyetleri belirlenmiştir. Söz konusu 
faaliyetler yapsal uygulamalar, bitkisel uygulamalar, sulama ve aydnlatma başlklar altnda 
gruplandrlmştr (Çizelge.1). 
 

Çizelge 1. Ekolojik iyileştirme faaliyet hedefleri. 
 

 
 

 
Enerji Etkin Peyzaj Tasarm 
 
Sanayi devrimi ile başlayp günümüze kadar yaşanan süreçte, insan çevre ilişkileri doğrudan 
etkilenmiş, başlangçta kas gücüne dayal üretim biçimi yerini mekanik güce brakmş, bunun 
sonucu olarak da daha fazla enerji gereksinimi ve dolaysyla daha fazla kaynak kullanm 
kaçnlmaz hale gelmiştir. Günümüzde, insan faaliyetlerinin neredeyse her aşamasnda enerji 
kaynaklarnn kullanm söz konusudur (Karaca ve Varol, 2012).  
 
Kentler enerji tüketimi ve kaynak kullanmnn en yoğun yaşandğ alanlardr. Özellikle nüfus 
yoğunluğu fazla olan kentlerde yerleşim alanlar ve konutlar enerji tüketimi açsndan yüksek 
potansiyele sahip alanlardr. Nüfus ve yap yoğunluğuna bağl olarak enerji kullanm oran 
değişse de, iklimsel özellikler kentlerde enerji kullanmn en çok etkileyen faktörler olarak 
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karşmza çkmaktadr. Yap ve dş ortam hava şartlarndaki karşlkl etkileşimin, güneş 
şnm, scaklk, nem, yağş rejimi, hava hareket hz ve rüzgar gibi bileşenlerin tasarm 
sürecinde göz önüne alnmas enerji etkinliği açsndan önem taşmaktadr (Karaca ve Varol, 
2012).  

 
Kentsel peyzaj alanlarnda ekolojik yaklaşmla yaplacak peyzaj tasarmlar gerek söz konusu 
alanlarda, gerekse yap içlerinde enerji tüketimini, dolaysyla kaynak kullanmn önemli 
ölçüde azaltabilecek potansiyele sahiptir. Örneğin; kent parklarnda işletme sürecine dayal 
enerji tüketimi, yaplardaki enerji tüketimine kyasla çok kayda değer olmamasna karşn, 
parkn ölçeğine bağl olarak, bu alanlarda yaratlacak olumlu mikroklimatik etkiler, çevre 
yaplarda kullanlan enerji kullanm miktarn dolayl olarak düşürebilmektedir. 
 
Peyzaj tasarm ile özellikle yap içlerinde kolay bir şekilde enerji tasarrufu sağlanabilir, yap 
ve çevresinin estetik değeri yükseltilebilir ve istenen alanlarda gizlilik sağlanabilir. Seçilen 
bitkiler yap etrafnda belirli bir strateji doğrultusunda yerleştirilirse, yap; sert kş 
rüzgarlarndan ve yakc yaz güneşinden korunabilir. Böylelikle hem yap içinde hem de yap 
dşnda biyo konfor geliştirilerek, stma ve soğutma için harcanan enerji miktar da azaltlmş 
olur (Anonim, 2013e). 
 
Yaprak döken ağaç ve sarlc bitkiler, iç mekan ve dş mekan yaşam alanlarnda yaz aylarnda 
gölgeleme için kullanlabilirken, kş aylarnda ise yaprağn dökmüş dallar arasndan güneş 
şklarnn geçmesini sağlayabilirler. Yap çevresinde alçak boylu çal ve yer örtücü bitki 
kullanm ile yapya s ve güneş şn yansmas engellenebilir. Sk dokulu ağaç ve çallar 
güçlü rüzgarlar için perdeleme ve hafif yaz esintilerinden faydalanmak için koridor 
oluşturmada kullanlabilirler (Birişçi ve ark., 2012). 
 
