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AMAÇ
İstanbul’un kamusal yeşil alanlarının nicelik ve niteliksel güncel durumunu ortaya koymak, kimlik ve 
sürdürülebilirlik amaçlı dönüşümlerin gerçekleşmesine katkıda bulunmaktır.

HEDEFLER

İstanbul’daki Yeşil Alanların;

• Kent içi yeşil alan miktarını ve kalitesini arttırmak,
• Homojen dağılımlarını ve erişilebilirliklerini sağlamak,
• Kent ve kentli kimliğine katkısını çoğaltmak,
• Sürdürülebilirlik amaçlı çözümler üretmek.

BAŞKAN
Ekrem İMAMOĞLU

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 

Mehmet Murat KALKANLI
İBB Genel Sekreter Yardımcısı

Prof. Dr. Yasin Çağatay SEÇKİN
İBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanı

Ahmet ATALIK
İBB Muhtarlık ve Gıda Daire Başkanı
TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı

Yüksel YÜKSEL
TMMOB Orman Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı

Murat ERMEYDAN
TMMOB Peyzaj Mimarları Odası İstanbul Şube Başkanı

DANIŞMA KURULU
Ali SUKAS
İBB İstanbul Ağaç ve Peyzaj AŞ  Genel Müdürü

Prof. Dr. Hakan ALTINÇEKİÇ
İÜ-C. Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Bölüm Başkanı

Doç. Dr. Meltem ERDEM KAYA
İTÜ Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Bölüm Başkanı

Dr. Sabit TUNÇEL
İBB İstanbul Ağaç ve Peyzaj AŞ

DÜZENLEME KURULU

Prof. Dr. Cemil ATA
Prof. Dr. Hakan ALTINÇEKİÇ
Prof. Dr. Handan TÜRKOĞLU
Prof. Dr. Hüseyin DİRİK
Prof. Dr. Mustafa Ömer KARAÖZ
Prof. Dr. Şebnem TİMUR ÖĞÜT
Prof. Dr. Ünal AKKEMİK

BİLİM KURULU

Doç. Dr. Ayçim TÜRER BAŞKAYA
Doç. Dr. Ebru ERBAŞ GÜRLER
Doç. Dr. Meltem ERDEM KAYA
Doç. Dr. Mert EKŞİ
Doç. Dr. Nilüfer KART AKTAŞ
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İstanbul Senin

İstanbul Yeşil Alanlar Çalıştayı

05-06 Şubat 2020 İstanbul/TÜRKİYE

Bildiri Kitabı

EDİTÖRLER
Prof. Dr. Hakan ALTINÇEKİÇ

Dr. Sabit TUNÇEL

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İSTANBUL AĞAÇ ve PEYZAJ AŞ

ŞUBAT 2020

Baskı ve Cilt
Kültür Sanat Basımevi

ISBN 978-605-9492-58-4

Kitapta yer alan bildiri metinlerinin içeriğinde kullanılan fotoğraf, şekil, tablo, harita vb. görsel materyallerin telifi
ve içeriğindeki bilgilerin sorumluluğu yazar/yazarlarına aittir.

Bu kitabın tum̈ yayın hakları İstanbul Buÿuk̈şehir Belediyesine aittir. Kaynak gösterilmeksizin kısmen veya tamamen
alıntı yapılamaz, kopyalanamaz ve çoğaltılıp yayınlanamaz.

The copyright and responsibility of the photographs, figures, tables, maps, etc. used in the content of the papers
in the book belong to the author or authors. All publication rights of this book belong to Istanbul Metropolitan

Municipality. It cannot be quoted, copied and reproduced in whole or in part, without reference to the source.
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Ö n s ö z

Kitap, İstanbul Kongre Merkezi’nde 05-06 Şubat 2020 tarihinde “İstanbul Senin” sloganı ile düzenlenen 

“İstanbul Yeşil Alanlar Çalıştayı” kapsamında sunulan ve iletilen bildirilerin tam metinlerini içermektedir.

İstanbul’un yeşil alanları ile ilgili bilim insanlarının, Türkiye genelindeki ilgili üniversitelerimizden 

akademisyenlerimizin ve İstanbul’da yaşayan halkımızın yoğun katılımı ile gerçekleştirilen çalıştay ve iki gün

boyunca devam eden çalıştayda 60 adet bildiri, paralel oturumlarda sunulmuştur. Her oturumda konular soru

cevap şeklinde detaylandırılmıştır. Tüm oturumlarda çıkan sonuçlar anında kayda alınmış ve çalıştay sonunda tüm

katılımcılar ile birlikte bu sonuçlar üzerinde tartışılarak kitabın sonunda yer alan sonuç bildirgesi 

hazırlanmıştır.

Bunların yanı sıra çalıştay öncesi İstanbul’un yoğun olan metro istasyonlarına “Fikrini Söyle” panoları konulmuş

ve buralarda halkımızdan geri dönüşler alınmıştır. Bu geri dönüşler titizlik ile değerlendirilmiş ve çıkan sonuçlar

sonuç bildirgesine yansıtılmıştır. Ayrıca sekretaryamıza gelen e-postalar sonuç oturumunda tek-tek okunmuş ve

ilgili öneriler yine sonuç bildirgesine yansıtılmıştır.

İki günlük çalıştay süresince 1500 kişinin katılım gösterdiği etkinlikte tüm konular bilimin ışığında halkımızın katılımı

ile şeffaf bir şekilde tartışılmıştır. Her öneri en ince ayrıntısına kadar görüşülerek İstanbul’un yeşil alanlarına yön

verecek sonuçlar maddeler halinde çıkarılmıştır.

Çalıştayımıza bildirileri ile katkı sağlayan tecrübelerini bizler ile paylaşan bildiri sahiplerine ve tüm katılımcılara

saygı ve şükranlarımızı sunarız. Böylesine önemli bir konuda zaman ayırıp katılan değerli İstanbul halkına, yeşile

olan bu özlem ve hassasiyetini dile getirerek bizlere ışık tutan fikirlerini paylaştıkları için teşekkür ederiz. Doğaya

gönül vermiş, geleceğe miras bırakacağımız bu güzelliklere sahip çıkmak için var gücü ile çalışan tüm doğa 

dostlarına İstanbul’umuzun bitki örtüsünü ve tabiatını koruyup geliştireceğimize söz veriyoruz.
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PROGRAM

1. GÜN

PROGRAMI

05.02.2020 Çarşamba

08:45 – 09:30 Kayıt

09:30 – 10.00 Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı  (Üsküdar Salonu)

Açılış Konuşmaları Ali SUKAS
İstanbul Ağaç ve Peyzaj AŞ Genel Müdürü 

Prof. Dr. Yasin Çağatay SEÇKİN
İBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanı

Ekrem İMAMOĞLU
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı

10:00 – 11:30 Panel (Üsküdar Salonu)

Panel Yöneticisi: Prof. Dr. Cemil ATA
Yeditepe Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Bölümü,
Bölüm Başkanı

Panelistler Prof. Dr. Hakan ALTINÇEKİÇ
İÜ-C Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü, 
Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Hüseyin DİRİK
İÜ-C Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi

Murat ERMEYDAN
TMMOB Peyzaj Mimarları Odası İstanbul Şube Başkanı

Yüksel YÜKSEL
TMMOB Orman Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı 

Dilek ÜLGER
TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi

Ahmet DÜNDAR
SÜSBİR Yönetim Kurulu Başkanı

12:00 – 13:30 Öğle Yemeği
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PARALEL OTURUMLAR

13:30 – 14:45 1. Oturum Emirgan Salonu “GÜNCEL DURUM”

Oturum Başkanı Doç. Dr. Meltem ERDEM KAYA

Burcu ŞALİKOĞLU GİRGİN, Prof. Dr. Hakan ALTINÇEKİÇ
Beşiktaş İlçesi’nde yeşil alan kalitesi belirlenmesi üzerine bir araştırma

Prof. Dr. Mustafa VAR
İstanbul yeşil alanlarının bitkisel tasarım açısından değerlendirilmesi

Arş. Gör. Hilal TÜRKDOĞDU, Prof. Dr. Hakan ALTINÇEKİÇ
Otoyol bitkilendirmelerine ilişkin araştırmalar: İstanbul örneği

Ayşenur BÖLÜKBAŞI TURGUT
Erişebilirlik için her şeyi yaptın mı?

13:30 – 14:45 1. Oturum Beyazıt Salonu “PLANLAMA”

Oturum Başkanı Prof. Dr. Handan TÜRKOĞLU

Gizem DİNÇ, Prof. Dr. Atila GÜL, Çağla BOSTAN
Kentsel açık ve yeşil alan tipolojileri ve sistemlerinin imar planı sürecine entegrasyonu

Gülendam ULUSOY, Prof. Dr. Mustafa VAR
Kemiklidere vadisi'nin peyzaj planlama bağlamında değerlendirilmesi

Dr. Betül UYGUR ERDOĞAN, Prof. Dr Ferhat GÖKBULAK, Reyhan DEMİR
Küresel ısınmanın etkisi altında uygun kentsel yeşil dokunun sürdürülebilir yaklaşımlarla oluşturulması

Dr. Betül UYGUR ERDOĞAN
Kent içi ve çevresindeki ormanların sunduğu ekosistem hizmetlerinin yerleşim alanlarında planlama      
aracı olarak değerlendirilmesi: Belgrad ormanı örneği

13:30 – 14:45 1. Oturum Beylerbeyi Salonu “KORUMA / GELİŞTİRME”

Oturum Başkanı Prof. Dr. Ünal AKKEMİK

Prof. Dr. Erdoğan ATMIŞ, Doç. Dr. Cihan ERDÖNMEZ
Yeşil altyapı ve kültürel ekosistem hizmetleri: İstanbul yeşil alan planlaması açısından çıkarımlar

Prof. Dr. Nusret AS, Prof. Dr. Türker DÜNDAR, Uzm. Hüseyin AKKILIÇ
Kent ağaçlarının sürdürülebilir yönetiminde; tahribatsız değerlendirme

Tuğsem SÖNMEZ
Kent - yeşil alan ilişkisi ve kent ağaç kimliğinin belirlenmesi

Fatma ÖZKAN, Prof. Dr. Atila GÜL, Tuğba AKIN
Kentsel yeşil alanların uydu görüntülü NDVI verileri ile güncel durum ve zamansal değişim analizi, 
İstanbul örneği

14:45 – 15:00 Kahve Arası
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15:00 – 16:15 2. Oturum Emirgan Salonu “KORUMA / GELİŞTİRME”

Oturum Başkanı Prof. Dr. Cemil ATA

Doç. Dr. F. Kıvılcım ÇORAKBAŞ, Serhat SARI, Prof. Dr. Alper ÇABUK
İstanbul kent bostanlarının coğrafi bilgi sistemleri (CBS) ile belgelenmesi

Prof. Dr. Veli ORTAÇEŞME, Emrah YILDIRIM, Pınar ZEĞEREK
Kentsel yeşil alanların sağladığı yararların ekonomik boyutu

Talha AKSOY, Prof. Dr. Alper ÇABUK
Su varlığına ve yeşil alanlara ilişkin uzaktan algılama destekli değişim analizi

Doç. Dr. Necmettin ŞENTÜRK, Doç. Dr. Mustafa AKGÜL,
Dr. Hüseyin YURTSEVEN, Prof. Dr. Tolga ÖZTÜRK
Kamusal alanlarda bulunan ağaçlar için “ağaç bilgi karnelerinin (ABK)” hazırlanması ve ağaç 
bilgi sisteminin (ABS) oluşturulması

15:00 – 16:15 2. Oturum Beyazıt Salonu “PLANLAMA”

Oturum Başkanı Doç. Dr. Nilüfer KART AKTAŞ

Şeyma DEMİR, Prof. Dr. Mustafa VAR
Yeşil alan planlaması açısında vadilerin önemi; Tuzla vadisi örneği

Berfin ŞENİK, Prof. Dr. Osman UZUN
Kentsel açık ve yeşil alan planlamasında “karakter/yoğunluk/standart/yönetsel yapı” yaklaşımı

Buğra YERLİYURT
Yeşil alanların planlama süreci

Prof. Dr. Hüseyin DİRİK, Dr. Elvan ADA, Dr. Doğanay YENER
Kentsel yeşil alan planlamasında yol ağaçlandırmalarının önemi

15:00 – 16:15 2. Oturum Beylerbeyi Salon “KİMLİK OLUŞUMU”

Oturum Başkanı Doç. Dr. Ayçim TÜRER BAŞKAYA

Esra ŞENTÜRK, Prof. Dr. Hakan ALTINÇEKİÇ
Kent kimliğinin oluşmasında kent mobilyalarının katkısı

Prof. Dr. Orhan SEVGİ
Yeşilin simgesel değeri ve yeşile bakış

Prof. Dr. Mustafa VAR
İstanbul’da eksikliği hissedilen en önemli yeşil alan tipi: botanik bahçesi

Abdullah İnanç KIRAN, Doç. Dr. Seher Demet KAP YÜCEL
Yeşil alanların kültürel peyzaj bağlamında değerlendirilmesi: Yedikule bostanları

Nihan Sevinç MUŞDAL, Prof. Dr. Hakan ALTINÇEKİÇ
Botanik bahçelerinin planlama ve tasarım kriterlerinin saklı cennet Nezahat Gökyiğit Botanik 
Bahçesi örneğinde irdelenmesi
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2. GÜN 
PROGRAMI 

06.02.2020 Perşembe

09:30 – 10:45 3. Oturum Emirgan Salonu “KENT MOBİLYALARI”

Oturum Başkanı Prof. Dr. Şebnem TİMUR

Dr. Murat GEZER, Dr. Sabit TUNÇEL, Doç. Dr. Zeki CANDAN
Akıllı şehir mobilyaları

Hatice AYDOĞDU, R. Özge OCAK GEMİCİ
Kentsel donatı elemanlarının peyzaj mimarlığında kullanımı

Kadir Tolga ÇELİK, Doç. Dr. Banu Çiçek KURDOĞLU,
Doç. Dr. Cenk DEMİRKIR, Prof. Dr. Turgay ÖZDEMİR
Kentsel donatı elemanlarında malzeme seçimi ve uygulama hataları

Dr. Bengi KORGAVUŞ, Dr. Zerrin İNAN
Kentsel tasarımda yeni yaklaşımlar: akıllı ve ekolojik kent mobilyaları

Dr. Zerrin İNAN, Dr. Bengi KORGAVUŞ
Kentsel tasarımda portatif oyun alanları

09:30 – 10:45 3. Oturum Beyazıt Salonu “YASAL/YÖNETSEL YAPI”

Oturum Başkanı Prof. Dr. Aynur AYDIN

Prof. Dr. Osman UZUN
Açık ve yeşil alan sistem planlamasının yasal ve yönetsel yapı açısından değerlendirilmesi

Prof. Dr. Erdoğan ATMIŞ, Serhat CENGİZ, Doç. Dr. Sevgi GÖRMÜŞ
Ekonomik büyümeye yönelik kalkınma politikalarının İstanbul’daki peyzaj değişimine etkisi

Dr. Nimet VELİOĞLU
İstanbul ili mesire yerlerinin işletilmesi esnasında ortaya çıkan hukuki sorunlar ve çözüm yolları

Doç. Dr. Osman Devrim ELVAN
Kent içi yeşil alanların hukuki statüsü ve bu alanlarda gerçekleşen yasa dışı faaliyetlerde 
uygulanan yaptırımlar

09:30 – 10:45 3. Oturum Beylerbeyi Salonu “BİTKİ MATERYALİ”

Oturum Başkanı Prof. Dr. Hüseyin DİRİK

Prof. Dr. Mustafa VAR
Doğal bitki türlerinin İstanbul peyzajındaki önemi ve mevcut durum

Prof. Dr. Cengiz ACAR, Doç. Dr. Habibe ACAR, Prof. Dr. Norbert KUHN,
Demet Ülkü GÜLPINAR SEKBAN
Kent ölçeğinde iklim değişikliğine uyumlu bitkisel tasarım ve tür seçimi yaklaşımları

Prof. Dr. H.Tuğba DOĞMUŞ LEHTIJARVI, Prof. Asko LEHTIJARVI,  Funda OSKAY, 
Dr. A.Gülden ADAY KAYA, Amani BELLAHIRECH, Alberto SANTINI, Dr. Steve WOODWARD
İstanbul'daki tarihi çınarları fungal bir kanser hastalığı öldürüyor

Dr. Ulvi Erhan EROL
Tarihi Büyükdere fidanlığı ve pratik bahçıvan okulunun peyzaj sanatı tarihi açısından 
yeri ve önemi

Dr. Ulvi Erhan EROL
İstanbul park ve peyzajında doğal bitkilere dönüşüm ve doğala yakın peyzaj
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10:45 – 11: 00 Kahve Arası

11:00 – 12:15 4. Oturum Emirgan Salonu “SUYUN KULLANIMI”

Oturum Başkanı Prof. Dr. Mustafa Ömer KARAÖZ

Doç. Dr. Mert EKŞİ,  Merve EMİNEL KUTAY, Elif Nur SARI
Yeşil alanların kentlerde su yönetim araçları olarak değerlendirilmesi

Prof. Dr. Hüseyin E. ÇELİK
İstanbul yeşil alanlarında sürdürülebilir sulama

Hatice AYDOĞDU, Prof. Dr. Serpil ÖNDER
Sürdürülebilirlik kavramı kapsamında kentsel yağmur suyu yönetimi yaklaşımları ve yağmur 
bahçeleri

Erdal YEŞİL, Ekrem BULUT
Sürdürülebilir mekânda su ve biyolojik tasarımlar

11:00 – 12:15 4. Oturum Beyazıt Salonu “SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK”

Oturum Başkanı Doç. Dr. Ebru ERBAŞ GÜRLER

Meltem COŞANER TONYALI
Kimliğinde peyzaj yazan kentlerin sürdürülebilirlik ve maliyet yaklaşımlı bakış açısı oluşturma 
önerisi

Ümit KARAMAN
Sürdürülebilir yeşil alanlarda peyzaj sulama sistemlerinin su tüketimi üzerine etkileri ve 
sulama otomasyonlarının irdelenmesi

Jale GÜREL, Zülfiye ŞEKER, Sonay TANIŞ
İstanbul’da uygulama pratikleri üzerinden yeşil alanlarda sürdürülebilirlik ve süreklilik 
kavramları

Prof. Dr. Hüseyin DİRİK, Dr. Elvan ADA, Dr. Doğanay YENER
İstanbul’un ağaç koruma stratejileri

11:00 – 12:15 4. Oturum Beylerbeyi Salonu “BAKIM/GELİŞTİRME”

Oturum Başkanı Prof. Dr. Mustafa VAR

Prof. Dr. Ünal AKKEMİK
İstanbul yol ağaçlarında budama sorunları ve öneriler

Dr. Şafak KÖSEOĞLU
Sürdürülebilir şehir peyzaj yönetimi ve iklim değişimi

Prof. Dr. A.Halim ORTA
Farklı sulama yöntemleri altında serin ve sıcak iklim çimlerinde sulama zamanı planlaması

Melike AKKAYA
İstanbul örneğinde kamusal hobi bahçeciliği, kullanıcıları ve potansiyelleri

12:15 – 13:30 Öğle Yemeği 
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13:30 – 14:45 5. Oturum Emirgan Salonu “GÜNCEL YAKLAŞIMLAR”

Oturum Başkanı Prof. Dr. Osman UZUN

Doç. Dr. Elif KISAR KORAMAZ, Prof. Dr. Handan TÜRKOĞLU
İstanbul halkı kentsel yeşil alanlardan ne bekliyor? Yaşam kalitesi çerçevesinde bir değerlendirme

Kemal YANMAZ, Dilek YURT, Dr. Hasan DEMİRKAN, Prof. Dr. Necip TOSUN
İstanbul’da mozaik kültür ve uygulamaları

Ayşe Hasol ERKTİN
İçinden doğa geçen kentler
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Kıymetli katılımcılar, hanımefendiler, beyefendiler, 

Sizlerle İstanbul’umuz adına yine ortak akıl masasını kurarak, herkesin deneyimini, birikimini sürecin içine katıp 
İstanbul için en doğrusunu, en faydalısını ve en güzelini sağlama adına değerli arkadaşlarımın hazırlamış olduğu 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin “Yeşil Alanlar Çalıştayı’na” hepiniz ‘hoş geldiniz’.

Açıkçası hem kıymetli Genel Müdürüme, hem de çok değerli Hocamız Daire Başkanımız’a güzel hedefleri ve değerli
tespitleri ve kritik uyarıları için çok çok teşekkür ediyorum. Zirâ gerçekten on binlerce yıllık tarihî geçmişe sahip bir
kentte yaşıyoruz. Doğal güzellikleriyle de ve tarihî yapısıyla da bir nevi, bizi kendine âşık eden bir kentteyiz. 
Bu şehirde sokağa çıksak, önümüze 40-50 kişi çıksa ve onlara “yeşil alanlar çalıştayı yapıyoruz” desek, tahmin ediyorum
büyük bir kısmı “yeşil alan mı kaldı?” diye bize serzenişte bulunur. Dolayısıyla bu gerçekten acı ama gerçek bir durum.
Yeşil alanların korunması, geliştirilmesi, kaliteli hale getirilmesi, sürdürülebilir bir şekilde devamlılığının sağlanması 
çok çok önemli.

Bugün burada yapmış olduğunuz şey, bu sektörün temsilcileri olarak, bilim insanları olarak ve akademik çalışmalar
yapan, kurumsal çalışmaların içinde olan insanlar olarak aslında yeşil alana sahip çıkma konusundaki kararlılığınızı bize
göstermiş ve hissettirmiş durumdasınız. Tabii çok değerli bir ‘yol haritası’ burada çıksın istiyoruz. Bugüne kadar çok
farklı konularda çalıştaylar oluşturduk ve bu çalıştayları şubat ayı içerisinde her birisini yazılı olarak kamuoyu ile de 
paylaşacağız. Bu da onlardan bir tanesi. Çok önemsiyoruz. Yeşil alanların, İstanbul’da bu denli geniş bir şekilde 42 yıl
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önce yapılmış olması da aslında çarpıcı. Bir yönüyle de üzücü. Bizim buradan çıkacak sonuçla önümüze çok kıymetli bir
‘yol haritası’ oluşacağının ümidi içerisindeyim. Zira biz bu kadim kentte, bu şehre hep doğruları yapmak, doğrunun
üstüne başka bir doğruyu eklemek, bu konuda da gerçekten bu şehrin insanlarının değerli katkılarını sürecin içine katma
konusunda kararlı bir duruş ortaya koyuyoruz. 

Çok net ifade etmek isterim ki, özellikle yeşil alan konusunda bu ifademi daha güçlü almanızı istiyorum. Bu şehre ihanet
etmişlere veya edecek olanlara asla müsaade etmeyeceğiz. Bunun altını özellikle çizmek istiyorum. Çünkü ne yaparsak
yapalım, gerçekten sizlerle beraber şeffaf ve katılımcı bir metotla süreci destekleyeceğiz. Bu bakış açısıyla buradayız.
Bu da bizim işte her yerde gördüğünüz “İstanbul Senin” mesajımızın altında yatan felsefe tümüyle budur. Bunun
içerisinde sadece bu işin deneyimini elde etmiş ve sürecin içerisinde çok kıymetli katkılarıyla bulunmuş sizler değil aynı
zamanda bunun içerisinde İstanbul’da yaşayan herkes; vatandaşlarımız, hatta öğrencilerimiz, hatta 
çocuklarımız vardır. Bunu da bilmenizi istiyorum. Tabii yeşil alanları nasıl arttırabiliriz? Sürdürülebilir hale nasıl 
getirebiliriz? 

İstanbul dünyanın gözbebeği. Milyonların yaşadığı ve gerçekten yoğunluğun hızlıca arttığı bir kent. TÜİK’in verilerini
herhalde hepiniz gördünüz. Artık 1 milyona ulaşmış bir ilçemiz var. Şehirlerin, ilçelerin nüfusunun arttığını görmek, ya
da şehirlerin ya da özellikle şehir merkezlerindeki nüfusların bu denli büyümüş olduğunu görmek sevindirici mi, üzücü
mü herkesin bir düşünmesi lâzım. Bazen bunun yarattığı travmaların, bize yüklediği sorumlulukların açıkçası hepimiz
mutlaka düşünmeli ve ona göre çalışmalıyız. Her biriniz gönüllü olarak geldiniz. Sizlerin dışında Genel Müdürümüz de
ifade etti. Gönüllü katılımcıların fikirlerini de alarak buraya taşıdık. Burada esas olan “Ben yaptım oldu” kısmının dışında
tutuyoruz kendimizi. Özellikle İstanbul’da hedefimiz var; gerçekten 2050 vizyonunda bu şehrin ‘yaratıcı’ bir şehir olması,
adil bir şehir olması, ama bununla beraber yeşil bir İstanbul’u geleceğe hazırlama konusunda çok kararlıyız. Zirâ biz 
İstanbul’un gerçekten yeşilin, mavinin, tarihin, bilimin ve sanatın başkenti olmasını, dünyada bu misyonla anılmasını
çok ama çok istiyoruz. 

Sayıları, rakamları, alanları, arkadaşlarım sundular. 70 milyon metrekarenin üzerinde bir yeşil alanın sorumluluğunu
üstlenmiş durumdayız. İstanbul’umuzun bu anlamda uzman ekiplerle çalıştığını, bu uzman ekipleri güçlendirdiğimizi
ve sizlerle beraber de mutlaka sürekli iletişim halinde daha da güçlü kılacağımızı özellikle duyurmak istiyorum. Kısa
sürede yeşil alana dair önemli mesajlar verdiğimizi düşünüyorum. Çünkü biz âtıl duran yeşil alanlarımızı hayata katma
konusunda çok özel bir çaba gösteriyoruz. İstanbul’umuzun bu anlamda 5 milyon metrekarenin üzerinde 
yıllardır yapılması beklenen Kemerburgaz Kent Ormanı’nı hızlıca hayata dâhil ettik ve insanlarımızın orada gerçekten
çok değerli bir mutluluk yaşadığını görüyoruz. Yanı sıra yine yıllardır âtıl durumda duran Hacıosman Korusu’nu ki 
inşallah Meclis’e sunduğumuz Atatürk Kent Ormanı olarak İstanbul’a hediye edeceğiz. 1 milyon 100 bin metrekarenin
üzerindeki bu güzel koruyu da İstanbul halkıyla önümüzdeki baharda buluşturacağız. Hem Tuzla Hacetdere’de hem de
Beylikdüzü’nde Yaşam Vadisi’yle beraber İstanbul’a yayılmasını düşündüğümüz bütün yeşil alanları, yaşam vadilerini,
özellikle baraj havzalarını ve de özellikle Ayamama gibi Kurbağalıdere gibi bu alanların ne kadar değerli olduğunu
açıldığında göreceksiniz. Çok değerli yeşil alanları aynı zamanda bir yaşam alanı, aynı zamanda insanî bir ulaşım alanı
olarak, aynı zamanda da İstanbul’a sıhhat taşıyan bir rekreasyon alanı olarak vatandaşlara hediye etmenin keyfini 
yaşayacağız. 

Tabii ki kentin bitki dokusu da çok önemli. Daha dayanıklı, şehrin ekosistemine uygun, aynı zamanda kalıcı türlerin
seçimi, bunların üretimi, ama mevsimsel bitkilerimizde olsun, çiçeklerimiz de olsun ama diğer bitkilerimiz de olsun
tümüyle yerli üreticiyle senkronize, onları destekleyen, bir sonraki yıla hangi konuda hazırlıkları yapmaları gerektiği
konusunda önceden hazırlık bilgisini veren, kooperatifleri bu sürece katan, hem İstanbul’umuzda hem yakın coğrafyada,
hem Türkiye’de bu anlamda da Türkiye’nin peyzaja dönük yatırım  yol haritasının da öncü kurumu olma konusunda
kararlıyız. Destekleyeceğiz ve bununla beraber hem ülkemizin üretici insanları kazanacak, hem de şehrimiz daha kalıcı
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bir yeşil alana sahip olma noktasında kazançlı çıkacak. Bu konuda şu anda mevcutta olan alımlarımızı ve arkadaşlarımızın
ifade ettiği gibi çalışmaları daha da büyütme konusunda çok ama çok kararlıyız. Yerli üretim konusunda sizlerin, 
köylülerimizin tarlalarında, seralarında üretim yapacağı alanlarda onlarla yan yana olma konusunda kesinlikle bizleri
kendilerine ortak kabul edebilirler. Cesaretli olsunlar, bizimle sürekli diyalog içinde olsunlar. Burada bir şeyin altını 
çizeceğim. Ayırmacılık, kayırmacılık yok. Bizim vatandaşımız, bizim vatandaşımız. Yani ona renk vermek veya 
şekillendirmek konusunda bazı tutumlar olmuş olabilir. Biz asla buna müsaade etmeyeceğiz. Biz halkımıza bütün 
bakıyoruz. Herkesin kentlerimizin bu varlığından eşit bir şekilde faydalanması konusunda da kararlı davranacağız. 
Baraj havzalarımızda çok yoğun ağaç dikimi konusunda süreç yöneteceğiz. Bu 200 binin üzerinde ağaç dikme hedefini
arkadaşlarım ortaya koydular. Bu aynı zamanda İstanbul’un temiz su ihtiyacını destekleyeceği gibi baraj havzalarının
korunması, su tutumunun güçlenmesi konusunda da değerli bir işlem olacağını şimdiden sizlerle paylaşmak istiyorum.
Tabii ağaçlandırdığımız her alan aynı zamanda İstanbul’umuzun temiz havaya sahip olmasına, insanların mutlu, keyifli,
huzurlu olmasına sebep olacak. 

Gerçekten maliyetleri düşürmek, bu anlamda bunun yerine kalıcı yeşil alanları büyütmek çok önemli bir konu. Bakın
değerli hocamız az önce bir örnek verdi. İnsanın baktığında her şey hoşuna gidebilir ama biz kent yönetimiyiz. Yani 
sizlerin cebindeki parayı en doğru, en verimli biçimde kentin faydasına harcama konusunda titiz birer yönetici olmak
zorundayız. Yani siz buraya 25 milyon lirayı koyup, bunu 1 yıllık bir harcama olarak küçük görebilirsiniz. Değerli arkadaşlar
25 milyonun süresi yok. Beşle çarp, onla çarp, geçmiş beş yılı, on yılı ekle. Yirmiyle çarp, otuzla çarp. Bakın bakalım ne
oluyor? Dünyanın hiçbir yerinde hiçbir akıllı, yani alın teriyle para kazanıp bunu halkı için harcayan hiçbir ülkede böyle
bir müsriflik, böyle bir israf kalemi yoktur. Evet o bakımdan biz güzellikten, estetikten yanayız. Bunu bizim yaratıcı,
gerçekten sanatı bilen ve estetik yönü güçlü halkımız da bu konunun uzmanlarıyla çok farklı bir yöne evirebiliriz. Ama
böyle altındaki altyapının büyük bir kısmının ithal olduğu. Yani yazık diyorum ben, açık ve net. Bu paralara yazık,
üzülürüm yani. Ama onun yerine diktiğiniz 2-3 metre boyundaki 6-7 kuturundaki bir ağacın 15 sene sonra kocaman bir
gövdeli ağaca dönüşmesi, beni dünyanın en bahtiyar belediye başkanı yapar. Ama orada her sene sulayıp, milyonları
akıttığımız bir çiçek bahçesi, benim içimi kurutur. Bu kadar net. O bakımdan bu tür müsrifliğe ve israfa son vereceğiz ve
toprak ihtiyacı az ve su ihtiyacı az, bugünkü ekolojik süreçte dengede, yani küresel ısınmanın, kuraklığın en çok 
konuşulduğu ortamda ekonomik peyzaj yaklaşımını mutlaka hayata geçireceğiz. İsrafı önlemek ve bu yönde peyzaj 
projelendirme uygulamalarında özellikle şatafata, aşırılığa müsaade etmeden, ilçe belediyelerimizde ortaklaşa çalışıp,
kurumlarımızla da işbirliği yapma konusunda kararlıyız. 

Boş ve âtıl durumda olan yeşil alanları dönüştüreceğiz. Bu şehirde asla yeşil alanları imara açan bir belediye olmayacağız.
Bunu bu şehrin anayasası olarak, altını çizdiğimiz bir madde olarak insanlarımıza sunmak istiyoruz. İklim değişikliğine
uygun hareket edeceğimizi söyledim. 

Değerli konuklarımız, bu çalıştayı hazırlayan değerli arkadaşlarımın sizden gelecek bilgilerle, çok daha verimli bir dönemi
İstanbul’a yaşatacağından çok ama çok eminim.  Ortak akılla ve İstanbul’umuz için gerçekten çok güzel fikirlerin 
çıkacağından, bundan da heyecan duyduğumu şimdiden belirtmek istiyorum. Şehrin korunması hususunda ortak
hareket etmeliyiz. Yüzyıllar öncesine bakıp, bugünü sorguladığımızda yarınlarda da değil, yüzyıl belki yirmi, otuz, 
kırk yıl önce büyük bir öfkeyle yargılanmak istemiyorsak, ya da bizlere öfke kusularak, “bizi mahvettiniz” denmesini 
istemiyorsak gelecek nesiller tarafından bugün şehrimizde atılan ya da atılmakta olan, ya da atılacak olan tüm yanlış
işlere hep beraber göğüs germeli, hukukî alanda tüm mücadelemizi ortaklaşa vermek zorundayız.  Bu şehrin doğal 
kaynakları, doğal güzellikleri açısından da bu çok önemli. 

Bizimle birlikte olan, fikir üreten, destek olan her birinize yürekten teşekkür ediyorum. Kentine sahip çıkan, 
“İstanbul Senin” mesajımıza cevap verip, buraya gelen ve bizimle beraber olan bütün vatandaşlarımıza da çok ama çok
teşekkür ediyorum. Çalıştayımızın hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Sağolun, varolun.
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Sayın Başkanım, buraya gelerek bizleri onurlandıran 
İstanbullular, kıymetli katılımcılar, hepiniz hoş geldiniz.
Elimde bir kitap var, buradan da size gösterebilirim 
sanıyorum. “Kentlinin Sağlığı ve İhtiyaçları Açısından
Büyük İstanbul’un Yeşil Alan Sorunları.” 22-24 Kasım 1978
tarihinde İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi’nde
gerçekleştirilmiş. Dönemin Belediye Başkanı, ilgili
siyasetçiler, konunun uzmanları ve çok kıymetli
akademisyenler bir araya gelerek, bu toplantıyı 
gerçekleştirmişler. Bizden, yaklaşık 40 yıl önce. 40 yıl sonra
Sayın Başkanımızın önderliğinde burada tekrar bir 
aradayız ve İstanbul’un yeşil alan sorunlarını tartışıyoruz. 

Birkaç tane paragraf belirledim. O günlerle bugünler
arasında nasıl bir fark olduğu ya da olmadığı konusunda
bize yol göstermesi açısından. İlki, o zamanki toplantının
başkanlığını yapan kıymetli hocamız Prof. Dr. Besalet 
Pamay’ın şu sözleri; 

“Gerçekten bugün 4,5 milyon kişinin barındığı, yılda 200 bin kişinin göç ettiği, 50 bin gecekondunun türediği ve 21.
yüzyılda 10 milyon kişinin yaşayacağı belirtilen İstanbul’da, yeşil ve yarı yeşil alan olarak kişi başına düşen aktif yeşil
alan miktarı 2.4 metrekareden fazla değildir. Buna 4 metrekare kişilik pasif yeşil alanlar da katılırsa yeşil alan miktarı
ancak 6.44 metrekareyi bulur. Bu durum değişmediği, yani yeşil alanlar kurulmadığı takdirde gelecek 10 milyonluk 
İstanbul’da kişi başına bir metrekare aktif yeşil alan bile kalmayacaktır” diyor kıymetli hocamız. 

Kitapta çok kıymetli bilgiler var. Yine açılış günü Dekan hocamız sayın Prof. Dr. Fikret Saatçioğlu’nun da şu sözleri yine
konuya vurgu yapıyor; “İstanbul’un yeşil alanlar durumu üzüntüyle belirtmek gerekir ki bütün iyi dilek ve çabalara 
rağmen büyük bir yetersizlik ve düzensizlik içindedir. Kişi başına düşen yeşil alan miktarı Ankara’da 2.3, İstanbul’da 4
metrekaredir ki bu rakamlar sadece Yunanistan hariç, tüm Avrupa ülkeleri ve Britanya kentlerine oranla bu konuda
kabul edilen uluslararası kriterlerin çok altındadır. Bu durumu hoşgörüyle karşılamak kentlinin sağlığı açısından hiçbir
zaman tecviz edilemez.” Ve toplantının sonunda Gündüz Özdeş hocamız, şu paragrafla konuşmalarını sonlandırıyor:

“Son olarak denilebilir ki yeşil alan ve doğayı koruma bilinci, toplumun bütün katlarında eksiktir. İnsan toplum sağlığının,
doğaya olan gereksinimi ne bireylerde ne de kamu kuruluşlarında tam olarak anlaşılamamıştır. Bunun için kuşkusuz
geniş çapta eğitim yapılmalı, kamuoyunu uyarıcı kampanyalar düzenlenmelidir. Halkın örgütlenmesi ve örgütler
içerisinde bilinçlendirilmesi, yeşil alan konusunda teşvik edilmelidir. Aksi takdirde bu akademik toplantılar, sadece
akademik bir söyleşi ve dertleşme düzeyinde sürüp gidecektir.” 