Bir alanda peyzaj tasarm ile yap içi ve çevresinde scaklk değiştirilebilir. Çat, duvar ve 
pencerelere ağaçlarla yaplan gölgelendirme yazn iç mekan scaklğn 6-12oC değiştirebilir. 
Buna karşn uygun bitki seçimi ile kş güneşinin pencerelerden içeri girmesi stma için 
kullanlan enerjinin önemli ölçüde azaltlmasn sağlar. Yap dşndaki hissedilen scaklk 
zemin kaplama yerine yer örtücü bitki yada çim kullanm ile 6oC’ye kadar düşürülebilir. Bu 
scaklk değişimleri hem biyo konforu geliştirip hem de stma ve soğutma için kullanlacak 
enerji miktarn azaltr. Yap çevresinde peyzaj tasarm ile enerji etkinliğinin sağlanmas 
Şekil 4’de gösterilmiştir (Anonim, 2013e). Birişçi ve ark. (2012), bir alanda tamamen güneş 
şnlarnn etkisinde kalan beton yüzeyin scaklğnn 42 oC, çim yüzeyin 36 oC olduğunu, ayn 
alanda gölgede yaplan ölçümlerde ise beton yüzeyin 38 oC, çim yüzeyin scaklğnn ise 34 

oC'ye kadar düştüğünü belirtmişlerdir.   
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Şekil 4. Bitkilendirme ile yaplarda enerji tüketiminin azaltlmas (Anonim, 2013e). 

 
 
Alan ve Mikroklima Analizi 
 
Peyzaj tasarm sürecinde bölgesel iklim özelliklerinin yansra tasarlanan alana ait 
mikroklimatik özelliklerin de dikkate alnmas gerekmektedir. Mikroklimatik analiz alanda 
yaplarn yerleşimi, ne tip peyzaj öğelerinin kullanlmas gerektiği gibi konularda tasarmc 
için bilgi sağlar. Bu analiz aşağdakileri içermelidir: 
 
 Arazi ölçüleri, topoğrafik durum, eğim, toprak ve drenaj, 

 Mevsimsel hakim rüzgarlar, 

 Scaklk ve nem, 

 Yaz ve kş için güneşlenme ve gölge durumu, 

 Mevcut bitki örtüsü, 

 Çevredeki diğer yap ve snrlayclarn konumu, 

 Araç ve yaya yollar, 

 Arazi estetiği ve manzaralar, 

 Yerel yap yönetmelikleri, 

 Diğer arazi koşullar. 

 Taban suyu ve yağş miktar (Anonim, 2013e). 
 
Güneş Kontrolü 
 
Yaz scaklarnn kontrolü, birçok iklim kuşağnda tasarm aşamasnda önceliklidir. Güney, 
doğu ve bat yönlerindeki pencere ve duvarlar için scak yaz güneşinden korunmaya yönelik 
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önlemler gerekebilir. Peyzaj tasarm ile bu korumann çoğunluğu ekonomik ve estetik bir 
şekilde sağlanabilir.  
 
Güneş kontrolünü sağlamak için bitki seçiminde dikkat edilmesi gereken baz noktalar vardr: 
 
 Yaprak döken ağaç ve çallar yazn gölge sağlarken kşn güneş şğn geçirir, 

 Yar gölgeye kyasla yoğun gölgenin serinletici etkisi daha fazla olduğu için geniş yaprakl 
ve sk dokulu ağaçlar kullanlabilir, 

 Uzun boylu ve yüksekten taçlanan ağaçlar; çat, duvar ve pencereleri gölgeleyebilir, 

 Kuzeye bakan pencereler için yatay gölgeleme daha uygundur, bunun için sarlc bitkiler 
kullanlabilir, 

 Doğu ve bat yönleri için dikey gölgeleme daha uygundur, sk dokulu ağaçlar, çallar ve 
yaprak döken sarlc bitkiler bir arada kullanlabilir. 

 Trmanc bitkilerle duvarlar için hem gölge hem de yaltm sağlanabilir (Anonim, 2013e). 
 