Biz iki gün sürecek bu toplantıdan sonra, özellikle belediye birimleri olarak gelen sonuçları çok iyi bir şekilde 
değerlendirip, daha iyi noktalara götürmek zorundayız. Bu tartışmaları, söyleşi veya dertleşme düzeyinde bırakmamamız
gerekiyor. Ama onun öncesinde Gündüz Özdeş hocamızın ifade ettiği, ‘halkın bilinçlendirilmesi ve yeşil alan konusunda
teşvik edilmesi’ cümlesi gerçekten çok önemli. Hocamız neden buna dikkat çekiyor? Çünkü toplum olarak doğayı 
‘potansiyel bir mülk’ olarak görüyoruz. Ve bu görüntü içerisinde peyzaj veya kentsel yeşil alanlarımız doğal olarak
‘amaçsal’ değil tamamen ‘araçsal bir aklın bileşeni’ olarak ortaya çıkıyor. Lale Devri’ni hepimiz biliyoruz. Onsekizinci
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yüzyıl, Osmanlı’nın değişimi fark ettiği dönem. Ve değişimi fark ettiği dönemden itibaren, Batı’yla ilişki kurmaya çalışıyor.
Batının sahip olduğu güçle ilişkilendirilen, onun ifadesi olan her şeyin bu toprakta da olması yönünde bir çaba gösteriyor.
Özellikle XVIII. yüzyıldan itibaren devlet, topluma karşı zayıfladığına inanıyor. Devlet, topluma karşı zayıfladığına inandığı
idari gücünü onarmak için mimariye başvuruyor, idareci gücünü kuvvetlendirmek için inşaî faaliyetlere başlıyor. Amaç;
toplumsal paradigmayı değiştirmeden gücünü koruyabilmek ve o gücün görünümlerine sahip olabilmek. Doğal olarak
gücün en iyi görünümlerinden biri de mimarlık, peyzaj mimarlığı, daha doğrusu halkın kullanacağı mekânların 
yaratılması. Bu noktada değişimin ya da doğal olarak gecikmenin fark edildiği dönemde, Yirmisekiz Mehmet Çelebi’nin,
Batı ve Osmanlı toplumlarını karşılaştırırken, elbette gerçek manasını daraltarak kullandığı, “Dünya mü’minin zindanı,
kâfirin cenneti” Hadis-i Şerifiyle mekâna gönderme yapması, mekanın devletin ideolojik pratikleri arasındaki yerini
göstermesi açısından önemlidir. 

Bunun dışında, Yirmisekiz Mehmet Çelebi, Fransa seyahati sonrası, XVIII. Yüzyıl Fransa’sına ilişkin iki önemli özelliğe
dikkat çekiyor:

- Monarşi düzenini abartmaya yönelik bir imar programı dahilinde, sarayın törensel yaşamına dekor olacak bir protokol
mimarisine yer verilmesi

- Doğanın, somut ve pratik yararlarından uzaklaştırılarak, mimarinin hizmetine sokulması.

Yirmisekiz Mehmet Çelebi’nin dile getirdiği gibi, doğaya müdahale edebilmenin siyasal gücü simgeleyen araçlardan biri
olduğunu kavrayan Osmanlı, doğal olarak mesirenin anlamını değiştirirken, fiziksel biçimini de değiştirmiştir. Nitekim,
XVIII. yüzyılda olduğu gibi bugün de, bu tespitlerinin ne kadar hayatımızın içinde olduğunu ve aynı yaklaşımın bu yüzyılda
da sürdüğünü gayet net bir şekilde yaşayabiliyoruz. 

XVIII. Yüzyıla kadar, İstanbul’a kente bütüncül bir müdahalenin olmadığını biliyoruz. Ama bu yüzyılla birlikte, İstanbul’un
geleneksel dünyasında, özellikle Lâle Devri’yle beraber, Kâğıthane düzenlemeleriyle bir kırılma noktası yaşanıyor.
‘Sadâbad Düzenlemeleri’ diye bildiğimiz Kâğıthane düzenlemeleri. Kâğıthane düzenlemesi aslında birçok düzeyde
kavranması gereken genel bir tavır değişikliğini somutlayan bir olay. XVIII. yüzyılda Kâğıthane’de oluşturulan 
Cetvel-i Sim’i hepimiz biliyoruz. Genel itibariyle, üst sınıflara yönelik olarak gerçekleştirilen ve siyasal gücü simgeleyen
sahte bir banliyöleşme hareketi olarak biliniyor. XVIII. yüzyılda fark ettik, bir şeyler oldu. Siyasî güç olarak, mimariyi 
kullanmaya başladık. Daha çok üst sınıfa hitaben bir takım alanlar oluşturmaya başladık. Peki, kentsel anlamda ilk
parkımız ne zaman yapılıyor? İlk parkımız İstanbul’a 1860’larda giriyor. 1864’te Taksim-Pangaltı yolu inşa halindeyken
Taksim’deki Hristiyan mezarlıkların Şişli’ye taşınması gündeme geliyor. Ve boşalan alana gördüğünüz gibi eski Topçu
Kışlası’nın üst tarafındaki alanda İstanbul’un ilk parkı olarak adlandırdığımız Taksim Bahçesi gerçekleştiriliyor. 5 yıl
sürüyor bu parkın yapımı ve 1869 yılında Türkiye’de bu topraklarda türünün ilk örneği olan kentsel yeşil alanımızı,
kentsel parkımızı açıyoruz. Fakat, bu park açıldıktan sonra da çoğunluğun değil de, Pera halkının kullandığı bir mekân
oluyor. Konuyu çok uzatmadan yine sizlere de daha iyi anlatabilmek için, hepimizin çok iyi bildiği Recaîzâde Mahmut
Ekrem’in Araba Sevdası romanından birkaç satır okumak istiyorum:

“Çamlıca Bahçe-i Umumi’sinin açılacağını civariyet münasebetiyle, bi’t-tabi herkesten evvel haber alan Bihrûz Bey, mart
gelir gelmez validesini zorlaya zorlaya sayfiyeye nakle irza etmiş ve köşk nakillerinin ertesi günü hemen jarden püblik’e
şitâb ile dâhil ve haricini muayene ederek buranın pek alâmod ve hususuyla kendi arzusu vechle arz-ı zînete pek favorabl
bir promönad mahalli olacağını anlayınca ekipajına biraz daha süs vermek için Beyoğlu’nda tedarik ettiği bazı vesaitle
Bender fabrikası mamulatından olmak üzere gayet hafif ve zarif bir araba ile mevcutlarına nispeten ikişer parmak daha
boylu bir çift muallem Macar araba hayvanı ısmarlamıştı.”

Sadece bu paragraf bile, gelenekselle ilişkisi daha sıkı olan müslüman kentli grupların parkları farklı biçimlerde ve
düzeylerde kabullendiklerini anlamamız açısından önemli bir kaynak değeri taşıyor. Sözgelimi Pera ve Tepebaşı Parkları
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veya müslüman üst kesimin kullandığı Çamlıca ve Gülhane Parkları onların yaşamlarında çok da yer tutmuş gibi 
gözükmemektedir. Önemli bir kısım müslüman kentli, kendi yeşil alan kullanım alışkanlıklarını devam ettirmiştir. XIX.
yüzyılın başında, halkın Edirnekapı ve Karacaahmet mezarlıklarını gezinti amaçlı kullandıkları bilinmektedir. Cami ve
kahvehane gibi kent içi kamusal toplanma alanları dışında başka mekan kullanmayan atalarımızın parkları kullanmakta
zorlandığı açıktır. Çoğunlukla oturma eyleminin tanımladığı mesire alanları yerine, dolaşılarak kullanılan parkların uzun
süre halk arasında neden yaygınlaşamadığı ortadadır. Burada bir tespitte bulunmak gerekiyor. Yüzyıllardır çevresini
kendi ihtiyaçları doğrultusunda biçimlendirmiş bir toplumdan bahsediyoruz. Bunun yukarıdan dayatmacı ve yönlendirici
değişimlerle kabul edilemeyeceği açık olarak görünüyor. Bu nedenle de Özdeş Hoca’nın 40 yıl önce ifade ettiği ‘halkın
bilinçlendirilmesi ve kentsel yeşil alan konusunda teşvik edilmesine yönelmesi, bu topraklar için büyük bir önem arz
ediyor. 

Cumhuriyet dönemiyle beraber bugünkü anladığımız anlamda park yaşantısı gündeme geliyor. Türk toplumunda,
mesirelerin önemini biliyorsunuz. O kültürden başka bir kültüre doğru geçiş başlıyor. Buna bakarken tabii biz kendi 
konumuza geri dönersek İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak dedik ki “Biz ne durumdayız?” Çünkü konuşulan pek
çok veri var. Kırk yıl önce de, bu konularla ilgili bir takım veriler verilmişti. Bugüne kadar yapılan kıymetli çalışmalar var,
onları derledik. Kendimiz birtakım çalışmalar yaptık. Ve bu geçen sürede kendi elimize geçen verilere göre İstanbul’da
kişi başına düşen aktif yeşil alanı 7.04 metrekare olarak belirledik. Tabii bu çok matematiksel bir ifade. Nüfusa bağlı
olarak değişiyor. Haritaya baktığınız zaman yeşilin nerede olduğu gayet belli. Yoğunluk olarak kuzeyde yer alırken güney
kısımların oldukça kısıtlı olduğunu gördük. Bu 7 metrekarenin İstanbul’un her noktasında aynı anlamda şekil 
bulamadığını, biçim bulamadığını fark edince biz bu araştırmalarımızı ilçe düzeyine indirdik. İlçe düzeyine baktığımız
zaman kuzeyde yoğun yeşil alanları görürken, güneye doğru yine bunun açıldığını gördük. Ve matematiksel ifadeyle
bakarsak, her ilçeyi tek tek çalıştık. Ve her ilçede kişi başına ne kadar yeşil alan düştüğünü tespit etmeye çalıştık.
Gördüğünüz gibi Bağcılar 0.27, Güngören 0.40 bu şekilde gidiyor. Ancak Şile ve Beykoz’da ciddi rakamlar var. Onun da
gerekçesini zaten biliyorsunuz. Harita üzerinde hızlıca gösterirsem, mesela Bağcılar 0.27. Şişli, İstanbul’un merkezinde
bir ilçemiz 1.13. Üsküdar 4 metrekareye ancak çıkabiliyor. Beykoz 155.25’le ortalamayı yükseltiyor ama Polonezköy
Tabiat Parkı ve yine kent içindeki koruluk alanlar sayesinde. Bunları tespit ettikten sonra “Biz nasıl icraata geçmeliyiz?”
diye düşündük ve göreve başladıktan sonra kendimize bir takım kriterler koymamız gerektiğini düşündük. Projelere
başlarken. 4 tane madde belirledik. Bunlar bizim ana yaklaşım kriterlerimiz: 

- Sosyal eşitlik ve toplumsal katılımın artırılması.

- İnsan ve çocuk sağlığı.

- Kent ekosisteminin sürdürülebilirliği ve koruma

- Ekonomik sürdürülebilirlik. 
Bu kriterlere madde madde bakarsak, sosyal eşitlik ve toplumsal katılımın arttırılmasından anladığımız nedir? Temel
olarak, kentsel yeşil alanlardan tüm insanların yaş, cinsiyet, gelir ve engellilik durumu ayrımı olmaksızın aynı koşullar
altında faydalanması. Bunu aklımıza kazımış durumdayız ve bütün çalışmalarımızı bu yönde gerçekleştiriyoruz. 
Ne yaptık? Bu eski bir fotoğraf, bundan beş ay öncesini ifade ediyor. Geldiğimiz noktada kırkın üzerinde kıymetli peyzaj
mimarı ve tasarımcı arkadaşlarımızı bir araya getirdik ve bir tasarım ofisi kurduk. Bu tasarım ofisini kurarken bir yandan
da bir yönetim sistemi oluşturuyoruz. Yeşil Alan Yönetim Sistemi oluşturduk. Çünkü verisiz, datasız tasarım ofisinin bir
anlam ifade etmeyeceğini düşünüyoruz. Bu tasarım ofisinin yaptığı çalışmalarla ve YAYSİS’ten gelen bilgilerle İstanbul’da
metrekaresini az olarak gördüğümüz ilçelerde neler yapabileceğimizi konuşuyoruz. Yeşil alanlar için alan bulma
sorunumuz var. O yerleri nasıl bulabiliriz? Nasıl oluşturabiliriz? Onların çalışmalarına başladık. Birtakım organizasyonlarla
halkımızı da bu işin içine katma çabası içerisindeyiz. 

Bunun dışında, ‘sosyal eşitlik ve toplumsal katılımın artırılması’ dediğimiz zaman biz kentsel yeşil alanların planlanması,
tasarımı ve yapımı, bakımı ve yönetimi aşamalarının toplumsal katılım ve işbirliği ve mutabakatla gerçekleştirilmesini
anlıyoruz.
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Tüm projelerimizde bu ilkeyle yola çıkmayı benimsemiş durumdayız. Bu noktada birkaç fotoğraf paylaşıyorum. Çok
sayıda toplantı gerçekleştirildi. Bu, kentsel tarımla ilgili kurduğumuz grup. Yine diğer Daire Başkanlarımız da bize eşlik
ediyorlar toplantılarda. Yine birçok noktada kendi birimimizi eğitmeye yöneliyoruz. Çocuk oyun alanlarıyla ilgili 
yurtdışından ve yurtiçinden değerli katılımcılarla gerek sahada, gerekse içeride birtakım çalışmalar yapıyoruz. Çocuk
ve oyun konusu bizim için çok kıymetli. Bu sadece tasarımcıların konusu değil. Aynı zamanda birçok bilim dalından
destek almamız gerektiği için yine onun için de bir masa oluşturduk. O konuda da çalışmalarımız sürüyor. 

Bu Çiftehavuzlar’da bir yeşil duvardı. 128 mozaik sanatçımızla birleşerek bu duvarı bir mozaik duvar haline getirdik.
Buna benzer çalışmalarımızı gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Yarışmalar bizim için çok önemli. Hem çok sağlıklı bir ihale
yöntemi, bu şekilde proje temin etmek en adil şekilde mümkün, hem katılımı artırmak için önemli. Biz bunları yaparken
aynı zamanda bunlarla eşgüdümlü olarak, yerel halkla da bir araya gelmek istiyoruz. Bunun dışında duvarlarımızı da
sürdürülebilir hale getirmek istiyoruz, bir yarışma geliştirme aşamasındayız, son raddesindeyiz. Toplumsal katılımın
artırılmasına yönelik görmüş olduğunuz gibi birçok nokta var. Bunları hayata geçirmek konusunda adımlarımızı attık.
Şu anda bir takım bağışçılarla görüşmeler sürüyor, bizimle ilişki kurmak istiyorlar. Sponsorlarımız var ciddi anlamda bize
destek olan. Onun dışında biz de diğer birimlerimizle çalışarak festivaller, aile günleri ve benzeri etkinlikleri artırarak,
toplumsal katılımı artırmak istiyoruz. 

İnsan ve çocuk sağlığı da bizim için çok önemli. Bu ikinci kriterimiz olarak gözüküyordu. Bunun için kendimize sorular
sorduk, “İstanbul çocuk ve insan sağlığı için nasıl bir yeşil alana sahip olmalıyız?” dedik. Örneğin 10 dakika yürüyüş
mesafesinde parklara sahip olabilmek. Her yerde çok kolay değil ama işte biraz önce söylediğimiz YAYSİS programı ile
gerçekleştirdiğimiz analizler sonucunda bunu yapabileceğimize inanıyoruz. Bu alanların, güvenli ve erişilebilir olması
çok önemli. Spor ve kültür aktivitelerine olanak sağlaması çok önemli. Çocuk gelişimini önemseyen, sosyal tecridi 
engelleyen ve sağlıklı yaşlanmaya imkân veren alanlar tasarlamak zorunda olduğumuzun bilinciyle çalışıyoruz. Bununla
ilgili veriler var. Örneğin İstanbul’da 2018 verisi çalışılmış. 0-4 yaş grubunun nüfus içindeki payına baktığımızda %10’un
üzerinde olan ilçeleri görüyorsunuz. Çocuğun ne kadar önemli olduğunu ve bunun ne kadar küçük yaşlara kadar indiğini
bu tespitler gayet iyi gösterebiliyor.  0-3 yaş grubundan başlayarak tüm yaş grupları da çok önemli. İstanbul’da 0-3 yaş
grubunu biraz atlıyoruz. Bundan sonra daha yoğun bir şekilde ele alarak gündeme getireceğiz. Doğal malzemeler çok
önemli. Hatırlarsınız Sayın Başkanımız bunu birkaç defa sosyal medya ve basın aracılığıyla duyurdu, sizlerle paylaştı.
Biz bu konuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Oyun alanının malzemesinden tutun, yer kaplamasına kadar bunların ‘doğal
malzemeler’ olarak tercih edilmesi gerektiği düşüncesiyle hareket ediyoruz. Mevsimsel zorlukları var İstanbul’un. Güneşi
var, yağmuru var. Her saatte çocuk oyun alanlarının, çocuk aktivite alanlarının kullanılması için çalışmalarımız sürüyor.
Güvenli ve bakımlı, çocuk sağlığını tehdit eden unsurlardan da arındırılmış çocuk oyun alanları yapmamız gerekiyor. Ve
“Bu alanda sigara içmediğiniz için teşekkür ederiz” bizim halkımızla paylaşmak istediğimiz sloganlarımızdan biri. Çocuklar
önemli, peki yaşlılar önemsiz mi?  Yine bakıyoruz. Hep ‘genç nüfusuz’ diyoruz ama 65 yaş üstü grubun ilçeler bazında
nüfusun payına baktığımız zaman sağlıklı yaşlanmanın bizim için çok kıymetli olduğunu görüyoruz. Bunun için de yeşil
alanlarımızda düzenli spor imkânı ve sağlıklı beslenme diyoruz. Sağlıklı beslenme ile kentsel tarımı iç içe görüyoruz.
Hareket özgürlüğü ve sosyal iletişimin sağlanması bizim için çok kıymetli noktalar.

Üçüncü konumuz, ‘kent eko-sisteminin sürdürülebilirliğinin sağlanması ve koruma’ başlığı idi. Bu konuda kentsel yeşil
alanların korunması, insanların doğayla buluşması, ekoloji ve yaban hayatı gibi konular var. Bu çok önemli. Ekrem
başkanımızın bize verdiği direktifler doğrultusunda biz oldukça yol aldık. Ekolojiyle ilgili bir birimimiz olmadığı için, yaban
hayatını da içine alan böyle bir birim yani “Kent Ekosistemleri” birimini oluşturuyoruz. Yeni Kurulacak bu müdürlükle,
böyle çalışmaları daha bilimsel düzeyde takip etmeye çalışacağız. Çünkü bununla ilgili çok konumuz var. Biliyorsunuz
iklim değişikliği çok önemli. İklim değişikliğine dirençli yeşil alanlar yapmamız çok önemli. Biraz önce Sayın Genel
Müdürümüz Ali Sukas Bey çok güzel ifade etti. İthal bitki temininin azaltılması lâzım. Bu konunun pek çok olumsuz yönü
var. Bir kere, yüksek fiyat bizi ekonomik açıdan yoran bir şey. İkincisi yerli üretime yönelimi azaltıyor. Biraz önce yine
Hollanda ile İstanbul arasındaki fiyat farkını, kazanım farkını gösterdiler. Bu üzerinde dikkatli durulması gereken bir
tespit. Hastalıklarla iklime değişimine karşı mücadelede dayanıksızlar. Çünkü Türkiye’nin yerli ağacı değiller. Yerli türlere
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göre doğal olarak daha fazla suya ihtiyaçları var. Ve son yıllarda İstanbul’da bu ithal bitkiler sonrasında başlayan, ortaya
çıkan çok fazla sayıda hastalık var. Yeni böcek ve mantar hastalıklarını bizim coğrafyamıza getiriyorlar. Peki, başka ne
yapıyoruz? Yerli ve az su tüketen bitki üretim programını oluşturduk. Hem Ağaç AŞ ile, hem diğer üreticilerimizle bunu
paylaşarak, özellikle önümüzdeki 4 yıl boyunca ne üreteceklerini bilerek, kendi ekonomilerini düzenleyecekleri, yatırım
planlamalarını yapabilecekleri bir program gerçekleştiriyoruz. Listelerimiz bitti ve paylaşıma başlandı. Yine
İstanbulluların çok üzerinde durduğu bir konuya değinmeden geçmek istemedim. Budama konusunda çok düşünceler
var. Evet, ağaçların birçoğu yorgun görünüyor. Bu konuda daha doğru işleri nasıl yapabiliriz? Tartışıyoruz, uzmanların
fikirlerini alıyoruz, ama İstanbul’da yapılan tüm budama faaliyetlerini, diğer etkenlerden bağımsız da 
değerlendirmiyoruz. Bu, bugüne kadar yapılan çalışmalara haksızlık olacaktır. Beğenilmeyen ya da eleştirilen budama
çalışmalarının bir takım sebepleri var. Örneğin, ağaca verdiğimiz değerle ilgili bir konu bu. Ağaca verdiğimiz değer nedir
derseniz, biz ağaçları taşıyabiliyoruz. Ne yapabiliyoruz? “Burada kestik, onun sayısınca ağaç dikeriz” diyebiliyoruz. Bu
yaklaşımla geçmişte kaldırımları da ağacın dibine kadar getirebilmişiz. 

Ağaçların yaşaması için gereken ortam için tepe tacının izduş̈um̈u ̈kadar alan gereklidir. Bu bilginin bilinmemesi mum̈kun̈
değildir. Peyzaj mimarlığı ve orman mühendisliği bölümlerinde, hatta konuyla ilgili tüm diğer bilim alanlarinda önlisans
ve lisans düzeyinde bu bilgiler öğretilmektedir. En basit anlamda, statik kuralı, ağaç ne kadar kök yaparsa o kadar da
tepe tacı yapmalıdır. Aksi takdirde ağaç devrilir. Özetle mesleki eğitimleri almayan kişiler dahi betonla kaplanmış bir
ağacın gelişimine nasıl devam edeceği sorusunu aklına getirebilir. Bu durum bilgi eksikliğinden daha ziyade ağaca verilen
ahlaki değerlerle ilgilidir. “Ağaçların eşya gibi taşınacağı” düşüncesi, “kesilen ağaçlar kadar dikeriz” söylemlerini 
hatırlamak bu konudaki bakış açımızı anlamak açısından önemlidir. Oysa ağaçlar canlıdır ve canlı olarak davranılmalıdır.
Ağaçların canlı olarak görul̈duğ̈un̈e yönelik değerler bilimsel bilgi birikimimizde, felsefe anlayışımızda, dini anlayışımızda
ve sanat anlayışımızda açıkça görülmektedir. Bizim arkadaşlarımız da bu tip durumlarda şehir içinde sıkışmış kalmış
ağaçları ayakta tutmak için kuvvetli budamalar ve kök izini geçmeyecek şekilde sert budamalar yapıyorlar. Ve bu ciddi
eleştiriler alıyor, ama bunun tek bir boyutunun olmadığını bu vesileyle burada ifade etmek istedim. Sanıyorum değerli
bilim adamları ve meslek insanları da bu iki gün boyunca bu konuyu konuşacaklardır. 

Yine, bizim için koruların durumu çok önemli. Burada tartışılmasını arzu ettiğimiz bir diğer konu da bu. Özellikle çimle
kaplanmış olması, yine birçok aktivitenin korular içinde organize ediliyor olması, özellikle su tüketimi az olan ve fazla
su ihtiyacı olmayan yaşlı ağaçların kurumasına ve zarar görmesine sebep oluyor. Ciddi kayıplarımız var korularda. Bu
konuda İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi’nin değerli öğretim üyeleriyle işbirliği içerisindeyiz. Bir raporlama 
gerçekleştireceğiz. Daha sonra bu konuda da sizleri bilgilendirmeyi düşünüyoruz. 

Su yönetimi ve korunmasını önceleyen alanlarımız var. Çünkü İstanbul’da beş aydır bir alan üzerinde çalışıyoruz. Haliç’ten
başladık Karadeniz’e kadar giden bir alan. Burada, görmüş olduğunuz gibi birçok ekosistemden bahsedilebiliyor. 
Güneyden kuzeye doğru baktığımız zaman, deniz, akarsu, orman ekosistemi ve en son da kıyı ve gölet ekosistemine
kadar her türlü ekosistemi görebildiğimiz bir İstanbul’dan bahsediyoruz. Onun için burası çok önemli. Onun için hiçbir
müdahalenin yapılmaması gerekiyor. Peki, bunu yaparken ne yapıyoruz? Bu konuya daha önem veriyoruz. Kumul 
alanlarımızla beraber İstanbul’un plajlarını da çok ciddi bir anlamda çalışıyoruz. Yine Çevre Koruma Daire Başkanlığı’mızla
birlikte bu konuda önemli işler yapmayı planlıyoruz. İstanbullulara hem plajlarıyla, hem de kumul alanların tekrar 
canlandırılması konusunda, ekosistem açısından koruyacak önlemlerin alınması için faaliyetlerimizi yoğunlaştırdık.

Ekolojik sürdürebilirliği ve yaban hayatını destekleyen alanlar dediğimizde ise, bu tip alanların çokça bulunduğunu 
biliyoruz İstanbul’da. O konuda bize birçok e-mail, telefon geliyor. Bu konuda, gerçekten hassas ve kullanıcı katılımcı
tasarımlar yapıyoruz. Doğal su kaynaklarının ve rezervlerinin mutlaka korunması üzerine çalışıyoruz. Kuşlar başta olmak
üzere yaban hayatının yaşam ve üreme alanlarının mutlak korunması üzerinde öncelikli olarak duruyoruz. Kentsel tarım
alanlarımızı geliştiriyoruz. Doğa eğitim programları geliştirmeye başladık. 
Aydınlatma, İstanbul ekosistemi için önemli konularından biri. Enerji Yönetimi ve Aydınlatma Müdürlüğü’müzün 
yönettiği bir konu. Vandalizm endişesiyle oldukça yüksek aydınlatmalar kullanılıyor yeşil alanlarda. Bu, çok büyük 
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zararlara sebep oluyor. Birincisi tasarım ve insan ölçeği açısından çok sıkıntılı bir durum. Fakat esas önemlisini biz hep 
unutuyoruz. İnsanlarla beraber burada hayvanlar ve bitkiler yaşıyor. 24 saat boyunca aydınlık ortamda kalan bir bitkinin
sürekli fotosentez yapmasının ne anlama geldiğini düşünebiliriz. Ya da uyumak için veya yavrulamak için yer 
bulamayacak bir hayvanın neler yaşadığını düşünebiliriz. Onun için kriterler çerçevesinde ve dünya ölçeğinde bizim de
harekete geçmemiz gerek. Biliyorsunuz ben bir akademisyenim. Derslerde anlattığımız kriterler çerçevesinde tasarımın
gerçekleştirilmesi gerektiğine inanıyoruz ve bu yolda ilerliyoruz. Yaban hayatı demiştik. Her yaştan yaban hayatı 
gözlemcilerine imkân vermek istiyoruz. Onun için çok kıymetli yaban hayatı uzmanlarıyla çalışıyoruz. Özellikle hedef
yaş gruplarımız var. Gençleri o yaşta eğitirsek, onların bakış açısını değiştirebiliriz diye düşünüyoruz. 5-10 yaş arası
çocuklar için bir takım grup gezileri tasarlıyoruz ve bunu organize edecek arkadaşlarımızın hepsi gönüllü. Hepsi İstanbul’u
çok seviyorlar, hepsi çok değerli bilim insanları. Ve hepsi zamanlarını ayırarak çocuklarımızı eğitmek konusunda 
çalışıyorlar.  

Ve son maddemiz ‘ekonomik sürdürülebilirlik.’ Bu üç maddenin sonunda bu son maddemizin çok önemli olduğunu
düşünüyoruz. Doğru karar mekanizmalarıyla tüm yapım ve bakım faaliyetlerinin fiyat-fayda dengesi gözetilerek gerçek-
leştirilmesi gerekiyor. Çünkü kendi bahçemizi yapmıyoruz, İstanbul’a yeşil alanlar kazandırıyoruz. Ve bunun birçok kısıtı
olmalı. Dikkat edilmesi gereken birçok kriterinin olması gerekiyor.  Çok konuşulan üç konuya değinip sözlerime son
vereceğim. Uzattım biliyorum ama Daire Başkanlığı olarak yaptıklarımızı anlatmalıyız ki, bu iki gün boyunca gerçek-
leştireceğiniz tartışmalarda, bizim ne yaptığımızı ve neyi hedeflediğimizi bilmeli ve bize yol göstermelisiniz. 

Ekonomik sürdürülebilirlik açısından, Lâle önemli bir konu, çok sayıda bilgi alıyoruz. Biz ne yaptık? İki alanımızda da
Anadolu’da da Avrupa’da da gördüğünüz gibi geçen yılki oranlar kırmızıyla görünüyor, bu yıl sarıyla gösteriyoruz. Lâleyi
bu sene 28 milyondan 8 milyona indirdik. Gelecek sene için daha iyi bir programlama yapmayı düşünüyoruz. Yine 
Avrupa’da olduğu gibi, diğer örneklerinde olduğu gibi bizde de her noktada değil belli noktalarda lale alanları tasarla-
yarak, halkımızı orada lâleyle buluşturmanın daha doğru olduğu inancındayız. Hem ekonomik anlamda çok büyük bir
yük getiriyor hem de biraz önce ifade ettiğim gibi özellikle koru ve benzeri alanlarda ciddi sıkıntılara neden olabiliyor.
Bu konuda çalışmalarımız sürüyor. İlk hamle olarak bu sene böyle bir ekonomik ve ekolojik bir tedbir aldık. 

Yine bizim için sorunlu bir diğer alan TEM ve E5 kenarındaki abartılı karayolu peyzajı çalışmaları. Bu konuda da 
çalışmalarımız başladı. Biliyorsunuz İstanbulluların büyük bir kısmı tarafından da beğenilen ve emek gösterilmiş olan
bir takım çalışmalar var. Yapan arkadaşlarımız da büyük emek göstermiş durumdalar. Fakat gelinen noktada şunu değer-
lendirmemiz gerekiyor. Eğimli alanda çim kesimi ve bakımı oldukça zor bir şey. Eğimli alanda sulama yapmak su kaybına
neden oluyor. Su ne yapacak? Aşağıya doğru akacak. Aktığı zaman yukarıdaki çim kurur, aşağıdaki çim fazla sudan çürür.
Bundan dolayı da ne yapıyoruz? Daha fazla su veriyoruz. Kimin suyunu tüketiyoruz? İstanbul’un içme suyunu tüketiyoruz.
Eğimli alanlarda aşırı süsleme, bize bakım zorlukları getiriyor. Ayrıca biz derslerde anlatıyoruz, karayolu peyzajı açısından
hem şoförün dikkatini dağıtan, hem hava kirliliği ve ses bariyeri açısından arzu ettiğimiz özellikleri taşımayan alanlar
olarak ortaya çıkıyorlar. Ama ifade etmeye çalıştığım gibi en büyük sıkıntı bizim için ‘ekonomik olarak getirdiği yük’.

Ekonomik olarak yük getiren bir başka faktör daha var, yine kendi bahçemizde ya da özel alanlarımızda yapabileceğimiz,
fakat kentin içine sardığımızda yaklaşık geçen yıllık bakım bütçesi 25 milyon olan yeşil duvarlar ve saksıdaki çiçeklerimiz.
Bunlar da yine bizim için sıkıntılar oluşturan ve bakım zorlukları yaratan, trafikte zorluklar çıkaran ciddi bir engel olarak
duruyorlar. Onun için bunları da zaman içerisinde dönüştürmek istiyoruz. Ve mozaik sanatçılarımızla gerçekleştirdiğimiz
ilk dönüşüm çalışmamızı gösteren bu slaytla da konuşmamı bitirmek istiyorum. Mümkün olduğunca bakım zorlukları
olan alanları, bize çok fazla masraf getiren unsurları uygun şekilde dönüştürerek, ekonomik açıdan mantıklı, ekosistem
açısından sağlıklı, çocuk ve insan sağlığını önceleyen, engelsiz, yeşil bir İstanbul’u, toplumsal katılımla, hep birlikte,
sanatla ve insana ait tüm güzelliklerle buluşturarak ilerlemek istiyoruz.

Beni dinlediğiniz için çok teşekkür eder, saygılar sunarım. 
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Bugün burada medeniyetlerin başkenti İstanbul’umuzun
en önemli sorunlarından birini konuşmak için toplandık.
Yıllardır bu şehrin en çok tarihi yapıları ve yeşil alanları
tahrip edildi. Vizyonu, İstanbul ve insan sevgisi ile bizlere
yol gösteren, ışık tutan Büyükşehir Belediye Başkanımız
Sayın Ekrem İmamoğlu’nun katkılarıyla İstanbul Yeşil 
Alanlar Çalıştayı’nın ilkini gerçekleştiriyoruz. 

Çalıştayımızın amacı İstanbul’un kamusal yeşil alanlarının
nicelik ve niteliksel güncel durumunu ortaya koymaktır.
Bu şehrin kimliğini çıkarmak, sürdürülebilir dönüşüm-
lerinin gerçekleşmesine katkıda bulunmaktır.

Hedefimiz, kent içi yeşil alan miktarını ve kalitesini 
artırmak, insanlarımızın bu alanlara kolay ulaşmasını
sağlamak, kent kimliği içinde yeşil alanları homojen bir
yapıya kavuşturmaktır.

Bugün burada İstanbul’un geleceği için farklı görüşlerini
ortaya koyacak akademisyenlerimiz, bilim insanlarımız, STK’lar, üreticilerimiz var. En önemlisi sosyal medya, e-posta ve
kentin işlek alanlarında oluşturduğumuz fikrini söyle panolarıyla İstanbul halkının görüşlerini aldık. Başkanım, 
talimatlarınız doğrultusunda İstanbul halkının katılımını sağlamak için sosyal medya üzerinden 1 gün gibi kısa bir sürede 
İstanbul’da hangi ağacı görmek istersiniz diye sorduk. 78.000 kişi oylamaya katılım sağladı. 1. sırada erguvan, 2.  sırada
çınar, 3. sırada ıhlamur sonuçlarını aldık. Bunun devamında yine halkımıza İstanbul’da hangi bitki kokusunun ön plana
çıkmasını istersiniz dedik. Bu anketimizde 37.000 kişi katılım sağladı sonucunda 1. sırada ıhlamur çıktı. Bu ve benzeri
çalışmalarımıza talimatlarınız doğrultusunda devam edilecektir. Ayrıca “İstanbul Yeşil Alanlar Çalıştayı” kapsamında
şehrimizin en yoğun kullanılan Metro istasyonlarına “Fikrini Söyle” panoları yerleştirildi. 2.500 kişi bu panolara fikirlerini
yazarak bizlere iletti ve bunlar tasnif edilerek oransal dağılımları çıkartıldı. Diğer yandan çalıştay sekretaryamıza e-posta
kanalı ile yazılı öneriler geldi bunlarda tasnif edilerek öneri havuzumuza alındı. Çalıştay kapsamında Türkiye genelindeki
tüm paydaşlarımıza davetlerimiz yapıldı. Bunun sonucunda bugün burada 2 gün sürecek olan ve 14 oturumda Mevcut
durum, Suyun kullanımı, Kimlik oluşumu, Sürdürülebilirlik vb. 11 başlık altında 60 bildiri ile İstanbul’un yeşil alanları
her yönü ile tartışılacaktır. Bu çalıştay sonunda İstanbul’un gelecek yıllarına damga vuracak fikirlerin oluşacağından hiç
kuşkumuz yok. Çıkan sonuçları hem uygulayıcı olarak bizler değerlendireceğiz, hem de halkımızla paylaşacağız. 
Daha yaşanılabilir, doğa ile bütünleşik bir İstanbul hayalimizi hep birlikte gerçekleştireceğiz.

Bu kentin sorunlarını ortak akılla, katılımcı ve şeffaf bir şekilde birlikte çözeceğiz.

Sizleri rakamlara boğmak istemiyorum. Ancak, bilmenizi isterim ki, İstanbul Büyükşehir belediyesi olarak yaklaşık 70
milyon metrekare yeşil alanlar üzerinde çalışıyoruz. Bu alanların vatandaşlarımızın kullanımına hazır hale getirmek için
uzman bir kadro ile hizmet veriyoruz.

Geçmişte yeşil alanlarımıza çok değişik türlerde ağaçlar dikilmiş, ancak bu ağaçlar Kent kimliğini öne çıkaracak şekilde
planlanmamıştır. Bunun için önümüzdeki süreçte kent içi ağaçlar ile ilgili ağaç dönüşüm yol haritası çıkarılacaktır.
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Hedeflerimizden biri ve en önemlisi bundan sonraki uygulamalarda İstanbul’da yetişen doğal bitki türlerini kullanmaktır.
İhtiyacımız olan çiçeklerimizi ağırlıklı olarak İstanbul’umuzun köylerinde ki; kooperatiflerimize ürettiriyoruz. Yerli üretim
bizim için çok önemli. Göreve başlar başlamaz, İstanbul ve çevre illerimizdeki fidanlıkları ve ellerinde bulunan bitki 
türlerini tespit etmek için çalışma başlattık. Bizim üreticimizde olan bitkiyi kesinlikle ithal etmeyeceğiz. Hem köylülerimiz
bu şekilde topraklarını koruyup, sahip çıkacaklar, hem de bizi dışa bağımlılıktan kurtaracaklar. Belki de kooperatiflerimiz
aracılığı ile yetiştiricilerimiz ihracata da başlayacaklar. Sektörel verilere göre ülkemizin yıllık süs bitkileri ihracatı yaklaşık
75milyon dolar iken Hollanda’nın bitki ihracatından yılda 10 milyar euro ya yakın bir geliri olduğunu düşünürsek, bu
konuda ne kadar daha çok çalışmamız gerektiğini net olarak görüyoruz. Kamusal yeşil alanlarda zamanı satınalma adına
veya farklı sebepler ile ithal, boylu, yaşlı ağaçlar kullanılmıştır. Başkanım! sizin talimatınızla doğal ve yerli üretilmiş türler
kendi üreticimizden temin edilecektir. 

Ülkemiz maalesef deprem kuşağında ve bu gerçekle sık sık yüz yüze gelmektedir. Hiç şüphesiz parklarımız, yaşam 
vadilerimiz, kent ormanlarımız deprem anında en önemli toplanma alanları olacaktır. Deprem toplanma alanlarının bile
geçmişte imara açıldığına hep birlikte şahit olduk. Eğer kent içindeki yeşil alanlarımızı artırabilirsek, bu alanlar hem
çocuklarımız için nefes alacakları, oyunlar oynayacakları yerler olacak, hem de Allah korusun bir felaket anında kurtarıcı
alanlar rolünü üstlenecektir.

Gelecekte dünyamızın en büyük sorunu temiz su kaynakları olacak. İstanbul’un yıllardır yeşil alanlarını tahrip ederek
yapılaşmaya, nüfus artışına sebep olundu. Bunun önüne geçebilmek, yeşile ve suya sahip çıkmak en büyük hedefimiz
olacak. Bu konuda en büyük destekçimiz sayın belediye başkanımız ve halkımızdır. Geçmişte devlet yeşili ve ormanı 
korumak için çaba harcardı, günümüzde artık vatandaşlarımız yeşili ve ormanı devletten korumaya çalışıyor. Kaz Dağları
ve Kanal İstanbul buna en çarpıcı örnektir.

Peyzaj uygulamalarında, bundan sonra doğal, yerli üretim, ekstrem koşullara dayanıklı, abartıdan uzak, uzun ömürlü
bitkiler seçerek İstanbul’a yeni bir peyzaj kültürü oluşturmayı hedefliyoruz.

Yeni yeşil alanlar oluşturarak; boğazıyla, deniziyle, tarihiyle, sanatıyla, medeniyetlerin başkenti İstanbul’umuzu gelecek
nesillere daha yaşanabilir bir kent olarak aktarmak istiyoruz. 

Çalıştayın düzenlenmesinde bizlere bu fırsatı verdiği için Sayın başkanımıza, kıymetli akademisyenlerimize, sivil toplum
kuruluşlarımıza, katılım sağlayan tüm misafirlerimize özelliklede organizasyonda görev alan tüm çalışma arkadaşlarımıza
teşekkür ediyor ve konuşmamı ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün şu sözleri ile noktalıyorum:

“Vatan toprağı kutsaldır, kaderine terk edilemez…” 
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BEŞİKTAŞ İLÇESİ’NDE YEŞİL ALAN KALİTESİ BELİRLENMESİ ÜZERİNE 
BİR ARAŞTIRMA

Özet
Kentleşme ve endüstrileşme kent olgusunu değiştirmekte, hızlı nüfus artışı ile birlikte kişi başına düşen yeşil alan 
miktarları azalmaktadır. Hızlı nüfus artışı ve plansız kentleşme, kentlerde yaşayan insanların yaşam kalitelerinin 
bozulmasına ve çevresel sorunların artmasına neden olmaktadır. Bu nedenle, yaşam kalitesinin önemli bir göstergesi olarak
kabul edilen açık ve yeşil alanların kent yaşamındaki önemi de her geçen gün artmaktadır. Çalışmanın materyalini oluşturan
Beşiktaş İlçesi günümüz itibari ile bütünüyle bir kentsel yerleşim alanıdır. Konumu, yapılaşma yoğunluğu, parsel büyüklükleri,
ulaşım aksları, demografik ve sosyoekonomik özellikleri dikkate alındığında büyük ölçekli yeni yeşil alanların oluşturulması güç
iken, birbirinden bağımsız çok sayıda küçük ölçekli aktif yeşil alan oluşturulmakta ya da mevcut olanlar revize edilmektedir. Bu
çalışma kapsamında; Beşiktaş İlçesi’nde 23 mahallede yer alan toplam 942.085 m²’lik alana sahip 140 adet park; Park Değer-
lendirme Formu oluşturularak detaylı alt parametreler doğrultusunda incelenmiş ve elde edilen bulgular ile her bir park için
kalite puanı çıkarılmıştır. Ayrıca literatürdeki çeşitli tanımlamalardan ve sınıflandırmalardan yararlanarak, Beşiktaş İlçesi’ndeki
parkların büyüklüklerine, hizmet etki alanlarına ve içerdikleri fonksiyonlara göre bir değerlendirme yapılmış ve ilçeye özgü park
sınıflandırma türleri oluşturulmuştur. Sonuç olarak; Beşiktaş İlçesi’ndeki aktif yeşil alanların nitelik ve nicelik durumları temelinde
geliştirilmesine yönelik stratejik hedeflerin oluşturulması, yeşil alan kalitelerinin belirlenmesi ve bu alanlardan optimum düzeyde
yararlanmayı sağlayabilecek planlama, tasarım, uygulama ve bakım önerilerinin geliştirilmesi, rekreasyonel ihtiyacın 
karşılanmasına ve memnuniyetin arttırılarak yaşam kalitesinin yükseltilmesine katkı sağlayacaktır.

Anahtar Kelimeler: Kent, Yeşil Alan, Kalite, Planlama, Tasarım

A RESEARCH ON DETERMINATION OF GREEN AREA QUALITYIN BESIKTAS DISTRICT
Abstract
Urbanization and industrialization change the urban phenomenon and with the rapid population growth, the amount of green
areas per capita decreases. Rapid population growth and unplanned urbanization lead to deterioration in the quality of life of
people living in cities and increase environmental problems. For this reason, the importance of open and green spaces in
urban life, which are accepted as an important indicator of life quality, is increasing day by day. Besiktas district, which 
constitutes the material of the study, is a completely urban settlement area as of today. Considering its location, construction
density, parcel sizes, transportation axes, demographic and socioeconomic characteristics, it is difficult to create large-scale
new green areas, while many small-scale active green areas are created independently or the existing ones are revised. In this
study; 140 parks with a total area of 942.085 m² in 23 districts of Besiktas; The Park Evaluation Form was formed and examined
in accordance with the detailed sub-parameters and the quality score was obtained for each park with the findings obtained.
In addition, by making use of various definitions and classifications in the literature, an assessment was made according to
the size, service impact areas and functions of the parks in Besiktas district and park classification types, specific to the district,
were created. As a result; Establishment of strategic targets for the improvement of active green areas on the basis of quality
and quantity status of Besiktas District, determination of green area quality and development of planning, design, 
implementation and maintenance suggestions that will enable optimum utilization of these areas, will contribute to meeting
the recreational needs and increasing the quality of life by increasing satisfaction.

Key Words: Urban, Green Area, Quality, Planning, Design
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1. GİRİŞ
Bir kentin genel karakterini; mimari yapılar, açık alanlar ve bunların birbirleriyle olan ilişkileri oluşturur. Gelişmiş ülkelerde açık
alanların nitelik ve nicelikleri; yaşam kalitesinin bir göstergesi olarak kabul edilmekte ve kentsel yaşam koşullarının 
iyileştirilmesinde önemli rol oynamaktadırlar. Kentleşme ve endüstrileşme kent olgusunu değiştirmekte, hızlı nüfus artışı ile
birlikte kişi başına düşen yeşil alan miktarları azalmaktadır. Hızlı nüfus artışı ve plansız kentleşme, kentlerde yaşayan insanların
yaşam kalitelerinin bozulmasına ve çevresel sorunların artmasına neden olmaktadır. Bu nedenle, yaşam kalitesinin önemli bir
göstergesi olarak kabul edilen açık ve yeşil alanların kent yaşamındaki önemi de her geçen gün artmaktadır.

1.1. Açık-Yeşil Alan Kavramı
Kentsel açık alanların; giderek artan şehirleşmede, yaşam kalitesi için stratejik bir öneme sahip olduğu savunulmaktadır. Hava
ve su arıtma, rüzgâr ve gürültü filtreleme veya mikro iklim stabilizasyonu gibi önemli çevresel hizmetlerin yanı sıra kent 
sakinlerinin refahı için sosyal ve psikolojik hizmetler sunmaktadır (Chiesura, 2004).

Açık ve yeşil alanlar tüm ülkeler tarafından önemle ele alınan, araştırılan ve geliştirilerek geleceğe taşınmaya çalışılan önemli 
ekosistemlerdir.

30113 Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nde yeşil alan kavramı; “Toplumun yararlanması için ayrılan oyun bahçesi, çocuk bahçesi, 
dinlenme, gezinti, piknik, eğlence, rekreasyon ve rekreaktif alanları toplamı (Metropol ölçekteki fuar, botanik ve hayvan
bahçeleri ile bölgesel parklar bu alanlar kapsamındadır.)” şeklinde ifade edilmektedir.

Yeşil alanlar, ekolojik işlevleri ile kentlerde özellikle sanayi tesisleri ve motorlu taşıtlardan salınan ve hava kirliliğine yol açan 
gazların miktarını oksijen üretip dengeleyerek, toz ve zararlı gazların temizlenmesine yardımcı olarak havanın temizlenmesine
önemli katkıları olmaktadır (Ersoy, 2015).

Kentlerde yaratılan yeşil alanlar, ülkeden ülkeye, kentten kente önemli farklılıklar göstermektedir. Yeşil alanların gerek tipleri
ve gerekse içerikleri, yeşil alanlarda yer alan eylem biçimleri ve alansal büyüklükleri,

-Hizmet edilen nüfus büyüklüğüne, -Yerleşmenin özelliklerine,

-Topografya, toprak kabiliyeti ve bitki örtüsü gibi kentlerin doğal özelliklerine, -İklimsel koşullara göre değişmektedir 
(Ersoy 2015).

Kentsel açık alanlar; insan aktivitesi ve eğlencesi için tasarlanarak inşa edilen, halka açık erişilebilir mekanlar olarak 
tanımlanmaktadır. Bunlar büyük ölçekli parklar, mahalle parkları, topluluk bahçeleri, şehir meydanları, sokaklar ve alışveriş
merkezlerini içermektedir. Lynch (1981), bir açık alanın ancak erişilebilir olduğunda açık olabileceğini ortaya koymaktadır. Bu
tanımlamaya göre, çitle çevrili bir sahil bölgesi veya geceleri kilitli bir alışveriş merkezi kentsel açık alan değildir. Kentsel açık
alanın, basitçe “açık” ve “kapalı” olarak nitelendirilmesinin yerine, çok daha belirleyici olacak şekilde tanımlanmasının ve
sınıflandırılmasının bir yolu, erişilebilen ve erişilemeyen açık alanların ayrımını yapmaktan geçmektedir (Zube, Moore, 1987).

Kentsel yeşil alanlar, kent sakinlerine çok çeşitli faydalar sağlamakta ve çevresel, sosyal ve ekonomik perspektiflerden 
oynayabilecekleri çoklu roller nedeniyle sürdürülebilir bir kentsel gelişime katkıda bulunmaktadırlar (Salmon, Comacho,
Caldealas, 2014).

14.06.2014 Resmi Gazete’de yayımlanan ‘Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nde sosyal altyapı alanları başlığının altında yer
verilen yeşil alanlar; “Sosyal altyapı alanlarının birey ve toplumun kültürel, sosyal ve rekreatif ihtiyaçlarının karşılanması ve
sağlıklı bir çevre ile yaşam kalitelerinin artırılmasına yönelik kamu veya özel sektör tarafından yapılan eğitim, sağlık, dini, kültürel
ve idari tesisler, açık ve kapalı spor tesisleri ile park, çocuk bahçesi, oyun alanı, meydan, rekreasyon alanı gibi açık ve yeşil
alanlara verilen genel isimdir” şeklinde tanımlanmıştır. Bu yönetmeliğe göre hizmet etki alanı 500 m. olan Sosyal Açık ve Yeşil
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Alanlar kişi başına 10 m² olarak (Tablo 1) belirlenmiştir.

Birleşmiş Milletler Dünya Sağlık Örgütü ise istenmeyen çevresel etkileri hafifletmek ve diğer faydalarından yararlanmak için
kişi başına düşen kentsel yeşil alan miktarının en az 9 m² olmasını önermektedir.

1.2. Park Kavramı
Kentliye temel olarak doğayı ve rekreasyonu sunan parklar, tarih boyunca değişen dinamiklerin etkisiyle oluşturulmuş ve 
kullanılmışlardır.

Pamay’a göre park, ‘Halkın dinlenme, görme, gezme, spor yapma ve oyun oynama gibi çeşitli ihtiyaçları ile sağlığı için kent veya
kasabalar içinde kurulan yeşil sahalar’dır. Parklar halkın rekreasyon ihtiyacını karşılamak üzere şehir içinde küçük veya büyük 
boyutlarda tesis edilebilirler (Pamay, 1979).

Parklar, içerisinde birçok faktörü barındırırlar. Bitkiler, toprak, su, hava, renk ve koku, mevsimler, görünür ve duyumsal tecrübeler, 
ziyaretçiler vb. faktörler bir araya geldiklerinde karmaşık park sistemini biçimlendirirler (Yücel, 2005).

Kent parkları görsel olarak kentin bir parçası olan ve bölge parkına göre daha küçük ölçekli alanlardır. Kent halkının günlük 
kullanımı için rahatlıkla ulaşabilecekleri yerlerde planlanan ve yürüyüş, koşu, dış mekanda oturma, piknik yapma, oyun, vb.
gibi bireysel ya da grup eylemlerine olanak sağlayan alanlardır (Demir, 2004). Kent parkları; farklı kültürlerdeki ve 
sosyo-ekonomik sınıflardaki insanların bir araya gelerek doğa ile kaynaştıkları yerlerdir (Eşbah 2006).

Kent içerisindeki parkların sosyal, ekonomik ve ekolojik açıdan yaşanabilir bir çevre oluşturmaya katkıları literatürde oldukça
iyi açıklanmıştır. Parklar kent ortamının getirdiği baskıları biraz olsun hafifletecek rekreasyonel imkânlar sunarlar 
(Chiesura, 2004).

Kentlerde parkların ekolojik kalitelerinin objektif bir değerlendirilmesinin yapılması, mevcut durumun iyileştirilmesi ve ileride
kent ortamına habitat değeri yüksek olan açık alanların kazandırılması açısından önemlidir (Eşbah 2006). Kent parklarının 
planlanmasında hizmet edeceği insan sayısı ile birlikte arazinin büyüklüğü, morfolojik yapısı ve çeşitli tesislerinin inşasına 
uygunluğu da çok önemli rol oynamaktadır (Demir, 2004).

Yeşil alan gereksinimi ile nüfus büyüklüğü doğru orantılıdır. Yeşil alan gereksinimi nüfus büyüdükçe çeşitlenerek artar. Yeşil 
alanların ulaşılabilir mesafeler içerisinde dengeli dağılımı rekreasyonel ihtiyaçları karşılayarak, kent ekosistemine önemli katkılar
sağlamaktadır (Tepe, 2018)

“Parkların yüz ölçüm olarak miktarlarının artırılmasının yanı sıra, dağılımlarının dengeli, ulaşılabilirliklerinin uygun duruma 
getirilmesi ile içerdikleri fonksiyonların yeterli ve çağdaş öğelerle donatılması büyüm önem taşımaktadır”
(Altınçekiç, Erdönmez, 2001).

Tablo 1. Dünya Ülkelerinden Yeşil Alan Standartları (m²/kişi)

Kaynak: (Aksoy, 2001)
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Literatürdeki farklı tanımlamalar ve sınıflandırmalar çerçevesinde genel olarak parklar; büyüklüğüne göre en küçük ölçekli park
mahalle parkları olmak üzere sırasıyla mahalle parkları, semt parkları, kent parkları, bölge parkları ve milli parklar olacak şekilde
beş gruba ayrılmaktadır (Akdoğan, 1984).

Ülkelerin bulundukları konum, fiziksel ortam, peyzaj, demografik ve sosyoekonomik özellikleri parkı ve açık alan sisteminin
sınıflandırılmasında belirleyici faktörleri oluşturmaktadır. Her bir sistemde parklar ve açık alanlar, birbirine bağlı ve dengeli 
bir sistem oluşturmak için bireysel ve toplu olarak işlev gören çeşitli sınıflandırmalar altında tanımlanmaktadır. Bu sınıflandır-
malar her kente göre değişebileceği için yol gösterici olmaları amacıyla yapılmış olduğundan, her kent kendi ihtiyacı doğrul-
tusunda kendi park sınıflandırma türünü uygulamalıdır (Steiner ve Butler, 2007).

Ülkemiz ölçütlerine uygun park sınıflandırmalarının belirlenmesi, kullanım standartlarının oluşturulması ve alan kullanım 
kriterlerinin geliştirilmesi; parklarının planlamasını, tasarımını, sürdürülebilirliğini ve kalitesini korunmasına yardımcı olacaktır 
(Özkır, 2007).

Konu ile ilgili literatürde yer alan ulusal ve uluslararası yayın örnekleri incelendiğinde, çoğu kentin literatürdeki tanımlamalardan 
yararlanarak, parkların büyüklüklerine, hizmet etki alanlarına, içerdiği fonksiyonlara göre kendi yerel sınıflandırma türlerini 
oluşturdukları anlaşılmaktadır.

Çalışmanın materyalini oluşturan, Beşiktaş İlçesi’nin konumu, yapılaşma yoğunluğu, parsel büyüklükleri, ulaşım aksları, 
demografik ve sosyoekonomik özellikleri ile aktif ve pasif yeşil alanların büyüklükleri, işlevleri ve içerdikleri fonksiyon alanları
dikkate alınarak, literatürde yer alan standartlara göre, ilçenin park sınıflandırma türü belirlenmiştir (Şalikoğlu Girgin, 2020).

Tablo 2’de ki çizelgeye göre Beşiktaş İlçesindeki en küçük ölçekli park olan Komşuluk Parkları 0-1.000 m² alana sahip olmalıdır.
Hizmet etki alanı ise 500 m’dir. Mahalle Parkları ise 1.000-9.000 m² alana sahip olup, hizmet etki alanı maksimum 750 m’dir.
Semt Parkları 9.000-100.000 m² alana sahip olup hizmet etki alanı 750-1.000 m’dir. Kent Parkları ise, 100.000 m² ve üzeri alana
sahip olup, hizmet etki alanı 5.000-10.000 m’dir (Şalikoğlu Girgin, 2020).

21.yüzyıldan itibaren “kalite” kavramının kullanımı her mekanda yaygın bir şekilde artmaktadır. Küreselleşen dünyada iletişimin
ve teknolojinin hızlı bir şekilde gelişmesi bunun başlıca sebebi olarak kabul edilmektedir (İnceoğlu, 2007).

Kalite, ihtiyaçların karşılanmasına imkân veren toplam özelliklerdir. Bunlar, bireysel özelliklerle de ilişkilidir. Bu ilişkilerin bina
içinde veya dışında da dengeli olması gerekmektedir. (Burt, 1978).

Amerika Birleşik Devletleri merkezli “Kamusal Mekânlar için Proje Şirketi” PPS (Project for Public Spaces inc.) araştırma, eğitim,
planlama, tasarım önerileri ve teknik yardım sunan, kar amacı gütmeyen bir kuruluş olup, “Küçük Kentsel Mekanların Sosyal
Yaşantısı” kitabının yazarı olan William H. Whyte’ın çalışmalarını genişletmek için 1975 yılında kurulmuştur. 1000’in üzerindeki
kamusal mekan projesi tecrübesi bulunmaktadır. PPS (Project for Public Spaces inc.)’e göre başarılı kamusal mekânlar dört ana
işlevi yerine getirmelidir:

Tablo 2. Beşiktaş İlçesi Parklarının Sınıflandırması

Kaynak: (Şalikoğlu Girgin, 2020)
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“Erişim ve Bağlantılar; Amaç ve Aktiviteler; Rahatlık ve İmaj; Sosyalleşme” dir (PPS, 2000).

Geleceğin park modeli sürdürülebilir parklardır. Kamu yararı amacından uzaklaşmayan, rant alanlarına dönüşmeyen yeşil alanlar
gelecek nesillere de hizmet verebilir. Dolayısıyla yeşil alanların doğal varlığıyla, kuruluş amacına uygun bir şekilde korunup 
geliştirilmesi, yeni işlevlerle donatılması için planlama ve tasarım süreçlerine gereksinmeleri vardır (Özkır, 2007).

Kentsel imkanlar; sürdürülebilir, herkes için erişilebilir ve ekonomik olmalıdır. Yerel yönetimler, birincil ve ikincil olanakları doğru
harmanlayarak kent içinde, mahalle sakinlerinin ve geçici kullanıcıların ihtiyaçlarına uygun, anlamlı olanaklar yaratmalıdırlar 
(Şanal, 2018).

2. MATERYAL VE YÖNTEM
Çalışmanın materyalini oluşturan Beşiktaş İlçesi günümüz itibari ile bütünüyle bir kentsel yerleşim alanıdır. Konumu, yapılaşma
yoğunluğu, parsel büyüklükleri, ulaşım aksları, demografik ve sosyoekonomik özellikleri dikkate alındığında büyük ölçekli yeni
yeşil alanların oluşturulması güç iken, birbirinden bağımsız çok sayıda küçük ölçekli aktif yeşil alan oluşturulmakta ya da mevcut
olanlar revize edilmektedir.

Bu çalışma kapsamında öncelikle; Beşiktaş İlçesi’nin İstanbul İli’ndeki konumu, tarihsel gelişim süreci ve yeşil alan durumu 
incelenmiştir. Ayrıca 23 mahallede yer alan toplam 911.664,14 m²’lik alana sahip 140 adet park; Park Değerlendirme Formu
oluşturularak detaylı alt parametreler doğrultusunda incelenmiş ve elde edilen bulgular ile her bir park için kalite puanı
çıkarılmıştır

Park Değerlendirme Formu’ndaki planlama ve tasarım ilkeleri bölümünün var-yok analizi ile değerlendirilebilmesi için öncelikle
parkların park sınıflandırma türlerinin belirlenmesi gerektiğinden, literatürdeki çeşitli tanımlamalardan ve sınıflandırmalardan
yararlanarak, Beşiktaş İlçesi’ndeki parkların büyüklüklerine, hizmet etki alanlarına ve içerdikleri fonksiyonlara göre bir değer-
lendirme yapılmış ve ilçeye özgü park sınıflandırma türleri oluşturulmuştur.

Park Değerlendirme Formu’nda yer alan planlama ve tasarım ilkelerinin puanlama kısmındaki katsayı verisi ise 50 uzmana
yönelik 5’li likert ölçeğinde yapılan anket çalışmasına verilen cevaplar üzerinden ortalama yanıt değeri çıkarılarak 
oluşturulmuştur.

Tüm bu değerlendirmeler neticesinde, Beşiktaş İlçesi’ndeki aktif yeşil alanların nitelik ve nicelik durumları temelinde 
geliştirilmesine yönelik stratejik hedeflerin oluşturulması, yeşil alan kalitelerinin belirlenmesi ve bu alanlardan optimum düzeyde
yararlanmayı sağlayabilecek planlama, tasarım, uygulama ve bakım önerileri ortaya konulacaktır.

3. BULGULAR VE TARTIŞMA

3.1. Beşiktaş İlçesi Aktif Yeşil Alan Durumu
Beşiktaş İlçesi; İstanbul İli’nin bir ilçesi olup, Avrupa kıtasında yer almaktadır. Doğusundan İstanbul boğazı, kuzeyinden Sarıyer
ilçesi, batısından Şişli ilçesi, güneyinden ise Beyoğlu ilçesi ile çevrelenmiştir. Yüzölçümü yaklaşık 18 km² olup, İstanbul Boğazı’nda
kıyısının uzunluğu 8.375 m’dir. İlçenin tamamı kentsel alandır ve köy bulunmamaktadır. İlçenin nüfusu, 2018 ADNKS (Adrese
Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi-TÜİK) verilerine göre 181.087 dir.

Beşiktaş İlçesi, Bizans döneminde sur dışında yer alması nedeni ile yerleşik bir nüfusa sahip olmamıştır. Osmanlı döneminde 
İstanbul’un fethinden sonra yerleşimlerin sur dışına çıkmasıyla Beşiktaş Boğaziçi kıyılarında gelişen ilk yerleşim yeri olmuştur.

1990’lı yıllara gelindiğinde İstanbul’un yapılaşma yoğunluğu yüksek semtlerden biri haline gelmiştir. Bu yoğun yapılaşma kentsel
açık alanlara olan gereksinimi arttırmıştır. İlçe genelinde geçiş amacıyla kullanılan meydanlar, anıt ve çevreleri, alışveriş alanları
ve parklar yer almaktadır (Erdönmez, Çelik, 2016).
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İlçe nüfusunun diğer ilçelere göre az olmasına rağmen; konumu, topografik yapısı ve ticaret alanlarının yoğunluğundan dolayı,
günlük ve geçici kullanıcıların yoğunluğu oldukça fazladır. Günlük nüfus oranı, ilçe nüfusunun yaklaşık 10 katına çıkmaktadır.

Beşiktaş İlçesi’nin toplam mahalle sayısı 23 olup, bunlar; Abbasağa, Akat, Arnavutköy, Balmumcu, Bebek, Cihannüma, Dikilitaş,
Gayrettepe, Etiler, Konaklar, Kuruçeşme, Kültür, Levazım, Levent, Mecidiye, Muradiye, Nisbetiye, Ortaköy, Sinanpaşa, Türkali,
Ulus, Vişnezade ve Yıldız Mahalleleridir.

2017 verilerine göre; 959 adet sokak ve 40 adet ana arter bulunmaktadır. İlçedeki bina sayısı 16.878, işyeri sayısı ise 84.695’tir
(Beşiktaş Belediyesi Arşivi).

2012 TUİK verilerine bakıldığında ise ortaöğrenim ve üstü seviyede eğitim alanların oranı Türkiye’de % 34,6 iken Beşiktaş’ta bu
oran % 63,25’dir. Bu verilere göre Beşiktaş’ta ikamet eden kişilerin eğitim seviyesinin ülke geneline oranla yüksek olduğu sonu-
cuna varılmaktadır.

Beşiktaş İlçesi’nde toplam 911.664,14 m² alana sahip 140 adet park bulunmaktadır. İlçe’nin nüfus yoğunluğu ve yeşil alan var-
lığına bakıldığında kişi başına 5,03 m² aktif yeşil alan düşmekte olup, imar planlarında ve normlarda belirlenen 10m²/kişi
değerinin çok altında kalmaktadır. Toplam 23 mahallenin 2’sinde hiç park bulunmamaktadır.

Literatürdeki farklı tanımlamalardan yola çıkarak oluşturulan Beşiktaş İlçesi’ne özgü park sınıflandırma türlerine göre 
(Tablo 3); ilçede toplam 59 adet komşuluk parkı, 63 adet mahalle parkı, 17 adet semt parkı ve 1 adet kent parkı yer almaktadır.
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Tablo 3. Beşiktaş İlçesi Aktif Yeşil Alan Durumu

Kaynak: (Şalikoğlu Girgin, 2020)
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3.2. Beşiktaş İlçesi Parklarının Kalite Puanlarının Belirlenmesi

Tablo 4. Park Değerlendirme Formu-Sanatçılar Parkı Örneği

Kaynak: (Şalikoğlu Girgin, 2020)
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Beşiktaş İlçesi’nde yer alan 140 park için Tablo 4’te yer alan Park Değerlendirme Formu hazırlanmıştır. Söz konusu formda;
parkın bulunduğu mahalle, adres bilgisi, yapım yılı, projesi, güncel fotoğrafları, donatıları, sert zemin/yeşil alan miktarları 
belirtilerek, analiz parametrelerine göre de değerlendirmeler yapılmıştır. Ayrıca planlama ve tasarım ilkeleri bölümündeki alt
parametreler doğrultusunda her parkın değerlendirme puanı çıkarılmış ve park kalite puanı belirlenmiştir (Şalikoğlu Girgin,
2020).

Analiz Parametreleri bölümünde; parkın alansal büyüklüğü, park sınırlayıcılarının türleri, sert zemin malzemeleri, kullanım
yoğunluğuna göre bitkisel materyalin durumu, park sınıflandırma türüne göre hizmet etki alanında yer alan yapıların imar
fonksiyonu türleri, çevresel uyumluluk ile ilgili parkta yapılan uygulamalar ve parkın sürdürülebilirlik durumu incelenerek veriler
elde edilmiş ve Park Değerlendirme Formu’na işlenmiştir (Şalikoğlu Girgin, 2020).

Planlama ve Tasarım İlkeleri bölümündeki alt parametrelerin değerlendirilmesi ise Tablo 5 ve Tablo 6’te yer alan ölçütler doğrul-
tusunda yapılmıştır (Şalikoğlu Girgin, 2020).

Planlama ve Tasarım İlkeleri Formu’nda parklar, nitelik ve nicelik ölçütleri doğrultusunda değerlendirilmiş, elde edilen analiz
bulguları her bir park için Var (1)-Yok (0) puanı şeklinde ilgili forma işlenmiştir (Şalikoğlu Girgin, 2020).

Planlama İlkeleri Formu’nda parkların kentsel ölçekteki durumları değerlendirilmiştir. Alana Ulaşılabilirlik ve Erişilebilirlik
bölümünde parkı çevreleyen yolların standartlara uygunluğu, park yakın çevresindeki trafik güvenliğinin varlığı ve otopark
mevcudiyeti incelenmiştir. Dağılımın Homojenliği bölümünde ise parkın bulunduğu mahalledeki imar planında park olarak
ayrılan alanların hâlihazırda uygulanıp uygulanmadığı ve ilçeye özgü oluşturulan park sınıflandırma türlerine göre parkın 
bulunduğu mahallenin, belirlenen asgari koşulu sağlayıp sağlamadığı belirlenmiştir. Normlara Uygunluğu bölümünde parkın
bulunduğu mahalledeki kişi başına düşen yeşil alan miktarının normlarda belirlenen oranlara uygunluğu incelenmiştir. Yerleşim
Düzeyleriyle İlişkisi bölümünde ise parkı çevreleyen yapıların imar fonksiyonu durumu ve mahalle nüfusu yaş dağılımına göre
parkın uygun planlanıp planlanmadığı incelenerek bulgular elde edilmiştir. Elde edilen bulguların olumlu olması durumunda,
her park ilgili parametre bölümünden (1) puan, olumsuz olması durumunda ise (0) puan alarak değerlendirme tamamlanmıştır
(Şalikoğlu Girgin, 2020)
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Tasarım İlkeleri Forumu’nda parkların tasarım ilkeleri alt parametreleri doğrultusundaki durumları değerlendirilmiştir. Erişim
ve Bağlantılar bölümünde, parkın girişi, sirkülasyon ağı, okunabilirliği, işaretleme ve bilgi sisteminin varlığı, bağlantıların 
devamlılığı, yürünebilirliği ve elverişliliği incelenmiştir. Fonksiyon Alanları bölümünde ise parkın fonksiyon alanlarının yararlılık,
yerellik ve sürdürülebilirlik parametreleri temelindeki durumları incelenerek, özellikli olma ile aktif ve eğlenceli olma durumları 
değerlendirilmiştir. Konfor ve Kimlik bölümünde parkın güvenlik, bakımlılık, tarihi ve kültürel değerleri barındırma, yeşil alanların
nitelik ve niceliği, çekici ve ruhsal olma ile imalatlardaki işçilik ve dayanıklılık durumları incelenmiştir. Sosyalleşme Olanakları
bölümünde ise parkın tüm fonksiyon alanları ile birlikte ortak kullanılabilme, yöresel olma, davetkâr ve farklı olma, iyi yönetilme
ve çeşitliliği sağlama parametreleri doğrultusunda durumları tespit edilmiştir. Elde edilen bulguların olumlu olması durumunda,
her park ilgili parametre bölümünden (1) puan, olumsuz olması durumunda ise (0) puan alarak değerlendirme tamamlanmıştır 
(Şalikoğlu Girgin, 2020).

Tablo 5. Planlama İlkeleri Formu-Sanatçılar Parkı Örneği

Kaynak: (Şalikoğlu Girgin, 2020)
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İlçedeki her park için yapılan değerlendirmelerde; Planlama ve Tasarım İlkeleri Formu’ndan elde edilen puanlar topla-
narak Park Değerlendirme Forumu’ndaki ilgili alanın puan sütununa aktarılmıştır. Park Değerlendirme Formu’ndaki 
katsayı sütununda belirtilen katsayılar ise araştırmanın yürütüldüğü alana ilgi duyan 50 kişilik uzmana uygulanan anket
çalışmasından elde edilen veriler doğrultusunda oluşturulmuştur. 5’li likert ölçeği yöntemi ile uygulanan anket çalış-
masında uzmanlara (Tablo 7), planlama ve tasarım ilkeleri açısından parklardaki kalite kriterlerini ölçmeye yönelik 3
ana başlık altında toplam 31 soru yöneltilmiştir (Şalikoğlu Girgin, 2020).

Tüm bu değerlendirmeler ve puanlamaların tamamlanmasının ardından, ilçedeki her park için Park Değerlendirme 
Formu’ndaki “Toplam Sonuç” puanı çıkarılmıştır. Parkların analiz parametreleri ile planlama ve tasarım ilkeleri 

Tablo 6. Tasarım İlkeleri Formu-Sanatçılar Parkı Örneği

Kaynak: (Şalikoğlu Girgin, 2020)
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doğrultusunda kalite puanlarının elde edildiği bu veriler Tablo 8-Tablo 9 ve Tablo 10’da belirtilmektedir 
(Şalikoğlu Girgin, 2020).

Tablo 7. Uzman Anketi Değerlendirmesi-Ortalama Yanıt Tablosu
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Tablo 8. Beşiktaş İlçesi Parklarının Kalite Puanları
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4. SONUÇ VE ÖNERİLER
Yaşam kalitesinin göstergesi olarak kabul edilen açık ve yeşil alanların kent yaşamındaki önemi her geçen gün artmakta ve bu
alanların önemli bir parçasını kentlerdeki parklar oluşturmaktadır.

Bu çalışma kapsamında Beşiktaş İlçesi’nde yer alan parklar, ilçenin yeşil alan kalitesinin belirlenmesi adına, kalite kriterleri açısın-
dan incelenmiş ve detaylı analiz parametreleri doğrultusunda kalite puanları çıkarılmıştır. Elde edilen değerlerin olumlu ve
olumsuz sonuçları; analiz parametreleri ile planlama ve tasarım ilkeleri doğrultusunda, Beşiktaş İlçesi aktif yeşil alanlarının
geliştirilmesine yönelik yol gösterici olarak, eksikliklerin giderilmesine ve yaşam kalitesinin yükseltilmesine katkı sağlayacaktır.

Yeşil alan kalitesi değerlendirilecek alanlar için yapılacak detaylı analizlerde; kalite kriterleri temel de aynı olsa da değişkenlik 
gösterebileceğinden, birbirinden farklı alanlarda yapılacak çalışmalarda değişken parametreler dikkate alınmalı ve her alanın
kendine özgü yerleşim dokusu ve yerel özellikleri doğrultusunda incelemeler tamamlanmalıdır.