Yansma ve Zemin Scaklğn Düşürme  
 
Zemin kaplamalarnda koyu renk tercihi, snn daha çok emilimine ve yüzey scaklğnn 
artmasna neden olmaktadr. Bu durum s adas etkisini arttrdğndan zemin kaplamalarnda 
açk renkli ve s emilim kapasitesi düşük malzeme seçimi daha uygundur. Ancak yapnn 
yakn çevresinde açk renkli zemin kaplama malzemesi kullanm, yanstma kapasitesi yüksek 
olduğu için özellikle yazn güneş şnlarnn yapya daha fazla etki etmesine neden 
olmaktadr. Bu nedenle yapnn yakn çevresinde mümkün olduğu kadar çim ve/veya yer 
örtücü bitkiler kullanlabilir. Yapdan yeterince uzak zemin kaplama gerektiren alanlarda ise 
güneş şnlarn atmosfere geri yanstma kapasitesi yüksek olan açk renkli malzemelerin 
kullanm s adas etkisini azaltabilir. (Anonim, 2013e). 
 
Mevcut zemin kaplamas bulunan alanlar bitkisel ve yapsal materyal ile gölgelendirilerek 
yansma veya s emilimi engellenir. 
 
Rüzgar kontrolü 
 
Mevsimsel hakim rüzgar yönleri dikkate alnarak, uygun bitki türü ve  yer seçimi ile 
istenmeyen soğuk kş rüzgarlar engellenirken, yaz esintilerinin serinletici etkisinden 
yönlendirme sağlanarak faydalanlabilir. Genel olarak bitkilerin rüzgar perdesi ve koridoru 
olarak kullanm ile yaplarn etrafnda hava akm kontrol altna alnabilir (Anonim, 2013e). 
 
Rüzgar Perdeleme ve Rüzgar Koridorlar 
 
 Rüzgar perdeleri, rüzgara 90o aç yapacak şekilde yerleştirildiğinde maksimum düzeyde 

etkili olurlar. 

 Dikey konumda ksmen geçirgen %50-60 yoğunluğa sahip bir rüzgar perdesi genel olarak 
geçirimsiz bir perdeden daha etkilidir. Çünkü geçirimsiz perdeler türbülansa neden olabilir. 

 Rüzgar perdeleri ile rüzgar hz hem esiş yönünde hem de diğer yönünde azaltlabilir. 

 Rüzgar perdesinin rüzgar hzn düşürme oran bitkisel perdenin yüksekliğine ve korunmak 
istenen alann rüzgar perdesine olan uzaklğna bağldr. Maksimum verim için bitkisel 
perde , korunmak istenen alana perde yüksekliğinin 3 ila 7 kat kadar uzaklkta 
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konumlandrlmaldr. Örneğin 6 metrelik bir rüzgar perdesi korunacak alandan yaklaşk 
18-42 metre uzaklkta olmaldr. 

 Tümsekler, tepecikler ve engeller rüzgar yönünü saptrmak için kullanlabilir. 

 Sk dokulu çallar güneybat yönünde kşn rüzgar perdesi, yazn ise rüzgar koridoru olarak 
kullanlabilirler. 

 Çit bitkisi olacak şekilde birbirlerine ve yapya yakn dikilen çal ve ağaçlar rüzgar perdesi 
oluşturup rüzgar yaltm sağlarken, ayn zamanda yeterli yüksekliğe ulaştklarnda yap 
duvarn gölgeleyerek s yaltm sağlar. 

 Rüzgarn bitkisel perdeler ile yönünü değiştirmek sureti ile yaz aylarnda yap içerisine 
doğal havalandrma sağlayacak rüzgar koridorlar oluşturulabilir. 

 Rüzgar perdeleri arasnda mevsimsel hakim rüzgar yönleri dikkate alnarak braklacak 
boşluklar, yaz aylarnda istenen serin esintilerin alana girişine imkan verebilir. 

 Alçak boylu çallar, çim alanlar ve göletler scak yaz rüzgarlar yönünde yerleştirilirse, 
rüzgarn scaklğn azaltabilir (Anonim, 2013e). 

 
Doğal Kaynak Koruma 
 
Daha fazla üretim ve tüketimi gerçekleştiren piyasa ekonomisinin başars, doğal kaynaklarn 
aşr ve yanlş kullanldğ gerçeğinin görmezlikten gelinmesine neden olmuştur. Ortaya çkan 
çevre sorunlarna yönelik bu duyarszlğn diğer nedeni de çevre kirliliğinin snrsz bir 
kapasiteye sahip doğa tarafndan ortadan kaldrlabilineceği gibi yanlş bir düşüncedir (İlkin, 
1991). 
 
Doğal kaynak koruma, ekolojik tasarm yaklaşmnn en önemli hedeflerinden biridir. 
İnsanlarn doğa tahribinin en yoğun olduğu yerler kentlerdir. Bu alanlarda doğal kaynaklar, 
insan gereksinimlerini karşlamak amac ile bilinçsiz tüketilmekte ve zarar görmektedir. 
Özellikle hava, su ve toprak kalitesinin düşmesi çevre sağlğ, dolayl olarak da insan sağlğ 
için ciddi bir tehdit oluşturmaktadr (Hassan ve Mahmoud, 2011). 
 
 
Son yllarda meydana gelen çevre kaynakl sorunlar, bu konuda bir farkndalk oluşmasna 
neden olmuş, planlama ve tasarm çalşmalarnda doğal kaynaklardan koruma-kullanm 
dengesi içinde  faydalanmay ve sürdürülebilirliklerini sağlamay ön gören yaklaşmlar 
geliştirilmiştir (Hassan ve Mahmoud, 2011). 
 
Kent parklar kentlilerin kent içinde doğa ile bütünleşebildikleri nadir alanlardr. Bu alanlarda 
doğal kaynak korumaya yönelik planlama ve tasarm çalşmalar, hem parkn ölçeğine bağl 
olarak doğal kaynaklarn sürdürülebilirliği açsndan hem de çevre konusunda farkndalk 
oluşturma açsndan önemli bir potansiyele sahiptir (Hassan ve Mahmoud, 2011). 
 
Kent parklarnda; 
  
 Suyun etkin kullanm, 
 Hava kalitesinin korunmas ve arttrlmas, 
 Toprak kalitesinin korunmas ve arttrlmas, 
 Biyolojik çeşitliliğin korunmas ve arttrlmas, 
 Atk kontrolü ile doğal kaynak koruma sağlanabilir. 
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Doğal kaynak koruma hedefli tasarmda, su tüketimini azaltmaya yönelik çalşmalara ek 
olarak yüzey akş sularnn depolanarak sulamada kullanlmas ve atk sularn artlarak 
yeniden değerlendirilmesi gibi tedbirler su etkinliğini arttrabilmektedir (Calkins, 2005). 
 
Kat atk ayrştrarak yeniden kullanmnn sağlanmas sonucu işletme sürecindeki atklarn 
yol açtğ ekolojik ayak izleri azaltlabilmektedir. Evsel atk ve bahçe atklar gibi organik 
atklarn kompost gübre olarak değerlendirilmesi ile geri kazanm sağlanrken ayn zamanda 
kimyasal gübre kullanm önlendiği için toprak kalitesi de korunabilmektedir (Calkins, 2005). 
 
Biyo Konfor 
 
Rahat ve sağlkl mikroklimatik koşullar tüm ekosistemler için gereklidir. İnsanlar kentsel 
çevrede birçok farkl tipte strese maruz kalmaktadr. Bunlardan en etkili olan krsal alandan 
büyük ölçüde fark gösteren mikroklimatik koşullardr. 
 