Sürdürülebilir şehirler yaratmanın yolu kentsel açık ve yeşil alanlara verilen önemden geçmektedir. Bu alanların sağladığı 
çevresel, ekonomik ve sosyal faydalar kentlerde yaşayan kullanıcıların memnuniyetini arttırmaktadır. Bu çalışma kapsamında
Beşiktaş İlçesi parklarında yapılan değerlendirmeler ve elde edilen sonuçlar, örneklem kabul edilerek, İstanbul’un tüm

İlçeleri için uygulanabilir analiz altlıkları oluşturmaktadır. Bu doğrultuda yapılacak analizler ve değerlendirmeler neticesinde;
İstanbul kentinin yeşil alan kalitesi belirlenip, bu alanlardan optimum düzeyde yararlanma sağlayacak planlama ve tasarım
önerileri geliştirilebilir ve yaşam kalitesine etkileri de değerlendirilebilir olacaktır.
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OTOYOL BİTKİLENDİRMELERİNE İLİŞKİN ARAŞTIRMALAR: 
İSTANBUL ÖRNEĞİ

Özet
İnsan ile doğa arasındaki ilişkilerin kurulmasında en etkili peyzaj elemanı olan yollar ve beraberinde gelen peyzaj düzenleme
çalışmaları doğanın korunmasına, peyzaj planlaması açısından yaklaşımı zorunlu hale getirmiştir. Estetik görünüşten, trafik
güvenliği ve çevre korumaya kadar pek çok farklı amaç için kullanılan bitki materyalinin içinden geçtiği peyzaj ile uyumu oldukça
önemlidir. Bu sebeple karayolu peyzaj planlama çalışmalarında kent ekosistemine uygun bitki kullanımı, hem doğal peyzajın
korunması ve onarılmasını hem karayolunun güvenlik ve estetik gibi özelliklere sahip olmasını sağlayacaktır.
Çalışmada Marmara bölgesinde yetişen doğal bitkiler ile ilgili çalışmalar incelenmiş ve yeşil alanları sürdürülebilir kılan doğal
bitki örtüsü kullanımı, su etkin peyzaj tasarımı gibi yaklaşımlar ile İstanbul’un doğal iklimine ve kent kimliğine uygun bitkilendirme 
yapılmasına olanak sağlayacak aynı zamanda karayolu peyzaj planlaması kapsamında da kullanılabilecek listeleri oluşturul-
muştur. Bitkilerin kirli hava koşullarına dayanıklılığı, su tüketimleri gibi parametrelerde dikkate alınmış ve kurakçıl bitkiler liste
üzerinde ayrıca işaretlenmiştir.
İstanbul’da karayolu peyzaj planlaması kapsamında yapılan güncel bitkilendirme uygulamaları İstanbul O-1, O-2 
otoyolları ve bazı bağlantı yolları üzerinde bulunan peyzaj düzenlemeleri üzerinden incelenerek bu alanlarda kullanılan bitki
listeleri oluşturulmuş ve anket çalışması yapılmıştır. Yapılan anketler ile bitkilerin ekolojik, işlevsel ve görsel açıdan değer-
lendirilmesi yapılmış, değerlendirmeler ve ilk aşamada oluşturulan listeler ışığında mevcut bitkilendirmeler ile ilgili sorunlar
belirlenerek, çözümlerine yönelik öneriler getirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: karayolu, doğal bitki örtüsü, karayolu peyzaj planlama, otoyol bitkilendirmesi, otoyol peyzaj tasarımı. 

RESEARCHES AS TO HIGHWAY PLANTING: CASE OF ISTANBUL
Abstract
Roads, which are the most effective landscape element in establishment of the relation between human beings and nature,
and landscaping works carried out with them have made it mandatory to approach protection of the nature in terms of 
landscape planning. The harmony of the plant material which is utilized for many different purposes in terms of ecological,
functional and aesthetic aspects with the landscape in which it is included is very important. Therefore, utilization of plants in
harmony with the urban ecosystem in highway landscape planning works will both ensure the protection and restoration of
the natural landscape in addition to providing the safety and aesthetics of the road.
Studies conducted on the natural plants grown in the Marmara region were examined in addition to the use of natural 
vegetation which makes green spaces sustainable, approaches such as water efficient landscape design and subsequently lists
which will provide the opportunity to make planting in harmony with Istanbul's natural climate and urban identity and at the
same time which can be used within the scope of the highway landscape planning were formed. Parameters such as the 
resistance of plants to polluted weather conditions and water consumption were taken into consideration and xerophytic
plants were also marked on the list.
The current planting practices performed within the scope of highway landscape planning in Istanbul were examined through
the landscaping arrangements conducted on the Istanbul O-1, O-2 highways and some connection roads, and the plant lists
utilized in these areas were formed and a survey was conducted. Ecological, functional and visual evaluations of the plants
used in the green spaces were made by the surveys conducted and problems available as regards current vegetations were
determined by virtue of the lists created at the first stage and proposals regarding solutions were brought forward.

Keywords: highway, natural vegetation, highway landscape planning, highway planting, highway landscape design
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1. GİRİŞ
Yoğun kentleşme ve ulaşım olanaklarının giderek artması ile açık yeşil alanlara olan ihtiyaç artmıştır (Başal, 1979) . Kentler için-
deki ağaçlandırılmış yollar diğer yeşil alanlarla birlikte şehirlerin açık yeşil alanlarından sayılmaktadır (Aksoy, 2001). Ancak
doğanın korunmasına, peyzaj planlaması açısından yaklaşımla yol; içinden geçtiği peyzajı bölmekten çok, onunla bütünleşen
bir plan elemanı olma niteliği kazanabilir (Başal, 1979) Karayollarındaki peyzaj düzenleme çalışmalarında bitki materyali estetik
görünüşten, trafik güvenliği ve çevre korumaya kadar çok farklı amaçlar için kullanılır (Köseoğlu, 1980). Bitkilendirmede uyulacak
bir takım esaslar, yol yapımı nedeniyle bozulan doğanın onarılmasında, karayolunun peyzajla estetik bir bütün oluşturmasında
önemli işlev görecektir. Bitki materyalinin doğru kullanımıyla sağlanacak yararların yanı sıra yanlış kullanımlarının yol açacağı
tehlike ve zararlar da unutulmamalıdır (Altınçekiç ve Altınçekiç, 1999). Karayolları peyzaj düzenleme çalışmalarında yapılacak
bitkilendimelere ilişkin esaslar aşağıdaki şekilde sıralanabilir;

Karayolunun geçeceği güzergâhtaki mevcut bitki örtüsünün korunması ve yapılacak bitkilendirme ile tamamlanması gerekir,
özellikle endemik türler varsa bunların saptanmasına ve korunmasına ayrı bir önem verilmelidir (Selimoğlu, 1994). Bitki türü
seçilirken, öncelik doğal bitki örtüsündeki türlere verilmeli, yapılacak bitkilendirme, karayolu güzergâhının içinden geçtiği çevre
peyzajının genel karakterine uygun olmalıdır Karayollarının kazı ve dolgu alanları ile materyal alma yerlerine, bitkilendirme
öncesi bitkisel toprak getirmek yerine, öncü bitkiler ile biyolojik ortamı geliştirici ve besince zayıf ortamlara dayanıklı türlerin
getirilmesi, ekonomik bir yaklaşım olarak düşünülmelidir (Altınçekiç ve Altınçekiç, 1999).

Yolun proje hızı, güzergâhı,  paralelizm,  kazı  - dolgu işlemleri, yol geometrik standartları ve bitkilendirme tekniği yol ile çevre
peyzajı arasındaki ilişkileri etkileyen önemli planlama elemanlarındandır (Koç, 1979). Yapılacak bitkilendirmenin ölçüsü projenin
hızına uygun olmalıdır. Oluşturulacak gruplardaki bitki adetleri daha büyük tutulmalı, her bir türden çok sayıda kullanılmalıdır
(Özgüç, 1999). Refüjlü karayollarında özellikle orta refüj dar ise tek bitki türünden oluşan ağaçlandırmalardan kaçınılmalıdır.
Zikzaklı bir bitkilendirme tekniği ideal olanıdır. Çoğunlukla çalı ve yer örtücü bitkiler kullanılmalıdır (Akdoğan, 1967).

Karayollarında sinyal etkisi amacıyla değişik yükseklik ve yoğunluktaki bitkilerin kullanılması gereklidir. Örneğin, doğal peyzaj
içinden geçen yolda yapılandan farklı bir bitkilendirme ile yerleşim alanları vurgulanabilir. Yine kavşak, köprü, üst geçit gibi 
yerlerde yapılacak farklı karakterdeki bitkilendirmeler, yolu kullananlara önceden haberdar edici etki yaratmaktadır 
(Altınçekiç ve Altınçekiç, 1999).

Karayollarında yapılacak bitkilendirmeler estetik bir kalite (dikkati belirli bir noktaya çekmek, arazinin jeomorfolojik bazı 
özelliklerini belirginleştirmek, güzel görünümler için çerçeve oluşturmak v.b.) taşımak zorundadır (Akdoğan, 1967).

Özellikle yol kenarı ve orta refüj bitkilendirmelerinde trafiğin neden olduğu toz ve zehirli gazlara karşı dayanıklı türler seçilmeli,
özellikle yerleşim alanları yakınlarında bu zararlar bitki perdeleriyle önlenmelidir (Altınçekiç ve Altınçekiç, 1999). Toza karşı 
oluşturulacak yeşil perdelerde yapraklı bitkilerin seçilmesi olumlu etki yapacaktır. Boylu ve sık tepe yapan türlerle oluşturulması
gereken gürültü perdelerinin genişliği, gürültü enstansitesine göre 6-30 m. arasında değişmektedir (Ürgenç, 1998).

Karayollarını rüzgârdan korumak için oluşturulacak bitki perdeleri, rüzgâr yönüne dik ve tesviye eğrilerine paralel olarak 
konumlandırılmalıdır. Kar için oluşturulan bitki perdeleri ise yoldan 20-25 m. uzaklıkta tesis edilmelidir. Bu bitkisel perdelerin,
yoldan görüş alanı içerisine giren peyzaj güzelliklerini kapatmamasına özen gösterilmelidir (Altınçekiç ve Altınçekiç, 1999).
Karayolu boyunca yer alan endüstri alanları, kum, taş, çakıl ocakları, bakım istasyonları gibi peyzajın görünümünü bozan 
alanlar da bitkilerle perdelenmelidir.

Ayrıca karayolu ve otoyol peyzaj düzenleme çalışmalarının sulama, gübreleme, budama ve malçlama gibi bakım çalışmalarının, 
bitkilerin sağlıklı ve uzun ömürlü olmaları ile kendilerinden beklenen işlevleri yerine getirmelerinde önemi büyüktür. Bu nedenle
bakım ve koruma çalışmaları da en az yapım çalışmaları kadar üzerinde önemle durulması gereken konulardır 
(Altınçekiç ve Altınçekiç, 1999).
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2. MATERYAL VE YÖNTEM
Konunun belirlenmesinde ve araştırma alanının seçilmesinde karayolları bitkilendirmesinin öneminin yanı sıra İstanbul 
otoyollarında güncel (2015-2016 yıllarında) ve yoğun bitkilendirme çalışmalarının olması etkili olmuştur. Bu kapsamda İstanbul
ilindeki O-1  (Barbaros-Altunizade arası)  otoyolu,  O-2 (Levent-Batı Ataşehir arası) otoyolu ve bazı bağlantı yollarında 
gerçekleştirilen güncel bitkilendirme çalışmalarının (2015-2016 yıllarında) değerlendirilmesi bu araştırmanın konusunu 
oluşturmuştur (Şekil 1, 2).

2.1. Arazi Çalışması
Bu bölümde O-1 (Barbaros-Altunizade arası)  Otoyolu ve O-2  (Levent-Batı Ataşehir arası) Otoyolu ile bazı bağlantı yolları farklı
mevsimlerde gözlemlenerek özellikle güncel bitkilendirme çalışmalarının olduğu alanlar fotoğraflanmış ve bitki örnekleri 
toplanmıştır. Bitkilerin çiçeklenme ve renklenme dönemlerini de görmek için farklı mevsimlerde bu gözlemler tekrarlanmıştır.
Alanda yapılan gözlemler,  çekilen fotoğraflar ve toplanan bitki materyali ile bunlar üzerinde yapılan incelemeler ve konu
hakkında uzmanların görüşleri alınarak bitki taksonları saptanmıştır. Daha sonra çalışma alanında bulunan bitki listeleri oluştu-
rulmuş ve bu türler bitkilendirme tasarımına ilişkin olarak değerlendirilerek mevcut kullanımların olumlu ve olumsuz yönleri
değerlendirilerek ortaya konulmuştur.  

2.2. Anket Çalışması
Bu bölümde üç bölüme ayrılan araştırma alanında her bölümden farklı peyzaj uygulama örnekleri belirlenmiştir.  Araştırma
alanında çekilen fotoğraflar ve yapılan yerli ve yabancı literatür araştırmaları yardımı ile 19 sayfadan oluşan anket soruları
hazırlanmıştır.  Ardından bitki ve bitki kullanımını estetik, işlevsel, ekonomik ve ekolojik açılardan daha da iyi değerlendirebileceği
düşünülen ve İstanbul’da yaşayan veya eğitim gören Peyzaj Mimarlığı bölümü dördüncü sınıf öğrencilerine, Peyzaj Mimarlarına
ve Peyzaj Mimarlığı bölümü yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile Peyzaj Mimarlığı Bölümleri öğretim elemanlarına anket
soruları yöneltilmiştir. Yapılan 100 anket çalışmasında kullanıcılara yöneltilen sorulara verilen cevaplar doğrultusunda alandaki
güncel bitlendirme uygulamalarına ilişkin değerlendirmeler yapılmış ve öneriler getirilmiştir.  

Yapılan anketler sonucunda elde edilen verilerin değerlendirilmesinde SPSS paket programı kullanılmış, tüm sorular yüzde ve
sıklık durumlarına göre değerlendirilmiştir. Ayrıca anlamlı ilişki çıkabileceği beklenen sorular çaprazlanarak değerlendirme
yapılmıştır. Anket soruların çaprazlanması aşamasında Khi-  Kare  (x²)  bağımsızlık testi uygulanmıştır.  Güven düzeyi %5 lik bir
yanılgı payıyla p ≤ 0.05 alınmıştır. Elde edilen tüm veriler,  Microsoft Office Excel ve Microsoft Office Word programlarında 
oluşturulan tablo ve grafiklerle desteklenerek açıklanmıştır.  

Şekil 1: Araştırma Alanının Konumu Şekil 2: Araştırma Alanı
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2.3. Araştırma Alanının ve Bitkilendirme Çalışmalarının Değerlendirilmesi
Bu bölümde araştırma alanındaki güncel bitkilendirme çalışmalarının uygunluğu ekolojik, fonksiyonel ve işlevsel yönden 
değerlendirilmiştir. Bu amaçla arazi çalışmalarından elde edilen veriler ile anket sorularının değerlendirilmesi ile elde edilen
veriler birlikte kullanılmıştır. 

3. BULGULAR
Bu bölümde çalışma alanında kullanılan ve teşhis edilen bitki tür ve taksonları listelenmiştir (Tablo 1). Kullanılan bitkilerin
ekolojik uygunluğu,  görsel ve işlevsel fonksiyonları değerlendirilerek bitki türlerinin seçiminde ve kullanımında gereken ilkeler
belirlenmeye çalışılmıştır. Ardından yapılan uzman anketlerinin sonuçları verilmiştir.

3.1. Kullanılan Bitki Taksonları
Tabloda yer alan bitkiler gerek daha önceki yıllarda yapılan gerekse son yıllarda gerçekleştirilen bitkilendirme çalışmalarında
kullanılan bitki taksonlarından oluşmaktadır (Şekil 3,4,5,6,7,8). Tablolarda *işareti ile belirtilen bitki taksonları son yıllarda
gerçekleştirilen bitkilendirme çalışmalarında kullanılan bitki taksonlarıdır.

Şekil 3, 4: Ümraniye köprülü kavşağı-Anadolu otoyolu köprülü kavşağı peyzaj düzenlemesi 

Şekil 5, 6: Levent- FSM arası peyzaj düzenlemesi (Foto: H.Türkdoğdu)

Şekil 7: FSM Köprüsü-Kavacık kavşağı arası Şekil 8: Altunizade Dikey Bahçe örneği (Foto: H.Türkdoğdu)

¹http://www.anadoluparkbahceler.com/fotogaleri.php?albüm  [Ziyaret Tarihi: 24 Eylül 2019] 
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3.2. Araştırma Alanındaki Bitki Taksonlarının Çevre Koşullarına Uygunluğu 
Ürgenç, (1998) tür seçiminde türlerin doğal yetişme ortamı isteklerinin dikkate alınmasını vurgulamış ve kentlerde seçilecek
türlerin o yörenin iklim ve toprak şartlarının yanı sıra kentin kendine has yetişme ortamına da uygun olmasının şart olduğu 
üzerinde durmuştur. Örneğin hava kirliliğinin yoğun olduğu yörelerde herdem yeşil kalın yapraklı ağaç türleri daha dayanıklı
kabul edilmekte, yapraklarını kışın döken ağaçlar ise iğne yapraklı ağaç türlerine göre daha az duyarlı bulunmaktadır. Bu açıdan
kirlilik oranı artıkça seçimde bu kurala özen gösterilmelidir.

Aslanboğa, (2002)’ ye göre doğaya yakın kavramı göreceli bir kavramdır ve bu hedefe ancak yaklaşık olarak ulaşılabilir.  Doğaya
yakın gelişen bitki örtüsü ancak kendiliğinden oluşur. Bir bitkilendirmenin doğaya uygun yapıya kavuşması için; yöreye uyum
sağlamış yerli ağaç türlerinin kullanılması, bir bakıma potansiyel doğal vejetasyonun yerleşmesinin teşviki, dolayısıyla yerli 
faunaya yaşam ortamı hazırlanması,  bakım önlemlerini en aza indirmek ve bitkiler arasındaki rekabet faktöründen yararlanmak,
odunsu bitkileri bütünler nitelikte alana kendiliğinden yerleşen otsu bitkilerin korunması gerekir.

Doğaya yakın bir planlama yapılması için alanda doğal olarak yetişen bitki tür ve taksonlarının bilinmesi gerekir. Bu konuda
Pamay, (1972)’ nin hazırlamış olduğu İstanbul Boğaz köprüsü çevre yolları ve civarı florası ile Avrupa yakası Ortaköy Zincirlikuyu
arası ve Zincirlikuyu çevresindeki mevcut ağaç ve çalılar ile otsulardan oluşan tablolar incelenmiş ve Ürgenç, (1998) tarafından
hazırlanan kent yolları için uygun olarak nitelenen ağaç türlerinden sadece uygun ve çok uygun olan türlerden oluşan bir tablo
hazırlanmıştır (Türkdoğdu, 2016).

Orçun, (1975)’in şehir sentrumunda kirli hava şartlarına dayanıklı yapraklı ağaç ve ağaçcıklar listesi ile Ürgenç, (1998)’  in kirli
hava şartlarına dayanıklı ağaç, ağaççık ve çalı türleri listesi ve Marmara Bölgesinde yetişen ve yetiştirildiği saptanan bitki listesi
çakıştırılarak aşağıdaki öneri bitki listesi hazırlanmıştır. Barış, (2014) ve Çakıroğlu, (2011)’ in kurakçıl peyzaj bitkileri listesi dikkate
alınarak alanda kullanılması önerilen bitki listesi üzerinde kurakçıl peyzaja uygun bitkiler de belirlenmiştir  (Tablo 2, 3).
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Bitki taksonlarının seçiminde uyulması gereken temel kural; yörenin doğal bitki türlerinin kullanılması olup, uzun yıllardır o 
yöreye uyum sağlamış olan, toz ve kirli hava koşullarına dayanıklı ayrıca böcek ve mantar hastalıklarına dirençli bitkiler şeklinde
olmalıdır.

Tüm bu veriler ışığında araştırma alanındaki bitkilendirme çalışmalarında kullanılan taksonlar ekolojik uygunluk açısından 
incelendiğinde Photinia x fraseri Dress ‘Red Robin Nana’ gibi ithal bitki taksonlarının, Cedrus atlantica (Endl.) Manetti ex Carrière
‘Glauca’ gibi kirli hava koşullarına ve egzoz gazlarına duyarlı bitkilerin kullanıldığı görülmüştür. Ayrıca su fakiri ülkeler içerisinde
yer alan bir ülke olmamıza rağmen az su isteyen bitki taksonlarının seçilmediği (Phormium tenax taksonları) (Şekil 9), böcek ve
mantar hastalıklarına dayanıklı tür ve taksonların seçilmediği (Photinia x fraseri taksonları,  Euonymus japonicus taksonları) 
görülmektedir (Şekil 10).

3.3. Bitkilendirmelerin İşlevsel Değerlendirilmesi
Karayolu bitkilendirmesinin işlevsel fonksiyonlarını trafik tekniği yönünden, kent sağlığı yönünden ve inşaat tekniği yönünden 
değerlendirebiliriz. Bitkiler kent sağlığı yönünden; kent iklimini iyileştirme, gürültüyü azaltma gibi işlevlere sahiptir.
Mevcut bitkilendirme çalışmaları incelendiğinde toprak stabilizasyonunu sağlama,  toz ve gürültü engelleme, yolun yeşil
görünümünü artırma, sürücünün dikkatini dağıtmama, karayolu ile çevre peyzajı arasındaki ilişki ve uygunluğu sağlama,  köprü
kavşak vb. yerlerde sinyal etkisi oluşturma gibi işlevleri karşılamaktan uzak olduğu, Tablo 1’de yer alan bitki tür ve taksonları
işlevsel açıdan incelendiğinde hem kitlesel ölçü hem boyut anlamında karayolları bitkilendirmelerinde değerlendirilmesi gereken
trafik tekniği açılarından yeterli işlevsellikten uzak oldukları görülmektedir.

3.4. Bitkilendirmelerin Görsel Değerlendirilmesi
Araştırma alanı olarak seçilen yol güzergâhlarındaki güncel bitkilendirme çalışmaları görsel açıdan ele alındığında da karayolunun

Şekil 9, 10: Acıbademde yamaç peyzaj düzenlemesi  (Foto: H. Türkdoğdu)
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çevre peyzajı ile uygunluğu ve bütünleşmesini sağlama, kapatılması gereken kısımların perdelenmesi, vurgulanması gereken
yerlerin belirtilmesi,  yolu iyi bir görüş hattına sahip kılma, güzel görünümler için çerçeve oluşturma gibi işlevleri yeterince
yerine getiremediği belirlenmiştir.

3.5.Anket Çalışmasına İlişkin Bulgular
Katılımcılara araştırma alanını daha önce kullanıp kullanmadıkları, ne sıklıkla kullandıkları, araştırma alanının peyzaj 
düzenlemesi ile ilgili önemli görülen sorunların neler olduğu, güncel bitkisel düzenlemelerin İstanbul kent kimliğine katkısının
olup olmadığı,  varış ve karar noktalarında (kavşak vb. yol bağlantılarında) görsel güçlük olup olmadığı sorulmuş ve aşağıdaki
sonuçlara ulaşılmıştır. Araştırma alanı katılımcıların %94’ü tarafından kullanılmakta %6’sı tarafından ise kullanılmamaktadır.
Yolu kullanmadığını belirten katılımcılar metro, tramvay, marmaray gibi toplu taşıma araçlarını ve deniz ulaşımını yoğunlukta 
kullandıklarını belirtmiştir.

Katılımcıların %37’si alanı ayda bir kere veya daha az kullandığını, %27’si ayda birkaç kere kullandığını, %18’i ise diğer seçeneğini
işaretleyerek yılda birkaç kez veya daha fazla kullandığını, %11’i haftada birkaç kere kullandığını, %7’si ise her gün kullandığını 
belirtmiştir.

Katılımcıların %42’si otoyollarda seyahatin karayollarında seyahatten farkı olmadığını, %36’sı otoyollarda seyahatin daha sıkıcı
olduğunu, %21’i ise bunun tersine otoyollarda seyahatin daha ilginç olduğunu belirtmiştir. Otoyollarda seyahati daha ilginç ve
farklı hale getirmek için öncelikle otoyol kenarındaki görsel problemleri tespit etmek ve bunlara çözüm bulmak 
gerekmektedir.

Araştırma alanının peyzaj düzenlemesi ile ilgili önemli görülen sorunları tespit etmek amacıyla katılımcılara yöneltilen soru 
değerlendirildiğinde katılımcıların %40’ı otoyol ve çevrenin bağdaştırılmasının sağlanmamış olduğunu, %39’u bitki türü 
seçiminde çevre şartlarının dikkate alınmamış olduğunu, %36’sı alanın peyzaj düzenlemesinin tek düze ve sıkıcı olduğunu, %35’i
kötü görünümlü alanların (inşaat alanları, materyal alım yerleri vb.) gizlenmemiş olduğunu, %34’ü kavşak vb. önemli noktaların
vurgulanmamış olduğunu belirtmiş, %30’u bitkilendirmeyi yetersiz bulmuş, %27’si alanın peyzaj düzenlemesini çok karmaşık,
%15’i bakımsız bulduğunu belirtmiş, %8’i diğer nedenleri sorun olarak görürken, %5’i ise fikir belirtmemiştir.

Katılımcıların %42’si bitkisel düzenlemelerin İstanbul kent kimliğine katkısının olduğunu %58’i ise olmadığını belirtmiştir.

Katılımcıların varış ve karar noktalarında görsel güçlük olup olmadığı konusundaki yorumları değerlendirildiğinde; %55’i
bazılarında olduğunu, %34’ü pek çoğunda olduğunu, %7’si hepsinde olduğunu, %5’i ise hiçbirinde olmadığını belirtmiştir.

Katılımcılara otoyol kenarında görülmesi en çok tercih edilen ve tercih edilmeyen peyzaj elemanları sorulduğunda; otoyol 
kenarında görülmesi en çok tercih edilen peyzaj elemanlarını; %77 ağaç ve çalı grupları, %60 orman,  %48 dikey bahçeler, %38
dağ ve tepeler, şevler vb. jeolojik formasyonlar, %25 göl, deniz vb. su yüzeyleri oluşturmaktadır.

Otoyol kenarında görülmesi tercih edilmeyen peyzaj elemanlarını; %73 inşaat alanları, %70 fabrika vb. sanayi kuruluşları, %69
insan müdahalesi sonucu bozulmuş alanlar, %42 elektrik hattı ve şebekeleri, %38 kazı şevleri, %29 konut grupları, %27 motifli
ve geometrik şekilli bitkisel düzenlemeler oluşturmaktadır.

Katılımcılara otoyol peyzaj düzenlemesinde bitkisel anlamda dikkat edilmesi gerekli olan hususlardan önemli olan ve olmayanlar
sorulduğunda, yapılacak bitkilendirmelerin çevre peyzajının genel karakterine uygunluğu bütün katılımcılar tarafından önemli
görülmüştür. Katılımcıların %95’i karayolu peyzaj düzenlemelerinde öncelikle doğal bitki örtüsündeki türlerin kullanılması gerek-
tiğini, %94’ü yol ayrımı, kavşak vb. noktaların bitkilerle vurgulanmasının gerekli olduğunu, %82’si yol kenarındaki farklı peyzaj
ünitelerinin birbirine bağlanmasının gerektiğini, %66’sı görüş sınırı içinde olan yer ve objelerin kapatılması gerektiğini belirtmiştir.
Şevlerde motifli ve geometrik şekilli bitkisel düzenleme yapılması katılımcıların %72’si tarafından, duvarlarda dikey bahçeler
uygulanması da %53’ü tarafından gerekli görülmemiştir.
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Anketin bundan sonraki bölümünde seçilen 14 farklı alan (Şekil 11, 12, 13, 14) için katılımcılara; bitkisel düzenlemeyi çevre
peyzajına uygun bulup bulmadıkları, kullanılan bitki türlerini (boyut ve seçilen tür olarak) uygun bulup bulmadıkları, bitkilendir-
menin ölçüsünü (gruplardaki bitki adetleri, dikim aralıkları vb.) projenin hızına uygun bulup bulmadıkları, mevcut bitkisel düzen-
lemenin hava kirliliği, gürültü kirliliği, görsel kirliliği önlemede etkili olup olamayacağı, mevcut bitkisel düzenlemenin işlevsel
etkinliğinin (sinyalizasyon, sürücünün yorgunluğunu giderme, ilgi alanını sınırlama vb.) olup olmadığı soruları yöneltilmiş ve
katılımcıların değerlendirmeleri her alan için ayrı ayrı ve tüm alanlar için ortak olarak değerlendirilmiştir.

Çalışma kapsamında araştırma alanında seçilen güncel bitkilendirme çalışmalarının yoğunlukta olduğu 14 farklı alana ilişkin
yapılan anket değerlendirmelerinde tüm alanlar birlikte değerlendirdiğinde katılımcıların %58’inin bitki türlerini ve %63’ünün
bitkisel düzenlemeyi uygun bulmadığı saptanmış, 14 alan için çalı (%79), yer örtücü (%75), ağaç/ağaççık (%70) kullanımının
çoğunlukla tercih edildiği görülmüştür.

4. TARTIŞMA VE SONUÇ
Karayolları ve otoyollar doğada en çok göze çarpan yapısal unsurlar olmaları nedeni ile peyzaj düzenlemelerinin ivedilikle yapıl-
ması zorunludur.  Bu zorunluluğu yaratan, yolların doğayla uyumluluğunun sağlanmasının yanı sıra araç sürücüleri için de güven-
lik ve konforun sağlanmasıdır. Çünkü karayolları çalışmaları sadece fonksiyonel ve ekonomik yaklaşımlardan oluşmayıp
karayollarının çevre peyzajı ile uygunluklarının sağlanması da önemlidir. Bu amaçla yapılacak bitkilendirme çalışmalarında 
bozulan doğanın onarılması ve karayolunun içinde bulunduğu peyzajla bir bütün oluşturması ile güvenlik ve estetik koşulların 
sağlanması önemlidir. Yapılan güncel bitkilendirmelerin trafik tekniği, inşaat tekniği ve kent sağlığı açılarından işlevsel 
(toz ve gürültüyü önleme, toprak stabilizasyonunu sağlama, sürücünün dikkatini dağıtmama, çevre peyzajıyla uyumluluk, köprü
kavşak vb. yerlerde sinyal etkisi oluşturma gibi) olarak yetersiz oldukları belirlenmiştir.

Şekil 11:  Boğaziçi köprüsü Altunizade arası Kız Kulesi temalı peyzaj düzenlemesi ²

Şekil 12:  Boğaziçi köprüsü (Anadolu Yakası) girişi peyzaj düzenlemesi3

Şekil 13,14: FSM Köprüsü-Kavacık kavşağı arası peyzaj düzenlemesi (Foto:H.Türkdoğdu)

2 http://www.anadoluparkbahceler.com/fotogaleri.php?album  [Ziyaret Tarihi: 24 Eylül 2019] 
3http://www.anadoluparkbahceler.com/fotogaleri.php?album  [Ziyaret Tarihi: 6 Mayıs 2019]         
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Karayolu ve otoyol peyzaj düzenleme çalışmalarının bitkilendirme aşamalarında öncelikle doğal bitki örtüsündeki türlere yer
verilmeli,  gerektiğinde uzun yıllardır bölgenin ekolojik koşullarına uyum sağlamış diğer bitki türleri kullanılmalıdır. Temel 
yaklaşım, güzergâhtaki mevcut bitki örtüsünün korunması ve yapılacak bitkilendirme ile de tamamlanması olmalıdır. Araştırma
alanı olarak seçtiğimiz yol güzergâhlarında özellikle güncel bitkilendirmelerde kullanılan bitki türleri ağırlıklı olarak ithal bitki
türlerinden oluşmaktadır. Yabancı yurtlu bitki kullanımları maliyet açısından ve yetiştirme koşullarına uyum sağlayamaması
açısından tercih edilmemelidir.

Anket sonuçlarına göre geometrik şekilli düzenlemeler, karmaşık ve tek düze bulunmakta, aynı zamanda bitkiler ağaç ve çalı
grupları ile kombine edilmediği için yetersiz görünmekte ve herhangi bir işlevsel etkiye sahip olmamaktadır.

Alanda kullanılan bitkiler ağırlıklı olarak mevsimlik çiçekler ve çim alanlar olduğu için etkili bir işlevsel etkinliğe sahip değildir.
Oysa su fakiri ülkeler arasında yer alan ülkemizde yapılacak bitkilendirme çalışmalarında az su isteyen bitki türlerinin kullanımı
daha doğru bir yaklaşım olacaktır.  Mevsimlik çiçeklerin sürekli yenilenmesi hem maliyet, hem iş gücü açısından büyük 
harcamalara sebep olmaktadır. 

Bu bitkilerin kullanımı yerine ağaç/ağaççık, çalı grupları ile yer örtücü bitkiler tercih edilmelidir. Böylece hem yapım ve bakım
masrafları en aza indirilmiş olacak hem su tasarrufu sağlanacaktır. 

Karayolu bitkilendirmelerinde; görsel kirliliğin önlenmesi, gerekli yerlerin vurgulanması ve yönlendirme, erozyon kontrolü,
trafiğin kontrolü, gürültü ve toz kirliliğinin önlenmesi, olumsuz atmosferik etkileri azaltma ile karayolu ve kent peyzajına estetik
katkıda bulunma temel amaçlardır. Araştırma alanında kullanılan bitki türleri hava kirliliği, gürültü kirliliği ve görsel kirliliği 
önlemede uygun ve etkili türler değildir. Genellikle çok su isteyen bitki taksonları seçilmiştir. Bu alanlar için susuzluğa dayanıklı,
kurakçıl peyzaj bitkileri ağırlıklı olarak tercih edilmelidir.

Bir başka dikkat edilmesi gereken husus ise bitkilendirmenin ölçüsünün yolun proje hızına uygun olmasıdır. Kullanılacak bitki
türlerinin adetleri çok sayıda olmalıdır. Oluşturulacak bitki perdeleri ile rüzgâr-kar zararları,  toz-gaz zararları önlenmelidir. 
Trafik işaretlerinin öncesinde sürücüleri uyarmak için farklı yükseklik ve yoğunlukta bitkilendirme yapılmalıdır.

Arazideki görsel saptamalar sonucundaki değerlendirmelerimizi sınamak için yaptığımız anket değerlendirmesinde; görülmesi
tercih edilen peyzaj elemanlarının (ağaç ve çalı grupları, orman, dağ ve tepeler, şevler vb. jeolojik formasyonlar, su yüzeyleri)
artırılması, görülmesi tercih edilmeyen peyzaj elemanlarının (inşaat alanları, fabrika vb. sanayi kuruluşları, insan müdahalesi
sonucu bozulmuş alanlar, elektrik hattı ve şebekeleri, kazı şevleri, konut grupları, motifli ve geometrik şekilli bitkisel 
düzenlemeler) ise en aza indirilmesi ya da tamamen engellenmesi için araştırma alanında görsel açıdan sorun yaratan alanlar
incelenerek kötü görünümleri uygun peyzaj elemanları ile ya da bitkilendirme ile gizlenerek alandaki olumsuz görsel etkiler
olumluya çevrilmelidir.
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Özet
Açık ve yeşil alanlar, kentin karakterini, fiziksel yapısını ortaya koyan ve biçimlendiren en temel bileşenlerinden birisidir. Ayrıca
yapılaşma alanları ile ulaşım alanlarını bütünleştirir ve dengeler. Buna ek olarak, kentsel yaşam kalitesini artırması ve estetik ve
ekolojik katkılar sunmasının yanı sıra sosyal, ekonomik ve rekreatif açıdan birçok işleve sahiptir. Kentsel açık yeşil alanların, bu
işlevleri tam olarak yerine getirebilmeleri için Nazım İmar Planı(1/25000) sürecinden, Uygulama İmar Planlanı(1/1000) sürecine
kadar bütüncül ve sistemsel bir şekilde planlanması gerekmektedir. Ülkemizde, kentlerimiz, İmar Planları kapsamında hazır-
lanmakta, şekillenmekte ve değişmektedir. Bu nedenle, kent planlaması ve politikalarının oluşturulması, kentlerin sağlıklı ve
yaşanabilir olması için çok önemli bir aşamadır. İmar Planları sadece yerleşim (imar) amaçlı olarak yapılmaktadır. Ancak planların
disiplinler arası bir çalışmayla, kentin diğer bileşenleri ve dinamikleri düşünülerek ve özellikle yeşil alan sistemleri dahil edilerek
yapılması zorunluluk haline gelmiştir. Kent planlarında sadece sosyal ve ekonomik veriler değil aynı zamanda ekolojik veriler
de dikkate alınmalıdır. Günümüzde, mevcut yasal düzenlemelerde sadece niceliksel olarak kişi başına düşen yeşil alan miktarı
göz önünde bulundurulmaktadır. Buna ek olarak; açık ve yeşil alanların kavramsal çerçevesinin tanımlanması, kentsel yeşil alan
standartlarının ve tipolojilerinin belirlenmesi, kent imar planı oluşturulması sürecinde mevcut yeşil alan envanterinin ve 
analizinin yapılması, kent insanlarının talep ve eğilimlerin dikkate alınması gibi konularda sorunlar ve eksiklikler yaşandığı 
bilinmektedir. 
Bu çalışmada, kentsel planlama sürecinde; kentsel açık ve yeşil alanlarla ilgili yasal boyutta yaşanan eksiklikler, yeşil alan envanter
ve analizi işlemleri, kentsel yeşil alan tipolojilerinin neler olabileceği açıklanmıştır. Ayrıca İmar Planları ile açık yeşil alanların
nasıl entegre edileceği ve ilişkilendirileceği konusunda öneriler ortaya koyulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Kentsel açık ve yeşil alanlar, imar planları, yeşil alan tipolojileri, peyzaj . 