Yap yoğunluğu kentsel iklimi s adas etkisi ve radyasyon akmlarnn değişimi gibi 
nedenlerle etkilemektedir. Son yllarda yaplan çalşmalar dş mekan hava scaklğ, rüzgar 
hz, bağl nem ve solar radyasyon gibi özellikleri içeren termal çevresel faktörlerin, 
kullanclarn biyo konfor, alg ve memnuniyetini etkilediğini göstermiştir. İnsanlar sklkla 
dş mekan rekreatif aktiviteleri süresince açk havaya maruz kalmaktadr. Dolaysyla kent 
parklarnda biyo konforun sağlanmas bu alanlardan edinilecek memnuniyeti önemli derecede 
etkilemektedir. 
 
Kent parklar spesifik mikroklimatik niteliklere sahip bir çevre yaratan kompleks yüzey ve 
yaplara sahiptirler. Bu nitelikler insan vücudunun enerji dengesini etkiler ve bireysel biyo 
konfor algsn değiştirebilir. Özellikle scak ve kurak iklimlerde biyo konforun sağlanma 
olanağ bu alanlarn kullanm tercihi üzerinde etkilidir. 
 
Yapl fiziksel çevrenin tasarmnda öncelikle iklimi anlamak ve termal rahatlk olarak 
tanmlanan, insanlarn kendilerini rahat hissettikleri s ortamn sağlamak üzere tasarmlar 
geliştirmek, iklim ve havalandrmay doğru biçimde kullanmakla mümkündür (Roaf et al, 
2003). 
 
Burada dikkat edilmesi gereken nokta biyo konforun bütünsel ekolojik tasarm yaklaşmnda 
istenen niteliğe ulaşabilmesi için insanla birlikte flora ve faunay da içeren tüm canllarn 
konforunu sağlayacak nitelikte olmasdr. 
Konu ile ilgili daha önce yaplan çalşmalar, kent parklarnn gölge ve evapotranspirasyon 
yolu ile havay serinletmede etkili olduğunu göstermiştir. Hava scaklğn düşürme etkisi 
parkn ölçeğine, niteliğine ve kent merkezine uzaklğna bağldr. 
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ÖNERİ İYİLEŞTİRME MODELİ 
 

 
  
 Şekil 5. Kültürpark ekolojik iyileştirme modeli. 
 
İzmir Kültürpark için önerilen ekolojik iyileştirme modeli (Şekil 5) kapsamnda parkn ana 
arterlerini izleyen bir bisiklet yolu ve 11 ayr noktada bulunmak üzere bisiklet parklar 
önerilmiştir. Böylelikle Kültürpark'a yeni bir rekreatif işlev kazandrmann yan sra  kent 
halk çevre dostu bir ulaşm arac olan bisiklet kullanmna teşvik edilmiş olacaktr.  
 
Biyolojik göletler, kimyasal bir uygulama yaplmakszn, suyun bitkiler ve ortamdaki 
bakteriler yoluyla temizlenmesini sağlayan ekolojik oluşumlardr. Biyolojik göleti 
oluştururken amaç; doğadaki dengeyi bozmadan sudaki yosun konsantrasyonunu mikro-
organizmalar yolu ile azaltmak ve fosforu su içinde dengelemektir. Genelde atk su artma 
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amacyla da kullanlan biyolojik gölet uygulamas, Kültürpark içinde yer alan gölet ve yakn 
çevresinde koku kirliliğine neden olmamak için yalnzca gölet içindeki suyu doğal yolla 
temizleme amacyla öngörülmüştür. 
 
Güneş şğndan doğrudan faydalanamayan yer alt otoparknn iç mekan alanlarnda 
aydnlatma alternatifi olarak güneş tünellerine yer verilmesi ön görülmüştür. Çatnn üzerine 
monte edilen kubbe formundaki cam dş ünite güneş şğn içeriye alarak çat betonarmesinin 
içinden geçen yüksek yanstcl borular ile içeriye aktarr (Şekil 6). Doğal gün şğn %98’e 
kadar iç mekana yanstarak aydnlatmadan enerji tasarrufu sağlamaktadr. 
 