INTEGRATION OF URBAN OPEN AND GREEN SPACE TYPOLOGIES AND SYSTEMS TO 
THE ZONING PLAN PROCESS

Abstract
Open and green spaces are one of the most basic components that reveal and shape the city's character and physical structure.
They also integrate and balance the building areas and the transportation areas. In addition to improving the quality of urban
life and providing aesthetic and ecological contributions, they have many social, economic and recreational functions. Urban
open green spaces need to be planned in a holistic and systematic way from the Urban Zoning Plan (1/25000) process to the
Implementation Zoning Plan (1/1000) process in order to perform these functions fully. In our country, our cities are being
prepared, shaped and changed within the scope of Urban Zoning Plans. Therefore, the establishment of urban planning and
policies is a very important stage for the healthy and livable cities. Zoning Plans are made only for residential (zoning) purposes.
However, it has become a necessity to make plans with an interdisciplinary study, considering the other components and 
dynamics of the city and especially including green space systems. Not only social and economic data but also ecological data
should be taken into consideration in urban plans. Today, only the quantity of green space per capita is taken into consideration
in the current legal regulations. In addition; it is known that there are problems and deficiencies in issues such as defining the
conceptual framework of open and green spaces, determination of urban green space standards and typologies, conducting
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the existing green space inventory and analysis in the urban zoning planning process, taking into account the demands and
trends of the urban people. In this study, in urban planning process; legal deficiencies in urban open and green spaces, green
space inventory and analysis procedures, urban green space typologies are explained. In addition, proposals have been put
forward on how to integrate and associate open green spaces with zoning plans.

Keywords: Urban open and green spaces, zoning plans, green space typologies, landscape

1. GİRİŞ
İnsan yaşamı, doğanın insana sağladığı faydaya bağlı olarak şekillenmektedir. Ancak doğanın canlılara sunduğu bu hizmetler
sınırsız değildir. Bu nedenle doğanın sağladığı hizmetlerden yaralanırken aynı zamanda ekosistemler tahrip edilmeden
sürdürülebilir kullanımı sağlanmalıdır. Açık yeşil alan sistemleri yeşil alt yapının korunmasına ve sağlanmasına katkı sağlayarak
gri alt yapıya oranla çok daha ekonomik ve sürüdülebilir faydalar sunmaktadır. Bunun yanısıra açık yeşil alan sistemleri topluma
rekreatif alanlar sunarak sosyal açıdan da topluma yarar sağlamaktadır. Açık ve yeşil alanlar, kentin karakterini, fiziksel yapısını
ortaya koyan ve biçimlendiren en temel bileşenlerinden birisidir. Ayrıca yapılaşma alanları ile ulaşım alanlarını bütünleştirir ve
dengeler. Kısacası açık yeşil alan sistemleri, kentsel yaşam kalitesini artırması ve estetik ve ekolojik katkılar sunmasının yanı sıra
sosyal, ekonomik ve rekreatif açıdan birçok işleve sahiptir. 

Kentsel açık yeşil alanların, bu işlevleri tam olarak yerine getirebilmeleri için Nazım İmar Planı (1/25000) sürecinden, Uygulama
İmar Planlama (1/1000) sürecine kadar bütüncül ve sistemsel bir şekilde planlanması gerekmektedir. Ülkemizde, kentlerimiz,
Nazım İmar Planları kapsamında hazırlanmakta, şekillenmekte ve değişmektedir. Bu nedenle, kent planlaması ve politikalarının
oluşturulması, kentlerin sağlıklı ve yaşanabilir olması için çok önemli bir aşamadır. Bu çerçevede İstanbul gibi büyük metropol
kentlerde açık yeşil alan sistemlerinin oluşturulması için planlama sürecinde yeşil alan envater ve analizalarinin yapılması, 
tiplojilerinin belirlenmesi ve imar planı aşamasına yeşil alan sistemlerinin entegre edilmesi önemli bir konu haline gelmiştir.

2. KENTSEL PLANLAMADA AÇIK YEŞİL ALANLAR VE ÖNEMİ
Amerika Uluslar Çevre Koruma Ajansının (United States Environmental Protection Agency) tanımına göre açık alanlar tarım ve
sanayi benzeri amaçlarla kullanılmayan ve üzerinde herhangi bir yapı olmayan halka açık arazileri kapsamaktadır (Epa, 2019).
Yeşil alanlar ise kısmen veya tamamen çim, ağaç, çalı veya diğer bitki örtüsü ile kaplı arazidir (Epa, 2019). Dünya Sağlık Örgütünün
belirttiği üzere parklar, spor alanları, ormanlar, doğal çayırlar, sulak alanlar veya diğer ekosistemler gibi yeşil alanlar herhangi
bir kentsel ekosistemin temel bileşenidir  (Dünya Sağlık Örgütü, 2019). Ülkemizde yürürlükte olan yasal çerçeve incelendiğinde
ise 23804 sayılı Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 4. Maddesinde yeşil alanlar; toplumun yararlanması için ayrılan oyun bahçesi,
çocuk bahçesi, dinlenme, gezin, piknik, eğlence, rekreasyon ve rekreatif alanları toplamını (Metropol ölçekteki fuar, botanik ve
hayvan bahçeleri ile bölgesel parklar bu alanlar kapsamındadır.) ifade etmektedir. Günümüzde açık yeşil alanlar kentlerdeki
yapı yoğunluğu, stres, reakratif alan yoksunluğu, doğal alanların bozunuma uğrayarak konut, endüstriyel alan, otoyol vb. 
kullanımlara dönüştürülmesi ve bu kullanımlardan kaynaklanan hava kirliliğinin oluşması gibi birçok problem nedeniyle çok
önemli bir konu haline gelmiştir. Buna ek olarak özellikle yoğun nüfusa sahip, yapılaşmanın giderek çoğaldığı ve yükseldiği
kentlerde doğal afetler büyük bir problem halini almıştır. Bu problemlere çözüm olarak kentsel açık yeşil alanlar büyük bir önem
taşımaktadır. Kentsel açık yeşil alanlar, deprem gibi doğal afetlerle karşılaşılması durumunda kentliye toplanma alanları 
sağlayarak büyük bir fayda sunmaktadır. Ayrıca kentlerde yapısal malzemelerle kaplı birçok alana göre geçirimliliği yüksek 
alanlardır. Bu özelliği ile sel ve taşkın gibi felaketlerle kentlerin karşılaşmaması ve bu felaketlerin büyük hasarlar alınmadan 
atlatılmasına katkı sağlamaktadır. Buna ek olarak tüm dünyada önemli bir konu olarak gündemde olan küresel ısınmanın 
yaratacağı etkileri en aza indirgemek için de açık yeşil alanların sistemli bir şekilde planlanması ve yeşil altyapının arttırılması
büyük önem taşımaktadır. Kentsel açık yeşil alanların sistemli bir şekilde planlamasıyla kentlerde karşılaşılan bu sorunlara en
uygun ve sürdürülebilir çözümlerin oluşturulması için kentsel yeşil alan kavramı ve tipolojileri, açık yeşil alanların doğru 
planlanması için gerekli envanter ve aşamalar, yasal çerçevede yenilenmesi gereken konular kapsamlı bir şekilde 
değerlendirilmelidir. Bu çerçevede, kentlerde sürdürülebilir veya akıllı bir kentleşme sistemi ortaya koyulması ve kentsel yaşam
kalitesinin artırılması kentsel açık yeşil alanların sistemli bir şekilde planlanması ve uygulaması ile mümkündür.
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3. TÜRKİYE’DE KENT PLANLAMA YAKLAŞIMI VE AÇIK YEŞİL ALANLAR
Kentlerin ve yeşil alanların planlanması ile ilgili yasal boyut incelendiğinde; yeşil alanların planlanmasında en üst ölçekten en
alt ölçeğe kadar etkili olan kavramların ve tanımların yapıldığı 14.06.2014 gün ve 29030 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan
“Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümleri olduğu görülmektedir. Mekansal Planlar Yönetmeliği kalkınma planları 
ölçeğinden uygulama imar planı ölçeğine kadar olan tüm mekansal planların yapımına ve uygulanmasına yönelik usul ve esasları
belirlemektedir. Yönetmeliğin 1. maddesine göre; Yönetmeliğin amacı, fiziki, doğal, tarihi ve kültürel değerleri korumak ve
geliştirmek, koruma ve kullanma dengesini sağlamak, ülke, bölge ve şehir düzeyinde sürdürülebilir kalkınmayı desteklemek,
yaşam kalitesi yüksek, sağlıklı ve güvenli çevreler oluşturmak üzere hazırlanan, arazi kullanım ve yapılaşma kararları getiren
mekânsal planların yapımına ve uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir. Yönetmelikteki 6. maddeyi inceleyerek
kısaca ifade ettiğimizde, imar planlarının yapılmasında sınırlandırıcı olan üst ölçek planlar ifade edilmiştir. Bu planlar Şekil 1’de
belirtilmiştir. 

Yönetmelikte plan tanımları madde 4’te belirtilmektedir. Madde 4’e göre bu çalışmada ele alınan nazım ve uygulama imar 
planlarının tanımları aşağıda belirtilmiştir. 

Madde 4-(1) i) Nazım imar planı: Mevcut ise çevre düzeni planının genel ilke, hedef ve kararlarına uygun olarak, arazi parçalarının
genel kullanış biçimlerini, başlıca bölge tiplerini, bölgelerin gelecekteki nüfus yoğunluklarını, çeşitli kentsel ve kırsal yerleşme
alanlarının gelişme yön ve büyüklükleri ile ilkelerini, kentsel, sosyal ve teknik altyapı alanlarını, ulaşım sistemlerini göstermek
ve uygulama imar planlarının hazırlanmasına esas olmak üzere, varsa kadastral durumu işlenmiş olarak 1/5.000 ölçekte,
büyükşehir belediyelerinde 1/5000 ile 1/25.000 arasındaki her ölçekte, onaylı halihazır haritalar üzerine, plan notları ve ayrıntılı
raporuyla bir bütün olarak hazırlanan planı,

k) Uygulama imar planı: Nazım imar planı ilke ve esaslarına uygun olarak yörenin koşulları ve planlama alanının genel özellikleri,
yapının kullanım amacı ve ihtiyacı, erişilebilirlik, sürdürülebilirlik ve çevreye etkisi dikkate alınarak; yapılaşmaya ilişkin yapı
adaları, kullanımları, yapı nizamı, bina yüksekliği, taban alanı katsayısı, kat alanı kat sayısı veya emsal, yapı yaklaşma mesafesi,
ön cephe hattı, ifraz hattı, kademe hattı, ada ayrım çizgisi, taşıt, yaya ve bisiklet yolları, ulaşım ilişkileri, parkları, meydanları,
kentsel, sosyal ve teknik altyapı alanlarını, gerektiğinde; parsel büyüklükleri, parsel cephesi ve derinliği, arka cephe hattı, yol
kotu ve bu kotun altındaki kat adedi, bağımsız bölüm sayısı gibi yapılaşma ve uygulamaya ilişkin kararları, uygulama için gerekli
imar uygulama programlarına esas olacak uygulama etaplarını ve diğer bilgileri ayrıntıları ile gösteren ve varsa kadastral durumu
işlenmiş olarak 1/1.000 ölçekte onaylı halihazır haritalar üzerinde, plan notları ve ayrıntılı raporuyla bir bütün olarak hazırlanan
planı ifade etmektedir.

Mekânsal kullanım tanımları ve esasları madde 5’te belirtilmiştir. Bu kapsamada açık ve yeşil alanları da kapsayan sosyal alt
yapı alanlarının tanımı verilmiştir. 

Sosyal altyapı alanları: Birey ve toplumun kültürel, sosyal ve rekreatif ihtiyaçlarının karşılanması ve sağlıklı bir çevre ile yaşam
kalitelerinin artırılmasına yönelik kamu veya özel sektör tarafından yapılan eğitim, sağlık, dini, kültürel ve idari tesisler, açık ve
kapalı spor tesisleri ile park, çocuk bahçesi, oyun alanı, meydan, rekreasyon alanı gibi açık ve yeşil alanlara verilen genel isimdir.

Bu çerçevede mekansal planlar yönetmeliğine göre yeşil alanların planlanmasında ve uyglanmasında imar planlarının doğru
bir şekilde hazırlanmamsının büyük etkisi vardır. Mekansal Planlar yapım yönetmeliğinde geçen imar planı aşamasında izlenen

Şekil 1. Planlama hiyerarşisi
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adımlar, envanter ve analiz aşmaları madde 21, 22, 23, 24 ve 26’da belirtilmiştir. 

1999 yılında imar planı yapılması ve değişikliklerine ait esaslara dair yönetmelik Ek-1’de planları yönlendirici olarak Kentsel
Sosyal ve Teknik Altyapı için kentsel alanlarda kişi başına düşen Yeşil Alan Miktarı 10m² olarak ve belediye mücavir alan sınırları
dışında ise kişi başına düşen açık yeşil alan miktarı 14 m² olarak belirlenmiştir.  Buna ek olarak tiplerin Bayındırlık İskan Bakanlığı
ölçülerine göre kentsel alanlarda kişi başına düşen 10 m² yeşil alanın yeşil alan türlerine göre dağılımı komşuluk ünitesi düzeyinde
1.5 m²/ kişi çocuk oyun alanı, mahalle ve semt düzeyinde 2 m²/kişi spor alanı, 3 m²/kişi mahalle parkı, kent düzeyinde 3.5 m²/kişi
kent parkı olması gereklidir (Önder ve Polat, 2001). TMMOB Şehir Plancıları Odası desteğiyle ortaya koyulan ‘Kentsel Planlamada
Arazi Kullanım Standartları’ kitabına göre kentlerde oluşturulan yeşil alanların tipi ve alansal büyüklüklerinin belirlenmesi için;

•  Hizmet edilen nüfus büyüklüğüne,
•  Yerleşmenin Özelliklerine, 
•  Topoğrafya toprak kabiliyeti gibi bitki örtüsü gibi  kentlerin doğal özelliklerine ve 
•  İklimsel koşullarına bakıldığı ifade edilmektedir (Ersoy, 2009). 

Yeşil alanların mekansal kurgusunda doğal özellikler dikkate alınarak, akarsu yatakları vadi tabanları gibi alanların koruma
bantları ile çevrelenerek bu bantların yeşil alanlar içerecek şekilde planlanmasına özen gösterilmesi gerektiği belirtilmiştir
(Ersoy, 2009).

4. MATERYAL VE YÖNTEM
Bu çalışmada öncelikle yasal çerçevede kentsel açık yeşil alanların planlamasında izlenen yaklaşımları ortaya koymak üzere
mevcut yasal çerçeve ortaya koyulmuştur. Yeşil alan sistemlerinin imar planlarına entegrasyonunu sağlamak amacıyla yeşil
alan kavramı ve önemi, yeşil alan tipolojileri, yeşil alan envanter ve analizinde izlenen aşamalar ile ilgili kapsamlı bir literatür
araştırması yapılmıştır. Kentsel açık yeşil alanların doğru bir şekilde planlanması için ülkemizdeki mekânsal planlar ile ilgili mevcut
yasalar yönetmelikler ve standartlar açık yeşil alanların planlanması ve uygulaması açısından incelenerek, eksiklikler ve sorunlar
ortaya koyulmuştur. Yapılan literatür araştırması ve değerlendirme sonucunda belirlenen sorunların çözümüne yönelik öneriler
geliştirilmiştir. 

5. BULGULAR
Kentsel açık yeşil alanların planlanma aşamalarının doğru yapılabilmesi için mevcut yasal eksikler ve standartlar değerlendirilme-
lidir. Bu kapsamda Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği incelenerek ve yasal boyutta belirtilen standartlar ele alınarak eksiklikler
ortaya koyulmuştur. 

5.1. Kentsel Açık Yeşil Alanların Planlanmasında Yasal Eksiklikler
Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği incelendiğinde imar planlarının envanter ve analiz aşamasında yapılması gereken maddeler
öncelikle genel olarak tanımlanmıştır ve daha sonra nazım imar planları ve uygulama imar planları envanter ve analiz aşamaları 
verilmiştir. Bu maddelerin bir kısmında yasal boyutta eksiklikler olmasına karşın bazı maddeler ise yasal olarak tanımlandığı
halde uygulama aşamasında gerçekleştirilmemektedir. Bu maddeler de sorunlar kapsamında değerlendirilerek ele alınmıştır.
Bu kapsamda genel maddeler incelendiğinde;

Madde 21- (11)’de imar planlarında, özel proje alanı olarak belirlenen yerlerde nüfus veya yapı yoğunluğu ile kullanım ve
yapılaşmaya ilişkin kararlar belirtilir şeklinde ifade edilmiştir. Bu maddeden yola çıkılarak imar planlarında özellikle yerleşim
bölgeleri için yapılaşma kararlarının belirli kurallar ve standartlar çerçevesinde belirlendiği ve kentsel açık yeşil alanların ise bu
alanlar dışında kalan parçacıl alanlar olarak kaldığı görülmektedir. Ancak imar planlarında yeşil alanların sistemli bir şekilde
planlanması için gerekli kararlar alınması gerektiğiyle ilgili bir madde bulunmamaktadır. 
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Madde 21- (13)’de İmar planlarında afet ve acil durumlarda ihtiyaç duyulabilecek açık alan, yol ve diğer mekânsal ihtiyaçlar
gözetilir maddesi bulunmaktadır. Yasal olarak tanımlanmasına karşın bu maddenin uygulanmasına merkezi kent alanlarındaki
yapı yoğunluğu engel oluşturmaktadır. Bu nedenle birçok kentte afet ve acil durumlarda ihtiyaç duyulan açık yeşil alan miktarı
yeterli seviyede değildir. Örneğin İstanbul Kadıköy ilçesinde kentsel açık yeşil alanların homojen bir dağılım göstermemesi 
nedeniyle toplanama alanı olarak kullanımın sağlanmasında çok önemli bir faktör olan erişim kriterlerini sağlamadığı
görülmüştür (Korgavuş ve Ersoy, 2015). Buna ek olarak İlçede deprem sonrasında kullanılabilecek toplanma alanlarının nüfusa
göre yeterliliğinin analiz edilmesi sonucunda Acıbadem, Koşuyolu, Göztepe ve Caddebostan mahalleri dışındaki tüm mahallerde
kentsel açık ve yeşil alanlarının nüfusa göre yetersiz olduğu görülmektedir (Korgavuş ve Ersoy, 2015).

Madde 22 – (1 ve 3) Planların hazırlanması sürecinde yerleşilebilir alanların belirlenmesi amacıyla, kurum ve kuruluşlardan
alana ilişkin toplanan doğal ve fiziki bilgilerin, alana özgü yapılan etütler ile diğer tüm veriler birlikte değerlendirilmek suretiyle,
gerek duyulan ölçeklerde halihazır haritalar üzerinde üst üste çakıştırılması ile eşik analizi hazırlanır ve imar planlarının hazır-
lanması sürecinde eşik analizinin yapılması zorunlu olup, plan kararlarının oluşturulmasında temel plan altlığı olarak kullanılır
şeklinde belirtilmektedir. Elde edilen envanter verilerinin açık yeşil alanların planlanmasında kullanılması amacıyla eşik analizi
yapılması gerektiğine dair bir madde bulunmamaktadır. Bu durum planlanan alanda elde edilen birçok envanterin yeşil alanların
planlanmasında kullanılmasına dair yasal bir dayanak olmadığını göstermektedir. Bunun sonucunda doğal ve kültürel verilerin
değerlendirildiği bir eşik analizi yapılmadan açık yeşil alanların konumlarına karar verildiği ortaya çıkmaktadır. 
Bunlara ek olarak 1999 yılında imar planı yapılması ve değişikliklerine ait esaslara dair yönetmelik Ek-1’de planları yönlendirici
olarak Kentsel Sosyal ve Teknik Altyapı için kentsel alanlarda kişi başına düşen Yeşil Alan Miktarı 10m² olarak ve belediye mücavir
alan sınırları dışında ise kişi başına düşen açık yeşil alan miktarı 14 m² olarak belirlenmesine dair standartların ortaya koyulmasına
rağmen kentlerde bu standartlar sağlanamamaktadır. Artvin’de yapılan araştırmada birçok mahallede kişi başına düşen aktif
yeşil alanların İmar Kanunu’nda belirtilen 10 m²’nin çok altında olduğu tespit edilmiştir (Eminaoğlu ve Yavuz, 2010). 
Bazı mahallelerde bu oran 0.04’e kadar düşmektedir (Eminaoğlu ve Yavuz, 2010). Bu durum imar planlarının yapım ve uygulama
aşamasında eksikliklere sahip olduğunun bir göstergesidir. 

5.1.1 Nazım İmar Planları
Madde 23–(5) Açık ve yeşil alan ile diğer sosyal ve teknik altyapı alanları bir bütün olarak, erişilebilir şekilde merkezlerle birlikte 
planlanmalıdır. Yasal olarak açık yeşil alanların bütüncül olarak planlanması gerekliliği belirtilmesine karşın kentlerdeki yoğun-
luktan ve yasal çerçevede bütünlüğün nasıl sağlanacağına dair bir standart olmaması nedeniyle bu maddenin birçok kentte
uygulanamadığı görülmektedir. Örneğin; Aksray kentinin açık ve yeşil alan dağılımın homojen olmadığı, kentsel açık yeşil alan
sisteminin önemli bir parçası olan refüjlerde yapılan bitkilendirmelerin yeterli olmadığı belirtilmiştir (Akbulut ve Önder, 2010).

Madde 23–(6) Nazım imar planlarının hazırlanması sürecinde, planlama alanı sınırları kapsamında aşağıda genel başlıklar
halinde belirtilen konularda ilgili kurum ve kuruluşlardan veriler elde edilir; bu veriler kapsamında analiz, etüt ve araştırmalar
yapılır şeklinde belirtilmiştir. Kentsel açık yeşil alanların planlanmasında kullanılabilecek envanter verileri elde edilmektedir.
Bunlar; Yenileme, sağlıklaştırma, dönüşüm bölgelemeleri, İklim özellikleri, Bitki örtüsü, Toprak niteliği ve tarımsal arazi kullanımı,
Ekolojik yapı (ekosistem tipleri, flora ve fauna varlığı), Koruma statüsü verilmiş alanlar, hassas alanlar (sit alanları, uluslararası
sözleşmelerle korunan alanlar, sulak alanlar, özel çevre koruma bölgeleri, milli park, tabiat parkı, tabiat anıtı, tabiatı koruma
alanı, yaban hayatı geliştirme alanı, yaban hayatı koruma alanı, tür koruma alanı, içme suyu havzaları koruma alanları ve diğer-
leri), Orman alanları, mera, yaylak, kışlak alanları, Kültür ve turizm gelişim ve koruma bölgeleri, turizm merkezleri, Genel peyzaj
öğeleri, makroform analizi, Demografik yapı ve nüfusun demografik özellikleri (yaş, cinsiyet, çalışma, eğitim, medeni hal), Sosyal
yapı, Ana ulaşım sistemi (Karayolu, demiryolu, denizyolu, havayolu, terminal, gar, liman ve havalimanı), Çevre sorunları, Doğal
afet tehlikeleri ve kentsel riskler, varsa risk yönetimi ve sakınım planlarıdır. Ancak yukarıda da belirtildiği gibi nazım imar planı
aşamasında elde edilen bu verilerin açık yeşil alanların planlanmasında kullanılması gerektiğine ve nasıl kullanılacağına dair
yasal bir zorunluluk yoktur. Bu nedenle madde 22-(1) kapsamında değerlendirildiğinde, elde edilen envanter verilerinin sadece
yapılaşma alanlarının belirlenmesi için kullanıldığı görülmektedir.
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5.1.2 Uygulama İmar Planları
Madde 24 – (2) Nazım imar planları üzerinde gösterilen sosyal ve teknik altyapı alanlarının konum ile büyüklükleri, toplam
standartların altına düşülmemek, nazım imar planının ana kararlarını, sürekliliğini, bütünlüğünü ve genel işleyişini bozmamak
ve hizmet etki alanı içinde kalmak şartı ile ilgili kurum ve kuruluşların görüşü dikkate alınarak uygulama imar planlarında 
değiştirilebilir şeklinde belirtilmektedir. Bu madde ile nazım imar plan kararlarında çeşitli analizler sonucu belirlenen açık yeşil
alanların alan, konum ve büyüklüklerinin uygulama imar planında değiştirilmesi için şans tanınmaktadır. Ülkemizde yeşil alanların
yapılaşmadan kaynaklı tahribatına dair birçok örnek bulunması nedeniyle suistimale açık olan açık yeşil alanların planlanmasında
alınan kararlarda değişikliğin yapılması risk teşkil etmektedir. Örneğin; İstanbul Boğaziçi’nde yapılan bir araştırma sonucu
bölgedeki yapılaşma nedeniyle kentsel yeşil alan değişimi 1996, 2015 yılları içerisinde % 35.3 azalma olarak kendini göstermiştir
(Tekeli ve ark., 2015).

Madde 24 – (6) Uygulama imar planlarında, öncelikle engelliler, çocuklar ve yaşlılar gibi kamu ortak mekânlarını kullanmakta
zorluk çeken ve hareket kısıtlılığı bulunan kişilerin kentsel kullanımlara, sosyal altyapı alanlarına erişimini ve kullanımını sağlayıcı
ve kolaylaştırıcı tedbirlerin alınması amacıyla tasarım ilkeleri geliştirilmesi esastır şeklinde belirtilmektedir. Ancak uygulama
aşamasında çoğu zaman bu konu göz ardı edilmektedir.  Örneğin; Ankara’da Engellilerin kent parklarına yardım almadan, kendi
başlarına gidip gidemediklerini tespit etmek amacı ile sorulan kent parklarına erişimi rahatlıkla sağlayabiliyor musunuz?
Sorusuna %73,6 oranında hayır yanıtı alınmıştır (Eşkil, 2011). 

Madde 24 – (10) Uygulama imar planlarının hazırlanması sürecinde, aşağıda genel başlıklar halinde belirtilen konularda ilgili
kurum ve kuruluşlardan veriler elde edilir; bu veriler kapsamında aşağıdaki analiz ve araştırmalar yapılır şeklinde belirtilmiştir.
Bu veri ve analizlerden açık yeşil alanların planlanmasında ilişkili olanlar; Mevcut nüfus yoğunluğu ve dağılımı, Sosyal altyapı
tesisleri, Tescilli eser, anıt vb. tarihi ve kültürel varlıklar, Topografya, eğim vb. eşikler, Göl, baraj, akarsu, taşkın alanı, yeraltı ve
yüzeysel su kaynakları vb. hidrolojik, hidrojelojik yapı, Ulaşım sistemi ve kademelenmesi, durak-istasyon noktaları, Yaya bölgeleri,
yaya ve bisiklet yolları, Açık ve kapalı alan kullanımları ve ilişkileri, Toplanma alanları, Hizmet alanlarının yer seçimi ve büyüklüğü,
Kentsel tasarım projesi yapılacak alanlar ve ilkeleri, Ulaşım güzergahları, Havalimanı, liman ve iskelelerdir. Nazım imar planında
olduğu gibi bu verilerin elde edilmesinin ve analizinin açık yeşil alanlarla bağlantısı belirtilmemektedir. Buna ek olarak uygulama
imar planı aşamasında da açık yeşil alanların sistemli planlanmasına dair bir madde bulunmamaktadır. 

6. SONUÇ VE ÖNERİLER
Kentsel yeşil açık yeşil alanların sistemli bir şekilde planlanabilmesi için yeşil alanların; yeterli büyüklükte, kent kimliğine aykırı 
olmayan, ekolojik, estetik ve sosyal fayda sağlama kriterlerine sahip olarak kurgulanması ve tasarlanması, öngörülen yeşil 
alanların kent dokusunda düzenli dağılımının sağlanması, planlanan yeşil alanların yeşil koridorlarla birbirine bağlanarak, kente 
organik bir doku kazandırılması gereklidir (Gül ve ark. 2020). Ülkemizde ise imar planı ölçeğinde bu verilerin çoğu 
değerlendirilmemektedir. Yeşil alanlara ilişkin hesaplar kişi başına düşen yeşil alan miktarı ele alınarak, sadece niceliksel verilerle
göre yapılmaktadır. Mevcut mevzuat incelendiğinde kavramsal çerçevesi, tipolojileri, standartları, projelendirme, mesleki ve
kurumsal yetki ve sorumluluklar boyutunda pek çok sorunlar ve eksiklikler bulunmaktadır. (Gül ve ark. 2020). Ancak bu 
çalışmada da ortaya koyulduğu üzere doğal ve kültürel veriler kentsel, kırsal, doğal veya korunan alanlarda kapsamlı olarak
yapılmalıdır. Bu çerçevede kentsel açık yeşil alanların planlanmasında ele alınması gereken yasal düzenlemeler için öneriler
aşağıda sunulmuştur.

İmar planı aşamasından önce envanter ve analiz aşamasında elde edilmesi gerekli olan veriler yasal olarak tanımlanmalıdır. Bu
nedenle ortak bir envanter yöntemi ülkesel ölçekte açık yeşil alanların planması için belirlenmelidir. Yeşil alanların planlanması
çerçevesinde; Kent ve mahalle ölçeğinde mevcut yeşil alanlarının tipolojik dağılımları, Kent ve mahalle ölçeğinde kişi başına
düşen yeşil alan miktarı, Yeni yapılacak yeşil alan tipinin, Kent içindeki konumunun ve Ölçeğinin belirlenmesi için gerekli envanter
ve analizleri kapsamalıdır. Açık yeşil alanların planlanması için gerekli tüm envanter ve analiz aşaması yasal boyutta sistemli
olarak belirlenmeli ve tasarım ölçeğine bu analizlerin nasıl adapte edileceği ve tipolojilerin hangi analizler sonucunda 
belirleneceği ortaya koyulmalıdır.
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Kentsel açık yeşil alanlara ait yasal standartlar oldukça sınırlıdır. Kentsel planlamada yeşil alan standartlarına ilişkin kriterler
sadece kişi başına düşen yeşil alan miktarının dışında doğal ve kültürel verilerin ele alındığı standartlar üzerine kurulmalıdır

Yeşil alanların sistemli bir şekilde planlanması tipolojilerin doğru karar verilmesi için mekânsal planlar yönetmeliğinde kentsel
açık yeşil alan tipolojilerin sistemli bir şekilde sınıflandırılması ve tanımlanması gerekmektedir. Bu kapsamda kentsel alanlarda
açık yeşil alan tipolojileri; konut bahçeleri, konut avluları ve terasları, çatı bahçeleri, toplu konut bahçeleri, mahalle parkları,
semt parkları, spor alanları (stadyum, spor kompleksleri, hipodrom, golf alanları vb.) oyun ve çocuk bahçesi, mezarlıklar ve
kabristan, kent parkları, meydanlar, yol ve refüj yeşil alanları, fuar, panayır ve eğlence alanları, eğitim kurumları  (anaokulu,
ilkokul, lise, üniversite), hastane ve sağlık kurumları (devlet hastaneleri, araştırma ve uygulama hastaneleri, üniversite 
hastaneleri, rehabilitasyon merkezleri vb.), diğer resmi kurum ve kuruluşların bahçeleri, avm ve dinlenme alanları, piknik alanları
veya mesirelik alanlar, botanik bahçeleri ve arboretumlar, hayvanat bahçeleri, kent ormanları (Gül ve ark, 2020) olarak 
belirtilmelidir.

İmar planlarında doğal ve kültürel veriler çerçevesinde mevcut yeşil alanlar ve doğal analar arasında bağlantı kurularak kentteki
yeşil alanların birbirine bağlandığı kesintisiz bir yeşil alan sistemi her kent için önerilmesi zorunlu olmalıdır. Bu çerçevede kentsel
dönüşüm alanları, cep parkları ve bağlantıların sağlandığı refüj düzenlemeleri ve yeni planlanan alanların sistemli olarak ele
alındığı bir planlama yaklaşımı geliştirilmesi gerekmektedir.

Açık yeşil alanların belirlenmesi için bir eşik analizi yapılması gerekliliği belirtilmelidir. Buna ek olarak eşik analizleri yapılırken
hangi verilerin değerlendirmeye alınması gerektiği ve standartlar yasal boyutta yer almalıdır. 

Diğer önemli bir konu ise açık yeşil alanların erişilebilirliğidir. Konumsal açıdan açık yeşil alanlar kentte ulaşımı zor alanlarda 
konumlandırılır ise toplumun ulaşımı zorlaşacak, toplumun her kesimine eşit fırsatlar sunulmasının önüne geçilecektir. Bu 
kapsamda kentsel açık yeşil alanların hem birbiriyle bağlantılı hem de birçok ulaşım türü ile erişimin sağlanabileceği alanlarda
konumlandırılması gerekmektedir. Mesafelerin yanı sıra kentte yaşayan bütün insanların fiziksel olarak kolayca ulaşabileceği
ve içinde de rahatça hareket edebileceği açık yeşil alanlar yaratılması zorunluluğu imar planlarında belirtilmelidir.

Standartların sağlanmadığı kentlerde imar planlarında güncelleme istenmeli ve uygulama imar planı aşamasında kararların 
değiştirilmesinin önü yasal olarak kapatılmalıdır. 

Sonuç olarak ülkemizdeki mekânsal planlama ile ilgili yasalar, toplumun ve kentin sağlıklı bir yaşam sürmesinde en önemli
etkenlerden biri olan açık yeşil alanların kaderinin karar vericinin sürdürülebilirlik anlayışına bırakılmasına izin vermemelidir. 
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Özet
İnsanların doğal kaynaklardan faydalanmaları farklı süreçleri içermektedir. Dolaylı yoldan ya da doğrudan gerçekleşen bu süreç
aslında ekosistem-insan ilişkisinin ve etkileşiminin de temelini oluşturmaktadır. Diğer bir ifadeyle, ekosistemler insanlara birçok
fayda ve hizmet sağlamakta ve bunların bütünü olarak tanımlanan ekosistem hizmetleri toplumun yaşam kalitesi 
üzerinde etkili olmaktadır. Ancak hızlı nüfus artışının, ekosistem üzerindeki baskının her geçen gün artmasına ve ekosistemde
bazı bozulmaların, hatta kayıpların yaşanmasına neden olduğu görülmektedir. Ekosistemlere ve doğal kaynaklara geri dönüşü
olmayan zararlar verilen bu süreçte insan en önemli rolü oynamaktadır. Nitekim faydanın zarara dönüşmesi sonucunda 
ekosistem ne kadar etkilenmekteyse insan faktörü de bir o kadar etkilenmektedir ve bu etkinin en fazla görüldüğü yer kentsel
alanlar olmaktadır. Kentleşme olgusunun plansız ve çarpık bir şekilde gerçekleşmesi yeşil dokunun zarar gördüğü, geçirimsiz
yüzeylerin arttığı, hava kirliliğinin tehlikeli boyutlara ulaştığı, su kaynaklarının kirletildiği, ısı adalarının oluştuğu ve doğal afetlerin
daha sık yaşandığı kırılgan kentleri yaratmaktadır. Günümüzde kentler, daha çok betonarme yapı ve daha az bitki örtüsü bileşeni
ile ortaya çıkmaktadır. Oysaki yeşil alanların fonksiyonlarının doğal sonucu olarak ortaya çıkan hizmetler, kentleri hem toplumun
taleplerini karşılayacak hem de iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine karşı dirençli hale getirecek çözümler 
sunmaktadır. Bu çalışmada da hızlı nüfus artışı sonucunda yeşil alanlara baskının her geçen gün arttığı, İstanbul halkı için önemli
hizmetler sunan Belgrad Ormanı ele alınmıştır. Su kalitesini iyileştirme, su verimini düzenleme, sel-taşkın zararlarını azaltma,
iklim düzenleme hizmetlerinin değerlendirildiği bu çalışmada orman ekosisteminin kentsel havzadaki hayat kalitesini nasıl 
etkilediği ortaya koyulmaya çalışılmıştır. Çalışma sonuçları, Belgrad Ormanı’nın sunduğu ekosistem hizmetlerinin ışığında kentsel
havzalarda doğal, yarı doğal ve kültürel alanlarla bir yeşil alan ağının oluşturulmasının, kentlerin daha sağlıklı ve 
yaşanabilir hale gelmesinde önemli bir rol üstlendiğini göstermiştir. Bu yapının oluşturulması ise ekosistem hizmetlerinin 
planlamaya (kentsel planlama, havza planlama vb.) dahil edilmesi ile mümkündür. Bir başka ifadeyle, planlama sürecinde 
ekosistemlerin sadece alansal değil sundukları hizmetler bakımından da ele alınması gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Ekosistem hizmetleri, kentsel havzalar, planlama, orman ekosistemleri, yeşil alan ağı

EVALUATION OF ECOSYSTEM SERVICES PROVIDED BY FORESTS IN THE URBAN AND ITS ENVIRONMENT AS  A PLANNING
TOOL: CASE STUDY OF BELGRAD FOREST

Abstract
The utilization of natural resources involves different processes. This process, which takes place indirectly or directly, is actually
the basis of the ecosystem - human relationship and interaction. In other words, ecosystems provide many benefits and
services to people, and all of hese defined as ecosystem services have an impact on the quality of life of the society. However,
it is observed that the increment of rapid population causes the pressure on the ecosystem increased day by day and some
deterioration or even loss in the ecosystem. People play the most important role in the process of irreversible damages to
ecosystems and natural resources. Indeed, the ecosystem is affected as a result of the benefit turned into harm, the human
factor is affected as much and urban areas are the places where this effect is seen most. The unplanned and distorted 
phenomenon of urbanization creates sensitive cities where green tissue is damaged, impermeable surfaces increase, air 
pollution reaches dangerous dimensions, water resources are polluted, heat islands are formed and natural disasters occur
more frequently. Today, cities emerge with more reinforced concrete structures and fewer vegetation components. However,
the services that emerge as a natural result of the functions of green areas provide solutions that will both meet the demands
of the society and make them resistant to the negative effects of climate change. In this study, the Belgrad Forest, where the
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pressure increases on the green areas as a result of the rapid population and which provides important services for the people
of Istanbul, is discussed. In this study, in which water quality improvement, regulation of water efficiency, flood 
mitigation and climate regulation services were evaluated, it was tried to be revealed how the forest ecosystem affected the
quality of life in the urban watersheds. The results of the study showed that, in the light of the ecosystem services provided
by the Belgrad Forest, the creation of a green area network with natural, semi-natural and cultural areas in urban watersheds
plays an important role in making cities more healthy and livable. The creation of this structure is possible by including 
ecosystem services in planning (urban planning, watershed planning etc.). In other words, during the planning process, 
ecosystems need to be considered not only in terms of space but also in terms of the services they provide.