 
 

Şekil 6. Güneş tüneli kesiti (Anonim, 2013d) 
 
Yaya, bisiklet yollarnn ve geniş yapsal zeminlerin gölgelenmesi ekolojik iyileştirme modeli 
içinde ele alnmştr. Böylelikle yürüyüş yollarnn özellikle yaz aylarnda kullanmnda biyo 
konfor sağlanabilmektedir. Kültürpark içerisinde servis araçlar için oluşturulmuş otoparklar 
ve sergi alanlar geniş ve geçirimsiz yüzeyler olarak göze çarpmaktadr. Bu alanlarda öncelikli 
olarak bitkisel gölgeleme yaplmaldr, ancak bitkisel gölgelemenin olas olmadğ alanlarda 
güneş şnlarn yanstma özelliği olan materyaller ile yaplacak zemin kaplamas yapsal 
zeminin tutacağ s miktarn, dolaysyla s adas etkisini azaltacaktr. Parkta yer alan 
yaplarn ise yoğun güneş alan cephelerinde yaprak döken bitkiler ile oluşturulacak gölgeleme 
ile hem s adas etkisi azaltlabilecek hem de iç mekanlardaki soğutma amaçl enerji 
tüketiminden tasarruf sağlanacaktr. 
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Şekil 7. Ön görülen yaya ve bisiklet yolu kesiti (Anonim, 2013c). 
 
Park genelinde enerji tasarruflu dş mekan aydnlatma elemanlar ve doğru planlama ile 
işletme sürecindeki enerji tüketimi azaltlrken ayn zamanda şk kirliliği önlenerek flora ve 
fauna üzerindeki aydnlatma kaynakl bask azaltlabilir. Bu amaç doğrultusunda; 
 
 Gereksiz alanlarn aydnlatlmamas, 

 Sadece güvenlik ve gece görüşü sağlayan minimum güçte şk kaynaklar kullanlmas, 

 Alçak aydnlatma elemanlarnn tercih edilmesi, 

 Üst yar uzaya şk gönderilmemesi, 

 Aydnlatlan yüzeylerden yansmann önlenmesi, 

 Güç kontrolü için güneş sensörleri ve zaman ayarl şarteller kullanlmas, 

 Güneş enerji sistemlerinin kullanlmas gibi önlemler alnabilir (Birişçi, 2012). 
 
Aydnlatma ile ilgili yaplacak planlamada, bilgisayar yazlmlar kullanlarak model 
oluşturulduğu takdirde, yukarda belirtilen kriterlere uygun aydnlatma plan hazrlanabilir. 
Günümüz teknolojileri ile üretilen dş mekan donat elemanlar,  kullanldklar alanlarda 
farkl birçok amaca hizmet edebilmektedir. Örneğin; gölgeleme elemanlar üzerine güneş 
panelleri monte edilerek enerji üretimi mümkündür (Şekil 8). Ayrca donat elemanlar 
araclğ ile yağmur suyu depolama ve depolanan suyun alan içerisinde kullanm da 
sağlanabilmektedir. Donat elemanlar, fonksiyonel özelliklerinin yan sra dönüşüm yada 
doğal malzemeden üretilmiş olmas, dayankllk, hzl yenilenebilirlik gibi özellikleri ile de 
ekolojik nitelikte olabilmektedir. Bu ve benzeri uygulamalar İzmir Kültürpark'ta da 
geliştirilebilir. 
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Şekil 8. Güneş panelli gölgeleme eleman örneği (Anonim, 2013b). 
 
 
SONUÇ VE ÖNERİLER 
 
İzmir Kültürpark konumu ve kullanm yoğunluğu açsndan son derece önemli bir alandr. 
Burada yaplacak ekolojik iyileştirme çalşmalar, çevresel katklarnn yan sra konu ile ilgili 
farkndalğn arttrlmas açsndan parka eğitici bir misyon yükleyebilir. Kültürpark'n tarihsel 
gelişimi ve günümüzdeki popülerliği düşünüldüğünde, bu alanda yaplacak ekolojik temelli 
bütüncül bir çalşma farkl alanlar için de örnek teşkil edecektir. 
 