Keywords: Ecosystem services, urban watersheds, planning, forest ecosystems, green area network

1. GİRİŞ
Doğadaki canlı ve cansız varlıkların karşılıklı etkileşimleri sonucu oluşturdukları, kendine özgü bir fiziksel yaşam alanına, canlı
toplumuna ve fonksiyonlara sahip olan karmaşık sistemlerdir ekosistemler (Çepel, 1983). Bir başka ifadeyle ekosistemler, canlı
yaşamı için önemli mekân, fayda, ürün ve hizmetler sağlayan birimlerdir. Dünya üzerindeki canlılar için önemli olan bu 
ekosistemlerin aslında yaşamın çeşitli sorunlarına çözümler ürettiği bilinmektedir (WRI, 2002). Nitekim bu doğal ünitenin 
ayrılmaz bir parçası olan insan faktörünün, sistemin sürdürülebilirliği noktasındaki rolü olumsuz olmuştur. Günümüzde
karşılaştığımız insan kaynaklı ormansızlaşma, erozyon, çölleşme, biyoçeşitliliğin azalması gibi sorunların antik çağlarda da
görüldüğü; fakat bugün yaşadığımız modernleşmenin ekosistem üzerinde daha hızlı, büyük ölçekli ve uzun süreli değişimlere
neden olması en önemli fark olarak vurgulanmaktadır 
(WRI, 2002). Özellikle nüfusun engellenemeyen hızlı artışı, ekosistem üzerindeki baskının geri dönüşü olmayan etkilerle 
sonuçlanmasının nedenlerinden biri olarak görülmektedir. Bu nedenle ekosistemdeki insan kaynaklı bozulmaların veya kayıpların
ancak çevre koruma bilincinin oluşturulması ile azaltılabileceği öngörülmüştür (Ehrlich, 1968). Nitekim, toplumun hayat 
standardını etkileyen bu değişimlerle ilgili farkındalık 1960’lı ve 1970’li yıllarda çevre kirliliği ve doğal kaynak sorunları temel
alınarak geliştirilen politikalarla sağlanmaya çalışılmıştır (Gomez- Bagetthum vd., 2010; Braat ve De Groot, 2012).  Daha sonraki
yıllarda ekonomik gelişim sürecinin yönetimi sürdürülebilir kalkınma prensipleriyle gerçekleştirilmeye çalışılmış ve bunun
sonucunda doğa bilimleri ve sosyal bilimlerin ortak bir çerçevede yer alması “ekosistem hizmetleri” kavramını ortaya çıkarmıştır
(Ehrichl ve Ehrich, 1981). Sürecin devamında disiplinlerarası çalışmaların sonucu ekolojik yaklaşım ve ekonomik kapsamın bir
araya getirilmesi ile ekosistemin değerlerinin “ekolojik-ekonomik” tanımlanması gerçekleştirilmiştir (Costanza, 1991). 2003
yılında Bin Yıl Ekosistem Değerlendirme Raporu’ nun yayınlanmasıyla ekosistem hizmetlerinin çevre politikalarında yer alması
hedeflenmiştir (MEA, 2003). Fakat bu zamansal süreçte ve hatta günümüzde de olmak üzere ekosisteme verilen zarar 
engellenememiş ve ciddi olumsuzluklara neden olmuştur. Özellikle kentsel havzalardaki hızlı nüfus artışı ve çarpık kentleşme
ekosistemde kalıcı zararlara neden olmuş ve buna bağlı olarak toplum refahını etkileyen sonuçlar ortaya çıkarmıştır. Başka bir
ifadeyle, yeşil dokunun zarar gördüğü, geçirimsiz yüzeylerin arttığı, hava kirliliğinin tehlikeli boyutlara ulaştığı, su kaynaklarının
kirletildiği ve bunların sonucunda doğal afetlerin daha sık yaşandığı kentlerle karşılaşılmaktadır. Bu nedenle kentsel sorunlara
çözüm üretebilmek için ekosistemi daha iyi algılamak ve anlamak öncelikli amaçları oluşturmalıdır. Dolayısıyla ekosistemin 
insanlara sağladığı faydaların farkına varılması, korunması ve devamlılığının sağlanması önemli bir süreç olarak görülmektedir.
Başka bir ifadeyle, ekosistemlerin insanlara “sağladığı fayda ve sunduğu hizmetler” olarak ifade edilen ekosistem hizmetlerinin
(MEA, 2005) tanımlanması, değerlendirilmesi ve planlama sürecine dâhil edilmesi, sunulan hizmetlerin sürdürülebilirliği 
açısından büyük önem taşımaktadır. Ekosistem hizmetleri, genel olarak kabul edilen Bin Yıl Ekosistem Değerlendirme Raporu’nda
sağlama, düzenleme, destekleme ve kültürel olmak üzere dört grup altında fonksiyonel olarak sınıflandırılmıştır 
(MEA, 2003; 2005) (Şekil 1).
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Toprak oluşumu, gıda ve temiz su sağlama, iklim koşullarını düzenleme ve manevi değerler olmak üzere çok geniş bir yelpazeye
sahip ekosistem hizmetleri, görüldüğü üzere çok farklı çalışmalara konu olmuş ve çalışma amacına göre hizmetler bazen tek
tek bazen de sınıflandırmalar esas alınarak incelenmiştir. Ekosistem hizmetlerinin kentsel ekosistemler için önemini belirten
çalışmalarda yeşil alan vurgusu öne çıkarılmıştır:

Bouland ve Hunhammar (1999), yaptıkları çalışmada Stockholm’ da yedi adet kentsel ekosistem (caddedeki ağaçlar, parklar,
kent ormanları, tarım alanları, sulak alanlar, göller/deniz, dereler) tanımlayarak kent için sundukları hizmetleri irdelemişlerdir.
Bu hizmetleri yerel olarak sunulan havayı süzme, mikroklimayı düzenleme, gürültü kirliliğini önleme, yağmur suyu 
uzaklaştırılması, kanalizasyon arıtımı, rekreasyonel ve kültürel değerler sağlama olarak sınırlandırmışlardır. Vejetasyon örtüsünün
hava partiküllerini süzerek Stockholm şehrinin hava kalitesini iyileştirdiği ve bunu da toplam alanının %10’ u kaplayan ormanlık
alandan kaynaklandığını belirtmişlerdir. Caddedeki ağaçların terleme; su alanlarının ise evaporasyon ile atmosfere su buharını
geri verirken kullandıkları ısı enerjisinden dolayı sıcaklıklarda düşüşler sağladıklarını ve caddedeki ağaçların yazın binaları 
gölgeleriyle ısınmadan, kışın ise rüzgârdan koruyan yapılarından dolayı kentte kullanılan ısınma ve soğutma için enerji tasarrufu
sağladığı belirlenmiştir. Aynı çalışmada gürültü kirliliğinde ise yine etkin rolün vejetasyon olduğu ve her dem yeşil türlerin
perdeleme için kullanımı tavsiye edilmiştir. Geçirimli bir yüzey sağlayan vejetasyon örtüsünün, yağışın yüzeysel akışa geçmesini
önleyerek yağmur suyunun uzaklaştırılmasında önemli bir rol üstlendiğini vurgulamışlardır. 150 milyon m3 evsel atık suyunun
arıtma işleminin sulak alanlardaki bitkisel arıtma sistemleriyle gerçekleştirildiği, buradaki bitkilerin kirleticileri bitki besin maddesi
olarak kullanmalarından dolayı suyun arıtıldığı ve bu nedenle sulak alan restorasyonu önerisinde bulunmuşlardır. Ayrıca 
Stockholm şehrinde yaşayanlar için rekreasyonel faaliyetlere imkân sunan yeşil alanların çok değerli olduğunun; şehri yaşanabilir
bir yer haline getiren özelliğin bu yeşil örtü olarak görüldüğünün altı çizilmiştir.

Şekil 1. Bin Yıl Ekosistem Değerlendirme Raporu’na Göre Ekosistem Hizmetleri Sınıflandırması (MEA, 2003; 2005).
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Jim ve Chen (2009), çalışmalarında Çin’ deki kent ormanlarının sunduğu ekosistem hizmetleri ile ilgili yapılmış çalışmaları 
değerlendirmişlerdir. Özellikle mikroklimanın düzenlenmesi, CO2 konsantrasyonunun azalımı, çeşitli gaz ve kirletici partiküllerin
havadan uzaklaştırılması, oksijen üretimi, rekreasyon ve rahatlık sağlayan hizmetler üzerinde durmuşlardır. Kent ormanlarının
hava kalitesini iyileştirme hizmeti, bitkilerin kirletici partikülleri uzaklaştırma kapasitelerinin değişik bitki topluluklarında sülfür
ölçümleriyle hesaplanmış ve 2192,41 TL/yıl sülfür/kükürt dioksitin kent ormanları tarafından uzaklaştırıldığı belirtilmiştir. Karbon
monoksit (CO), azot oksit (NO2 ), kükürt dioksit (SO2 ) gibi diğer hava kirleticilerinin miktarı ise kent ormanlarının 
vejetasyonlarının ve değerlendirme yöntemlerinin farklılık göstermesinden dolayı 9,7 -19,4 kg/ha aralığında değiştiği 
bulunmuştur. Mikroklimanın düzenlenmesi ise çalışmada kentlerdeki evapotranspirasyon etkisi ile ortaya koyulmuş ve 16,577
ha’ lık bir kent ormanının transpirasyon yoluyla atmosfere 3,42x106 t/gün nem vererek 84,1x106 kJ/gün ısı enerjisini tükettiği
bulunmuştur. Kültürel hizmetler için yapılan anket sonuçları, kentlerde yaşayan insanların yarısının kent ormanlarını rekreasyon,
rahatlama, huzur bulma ve sosyalleşme mekanları olarak kullandıklarını göstermiştir.

Casado-Arzuaga vd. (2014) çalışmalarında Bilbao metropolünün yeşil alanlarında sunulan kültürel ekosistem hizmetlerinden
rekreasyon hizmetini ve estetik değerleri belirlemiş ve mekânsal dağılımlarını ekolojik ve sosyal değerlendirme yaklaşımıyla
ortaya koymuşlardır. Her iki hizmet, alana özgü indikatörler seçilerek coğrafi bilgi sistemi ile haritalandırılmıştır. Rekreasyon
hizmeti için potansiyel ve uygunluk haritaları oluşturulmuştur. Arazinin estetik değeri için insanların algıladıkları alanları, arazi
biyoçeşitliliğini ve bakı özelliklerini değerlendirmişlerdir. Alanın sadece %7,2’ si her iki hizmet için uygun olarak bulunmuştur.
Ayrıca karar vericilerle yapılan görüşmede çalışma sonuçlarının arazi ıslahının ve rekreasyon hizmeti için işletilebilecek alanların
belirlenmesinde dikkate alınabileceği öngörülmüştür.

1.1.  Ekosistem Hizmetleri ve Toplum Refahı Arasındaki İlişki ve Etkileşimler
Ekosistemin insanlara sağladığı fayda ve hizmetler bütünü olarak tanımlanan ekosistem hizmetlerinin temel gereksinimler,
sağlık, güvenlik, güçlü sosyal ilişkiler ve tercih özgürlüğü gibi toplum refahının yapıtaşları üzerinde etkili olduğu bilinmektedir.
Toplum refahının yükselmesi gıda, geçimini sağlama, barınma gibi temel gereksinimlerin karşılanabilmesine; güçlü ve dirençli
bireylerin oluşturduğu sağlıklı toplumların gelişebilmesine; bireysel ve toplumsal güvenliğin, karşılıklı saygının ve sosyal 
uyumluluğun yüksek olabilmesine; aynı zamanda bireysel özgürlüklerin yaşanabilmesine bağlıdır. Nitekim her bir ekosistem
hizmetinin bu süreçteki etkisi sosyo-ekonomik faktörlerden dolayı farklı şiddette olmaktadır (MAE, 2003; 2005) (Şekil 2).

Şekil 2. Ekosistem Hizmetleri ve Toplum Refahı Arasındaki İlişki (MA, 2003; 2005).
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Ekosistem hizmetleri ve toplum refahı arasındaki ilişki ve sosyo-ekonomik faktörlere bağlı olma potansiyeli her ekosistemde
veya bölgede değişmekte ve farklı şiddette ortaya çıkmaktadır. Ekosistem hizmetlerinin toplum refahı üzerindeki etkilerinin,
burada gösterilen sosyal ve ekonomik faktörlere ek olarak teknolojik ve kültürel faktörler gibi diğer çevresel faktörlerle de ilişkili
olduğu bilinmektedir. Bu etkileşim toplum refahını etkilemekte, dolayısıyla ekosistem hizmetleri de toplum refahındaki 
değişimlerden etkilenmektedir (MAE, 2005) (Şekil 3).

Toplum refahı ve ekosistem hizmetleri arasındaki bu ilişki insanlık tarihinin en hızlı değişimini son 50 yılda yaşamıştır. Öyle ki
dünyadaki ekosistem hizmetlerinin yaklaşık olarak %60’ ı bozulmakta ya da sürdürülebilir şekilde kullanılmamaktadır (MEA,
2005). 

Ekosistem hizmetleri üzerindeki bu olumsuz etkilere, ülkelerin gelişmesi ve endüstrileşmesi ile birlikte hızlı kentleşmenin neden
olduğu ve bu sürecin günümüzde de devam ettiği bilinmektedir. Avrupa’da nüfusun %75’i, ülkemizde ise nüfusun %76’sı il ve
ilçe merkezlerinde yaşamakta ve bu kentleşme yüzdeleri sürekli artmaktadır. Artan nüfus, kentleşmenin yoğunlaşmasını ve
yayılmasını beraberinde getirirken yeni kaynak ihtiyacına da neden olmaktadır. Başka bir ifadeyle, ekosistem hizmetlerinin
bozulmasına ya da yok olmasına neden olan baskı, aslında insanların artan taleplerinin karşılanmaya çalışılmasından kaynaklan-
maktadır. Bunun sonucunda ise doğal kaynaklar ve hizmetler üzerindeki antropojenik etkiler artmaktadır. Bu hizmetler arasında
gıda, temiz içme suyu, yakacak ve yapacak odun en önemlileri olarak sayılabilir ve bu baskının dünyadaki biyoçeşitlilik üzerinde
önemli ve geri dönüşü olmayan kayıplara neden olduğu gözlemlenmektedir. Bu durumun en önemli örneklerinden biri de or-
mansızlaşmadır. Nitekim bu noktada kayıp sadece orman alanlarının azalması değil, bu ormanların sunduğu ekosistem hizmet-
lerinin de yok olmasıdır (Jujnovsky vd., 2010; Seabrook vd., 2011). 

Yeşil alanları tehdit eden faktörler, hem kentleşme sürecinde hem de iklim değişikliğinde önemli bir rol oynayan arazi 
kullanımındaki değişikliklerin sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. Nitekim iklim değişikliği sürecinde, kentsel ve yarı-kentsel

Şekil 3. Ekosistem Hizmetleri ve Toplum Refahındaki Değişimlerin Etkileşimi (MAE, 2005).
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havzalardaki yeşil dokuya olan ihtiyaç, insanların hayat kalitesi ve ihtiyaçları (ekosistem hizmetleri; kaliteli içme suyu, 
biyoçeşitlilik, rekreasyonel alan, vb.) bakımından daha da önem kazanmaktadır (Zhao vd., 2011). Ayrıca kentleşmenin
sonuçlarından biri olan “kentsel ısı adası” kavramında yeşil alanlar fonksiyonları bakımından önemli bir rol üstlenmektedir
(Karaca vd., 2007); farklı arazi kullanımlarına sahip çalışma alanında termal çevreyi en çok etkileyen kentsel planlama indikatörü
yeşil örtü oranı olarak tanımlanmıştır (Zhao vd., 2011).

Günümüzde arazi kullanımındaki değişimler; daha çok betonarme yapı ve daha az bitki örtüsü olarak ortaya çıkmaktadır. Arazi 
planlamasında kentsel ekosistem hizmetlerinin korunabilmesi için kent karakteristiğinin ortaya konulması; arazi kullanımı ve
yüzey örtü durumunu analiz ederek gerçekleştirilebilir. Kentleşmeyle artan geçirimsiz yüzeyler ve iklim değişikliği sonucu daha
da tehlikeli bir durum oluşturması beklenen yüzeysel akışın, kent içindeki yeşil alanların fonksiyonelliği (evapotranspirasyon)
ile olumsuz etkilerinin azaltılabileceği ve dolayısıyla planlama sürecinde kent içinde yer alan özel bahçelerin ya da caddedeki
ağaçların yeşil altyapı olarak önemli bir rol üstlendikleri belirlenmiştir (Gill vd., 2008).

Nitekim İstanbul için de kaybettiğimiz yeşil alanların öneminin anlaşılması toplumun ihtiyaçlarının karşılanamaması sonucunda 
gerçekleşmektedir. En temel ihtiyaçlardan bazıları olan temiz hava, içme suyu gibi hizmetlerin bile karşılanamadığı kentler için
artık alarm durumuna geçilmelidir ki bunların başında İstanbul gelmektedir. Dolayısıyla bu çalışmada yeşil alanlara baskının
her geçen gün arttığı İstanbul’da, toplum için önemli hizmetler sunan Belgrad Ormanı ele alınmıştır. Su kalitesini iyileştirme, su
verimini düzenleme, sel-taşkın zararlarını azaltma, iklim düzenleme hizmetlerinin değerlendirildiği bu çalışmada orman 
ekosisteminin kentsel havzadaki hayat kalitesini nasıl etkilediği ortaya koyulmaya çalışılmıştır.

2. MATERYAL ve YÖNTEM

2.1. Belgrad Ormanı
Belgrad Ormanı, İstanbul ilinin can damarı olan Kuzey ormanları ekosisteminin bir parçasıdır ve 28°53´25´´-29°00´55´´ doğu
boylamları ve 41°09´44´´-41°14´40´´ kuzey enlemleri arasında bulunmaktadır. Belgrad Ormanı, Avrupa yakasında yer alan
önemli su havzalarından biri olan Kâğıthane havzasının kuzeyinde yer almaktadır ve alansal olarak Sarıyer ve Eyüp ilçelerine
dağılmıştır. Kurtkemeri, Bentler ve Atatürk Arboretumu olmak üzere üç Orman İşletme Şefliğinin idaresinde 5524 hektar alana
sahiptir (Şekil 4).

Şekil 4. Belgrad Ormanı’nın Kâğıthane Havzası’ndaki konumu
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Belgrad Ormanı’nın iklim özellikleri Bahçeköy Meteoroloji İstasyonun gözlem sonuçlarına göre belirlenmiştir. Bu verilere göre
yıllık ortalama yağış 1129,4 mm, yıllık ortalama sıcaklığı 12,3 ºC’dir. Ağustos, yılın en sıcak ayı (21,7 ºC); şubat ise en soğuk 
(4,2 ºC) ayıdır (Özhan vd., 2008). En yüksek ve en düşük sıcaklıklar, sırasıyla 39,7ºC olarak Ağustos ve–15,8 ºC olarak Ocak 
aylarında kaydedilmiştir. Yıllık ortalama bağıl nem % 78,7 olup, yıl içerisinde %81,5 ve %75,2 arasında değişmektedir. Belgrad
Ormanı’nın hakim rüzgar yönü kuzeydoğudur. İklim sınıflandırılmasında kullanılan Thornthwaite yöntemine göre Belgrad 
Ormanı; nemli, düşük sıcaklıkta, yazın orta derecede su açığı olan okyanus etkisine yakın koşulları içeren bir iklim tipine
(B3B1′sb′4)  sahiptir (Özyuvacı, 1999). 

Belgrad Ormanı, doğal orman yapısında birçok türe ev sahipliği yapmaktadır. Büyük bir bölümü karışık meşcerelerden oluşan
bu ormanda, en yaygın tür meşeler (Quercus sp.) olmuştur. Bu türler saf meşcereler halinde ya da karışık meşcereler olarak
karşımıza çıkmaktadır (Şekil 5). Diğer türler ise doğu kayını (Fagus orientalis), adi gürgen (Carpinus betulus), Anadolu kestanesi
(Catanea sativa)’dir. Bununla birlikte ormanda kızılağaç (Alnus glutinosa), ıhlamur (Tilia tomentosa), akçaağaçlar (Acer sp.) da
bulunmaktadır. 

Şekil 5. Belgrad Ormanı’nı oluşturan türler ve dağılımları (İOBM, 2012’den derlenmiştir)
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2.2. Yöntem
Geniş bir yelpazeye sahip ekosistem hizmetlerinin sayısallaştırılması da anlaşılabilmesi adına önemlidir. Bu çalışma kapsamında
düzenleme hizmeti sınıfında yer alan su kalitesini iyileştirme, su verimini düzenleme, sel-taşkın zararlarını azaltma, iklim 
düzenleme hizmetleri Belgrad Ormanı içim değerlendirilmiştir. Alt havzalarda gerçekleştirilen değerlendirmede her bir ekosistem
hizmeti için kullanılan yöntem aşağıda belirtilmiştir (Tablo 1). 

Su kalitesini iyileştirme ve su verimini düzenleme hizmeti uzun dönemli ölçüm ve gözleme dayanmaktadır. Belgrad Ormanı
içerisinde yer alan deneme havzalarında 1978 yılında kurulan ve günümüzde de çalışmakta olan akım gözlem istasyonları uzun
dönemli hidrolojik veri setinin elde edilmesini sağlamaktadır (Balcı ve diğ., 1986; Serengil ve diğ., 2007a, 2007b; Gökbulak ve
diğ., 2008, 2016) ve bu çalışma için bazı veriler özetlenmiştir. Kurulu savak sistemlerinde debi ölçümleri yapılarak havzanın
yağış-akış modeli oluşturularak su verimi belirlenmiş ve aynı zamanda akış katsayısı hesaplanmıştır. Bununla birlikte alt havzaların
derelerinden haftada bir su örnekleri alınarak fiziksel ve kimyasal su kalitesi parametreleri analiz edilmiştir. Su kalitesi 
parametreleri belirli standartlarla karşılaştırılmıştır.

Sel-taşkın zararlarını azaltma hizmeti için ise alt havzalardan alınan toprak örneklerinde gerekli analizler yapılarak toprakların
tekstür, permeabilite özelliklerine bağlı olarak hidrolojik toprak grupları belirlenerek Amerika Birleşik Devletleri Toprak Koruma
Servisi (Soil Conservation Service, SCS) tarafından geliştirilen “Yüzey Akışı Eğri Numarası Yöntemi” (Curve Number Method,
CN) ile alt havzaların yüzey akışı eğri numaraları atanmıştır. Yüzey akışı eğri yöntemi arazinin topografyası, toprak özellikleri
(permeabilitesi, tekstürü) ve arazi kullanım şekillerine bağlı geliştirilen bir metottur (SCS, 1956; 1971). Böylece yeryüzüne düşen
yağışın ekosistem tarafından tutulan kısmı hesaplanmıştır.

İklim koşullarının düzenlenmesi hizmeti ise Belgrad Ormanı’nda yapılan ortalama hava sıcaklığı ölçümleriyle İstanbul’u temsil
eden farklı meteoroloji istasyonlarına ait ortalama hava sıcaklık değerlerinin karşılaştırılması ile değerlendirilmiştir. Bununla
birlikte Belgrad Ormanı’nı temsilen ibreli ve yapraklı ağaç türlerinden Anadolu karaçamı (Pinus nigra) ve Sapsız meşe (Quercus
petraea)için transpirasyon miktarları (Özçelik, 2018) değerlendirilmeye alınmıştır. Bitkilerin transpirasyon yoluyla atmosfere
verdikleri su baharı için harcadıkları enerji, ortamın serinlemesine neden olmaktadır.

Tablo 1. Ekosistem Hizmetlerinin Belirlenmesinde Kullanılan Yöntemler ve Veri Setleri
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3. BULGULAR
Çalışma kapsamında Belgrad Ormanı için değerlendirilen ekosistem hizmetlerine ait bulgular alt havza bazında verilmiştir.

3.1. Su Kalitesini İyileştirme Hizmeti
Belgrad Ormanı’nın su kalitesini iyileştirme hizmetinin değerlendirilmesi elde edilen bazı su kalitesi parametrelerinin 
Türk Standartları Enstitüsü (TSE) ve Amerika Birleşik Devletleri Çevre Koruma Ajansı (EPA)’nın içme suyu standartları ile
karşılaştırılması ile gerçekleştirilmiştir (Tablo 2).

3.2. Su Veriminin Düzenlenmesi Hizmeti
Deneme havzalarında su kalitesinin izlenmesi ile birlikte su veriminin ölçüm ve gözlemleri de gerçekleştirilmiştir. Su veriminin
ölçüldüğü çalışmalarda da orman ekosisteminin yağış sonrasında yüzeysel akışa geçen su miktarı üzerindeki etkisi belirlenmeye
çalışılmıştır ve iki deneme havzası için akış katsayıları 0,20 ve 0,24 olarak hesaplanmıştır (Özhan vd., 2010).

3.3. Sel-Taşkın Zararlarını Azaltma Hizmeti
Hizmetin belirlenmesinde kullanılan toprak özellikleri ve bunlara bağlı olarak hidrolojik toprak grupları ve yüzey akış eğri nu-
marası iki alt havza için belirlenmiştir (Tablo 3).

Bu verilerin kullanıldığı matematiksel denklemde alt havzalarda, düşen yağışın ekosistem tarafından tutulan kısmı her iki alt
havza için de %76’ dan fazla hesaplanmıştır. Bu bulgu da orman ekosisteminin gelen yağışın belirli bir miktarını tutarak yüzeysel
akışı düzenlediğini göstermektedir. Aynı zamanda havzaların akış katsayıları ile de tutarlılık sağlamaktadır. Dolayısıyla Belgrad
Ormanı sel-taşkın zararlarını azaltma hizmetini, toprak özellikleri, vejetasyon yapısına bağlı olarak ani ve pik akımlı yüzeysel
akışın oluşumunu minimumda tutarak sağlamaktadır.

Tablo 2. Belgrad Ormanı içerisinde bulunan deneme havzalarında ölçülen bazı su kalitesi parametrelerinin 

TSE T266 ve ABD Çevre Koruma Ajansı (EPA) standartları ile karşılaştırılması.

Tablo 3. Sel-taşkın zararlarını azaltma hizmetinin belirlenmesinde kullanılan özellikler
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3.4. İklim Koşullarının Düzenlenmesi Hizmeti
Belgrad Ormanı’nı temsilen Bahçeköy meteoroloji istasyonu ve diğer meteoroloji istasyonlara ait hava sıcaklığı değerlerinin
karşılaştırması Şekil 6’da verilmiştir. Nitekim Belgrad Ormanı’nda ortalama sıcaklıklar 4,7–21,9°C arasında değişirken diğer
istasyonlarda ise Göztepe için 6,1–23,9 °C; Florya için 5,7–23,9 °C; Kartal için 6,6 – 24,5°C arasında değişmiştir. Bu değerler 
Belgrad Ormanı’nın İstanbul’daki en serin yerlerden biri olduğunu da göstermiştir.

Belgrad Ormanı için gelişen sıcaklık farklılıklarının bir diğer kaynağı da ağaçların gerçekleştirmiş olduğu transpirasyondur. Özçelik
(2018), Atatürk Arboretumu’nda gerçekleştirdiği çalışmasında Anadolu karaçamı (Pinus nigra) ve Sapsız meşe (Quercus petraea)
için günlük ve yıllık toplam su tüketimlerinin sırasıyla 76,31 kg ve 10596 kg; 162 kg ve 18676 kg olduğu belirtilmiştir. 

4. TARTIŞMA VE SONUÇ
Belgrad Ormanı’nın İstanbul’da yaşayan insanlar için sunduğu ekosistem hizmetlerinden bazıları olan su kalitesini iyileştirme,
su verimini düzenleme, sel-taşkın zararlarını azaltma ve iklim koşullarını düzenleme hizmetlerinin ele alındığı bu çalışmada
orman ekosisteminin tüm bu hizmetleri iyi bir şekilde gerçekleştirdiği görülmüştür. Nitekim Belgrad Ormanı’nın su kalitesini
iyileştirme hizmetinin değerlendirilmesinde, TSE ve EPA ile yapılan karşılaştırmada içme suyu standartlarında olduğu görülmek-
tedir. Bu hizmetin orman ekosistemleri tarafından iyi bir şekilde sunulmasının aslında sahip oldukları ölü örtü katmanı ile yağış
sularının kimyasal özelliklerini iyileştirmeleri ve hatta her türün etkisinin farklı olduğu ile ilişkilendirilmesi gerekmektedir (Eisalou
vd., 2013; Fidan vd., 2008). Değerlendirilen diğer hizmetlerden su verimini düzenleme için ise iki önemli nokta bulunmaktadır.
Bunlardan biri su temini diğeri ise su veriminin düzenlenmesidir. Her ikisinde de kalite, miktar, rejim ve zamanlama önemli
nitelikler olarak belirtilmiştir (Brauman vd., 2007). De Groot vd. (2002), su teminini tatlı suların filtrelenmesi, tutulması ve   
depolanması olarak tanımlamış; suyun düzenlenmesini ise yüzeysel akışın ve dere akışının düzenlenmesinde arazi örtüsünün
rolü ile ilişkilendirmiştir. Bu çalışmada su verimini düzenleme hizmeti miktar (yüzeysel akışa veya dere akışına geçen su miktarı)
olarak belirlenmiştir ve çalışma kapsamında bu hizmetten beklenen havzadaki su veriminin (miktarının) yüzeysel akışa 
geçmeden depolanabilmesi ve doğal afetlere yol açmaması için düzenlenmesidir. Dolayısıyla Belgrad Ormanı’nda 0,20 ve 0,24
olarak hesaplanan akış katsayıları bu hizmetin de iyi bir şekilde gerçekleştirildiğinin kanıtıdır. Ki bu durum da ormanların tepe
örtüsü, toprak florası ve ölü örtü özellikleriyle ilişkilidir. Bu özelliklerden en önemlisi ise ağırlığının dört katı kadar su depolayabilen
ölü örtü olarak görülmektedir (Özhan, 2004). Böylece yağışın belirli bir kısmının ölü örtü tarafından tutularak yüzeysel akışa
geçmesi önlenmektedir. Ayrıca orman alanlarında yağışın toprağa ulaşabilen kısmı, intersepsiyon ve evapotranspirasyon ne-
deniyle düşük miktarlarda olmaktadır (Özhan, 1982). Dolayısıyla ormanlık havzalarda akış katsayıları düşük ve buna bağlı olarak
su verimi de düşük olmaktadır. Burada önemli olan yağışın direkt yüzeysel akışa geçmesinin önlenmesi ve belirli bir döngü
içerisinde dere akışına katılmasının sağlanmasıdır. Başka bir ifadeyle bu iki sürecin gerçekleşmesi, orman alanlarının su verimini
düzenleme hizmetini çok yüksek kapasitede sunmasının nedenlerindendir. Bu özellikler aynı zamanda sel-taşkın zararlarını 

Şekil 6. İstanbul’daki bazı meteoroloji istasyonlarına ait uzun dönemli ortalama sıcaklık değerleri
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azaltma hizmetinde de önemli bir rol oynamaktadır. Belgrad Ormanı için yüzeysel akışa geçmeden tutulan yağış miktarı da bu
durumu destekler niteliktedir. Şöyle ki, orman tepe örtüsü, toprak özellikleri ve ölü örtü özellikleri ile yağışın bir kısmının tutul-
duğu bilinmektedir ve bu durum sel-taşkın oluşumunda etkili olan yüzeysel akış üzerinde de önemli rol üstlenmektedir. Özhan
(2004) bu ilişkiyi orman ölü örtüsünün en şiddetli yağışları absorbe edebildiği, sonrasında toprağa yavaşça geçirdiğini ve böylece
taşkına neden olabilecek yüksek yüzeysel akışları önlediği şeklinde açıklamıştır. Bruijnzeel (2004) ise ormanların hidrolojik
fonksiyonları için en önemli kavramın, orman toprağının, köklerin ve ölü örtünün bir bütün halinde yarattıkları “sünger etkisi”
olduğunu belirtmiştir. Fakat bu etkinin orman alanlarının diğer arazi kullanımlarına dönüşmesi ile değiştiğini de vurgulamıştır.
Başka bir ifadeyle kentleşmenin arttığı alanlarda da taşkın süreçlerinin değiştiği; taşkın hacminin ve pik akımların yükseldiği
belirlenmiştir (Ya vd., 2012). Ayrıca kentleşmenin neden olduğu geçirimsiz yüzeyler taşkınların daha kısa zamanda oluşmasına
yani pik akımların daha kısa sürede gerçekleşmesine neden olmaktadır.

Belgrad Ormanı için değerlendirilen son hizmet iklim koşullarını düzenleme hizmeti olmuştur. Bu hizmetin de orman ekosis-
temlerinin mikro klima özelliği ile serinletme etkisiyle iyi şekilde sunulduğu görülmüştür. Bunun yanında ağaçların gerçekleştirdiği
transpirasyon da ortamın serinlemesini sağlamaktadır. Başka bir ifadeyle, bir ağacın yazın transpirasyon yoluyla 1460 kg’lık
günlük su tüketimine karşılık ortalama 860 mj’lük bir enerji tükettiği belirtilmekte ve bunun serinletici etkisi vurgulanmaktadır
(Önder ve Polat, 2012). Belgrad Ormanı düşünüldüğünde hektarda gerçekleşecek transpirasyon için tüketilen enerjinin serinletici
etkisinin olduğu açıkça görülmektedir.

Tüm bu bulgular değerlendirildiğinde İstanbul halkının refahı için Belgrad Ormanı’nın önemi sunduğu ekosistem hizmetleri ile
bir kez daha ortaya çıkmıştır. Nitekim bu doğal ekosistemlerin günümüz kentlerinde korunması pek mümkün olamamaktadır.
Dolayısıyla hem ekosistemleri korumak hem de hizmetlerinin sürdürülebilirliğini sağlamak adına ekosistem hizmetlerinin 
planlama sürecine dahil edilmeleri gerekmektedir ve bunun gerçekleşmesi öncelikle doğal ekosistemlerin korunması, 
parçalanmadan kent ekosisteminde yer alması ile sağlanmalıdır. Bunun yanında doğal ekosistemlerdeki süreçler örnek alınarak
sunduğu hizmetlerin sokaklarda, mahallelerde ekolojik nitelikleri yüksek yeşil alanlar tarafından kentsel alanlarda sürdürülebilir
olarak sunulması sağlanmalıdır. Bunu da her bölgenin iklim şartları, ekolojik ve kültürel özelliklerine uygun yapılandırmak 
gerekmektedir.
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Özet
Artık dünya nüfusunun çok büyük bir bölümü kentlerde yaşamaktadır. Kentsel yerleşimler nüfus arttıkça kent içi ve çevresindeki
yeşil alanları yok edecek şekilde genişlemektedir. Kentin kalabalığından uzaklaşmak isteyen kentlilerin doğayla iç içe olma
yönündeki talepleri de zaman içerisinde artmaktadır. Bu taleplerin karşılanmasında kent içi ve yakınındaki yeşil alanlar ön plana
çıkmaktadır. Kent içindeki beton ve asfalt miktarını bir başka deyişle gri altyapı miktarını azaltacak şekilde, var olan yeşil alanları
birleştiren planlama yöntemleri ve anlayışları yaygınlaşmaktadır. Yeşil altyapı ve ekosistem hizmetleri yaklaşımı bunlardan 
ikisidir.
Bu bildiride; İstanbul gibi eşsiz özelliklere sahip bir kentin yeşil alan planlamasında ihtiyaç duyulan yeni bir bakış açısı 
oluşturulmaya çalışılmıştır. Bu amaçla; öncelikle yeşil altyapı kavramı detaylıca irdelenmiştir. Ardından kültürel ekosistem
hizmetleri tanıtılmış ve yeşil altyapı ile kültürel ekosistem hizmetleri arasındaki bağ ve ilişkiler mercek altına alınmıştır. Daha
sonra da İstanbul kentinin karakteristik özellikleri de göz önünde tutularak, yeşil altyapı ve kültürel ekosistem hizmetleri 
kavramları temelinde yeşil alan planlamasına ilişkin öneriler geliştirilmiştir. Bu doğrultuda; yeşil alan anlayışından yeşil altyapı
anlayışına geçiş sağlanmalı, İstanbul’un sahip olduğu doğal ormanlar ve su yüzeyleri gibi avantajlar yeşil altyapı anlayışına uygun
olarak değerlendirilmelidir. Ayrıca, yeşil altyapının geliştirilmesi açısından ortaya çıkacak sorunların çözümünde yerel yönetimler,
merkezi hükümet, sivil toplum kuruluşları ve üniversiteler ile araştırma kuruluşlarının işbirliği yapması kaçınılmaz bir 
zorunluluktur.

Anahtar Kelimeler: iklim krizi,  kültürel ekosistem hizmetleri, orman, yeşil altyapı, yeşil alan planlaması. 

GREEN INFRASTRUCTURE AND CULTURAL ECOSYSTEM SERVICES: EVALUATIONS IN ISTANBUL GREEN AREA PLANNING

Abstract
Now a large part of the world population lives in cities. Urban settlements are expanding to destroy green areas in and around
the city as the population increases. Demands of urban residents who want to get away from the crowd of the city are 
increasing in time. Green areas in and near the city come to the fore in meeting these demands. Planning methods and 
approaches that combine existing green areas are becoming widespread in the world, reducing the amount of concrete and
asphalt in other words, the amount of gray infrastructure. The green infrastructure and ecosystem services approach are two
of them.
In this paper; We tried to create a new perspective which is needed in planning green areas of a city with unique features such
as Istanbul. For this purpose; Firstly, the concept of green infrastructure has been examined in detail. Then, cultural ecosystem
services were introduced and the links and relations between green infrastructure and cultural ecosystem services were 
examined. Later, taking into account the characteristics of the city of Istanbul, suggestions for green space planning were 
developed on the basis of the concepts of green infrastructure and cultural ecosystem services. In this regard, the transition
from the green area concept to the green infrastructure concept should be realized, and the advantages such as natural forests
and water surfaces of Istanbul should be evaluated in accordance with the green infrastructure concept. In addition, 
cooperation of local governments, central government, non-governmental organizations, universities and research institutions
is an imperative in solving the problems that will arise in terms of developing green infrastructure.
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YEŞİL ALTYAPI VE KÜLTÜREL EKOSİSTEM HİZMETLERİ: İSTANBUL YEŞİL
ALAN PLANLAMASI AÇISINDAN DEĞERLENDİRMELER
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1. GİRİŞ
Artık dünya nüfusunun çok büyük bir bölümü kentlerde yaşamaktadır. Kentsel yerleşimler nüfus arttıkça kent içi ve çevresindeki
yeşil alanları yok edecek şekilde genişlemektedir. Kentin kalabalığından uzaklaşmak isteyen kentlilerin doğayla iç içe olma
yönündeki talepleri de zaman içerisinde artmaktadır (Konijnendijk, 2003; Atmiş ve Günşen, 2016). Bu taleplerin karşılanmasında
kent içi ve yakınındaki yeşil alanlar ön plana çıkmaktadır. Kent içindeki beton ve asfalt miktarını bir başka deyişle gri altyapı
miktarını azaltacak şekilde, var olan yeşil alanları birleştiren planlama yöntemleri ve anlayışları yaygınlaşmaktadır. Bunlar;  
“Ekosistem Hizmetleri”, “Doğal Çözümler”, “Yeşil Altyapı” vb. farklı isimler alan, fakat ana amacı kentlerdeki yeşil alanları 
artırmak, bu alanların birbiriyle ve kırsal yeşil alanlarla bağlantısını güçlendirmek, yaban hayatını kentin bir parçası yapmak
olan yaklaşımlardır. 

Yeşil alanlar; birbiriyle ve kentle bağlantısı olmayan parklar, doğal alanlar ve rekreasyon alanlarıdır. Yeşil altyapı ise yeşil alanlardan
farklı olarak; doğal alan sistemleri ve diğer açık alanları aralarında yeşil koridorlar oluşturacak şekilde insanlara ve çevreye
kazandıracağı ekolojik yararları korumak ve yönetmek amacıyla oluşturulan bir sistemdir. 

Yeşil altyapının topluma sağladığı faydalar ekosistem hizmetleri olarak adlandırılır. Ekosistem hizmetleri; kentliler için yaşamsal
öneme sahiptir ve arazi kullanım planlamasının çok önemli bir aracıdır. Odun üretimi, gıda, av, tatlı su ve toprak sağlama gibi
tedarik sağlayan ekosistem hizmetleri, mikro iklimi düzenleme, oksijen üretimi, karbon depolama, yaşam ortamı sağlama, hava
kirliliğini önleme ve su süzme gibi düzenleyici ekosistem hizmetleri ile yürüyüş yapma, koşma, bisiklet sürme ve çevre 
eğitiminden köpek gezdirmeye kadar uzanan geniş bir yelpaze içeren kültürel ekosistem hizmetleri olarak üçe ayrılmaktadır
(Niemela vd., 2010; Haines-Young ve Potschin, 2017). Bu çalışma kapsamında bunlardan sadece kültürel ekosistem hizmetleri
ele alınacaktır.

İstanbul dünyanın en değerli metropollerinden biridir. Kentin tarihi, doğal yapısı ve coğrafi konumu onu pek çok açıdan bir
dünya başkenti konumuna yükseltmektedir. Fakat İstanbul’a yönelik önemli ekolojik tehditlerin varlığı da inkar edilemez 
(Cengiz vd., 2019). Bu bildiride İstanbul gibi eşsiz özelliklere sahip bir kentin yeşil alan planlamasında ihtiyaç duyulan yeni bir
bakış açısı oluşturulmaya çalışılmıştır. Bu amaçla; İstanbul kentinin karakteristik özellikleri de göz önünde tutularak, yeşil altyapı
ve kültürel ekosistem hizmetleri kavramları temelinde yeşil alan planlamasına ilişkin değerlendirmeler yapılacaktır.

2. MATERYAL VE METOT
İstanbul, 5442 km2’lik yüzölçümüyle Türkiye'nin % 0,7'sini kaplamaktadır. Toplam çalışan nüfusun% 32'sine istihdam sağlamakta,
toplam ticaret hacminin% 55'ine sahip olmakta, turizm gelirlerinin % 25'ine, ülke dış ticaretinin % 43'üne ev sahipliği yapmaktadır
(Gülersoy ve Gökmen, 2014; TÜİK, 2017, Cengiz vd., 2019).

Bu çalışmanın amacına ulaşmak için öncelikle konuyla ilgili literatür incelenmiştir. Bu kapsamda hem yeşil altyapı ve kültürel
ekosistem hizmetleri ile ilgili bilimsel çalışmalar hem de yeşil alanlarla ilgili olanlar gözden geçirilmiştir. Bunlara ek olarak İstanbul
Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından gerçekleştirilen faaliyet raporu, stratejik plan ve performans programı benzeri belgeler
de incelenmiştir. Güncel örnek alan (Kadıköy) incelemesi için Google Earth tarafından sunulan görüntüler kullanılmıştır.

Diğer yandan İstanbul yeşil alanlarında kültürel ekosistem hizmetlerinin durumunu ortaya koyabilmek için literatürden alınan
sınıflandırmaya dayalı olarak bir matris hazırlanmıştır. Bu matriste yer alan değerler araştırmacıların kendi gözlemlerine dayan-
maktadır. Bu değerlerin saptanmasında araştırmacıların kişisel değerlendirmelerinin dışında bir ölçme aracı kullanılmamıştır.
Bu nedenle söz konusu matriste yer alan değerlerin farklı kişisel gözlemlerde değişiklik gösterebileceği akıldan çıkarılmamalıdır.
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3. BULGULAR

3.1. Yeşil Altyapı
Yeşil Altyapı, ekosistem değerlerini ve işlevlerini koruyan, ekosistem hizmetlerini sunmak için tasarlanan ve yönetilen, birbirleriyle
bağlantılı doğal, yarı-doğal ve kültürel alanların oluşturduğu bir yeşil alan ağıdır. Yeşil altyapı, doğa tabanlı çözümlerle birlikte
iklim değişikliğinin olumsuz etkileriyle mücadelede kentlerin dayanıklılığını arttırmada önemli bir araç olarak tanımlanmaktadır
(DKM, 2019). 

Bilinen yeşil alan kavramından farklı özellikler taşıyan yeşil alt yapı anlayışı; yeşil alanlar gibi birbiriyle ve kentle bağlantısı
olmayan parklar, doğal alanlar ve rekreasyon alanları değil, doğal alan sistemleri ve diğer açık alanları aralarında yeşil koridorlar
oluşturacak şekilde insanlara ve çevreye kazandıracağı ekolojik yararları korumak ve yönetmek amacıyla oluşturulan bir 
sistemdir. Yeşil altyapı; parçacıl alanlar planlamaktan çok bir ağ/network planlamasıdır ve bu özelliği nedeniyle insan/canlı
hareketlerini temel almaktadır (Atmiş, 2016). Yerel ölçekte, biyolojik çeşitlilik açısından zengin parklar, bahçeler, yeşil çatılar,
göletler, ağaçlıklar, ağaç/ çalı çitler, çayırlar, restore edilmiş terk edilmiş endüstri alanları ve kıyı kumulları birden çok ekosistem
hizmeti sunuyorsa yeşil altyapıya katkıda bulunabilir. Yeşil köprüler ve balık merdivenleri bağlantı elemanlarıdır. Geniş korunan
alanlar, büyük göller, nehir havzaları, yüksek koruma değerine sahip ormanlar, geniş otlaklar, düşük yoğunluklu tarım yapılan
alanlar, geniş kumul sistemleri ve kıyı lagünleri de bölgesel veya ulusal ölçekteki örneklerden bazılarıdır. AB ölçeğinde, uluslararası
nehir havzaları, ormanlar ve sıradağlar gibi sınır aşan unsurlar AB’nin uluslar üstü yeşil altyapısına örneklerdir. Bunların çoklu
fayda sağlamak veya hizmetlerin sunulabilmesi için ekosistemler arasında bağlantıyı kurmak gibi önemli bir işlevi vardır (DKM,
2019).

Temel yeşil altyapı faydaları şunlardır; Doğal kaynakların verimliliğinin arttırılması, iklim değişikliğini azaltma ve iklim değişikliğine
uyum, afet önleme, su yönetimi, arazi ve toprak yönetimi, koruma ile ilgili faydalar, tarım ve ormancılık, düşük karbonlu ulaşım
ve enerji, yatırım ve istihdam, sağlık ve refah, turizm ve rekreasyon, eğitim, dayanıklılık (DKM, 2019). Kentlerde hızlı nüfus artışı
sonucu çarpık yapılaşmaya bağlı olarak beton ve asfaltın yaygınlaşmasıyla birlikte oluşan kentsel ısı adalarının (Kendi kırsal
çevrelerinden farklı olan kent sıcaklıkları) yazın yaşanılmaz hale getirdiği kentleri daha serin hale getirmek ve yağışlı havalarda
sayısı ve şiddeti artan sel ve taşkın felaketlerinin etkilerinin en aza indirilmesi için yeşil altyapı tesislerinin yaygınlaştırılması
önemli bir çözüm yolu olarak görülmektedir. Beton ve asfalt yerine, yeşil alanların artması kentteki toprak yüzeylerini arttırmakta
ve yağışların yeryüzüne inince akışa geçmesi yerine toprak içine girmesini sağlamaktadır. Yine yapılan ağaçlandırma ve 
bitkilendirme çalışmaları sayesinde, şehir içinde gölgelenen alanların miktarı artmakta, ayrıca yeşil alanlar ve ağaç topluluklarının
alanı genişletildikçe ısı adası etkisi kentin tümünde azaltılabilmektedir. Kent ağaçlarının sayısındaki belirgin bir artış, tüm şehrin
ısı dengesini değiştirerek kentsel ısı adalarının yoğunluğunu azaltmaktadır (Avrupa Komisyonu, 2013; Atmiş, 2016).

Yeşil altyapı 7 kategori altında toplanmıştır. Bunlar; ormanlar/ağaçlık alanlar, yeşil alanlar/doğa, kent parkları, özel fonksiyona
sahip yeşil alanlar, mavi altyapı, ağaçlıklı küçük alanlar, yeşil korunan alanlardır (O’Brien vd., 2017a). Bir başka kaynağa göre de
yeşil altyapı; çekirdek bölgeler (geniş alanlara yayılan orman ve su kaynakları gibi doğal alanlar), yeşil koridorlar (doğrusal olan
ve çekirdek bölgeleri birbirine bağlayan akarsu koridorları gibi alanlar), bağlantı noktaları (belirli bir alanda bulunan küçük
parklar ve sulak alanlar gibi doğal kaynaklar) ile bağlantıları (küçük akarsu koridorları ve yürüyüş patikaları gibi küçük doğrusal
doğal veya insan yapımı unsurlar) içerir (Çetinkaya, 2014). Yeşil altyapıyı oluşturmak için; kent ormanı veya Natura 2000 ormanı,
çok fonksiyonlu tarım, hobi bahçeleri, yaban yaşam geçişi, nehirlerde balık merdiveni ve saz yatağı, arı kovanı, biyoçeşitlilik iş
parkı, yeşil çatı ve duvarlar, bitkisel çitler, yol kenarı ve refüj bitkilendirmeleri gibi bir çok araç kullanılabilmektedir (Avrupa
Komisyonu, 2013) (Şekil 1).
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Daha önce de bahsedildiği gibi yeşil altyapı, yeşil alan yönetiminden çok farklı bir yönetim anlayışıdır. Çok farklı alanların, farklı
kurumlar tarafından halkı da dahil edecek şekilde birlikte yönetilmesini gerektirir. Bu nedenle yeşil altyapının planlanmasında
temel yaklaşımın (Çetinkaya, 2014); “bütüncül tasarım, detaylı planlama, stratejik tasarım, halkın katılımcılığı temelinde 
planlama ve uygulama, disiplinler arası yaklaşım ve öncelikli yatırımlar kapsamında olması” unsurlarını içermesi gerekir.

Dünyada geniş alanları kaplayan ve su kullanımı yüksek olan çim alanlar oluşturmaktan vazgeçilmektedir. Bunun yerine o 
yerleşimin kırsalında bulunan ve su tüketimi çim alanlara göre çok daha az olan bitki türleriyle yapılan yeşil alanlar 
oluşturulmaktadır. Bu alanlarda arı ve böcekler için yaşam ortamları kurulmaktadır. Alanda sayısı artan böcek popülâsyonu
farklı kuşların bu alanda yerleşmesini sağlamakta, besin zincirinin güçlendirerek, biyolojik çeşitliliğin artmasını sağlamaktadır.
Böylece tasarım çalışmalarına yeşil alan görselliğinin yanı sıra koku alma, duyma, hissetme gibi boyutlar da eklenmektedir 
(Şekil 2).

Yeşil altyapı sadece bitkiler için değil, aynı zamanda hayvanlar için de kent yaşamında yer açmaktadır. Koyun, keçi, ördek, tavşan,
sincap, tilki gibi birçok hayvan kent içindeki parklarda serbestçe dolaşmakta, çocukların hayvanları kitaplardan veya hayvanat
bahçelerinden değil de bizzat görerek ve dokunarak tanıması sağlanmaktadır. Avrupa’da son yıllarda belediyeler kent sakinleri
için hayvanları hayvanat bahçesi gibi hapseden tesisler yerine, hayvanların doğada serbest veya yarı serbest dolaşabileceği ve
insanlarla temas halinde olabileceği park tasarımlarına öncelik vermiştir (Atmiş, 2016).

Şekil 1. Yeşil Altyapı Şeması (Kaynak: Avrupa Komisyonu, 2013)
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Yeşil altyapının kırsal ve kent yaşamında yaptığı bu önemli etkiler nedeniyle Avrupa Birliği 2011’de, 2020’ye kadar Avrupa’daki
biyoçeşitlilik kayıplarını durdurmak için bir “Biyoçeşitlilik Stratejisi” geliştirmiştir. Bu stratejiye göre; zarar görmüş ekosistemlerin
en azından %15’inin yeşil altyapı kurarak bakımının sağlanması ve geliştirilmesi hedeflenmiştir. Bu hedef doğrultusunda 2013
yılında belirlenen yeşil altyapı stratejisi dört ana unsurdan oluşmaktadır (Avrupa Komisyonu, 2013):

• Avrupa Birliği’nin ana politika alanlarında yeşil altyapıyı öne çıkarma,
• Avrupa Birliği düzeyinde yeşil altyapı projelerini destekleme,
• Yeşil altyapı projeleri için finansman girişini arttırma,
• Bilgiyi arttırma ve yeni yöntemleri geliştirme.

Türkiye yeşil altyapı uygulamalar konusunda henüz işin başındadır. Fakat 1925 yılında Abidinpaşa Ailesi’nden satın alınan 
20 bin dönüm araziye (Kimyon ve Serter, 2015) Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulan Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) sadece
bir mekan planlamaktan öte, ülkemizde yeşil altyapının öncüsü olarak sayılabilir. Aydoğan (2012)’ın bildirdiğine göre; AOÇ’de
yapılan faaliyetleri zirai ve hayvancılık faaliyetleri, endüstriyel faaliyetler, ticari faaliyetler, eğitsel faaliyetler ve rekreasyonel
faaliyetler olarak beş ana grupta toplanmıştır. Daha sonraki süreçte satın alınan ya da tahsis edilen arazilerle 102 bin dönüme
kadar ulaşan AOÇ, böylesine büyük bir arazide tasarlanmış olan her türlü etkinliğin hem mekânsal hem de düşünsel olarak 
birbiriyle sıkı bir entegrasyon halinde olduğu bir bütünsel yapıya sahipti. İnsanlar AOÇ’de tarımsal üretime katılabilmekte,
yürüyüş yapmakta, havuza girebilmekte, piknik yapabilmekte, hayvanat bahçesini ziyaret edip çeşitli ürünler satın alabilmekteydi
(Vehbi Koç Vakfı, 2019). Ne var ki, ilerleyen süreçte AOÇ’nin arazileri değişik kurum ve kuruluşların kullanımına sunularak
başlangıçtaki vizyon ve kurgunun büyük hasar görmesine neden olunmuştur. 

3.2. Kültürel Ekosistem Hizmetleri
“Kültürel Ekosistem Hizmetleri”, ekosistem hizmetleri çerçevesinde tanımlanan üç temel hizmet bileşeninden biri olarak 
insanların ekosistemlerden elde ettiği maddi olmayan faydaları ifade etmektedir. Kültürel Ekosistem Hizmetleri; “kültürel
çeşitlilik, manevi ve dini değerler, bilgi sistemleri, eğitim değerleri, ilham, estetik değerler, sosyal ilişkiler, yer duygusu, kültürel
miras değerleri, rekreasyon ve ekoturizm”i içermektedir (O’Brien vd., 2017a).
Kültürel ekosistem hizmetleri; çevresel alanlar (insanlar ve doğa arasındaki etkileşimlerin park ve orman gibi coğrafi mekanlar),
kültürel uygulamalar (insanları birbirleriyle ve doğal dünyayla ilişkilendiren koşma ve yürüme gibi faaliyetler) ve kültürel 
ekosistem faydalarını (çevresel alanlar ve kültürel uygulamalarla ilişkili yer duygusu ve maneviyat gibi duygular) kapsar 
(O’Brien vd., 2017b). 
O’Brien vd. (2017a)’nin Church vd. (2014)’lerinden yararlanarak geliştirdikleri kültürel ekosistem hizmetlerine ilişkin yeni

Şekil 2. Zengin biyoçeşitliliğe sahip iş parkı/ Tilburg/Hollanda (Foto: E. Atmış)
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düşünce şemasında; kültürel ekosistem hizmetlerini; oyun ve egzersizler, yaratma ve dışavurum, üretme ve yardımseverlik ile
toplama ve tüketme ana başlıkları altında 50 farklı aktivite tespit etmişlerdir. Bisiklet sürmeden yüzmeye, mantar toplamadan
düşünmeye, tarihi ağaç görmekten sosyalleşmeye, çevre eğitiminden köpek gezdirmeye kadar farklı aktivitenin yer aldığı bu
hizmetlerin, daha çok piknik yapılan alan oluşturmaya dayanan yeşil alan planlaması anlayışına sahip ülkemizde de gündeme
getirilmesi gerekmektedir (Şekil 3).

Şekil 3. Kültürel Ekosistem Hizmetleri Kapsamındaki Aktiviteler (Church vd., 2014; O’Brien vd., 2017a).
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3.3. İstanbul’un yeşil alan durumu
İstanbul ilinin toplam yeşil alan miktarı yaklaşık olarak 72 milyon m2’dir. Son nüfus sayımı sonuçlarına dayalı olarak yapılan
hesaplamaya göre İstanbul’da kişi başına düşen yeşil alan miktarı 4,81 m2’dir. Yeşil alanlara mesire yerleri ve tabiat parkları da
eklendiğinde toplam yeşil alan miktarı yaklaşık 106 milyon m2’ye, kişi başına düşen yeşil alan miktarı ise 7.04 m2’ye ulaşmaktadır
(İBB, 2019a).

Şekil 4’de de görüldüğü üzere İstanbul doğu-batı doğrultusunda ikiye bölündüğünde hem yeşil alanların hem de diğer doğal
alanların kuzey yarıda kaldığı rahatlıkla görülebilecektir. Doğal alanlar kategorisinde ormanlar ve tarım alanları büyük çoğunluğu
oluşturmaktadır. Kentin aktif yeşil alanlarına ek olarak yaklaşık 81 milyon m2 de pasif yeşil (doğrudan toplum kullanımının söz
konusu olmadığı askeri alanlar, mezarlıklar, trafik adaları vb.) alanı bulunmaktadır (İBB, 2019a).
Diğer yandan Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından belirlenen eşik değere göre kişi başına düşen yeşil alan miktarının en az
9 m2 olmalıdır. Bu değer baz alınarak bazı dünya kentlerinin ve İstanbul’un yeşil alan miktarı Şekil 5’de gösterilmiştir.

Şekil 5. Bazı kentlerde kişi başına düşen yeşil alan miktarı (İBB, 2019a)

Şekil 4. İstanbul’un yeşil alanlarının ve diğer doğal alanlarının dağılımı (İBB, 2019a)
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İstanbul’da yeşil alanların ilçelere göre dağılımı homojen değildir. Örneğin Beykoz’da 13,5 m2 olan kişi başına düşen yeşil alan
miktarı Esenler’de 0.45 m2’dir. WHO eşik değerinin üstünde yeşil alan miktarına sahip ilçeler Beykoz (13,57), Adalar (36,70),
Başakşehir (13,74) ve Sarıyer (12,66)’dir. Buna karşılık Sultangazi, Gaziosmanpaşa, Esenyurt, Sancaktepe, Bağcılar, Sultanbeyli,
Güngören, Bahçelievler ve Esenler de ise kişi başına düşen yeşil alan miktarı 1m2’nin altındadır (İBB, 2019a).

Tablo 1’de 2014-2018 yılları arasında yeşil alan değişimine ilişkin bazı veriler aktarılmıştır. Bu verilere göre özellikle yeşil alan
artış miktarı mutlak değer olarak belli bir seyirde devam etse de (2015 yılı hariç), nüfus artışındaki dalgalanmalara paralel olarak
artan nüfus başına yeşil alan artışı da değişiklikler göstermiştir.

İstanbul’da kentin büyümesinin yeşil alanlar ve doğal alanlar üzerinde olumsuz etkisi olduğu bilinmektedir. Cengiz vd. (2019)
tarafından 1984, 2000 ve 2017 yıllarına ait uydu verilerine dayalı olarak yapılan bir araştırmaya göre 1984 yılında İstanbul
toplam alanının %56,1’ini kaplayan ormanlar 2000’de %52,2’ye 2017 yılında ise %49,6’ya gerilemiştir. Benzer şekilde 1984
yılında kentin %32,8’ini kaplayan tarım alanları 2000 ve 2017 yıllarında sırasıyla %27,2 ve %23,1’e gerilemiştir. Buna karşılık
aynı araştırmanın sonuçlarına göre kentsel yeşil alanlar ve konut bahçeleri belirtilen dönemde %100,3 oranında artmıştır. Ancak
bu artış yeterli değildir. Kentteki yeşil alanlar ve parklar emlak gelişimi (yapılaşma) için açılmış, yolları genişletmek için ağaçlar
kaldırılmış ve yeni binalar inşa etmek için bahçeler yok edilmiştir. Kuşçu Şimşek vd. (2014)’e göre plan değişiklikleriyle konut
parselleri küçültülerek, özel mülkiyetteki parsellerin bahçeleri kamu alanı kapsamına alınabilmektedir. Böylece sayısal değer
olarak yeşil alan standartları yükseltilmiş gibi gösterilmektedir. Yine Günşen ve Atmiş (2019)’a göre İstanbul, 2005 ile 2015 yılları
arasında orman alanı azalan 19 il arasında yer almıştır. Yazarlar bu tespitlerini Orman Genel Müdürlüğünün resmi verilerine
dayandırmaktadır.

3.4. İstanbul Yeşil Alanlarının Yeşil Altyapı Perspektifinden Analizi Ve Kadıköy Örneği
Yeşil altyapı başlığı altında açıklandığı üzere yeşil altyapının bazı temel karakteristikleri bulunmaktadır. Bunlar;

• Parça parça ve birbirinden kopuk yeşil alanlar yerine doğal ve yarı doğal alanlardan oluşmuş bir ağ,
• Ekolojik yararları korumak ve yönetmek amacıyla oluşturulmuş bir sistem,
• İnsan/canlı hareketliliği,
• Farklı ekosistemler ve bunlar arasında kurulmuş bağlantılardır.

Bu açıdan bakıldığında, yalnızca çıplak gözle bakıldığında bile (Harita 1) İstanbul’daki yeşil alanların çoğunun birbirinden kopuk
parçalar olduğunu görmek olanaklıdır. Özellikle nüfusun yoğunlaştığı güney yarıda çok büyük alanların yalnızca yapı bloğundan
meydana geldiği ve bu alanlarda yaşayan ya da çalışan insanların herhangi bir yeşil alan sistemiyle bağının bütünüyle kopuk
olduğu yadsınamaz bir gerçektir. Pek çok çalışmada kentin bu sorunu değişik şekillerde ifade edilmektedir. Örneğin, Çevre
Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi (2017) kentin doğal yaşam alanlarının bulunduğu kuzeye doğru yayıldığını, rekreasyon
alanlarının kaybedildiğini ve ormanların zarar gördüğünü ifade etmektedir. Cengiz vd. (2019) de kentin içinde kalan son yeşil
alanların sadece mezarlıklar ve askeri tesisler olduğunu, fakat bu alanların da rant amaçlı yapılaşmanın baskısı altında olduğunu
iddia etmektedir.

Tablo 1. Yeşil alan değişimi (2014-2018)

Kaynak: İBB, 2018’den derlenmiştir.
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Yeşil alanların kentin geneline dağılımının oldukça heterojen olduğu açıktır. Tablo 2’de bazı ilçelerdeki yeşil alan bilgileri özet
olarak aktarılmıştır.

Tablo 2’den de görüleceği üzere İstanbul’da kişi başına düşen yeşil alan miktarı Beykoz’da yaklaşık 13 m2 iken Şile’de yalnızca 
0,45 m2’dir. Diğer yandan bir yeşil alanın ortalama büyüklüğü İstanbul genelinde 15 bin m2 civarındadır. Bu miktar Sarıyer’de
25 bin m2’ye yaklaşırken yine Şile’de yalnızca 356 m2’dir.

Şekil 6’da İstanbul’un uydu görüntülerinde oluşan durumu yansıtılmaktadır. Kırmızı çizgilerle gösterilen alanlar doğal yaşamdan,
yeşil alanlardan ve sözünü ettiğimiz yeşil altyapıdan bütünüyle kopuk alanlar olarak ilk bakışta dikkat çekmektedir.

İstanbul’da mevcut koşullar altında yeşil altyapıdan söz etmek olanaklı olmadığı gibi geleceğe yönelik plan ve hedeflerde de
konuya yer verilmediği görülmektedir. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin 2020-2024 yıllarını kapsayan ve “Adil, yeşil ve yaratıcı
şehir, mutlu İstanbullu” misyonunu benimseyen Stratejik Planı (İBB, 2019b)’nda yeşil altyapıdan terim olarak da içerik olarak
da hiç söz edilmezken, amaçlar hedefler ve performans göstergelerinde de yerleşik yeşil alan değerlerinin baz alındığı 
izlenmektedir. Örneğin yeşil alanlarla ilgili bir amaç olarak (A3) “Sürdürülebilir çevre ve enerji yönetimini güçlendirmek” ten
bahsedilmiştir. Bu ana amacın alt amaçları sayılabilecek olan hedefler kısmında da yeşil alanlarla ilgili şöyle bir hedef 
konulmuştur: “Sürdürülebilir yeşil alanlar oluşturmak ve kişi başına düşen aktif yeşil alan miktarını artırmak.” Nihayet, temel

Tablo 2. İstanbul’un bazı ilçelerinde yeşil alan bilgileri*

Şekil 6. İstanbul’da yeşil alanlardan kopuk kentsel alanlar 4 (URL-1)
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performans göstergeleri kısmında da bu konuyla ilgili iki temel performans göstergesi belirtilmiştir. Bunlardan birincisi 2019’a
göre yeşil alan miktarını dönem sonunda 30 milyon m2 artırmak, ikincisi de kişi başına düşen aktif yeşil alan miktarını 
9,04 m2’ye çıkarmaktır. Bu doğrultuda olmak üzere 2020 performans programında (İBB, 2019c) yaklaşık 4 milyon m2 yeni yeşil
alan oluşturmak amaçlanmaktadır.

Görüldüğü üzere, İstanbul’un mevcut yeşil alan sistemi yeşil altyapı kavramından oldukça uzak olduğu gibi, bu kavram geleceğe
dönük yaklaşımlarda da kendine yer bulamamamaktadır. Kentin birbirinden kopuk, ekolojik ve toplumsal işlev ve hizmetleri
sınırlı yeşil alan miktarının ve buna bağlı olarak da kişi başına düşen yeşil alan miktarının artmasının, çağdaş kent planlaması ve
kentlerin doğayla entegrasyonu açısından bir anlamının bulunmadığı henüz anlaşılamamıştır.

Yeşil altyapı kavramının İstanbul’da karşılığının olmamasının en iyi örneklerinden biri Kadıköy’dür. İBB (2019a) istatistiklerine
göre ilçede bulunan 90 adet yeşil alanın toplam yüzölçümü yaklaşık 803 bin m2’dir ve ilçedeki kişi başına düşen yeşil alan miktarı
da yalnızca 1,86 m2 seviyesindedir. En az bunun kadar önemli olan sorun ise söz konusu yeşil alanların birbirleri ile hiçbir bağlan-
tılarının olmamasıdır. İlçenin en çok kullanılan yeşil alanları Şekil 7’de gösterilmiştir.

Şekil 7’de gösterilen 1 numaralı sanal çizgi Kadıköy Sahili ile Moda Sahili arasındaki kopukluğu göstermektedir. Bir alandan
diğerine geçmek için önce yerleşim alanına çıkmak ve sonra diğer yeşil alana inmek zorunluluğu bulunmaktadır. Benzer şekilde
Yoğurtçu Parkı ile Kalamış Atatürk Parkı arasında ve Kalamış Atatürk Parkı ile Fenerbahçe arasında yeşil alan bağlantıları 
bulunmamakta ve her bir yeşil alan bağımsız bir birim olarak kullanılmaktadır. Oysa örneğin, Moda Sahili ile Kalamış Atatürk
Parkı arasında kalan Kurbağalıdere üzerinde Şekil 8’de gösterildiği gibi yapılacak bir yaya ve bisiklet köprüsü ilçenin en önemli
üç yeşil alanının birbirine bağlanmasıyla daha entegre ve kapsamlı şekilde hizmet sunulması sağlanabilecektir. 
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3.5. İstanbul Yeşil Alanlarının Kültürel Ekosistem Hizmetleri Perspektifinden Analizi
İstanbul yeşil alanlarını sunduğu kültürel ekosistem hizmetleri açısından mercek altına alan yeterli çalışma bulunmamaktadır.
Korkmaz ve Türkoğlu (2014) İstanbulluların konut çevresindeki (yürüme mesafesindeki) ve konut çevresi dışındaki parkları 
kullanmaları ve memnuniyet düzeyleri üzerine yaptıkları araştırmada; konut çevresindeki parkların hem kullanım sıklığının,
hem de bu parklardan memnuniyet oranının konut çevresi dışındaki parklara göre daha yüksek olduğunu ifade etmektedir.
Yorum yapmak için çok daha fazla veriye ihtiyaç duyulsa da bu araştırmanın sonuçlarına bakarak İstanbulluların kentsel yeşil
alanları daha çok geleneksel amaçlarla kullanmayı tercih ettikleri ve konutlarının uzağında olan yeşil alanları daha seyrek 
kullandıkları söylenebilir. Bu değerlendirme ışığında İstanbulluların kültürel ekosistem hizmetleri kapsamındaki çok yönlü hizmet-
lerin sınırlı bir bölümünden (yürüyüş yapmak, çocukları oynatmak, güneş banyosu yapmak ve Kalamış Atatürk Parkı ya da sahil
yeşil alanları gibi uygun yerlerde piknik yapmak vb.) yararlandıkları düşünülebilir. Nitekim Fatih ilçesindeki parkların kullanımını
inceleyen bir araştırmanın sonuçlarına göre (Aksoy ve Akpınar, 2011); kullanıcıların %52’si hava almak ve dinlenmek, %29’u ise
çocuklarını gezdirip oynatmak amacıyla parkları tercih ettiklerini beyan etmiştir. 

Şekil 7. Kadıköy’ün yoğun kullanılan yeşil alanları (URL-2)

Şekil 8. Moda Sahili-Kalamış Atatürk Parkı bağlantısı (URL-3)
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Diğer yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2020-2024 yıllarını kapsayacak stratejik plan hazırlama sürecinde lansman ve
çalıştaylar ile kurum çalışanları ve vatandaş saha-web anketleri yoluyla paydaşların görüş ve beklentilerini saptamaya çalışmıştır.
Kurum çalışanları anketinde nasıl bir İBB hayal ediyorsunuz sorusuna en çok verilen cevap “Adil” olurken İstanbul nasıl anılmalı
sorusuna en çok verilen cevap ise “Yeşil” olmuştur. Vatandaş saha anketinde İstanbul’un en önemli sorunları kategorisinde
ulaşım ve göçmen-sığınmacılardan sonra üçüncü olarak yeşil alan yetersizliği dile getirilmiştir (İBB, 2019b).

Kuşkusuz İstanbul’da farklı ekosistemleri içeren doğal ve yarı doğal alanların bütünleşik birlikteliğinden oluşan bir yeşil altyapıdan
söz etmek olanaklı olmadığı için kültürel ekosistem hizmetleri yelpazesinin bütün yönlerini kapsayan bir hizmet sunumu da
olanaklı değildir. Yine de yeşil alanların kültürel ekosistem hizmetleri açısından durumu yapılan gözlemler aracılığıyla Tablo
3’deki gibi belirlenmiştir. Tablodan da görülebileceği üzere pek çok alanda çok sık rastlanan etkinlik sayısı 10 iken, nadir alanda
nadiren görülen etkinlik sayısı 12’dir. Bununla birlikte 9 tür etkinlik hiç yapılmamaktadır. Bunlardan bazıları (avcılık, odun toplama)
yasaklayıcı düzenlemelere bağlıdır. Bir kısmı (kuzey disiplini, buzda yürüyüş vb.) iklim koşulları nedeniyle mümkün değildir. Golf
ya da tai-chi gibi etkinlikler toplumda geniş ilgi görmemekte iken tarihi kalıntıları ziyaret etme etkinliği de hem pek çok yeşil
alanda mümkün olmamakta hem de toplumda çok fazla ilgi görmemektedir.