Yaklaşk 420.000m2 gibi geniş bir yüzölçümüne sahip Kültürpark, içerdiği çok sayda faaliyet 
çeşidi ve alanlar dolays ile yüksek işletme giderlerine sahiptir. Önerilen iyileştirme modeli, 
uzun vadede işletme giderlerini düşürecek ve alann ekolojik ayak izini azaltabilecektir. Bu 
bağlamda, Kültürpark’n kazanacağ ekolojik niteliklerin çevresel, ekonomik, kültürel ve 
sosyolojik açdan saysz fayda sağlayacağ söylenilebilir. 
 
Enerji etkinliği sağlamak amac ile alnacak çeşitli önlemler yüksek maliyetli olsa dahi 
işletme sürecinde enerji tasarrufu sağladğ için yatrm masrafn karşlayabilecek niteliktedir.  
Böylece küresel snmann öncelikli sebeplerinden biri olan enerji tüketimi azaltlrken ayn 
zamanda yeni aydnlatma plan sayesinde şk kirliliğinin sebep olduğu flora ve fauna 
üzerindeki bask da azaltlabilecektir. 
 
Geliştirilen iyileştirme modeli sonucunda doğal kaynaklarn tüketiminin azaltlmas ve 
mevcut kaynaklarn niteliklerinin korunmas olasdr. Örneğin, organik atklarn ayrştrlmas 
sonucu atk bertarafndan kaynaklanan çevre kirliliği önlenebilmektedir. Ayrştrlan organik 
atklarn kompost gübre olarak değerlendirilmesi sonucu toprak kalitesi arttrlrken, kimyasal 
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gübre kullanmnn önlenmesi sonucu flora ve fauna üzerindeki zararl etkiler de 
engellenebilmektedir. 
 
Ekolojik temelli iyileştirme çalşmalar aslnda dolayl olarak biyo konforun sağlanmasna da 
hizmet etmektedir. Çünkü  kentlerde insanlar gereksinim duyduklar biyo konforu 
sağlayabilmek adna geliştirdikleri yapay yöntemler ile çevreye zarar vermektedir. Örneğin; 
snmak ya da serinlemek için yaplarda harcanan enerji çevre kirliliğinin önemli 
sebeplerinden birisidir. Biyo konforun sağlanamadğ yaşam alanlarnda ekolojik yaplaşma 
ve çevre duyarllğ olas değildir. Doğal yollarla sağlanan biyo konfor ile ekolojik bask ters 
orantl bir ilişki içerisindedir. Biyo konfor yalnzca insanlar değil, tüm canllar kapsayan 
genel bir kavramdr. Dolays ile biyo konforun sağlanmas çalşmalar srasnda yalnzca 
insan odakl bir çözümden öte diğer canllarn gereksinim duyduğu yaşam şartlar da göz 
önünde bulundurulmaldr. 
 
Görüldüğü üzere çalşmadaki ekolojik iyileştirme faaliyet hedeflerinin ana başlklarn 
oluşturan ‘’enerji etkin peyzaj tasarm’’, ‘’doğal kaynak koruma’’ ve ‘’biyo konfor’’ 
hedefleri birbirinden bağmsz düşünülmemelidir. Çizelge 1’de yer alan uygulama önerilerine 
de baklacak olursa, ekolojik hedefli yaplacak bir uygulama birden fazla hedefe hizmet 
edebilmektedir. Örneğin; rüzgar koridoru ve rüzgar perdeleri enerji etkinliği sağlarken ayn 
zamanda biyo konfor sağlayabilmektedir. Sonuç olarak, gerek kaynak tüketimini azaltma, 
gerekse yaşam koşullarn iyileştirme için ekolojik uygulamalar gerekmektedir. Kültürpark 
gibi hem konumu hem de işlevleri açsndan oldukça önemli bir alanda yaplacak ekolojik 
iyileştirmeler hem alan hem de kentin bütünü için saysz kazanmlar sağlayacaktr. 
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