Pek çok alanda çok sık rastlanan 10 etkinliğin sekiz tanesi oynama ve egzersiz ana grubundadır. Bununla birlikte nadir alanda
nadiren görülen 12 etkinliğin dokuz tanesi de aynı ana grupta yer almaktadır. Oluşturma ve ifade etme ile üretim ve bakım ana
gruplarında yer alan etkinliklerden yalnızca fotoğraf çekme bazı alanlarda görülmekte iken diğer etkinlikler nadir alanlarda
bazen ya da nadiren görülmektedir. Toplama ve tüketim ana grubundaki etkinlikler arasında ise yalnızca piknik/ızgara-barbekü
etkinliği ile güneşlenme pek çok alanda çok sık rastlanan etkinlikler arasındadır.
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4. TARTIŞMA VE SONUÇ
Yeşil altyapı için farklı alan kullanımlarının varlığı, bu farklı kullanımları yönetecek ortak bir modeli gerektirmektedir. Ülkemizde
farklı doğal alanlar veya yeşil alanlar farklı kamu kuruluşlarınca yönetilmektedir. Örneğin; İstanbul’da Belgrad Muhafaza Ormanı
ve kent ormanları Orman Genel Müdürlüğünün sorumluluğundayken, tabiat parkları Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel 
Müdürlüğünün sorumluluğundadır. Diğer yandan kent içi parkların sorumlulukları farklı belediyelerin elindedir. Örneğin; Yoğurtçu
Parkı, Kalamış Atatürk Parkı ve Fenerbahçe Parkı Kadıköy Belediyesinin sorumluluğu altındayken, Moda sahili İstanbul Büyükşehir
Belediyesinin sorumluluğu altındadır. Farklı nitelikteki alanların yeşil altyapı çatısı altında yönetilmesi için merkezi hükümet ve

Tablo 3. İstanbul yeşil alanlarında kültürel ekosistem hizmetleri
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yerel yönetimlerin yanı sıra sivil toplum örgütleri, üniversiteler ve araştırma kurumlarının da söz sahibi olduğu bir model 
kurulmalıdır.

Yapılan değerlendirmede İstanbul’daki mevcut yeşil alanlarda birçok kültürel ekosistem hizmetinin kullanıcılar tarafından tercih
edilmediği görülmüştür. Bunun farklı nedenleri olabilir. Örneğin coğrafi ve kültürel yapıdaki farklılar bu nedenlerdendir. Kuzey
yürüyüşü veya kuzey disiplini için İstanbul coğrafyası uygun değildir. Kullanıcıların piknik, mangal yapma gibi kullanım şekillerini
yoğun olarak tercih etmesi geleneksel alışkanlıklarıyla ilgilidir. Ya da Tai-chi gibi ülkemizde yeni farkına varılan bir egzersizin
şimdilik yoğun tercih edilme olanağı da yoktur. Fakat bu tip nedenlerin dışında en öne çıkan neden; bazı kültürel hizmetlerin
alan planlamasında göz önünde bulundurulmamış olmasıdır. 

Yeşil altyapı anlayışının en önemli özelliklerinden biri de kullanıcıları kültürel ekosistem hizmetleri açısından talep eder hale 
getirmesidir. Birbirinin neredeyse kopyası, birbirinden kopuk, doğal alanlarla ilişkisi zayıf ve canlı hareketliliğini desteklemeyen
yeşil alanlarda kullanıcıların neden doğa gözlemi yapmadığını sorgulamanın bir anlamı yoktur. Örnek vermek gerekirse; bisiklet
yolu ya da koşu/yürüyüş yolu olmayan yeşil alanlarda kullanıcıların neden koşmadığını ya da yürüyüş yapmadığını 
sorgulayamazsınız. Ya da belirli bir süre öncesine kadar parklarda bulunmayan egzersiz aletlerinin, bu alanlara monte edilmesinin 
kullanıcıları egzersiz yapmaya teşvik ettiğini ve böyle bir talep yarattığını unutmamak gerekir. 

Diğer yandan motorlu araçlarla doğal alanlara gelmeyi tercih edenlerin yayan olarak yoğun aktivitelere yönelmesini beklemek
gerçekçi değildir. Yeşil altyapı kullanıcıları günlük alışkanlıklarından uzaklaştırıp doğaya yaklaşma fırsatı veren bir anlayışa sahiptir.
Fakat, yeşil alan planlamasının mevcut hali, kullanıcılarda bu tür bir değişimin yaşanmasını teşvik eder nitelikte değildir.

İstanbul’un yeşil altyapı oluşturmak açısından önemli bazı avantajları ve dezavantajları bulunmaktadır. Kentin kuzeyinin doğal
ormanlarla çevrili olması avantajların başında gelmektedir. Ancak bu ormanları hâlihazırda olduğu gibi otomobille kitle halinde
ulaşılan ve piknik ve mangala dayalı kullanımlara açan, kafe, restoran, kamp, düğün salonu veya bahçesi vb tesislerle 
betonlaştırılmış kent ormanı veya tabiat parklarına dönüştürmek kesinlikle doğru bir yaklaşım değildir. Ormanlar hassas 
ekosistemlerdir ve bu tür yoğun ve uygun olmayan kullanımlar toprak yapısından biyolojik çeşitliliğe, bitki sağlığından ormanların
korunmasına kadar pek çok konuda sorun yaratabilir. Bunun yerine yapılması gereken, yerleşim alanlarındaki yeşil alanlarla
doğal ormanlar arasında yalnızca yürüyerek ya da bisikletle ulaşımın mümkün olduğu bağlantılar kurmaktır. Bu bağlantılarda
engelli ulaşımını sağlayacak çözümler de göz ardı edilmemelidir. Böylelikle ormana zarar verecek kullanım tercihleri ormandan
uzak tutulurken, kullanıcıların doğayı daha iyi deneyimleme olanakları artırılmış olacaktır. Benzer şekilde kentin güneyindeki
ve kuzeyindeki denizler ile doğal göller ve yapay göletler ya da bentler, yeşil altyapının oluşturulması açısından önemli fırsatlar
yaratmaktadır. Bütün bu varlıkların, onların kaynak değerlerine ve sürdürülebilirliğine zarar vermeyecek kullanımlara fırsat
tanıyacak şekilde yeşil altyapı ağına katılması gerekir.

Diğer yandan, İstanbul’un pek çok bölgesinin kitle halinde ve neredeyse boşluksuz olarak yapılaşmış olması yeşil altyapı açısından
en önemli dezavantajdır. Bu alanların yeşil altyapı ağı ile entegrasyonunun hukuki, mali, mimari, yönetsel ve sosyolojik pek çok
sorunun çözümünü gerektireceği açıktır. Bu noktada yerel yönetimlerle merkezi hükümetin birlikte çalışma zorunluluğu 
bulunmaktadır.

Kesin olan şudur ki, yeşil alan anlayışını yeşil altyapı anlayışına yükseltmek geciktirilmesi mümkün olmayan bir zorunluluktur.
Bu doğrultuda yerel yönetimlerin, merkezi hükümetin, sivil toplum kuruluşlarının ve üniversiteler ile araştırma kuruluşlarının
üzerine büyük sorumluluk düşmektedir. Klasik yeşil alan anlayışı ile toplumu doğayla buluşturan sağlıklı kentler oluşturabilme
olanağı çok düşüktür. Türkiye’nin Atatürk Orman Çiftliği gibi yeşil altyapı anlayışına çok yakın bir tarihsel deneyimi vardır. Koşullar
çok değişmiş olsa da kentleri yeşil altyapı yaklaşımı kapsamında yeniden düzenleyip, toplumun kentsel yeşil alanlardan sağladığı
ekosistem hizmetlerini arttırarak, sağlık sorunlarının giderilmesinden, sel ve taşkınlar ile iklim kriziyle mücadeleye kadar pek
çok kazanımın sağlanabileceği bir modelin kurulabileceği akıldan çıkarılmamalıdır.
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Özet
Kentleşme oranının artması ile ağaca olan talep artmakta, ancak aynı zamanda ağaçlar üzerinde olumsuz etki oluşturan çevresel
faktörler de çoğalmaktadır. Çeşitli biyotik ve abiyotik faktörler, ağaçları etkilemekte ve bazı bozunmalara neden olmaktadır. Bu
faktörlerin olumsuz etkileri ile ağaçlarda stres oluşmakta ve bağışıklık sistemleri zayıflamaktadır. Sonuç olarak ağaçların doğal
ömürleri gittikçe kısalmaktadır. Kent ağaçlarının kök, gövde ve dallarında çürüme ile oluşan zayıflıklar ve direnç kayıpları,
ağaçların kökten devrilmesi veya gövde ya da dallarının kırılması sonucu can ve mal güvenliği bakımından büyük bir tehlike
oluşturmaktadır. Bu sebeple kent ağaçlarının kök, gövde ve dallarında bulunması muhtemel bir çürüklük vb. kusurun varlığının,
büyüklüğünün ve etki alanının erken tespit edilmesi, risk analizlerinin yapılarak gerekli tedbirlerin alınması can ve mal güvenliği
bakımından büyük bir önem arz etmektedir. Ağacın devrilmesi kök sistemindeki çürüklükler veya kök-toprak bağındaki 
zayıflamanın bir sonucu iken, kırılmalar daha çok kabuğun altındaki odun dokusundaki kovuk ve çürüklüklerle ilgilidir. Görsel
ve kalitatif değerlendirme yöntemleri bu kusurları tam olarak tespit edemeyeceği gibi, odunda meydana gelen direnç 
kayıplarının ve riskin belirlenmesi de mümkün değildir. 
Kent ağaçlarında risk değerlendirmesi toplumsal ve yasal gereklilik nedeniyle daha hassas hale geldiğinden, ağaç uzmanlarının
bilimsel ve teknolojik gelişmelere ayak uydurması önemlidir. Bu çalışmada, dikili ağaçlarda kabuğun altındaki odun dokusunda
bulunan çürük, kovuk gibi içsel odun kusurlarının belirlenmesinde ve görüntülenmesinde kullanılan tahribatsız test ve 
görüntüleme teknikleri hakkında genel bilgi verilmesi ve dünyada bu alanda görsel muayeneyi desteklemek amacıyla en yaygın
olarak kullanılan ve genel kabul gören mikro delme (rezistograf) ve sonik tomografi tekniklerinin detaylı bir şekilde açıklanması
amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kent ağaçları, risk analizi, tahribatsız muayene, mikrodelme, sonik tomografi

USING NONDESTRUCTIVE EVALUATION METHODS IN SUSTAINABLE MANAGEMENT OF URBAN TREES
Abstract
Demand for parks and trees increases with the increase in urbanization rate, but also environmental factors caused urbanization
that have negative effects on trees increase. Various biotic and abiotic factors may adversely affect trees and resulting stress
weaken their immune system. As a result, degradation of the roots, trunks or branches of trees may occur and shorten the
natural life cycle of urban trees. The presence of internal decay in an urban tree may result in the tree falling down and causing
personal injury, death and/or property damage. Therefore, determination of the presence, size and location of internal decay
of standing urban trees is very important in terms of life safety and property protection. While the falling down of the tree is
a result of decays in the root and root system or weakening of the root-soil bond, tree breaks are mostly related to hollows
and rots in the wood tissue. Visual and qualitative evaluation methods cannot fully detect these defects and it is not possible
to determine the strength losses and risk that occur in wood. Because of  the risk assessment in urban trees has become more
sensitive due to social and legal necessity, ıt is important for tree experts to keep up with scientific and technological 
developments. In this study, it is aimed to give the general information about non-destructive evaluation and imaging 
techniques used in the determination and visualization of internal wood defects such as decay and hollow in the wood tissue
under the bark in trees and explained in detail micro-drilling (resistograph) and sonic tomography techniques which are the
most commonly used and generally accepted for support visual inspection in this area in the world.

Keywords: Urban trees, risk analysis, nondestructive control, microdrilling, sonic tomography
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KENT AĞAÇLARININ SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİNDE TAHRİBATSIZ
DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİNİN KULLANIMI
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1. GİRİŞ
Kentlerde bulunan ağaçlar ekolojik, estetik, sosyal ve ekonomik yararlar sağlayan varlıklardır. Kentleşme oranının artması ile
ağaca olan talep artmakta ancak aynı zamanda ağaçlar üzerinde olumsuz etki oluşturan çevresel faktörlerde çoğalmaktadır.
Çeşitli biyotik ve abiyotik faktörler, ağaçları etkilemekte ve bazı bozunmalara neden olmaktadır. Bu faktörlerin olumsuz etkileri
ile ağaçlarda stress oluşmakta ve bağışıklık sistemleri zayıflamaktadır. Sonuç olarak ağaçların doğal ömürleri gittikçe 
kısalmaktadır. Ayrıca kentlerde bulunan ağaçlarda abiyotik zararlı etkiler ağırlık kazanmakta ve bu etkiler biyotik zararların 
meydana gelmesine de neden olabilmektedir. Tüm bu olumsuz etkiler sonucunda özellikle kent ağaçlarında bozunma süreci
erken başlamakta ve daha hızlı ilerlemektedir.

Kentleşme sürecinin gittikçe artan bir ivme kazandığı ve buna bağlı olarak kent ormanı ve parklarına olan talebin arttığı son
dönemlerde, kent ağaçları üzerindeki baskının da arttığı, strese neden olan faktörlerin çeşitlilik kazandığı ifade edilebilir. Kentin
cadde ve meydanlarında bulunan ağaçlar, kent ormanı, büyük parklar, yeşil kuşaklar vb. alanlarda bulunan ağaçlara nazaran
bu olumsuz etkilere daha fazla maruz kalmaktadır. Özellikle iklim değişikliği, küresel ısınma, çevre ve hava kirliliği gibi tüm
canlıları ve tabi ki ağaçları olumsuz etkileyen ana faktörlerin yanı sıra toprakta kirlenme, tuzlanma, sıkılaşma, taban suyu
değişimi, oksijen, su ve organik madde yetersizlikleri, alt yapı çalışmaları esnasında köklerin zarar görmesi, sınırlı büyüme
alanları, egzoz gazları, asit yağmurları, elektromanyetik dalgalar, mekanik zararlar vb. faktörler de ağaçlarda zamanla 
bozunmalara ve nihayetinde ölümlere neden olmaktadır. Bu olumsuz faktörler genelde bir kombinasyon halinde ağaçları 
etkilemektedir. Bu sürecin doğal sonucu olarak ağaçlar, kurumakta, çürümekte ve dal, kök, gövde kırılmaları meydana 
gelmektedir. Ağaçların bu kısımlarında meydana gelen çürüme, kovuklaşma vb. kusurlar, ani kırılma ve devrilmelere yol 
açmaktadır. Sel ve özellikle fırtınaların etkisi ile bu yıkımlanma, erken zamanda ve beklenmedik anda ortaya çıkmaktadır. 
Bu durum, özellikle kent ağaçlarının bulunduğu yerlerde can ve mal kayıplarına neden olabilmektedir. Ağaçların sağlıklarını
(dolayısı ile sağlamlıklarını) daha uzun süre muhafaza edebilmelerini sağlama bakımından maruz kaldığı olumsuz bu dış 
faktörlerin mümkün olduğunca azaltılması, ana amaç olmalıdır.

Şehir ağaçlarında can ve mal güvenliği açısından risk oluşturan iki temel faktör söz konusudur: ağacın devrilmesi ya da gövde
veya dallarında kırılma meydana gelmesi. Ağacın devrilmesi kök sistemindeki çürüklükler veya kök-toprak bağındaki zayıflamanın
bir sonucu iken, kırılma daha çok kabuğun altındaki odun dokusundaki kovuk ve çürüklüklerle ilgilidir. Görsel ve kalitatif 
değerlendirme yöntemleri bu kusurları tam olarak tespit edemeyeceği gibi, odunda meydana gelen direnç kayıplarının ve 
riskin belirlenmesi de mümkün değildir.

Teknolojik gelişmeler, çevrecilik bilincinin artması, bu alandaki kanun ve yönetmelikler, bu kanun ve yönetmeliklerin ilgili 
kuruluşlara yüklediği sorumluluklar ve taraf olunan hukuki davalar şehir ağaçlarında risk değerlendirmesinin sübjektif yoruma
dayanmayan, daha güvenilir ve bilimsel yöntemlerle yapılmasını gerekli kılmıştır. Tabiat varlıklarının yasalarla ve yönetmeliklerle
korunması, uzmanları şehir ağaçlarının kesilmesi ya da tepe budamasının yapılması hususunda karar verirken daha bilimsel
verilerle hareket etmeye zorlamaktadır. Yerel yönetimler, koruma kurulları, halk üçgeninde yaşanan ihtilaflar, karar süreçlerinde
ölçülebilir ve kıyaslanabilir bilimsel verilerin referans alınmasını zorunlu hale getirmiştir. Bu gelişmeler görsel ve kalitatif 
değerlendirme yöntemlerinin daha fazla bilimsel veri sunan kantitatif değerlendirme yöntemlerine ve kent ağaçlarında 
kusur-hasar tespiti anlayışının daha yüksek inceleme standartlarına sahip bir risk analizine doğru evrilmesinde temel itici güç
olmuştur. 

Can ve mal emniyeti açısından kırılma ve devrilme risklerini azaltmak için ağaçların bireysel olarak kontrolü ve risk analizi mevcut
koşullarda bir zorunluluktur. Ancak bu kontrollerin ağaçlara zarar vermeden yapılması diğer bir zorunluluk olmaktadır. Belirtilen
nedenlerle önümüzdeki dönemde ağaçlarda, daha fazla kırılma ve devrilmelerin meydana geleceği ön görülmektedir. Periyodik
olarak yapılan kontrol ve değerlendirmelerle, bozunma başlamış ağaçların tespiti, sağlamlıklarının takibi ve kırılma ve devrilme
riski yüksek seviyeye gelmiş ağaçların belirlenerek gerekli tedbirlerin alınması, kent ağaçlarının sürdürülebilir yönetimine önemli
bir katkı sağlayacaktır. Kent ağaçlarında tahribatsız yöntemlerle ağaçların test ve değerlendirilmesi, varsa riskin kabulü, takibi
ve gerekli bakım, onarım tedbirlerinin alınması ve kırılma ve devrilme riskinin yükselmesi durumunda riskin ortadan kaldırılması,
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hem can ve mal emniyetini sağlama açısından ve hem de sürdürülebilirlik bakımından önemlidir.

2. KENT AĞAÇLARINDA TEHLİKE VE RİSK DEĞERLENDİRMESİNİN GELİŞİM SÜRECİ
Dikili ağaçlarda içsel kusurların belirlenmesinde günümüzde de hala kullanılan en eski yöntem görsel muayenedir. İncelemeyi
yapan kişi, muhtemel bir içsel kusurun dışa vuran görsel işaretlerini tespit etmek için ağacı inceler ve birkaç dakika içinde karar
verir. Değerlendirme nesnellikten ziyade özneldir ve kişinin uzmanlığına ve geçmiş deneyimlerine bağlıdır. 

Yapısal olarak bozunmaya uğrayan ağaçların görsel muayene temelli ilk değerlendirmeleri tehlike değerlendirmesi olarak 
nitelendirilebilir. Tehlikeli ağaç teriminin kullanımı genellikle ağacın kaderinin önceden belirlendiği anlamına gelmektedir ve
tehlikeli nitelemesinden sonraki adım genellikle ağacın tamamen kaldırılması ya da şiddetli bir budama ile formunun ciddi
biçimde bozulması olmaktadır.

Kabuğun çevrelediği odun kısmının kusurlarının görsel olarak yapılan bir değerlendirme ile anlaşılması çoğu zaman mümkün
değildir. Birçok durumda gövde içerisinde bulunan çürük-kovuk vb. kusurlar dışarıdan hiçbir belirti vermemektedir. Tersi olarak
yüzeysel olarak tespit edilen bir kusurun etki alanının ne olduğu, ağacın bir bütün olarak ya da kısmen güvenliği ile nasıl ilişkili
olduğu değerlendirmeye katılmamaktadır. Değerlendirme sübjektif olduğundan standardize edilememekte ve yapılan bir
değerlendirme tekrarlanamamakta ve bir diğeri ile karşılaştırılamamaktadır. Kısacası, görsel muayene temelli değerlendirmeler
pek çok açıdan eksik kalmaktadır.

Özellikle dikili kent ağaçlarında tehlike değerlendirmesi bakımından önemli bir gelişme 1994 yılında Matheny ve Clark tarafından
değerlendirmede kullanılmak üzere standardize edilmiş bir metodun yayınlanması ile gerçekleşmiştir. Bu metotlar kalitatif
görsel inceleme ve belirlenmiş bir skalaya göre risk potansiyelinin puanlanması esasına dayanmaktadır. Ağacın tehlikeli durumu
üç faktörün birlikte değerlendirilmesi ile ortaya konulmaktadır: 1)Devrilme-kırılma olasılığı, 2) zarar verme potansiyeli, 3) zarar
görmesi muhtemel hedefin değeri.

Matheck ve Breloer (1994, 1999) tarafından yayınlanan Görsel Ağaç Değerlendirme (Visual Tree Assessment-VTA) esasları üç
aşamadan oluşmaktadır: 1) İçsel kusurların dışa vuran belirtilerini tespit etmek için görsel inceleme, 2) iç kusurların enstrümantal
ölçümü ve 3) odunun arta kalan direncinin tespit edilmesi. Enstrümantal ölçüm elektronik çekiçle oluşturulan ses dalgalarının
odun içerisindeki yayılma hızının lokal olarak değerlendirilmesi ve penetrometre ile nüfuz derinliğinin ölçülmesi esasına 
dayanmaktadır. 

Daha sonra Ellison (2005), kent ağaçlarında risk değerlendirme prosesini kalitatif değerlendirmeden kantitatif değerlendirmeye
doğru taşımış, olasılık değerlendirmesi içeren kantitatif ağaç risk değerlendirmesi kavramını geliştirmiştir. Kantitatif ağaç risk
değerlendirmesi Matheny ve Clark (1994) tarafından önerilen tehlike değerlendirmesinin yukarıda verilen üç bileşeninden
yararlanarak belirli bir çerçeve içerisinde riskin miktarının ölçülmesidir. Böylece ağaçlar üzerinde yapılan değerlendirmeler
sırasında elde edilen bilgilerin ölçümlenebilmesine olanak tanıyan bir dizi yöntemin geliştirilmesi ile kalitatif (nitel) risk değer-
lendirmesi yerini kantitatif (nicel) risk değerlendirmesine bırakmıştır. Bu yeni anlayış risklerin daha iyi ölçümlenmesine, karar
verme süreçlerinin iyileşmesine, savunma önerileri geliştirilebilmesine ve bir ağaçla ilgili riskleri azaltmak için iyileştirme
metotlarının da ölçülebilmesine imkân sağlamıştır (Wassenaer ve Richardson, 2009).

Kantitatif analize dayalı karar vermede kullanılan ilk metotlar büyük oranda, ağaçların akustik incelenmesine ve delme veya
karot çıkarmaya yarayan cihazlar ile bir çürük ya da kovuk etrafındaki sağlam odun dokusunun ölçülmesine dayanmaktaydı.
Bu süreçte artım burguları ya da büyük matkap uçlarına kıyasla daha zararsız ve hassas ölçüm yapan bir delme yöntemi olarak
rezistograf yöntemi arborikültür uygulamalarına dâhil olmuştur. Rezistograflar ağacın dış çeperinde kalan sağlam odun dokusu
kalınlığının minimal zararla doğru bir şekilde ölçülebilmesine imkân sağlamıştır. Sağlam kalan çeper kalınlığı basit mukavemet
hesapları ile kombine edilerek (Kane ve diğ., 2001) ağaç mukavemetleri değerlendirilmiştir. Ancak bu değerlendirme rezistograf
ile ölçüm yapılan alan sınırlı bir alan olduğundan bir ağacın güvenliğinin değerlendirilmesinde önemli faktörler olan ağacın
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büyüklüğü, ağaç odununun mukavemeti, tepe tacının aerodinamik özellikleri, rüzgâra maruz kalma derecesi (sürüklenme 
faktörü) gibi faktörleri dikkate almamıştır (Wassenaer ve Richardson, 2009).

Dikili bir ağaç gövdesinin enine kesitinin yapısal durumunu belirlemek için kullanılabilecek yöntemlerde sağlanan önemli bir
gelişim sonik tomografi olmuştur. Sonik tomografi ile ses dalgaları kullanılarak ağacın gövde enine kesitinin detaylı bir görün-
tüsünün elde edilmesi mümkün hale gelmiştir. Ayrıca bu yöntem delme ve karot çıkarma yöntemlerine göre ağaca çok daha
az zarar vererek bilgi toplama imkânı sağlamıştır.

Günümüzde geliştirilen daha ileri teknikler ağaç gövdelerine yerleştirilen hassas akselerometreler ile ağaç gövdesindeki ve
tepe tacındaki hareketlerin izlenmesini mümkün hale getirmiştir. Yine uygun ekipmanlarla ağaç gövdesine uygulanan düşük
seviyelerdeki statik yüklerin oluşturduğu yer değiştirme miktarlarının ölçülmesi de ileri ağaç mekaniği analizlerine veri sağlayarak
devrilme ve kırılma risklerinin daha iyi değerlendirilmesine imkân sağlamıştır. 

3. SONİK TOMOGRAFİ
Mühendislik ve tıbbi uygulamalar için geliştirilen tomografi tekniklerinin dikili ağaçların içsel yapısının değerlendirilmesinde
kullanım olanakları son yıllarda önemli bir araştırma konusu haline gelmiştir. Yaşayan kent ağaçları ve orman ağaçları üzerinde
yürütülen araştırmalar, dışarıdan hiçbir belirti göstermeyen iç çürüklüklerin tespiti için tomografi yöntemlerinin büyük bir başarı
ile kullanılabileceğini ortaya koymuştur. Bu amaçla, odunun kimyasal özellikleri ve yoğunluk değişimlerinden faydalanarak 
x-ışınları ve γ-ışınları, rutubet içeriği ve iyonik konsantrasyon özelliklerinden yararlanarak elektriksel alan ve elektromanyetik
dalga yöntemleri, odunun elastik özelliklerinden yararlanarak akustik dalga (stres dalgası, ultrasonik dalga) yöntemleri 
kullanılmaktadır (Bucur, 2003a, 2003b; Nicolotti ve diğ., 2003; Socco ve diğ., 2004).

Sonik tomografi bir gövde kesitine aynı düzlemde yerleştirilen çok sayıda akustik sensör arasında hareket eden ses dalgalarının
hızlarının ölçülmesi ve referans değerlerle karşılaştırılması esasına dayanmaktadır. Sonik tomografi tekniğinin çalışma prensibi
bir örnek üzerinde açıklandığında daha iyi anlaşılacaktır (Divos ve Divos, 2005): Aşağıda Şekil 1’de görülen sağlıklı bir ağaç
gövdesinin enine kesitinde, 6 adet sensör kullanılarak sensörler arası akustik dalga geçiş hızları tespit edilmiştir. Daha sonra
aynı kesitin merkezinde çürüklüğü temsilen önce 5 cm çapında ve sonra 9 cm çapında bir delik açılarak ölçüm işlemi 
tekrarlanmıştır. Elde edilen değerlerin referans değer ile karşılaştırılması ile hesaplanan akustik dalga hızındaki rölatif azalma
oranları Tablo 1’de verilmiştir. Tabloda koyu renkle gösterilen değerler, dalga hızındaki rölatif azalma değerinin arttığı doğrultuları
göstermektedir.
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Tablo 1’deki değerlerden de görüleceği gibi sensörler arasındaki hat, çürüklüğü temsilen açılan delikle kesiştiğinde akustik dalga
hızındaki relatif azalma değeri artmakta ve deliğin çapı arttıkça bu oran daha da büyümektedir. 

Sonik tomografi tekniğinde hızdaki rölatif azalma değerleri üzerinden kusur değerlendirmesi yapılmaktadır. Ölçüm hatlarından
herhangi birinde rölatif azalma değeri belirlenen eşik değerinden daha fazla olması durumunda bu hat kusur hattı olarak
işaretlenmektedir. İki kusur hattının birbirini kestiği nokta ise kusurun yerini işaretlemektedir. Şekil 2’de 1-4, 2-5, 3-5 ve 3-6
kusur hatlarını göstermektedir ve bu hatların kesişim yerleri siyah daire ile işaretlenmiş olup yandaki fotoğrafla uyumlu olarak
kusurun yerini belirtmektedir.

Sonik tomografi değerlendirmesinin ilk adımı, arboristin kesitsel değerlendirmeye ihtiyaç duyulan gövde kısmını belirlemesidir.
Tomografik değerlendirme için genellikle gövdede çürüme ve kovuk oluşumlarının en sık görüldüğü toprak seviyesi ve göğüs
yüksekliği (⁓1,5 m) seviyesi tercih edilmektedir. Bunların dışında arboristin görsel değerlendirme sonucu şüpheli bulduğu
kısımlar da incelemeye tabi tutulmaktadır. Özellikle budanmış dalların gövde ile birleştiği kısımlar ve çatallanmanın başladığı
kısımlar riskli olabilmektedir. 

İkinci adımda değerlendirmeye tabi enine kesitin geometrisi (şekil ve boyut) tam olarak ölçülmelidir. Bunu, ilgili kesitin çevresi
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etrafında odun dokusuna hafifçe nüfuz edecek şekilde sensörleri ihtiva eden çivilerin yerleştirilmesi takip eder. Çivilerin sayısını
ve pozisyonlarını değerlendirici kendi belirleyebileceği gibi kesit geometrisine bağlı olarak yazılım tarafında da belirlenebilmek-
tedir. Değerlendirici çivilerin bazılarını kusurlu olduğundan şüphelenilen belli bir alana odaklayabilir ve kalan çiviler gövdenin
çevresine eşit aralıklarla yerleştirilebilir. Çivilerle entegre sensörler sinyallerin yükseltilmesi için amplifikatörler ile desteklenerek
bilgisayarda yer alan yazılıma bağlanırlar. Değerlendirici, ahşapta bir ses dalgası oluşturmak için ilk sensöre hafifçe vurur ve 
tomograf, ses dalgalarının her sensöre ulaşması için gereken etkiyi ve süreyi kaydeder. Aynı prosedür her sensörde tekrarlanır.
Bu şekilde, her sensör hem bir gönderme noktası hem de bir alıcıdır ve yoğun bir veri dizisi toplanır.

Ses dalgaları, hava, sağlam ahşap veya çürümüş ahşaptan farklı hızlarda geçer. Bu temel konsepti kullanarak, yazılım kesit için
bir ses hızı haritası oluşturmak için verileri analiz eder. Böylece ses dalga hızındaki dramatik değişimler farklı renk kodları ile
renklendirilmiş bir kesit haritasına dönüştürülerek kusurlu bölgeler işaretlenir. 

Sonik tomografinin bazı kısıtları bulunmaktadır. Ölçüm ve değerlendirme tek bir kesit düzleminde yapılmakta olup belli bir
hacmi taramamaktadır. Bununla birlikte farklı kesitlerden elde edilen sonuçların bir araya getirilmesi ile sınırlı üç boyutlu 
görüntüleme mümkündür. Düzensiz gövde şekillerine sahip (oluklu gövde, halka çatlağı vb) ağaçların kesit alanlarını doğru bir
şekilde tanımlamada zorluklar vardır. Sistem kesitin bir görüntüsünü oluşturarak olası bir kusurun yerini ve etki alanını 
gösterebilir, ancak ağacın büyüklüğü veya rüzgar veya buz tarafından oluşturulan yük gibi diğer faktörleri hesaba katmaz ve
odundaki direnç kaybını gösteremez. Sonik tomografi erken safhadaki çürümelerin tespit edilmesinde yetersiz kalmaktadır.
Kimi durumlarda gövde kesiti içerisinde yer alan bir çatlak belli alanda etkili bir çürüklük olarak algılanabilmektedir. Elde edilen
tomografi görüntülerinde tespit edilen sağlam odun dokusu kalınlığı çoğu zaman gerçekteki durumla birebir örtüşmemektedir.
Son olarak bu yöntem ağaç devrilmelerinin sebebi olan kök sistemindeki çürüme ve zayıflıklarla ilgili bir bilgi sağlamamaktadır.
Bütün bu nedenlerle, ağaç uzmanı, doğru bir risk değerlendirmesi yapmak için sonik tomografiyi ağacın güvenliği ile ilgili diğer
test ve değerlendirme yöntemleri ile birlikte kullanmalıdır.

4. MİKRODELME (REZİSTOGRAF) YÖNTEMİ
Mikrodelme yöntemi çapı 3 mm (uç kısım) ile 1,5 mm (şaft) arasında değişen çelik bir matkap ucunun, belli bir yönde ve sabit
bir hızda ahşap içerisine sokulması sırasında harcanan güç miktarı üzerinden ahşabın delme direncindeki değişimleri ölçen bir
test sistemidir. Ahşabın delme direnci yoğunluktaki değişimlerle ilişkili olduğundan aynı zamanda ahşaptaki rölatif yoğunluk
profilini ölçülmektedir (Rinn, 1996). Delme işlemi sırasında delme hattı üzerinde tork momenti ve besleme hızına bağlı delme
kuvveti ve delme hızı parametreleri sürekli olarak ölçülmektedir. Böylece mikro delme hattındaki odun yoğunluğunda çürüme
ya da böcek tahribatı nedeniyle bir azalma meydana geldiğinde bu durum delme kuvvetinde diğer bir deyişle delme direncinde
azalmaya neden olmaktadır. Bu azalış cihaz tarafından kaydedilen direnç profili genliğinde de bir azalma olarak karşımıza 
çıkacaktır (Şekil 3).
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Rezistograf yöntemi yaşayan ağaçlarda gövde ya da dallarda delme hattındaki sağlam ve direncini muhafaza eden odun dokusu
kalınlığı ile çürüme sonucu direncini kaybetmiş odun dokusu kalınlığının tespit edilmesinde oldukça etkili bir yöntemdir. Böylece
kalan sağlam odun dokusu kalınlığına göre yapılacak ağaç mekaniği analizleri için değerlendiriciye güvenilir bir veri sunmaktadır.
Yöntemin sağladığı önemli avantajlardan biri de delme açısı uygun şekilde ayarlanmak sureti ile ağaç gövdesinin toprak altında
kalan kısımlarında, kök boğumunda ve hatta kısmen toprak üzerinden görülebilen kalın köklerde de değerlendirme yapmaya
imkân sağlamasıdır. 

Rezistograf yönteminin en önemli dezavantajı elde edilen direnç profilinin yalnızca ölçüm hattındaki odun dokusu ile sınırlı 
olmasıdır. Dolayısıyla yapılan değerlendirme son derece lokal olmaktadır. Bu sebeple bir ağaç gövdesinin etkili bir analizinin
yapılabilmesi için değerlendiricinin uzmanlığına bağlı olarak belirlenecek farklı noktalarda test yapılması gerekmektedir.

Yöntemin bir diğer önemli kısıtı matkap iğnesi şaftının delme hattında oluşan odun talaşları tarafından sıkıştırılması ve sürtünme
meydana getirmesidir. Buna şaft sürtünmesi adı verilmektedir. Delme derinliği arttıkça şaft sürtünmesi de artmaktadır. Bunun
sonucunda elde edilen delme direnci; matkap ucundaki torsiyonal kuvvetin ve şaft sürtünmesinin bileşiminden oluşmaktadır.
Özellikle geniş yapraklı ağaçlarda şaft sürtünmesi etkisi ibreli ağaçlara göre daha belirgin olmaktadır. Bu sakıncayı ortadan
kaldırmak için modern cihazlarda delme direncinin yanı sıra matkabın odun dokusu içerisine itilmesi için gerekli olan güç olarak
tanımlanan besleme gücü de ölçmekte ve ikinci bir eğri olarak direnç profili grafiğinde gösterilmektedir. Besleme gücü profili
şaft sürtünmesinden etkilenmemekte ve mantar ya da böcek tahribatı sonucu odun yoğunluğunda bir azalma meydan
geldiğinde delme direnci şaft sürtünmesi nedeniyle düşme göstermeyebilirken besleme gücü eğrisi düşüş göstermektedir 
(Şekil 4). Bu husus özellikle çürümenin erken safhalarında büyük önem taşımaktadır.

Şekil 4. Rezistograf profilinde odun yoğunluğundaki azalmaya bağlı olarak delme direnci eğrisinde ve besleme eğrisindeki
değişim: mavi renkli besleme eğrisinde 18 cm delme derinliğinden sonra dikkate değer düşüş görülürken, delme direnci
eğrisinde şaft sürtünmesi etkisi nedeniyle aynı ölçüde azalma meydana gelmemektedir.

Rezistograf yönteminde delme çapı oldukça küçük (3 mm) olsa da, ağaç gövdesi içerisinde bir delik açılmaktadır. Bu kısmi hasar
ağacın bu kısımdan enfekte olmasını kolaylaştırabilir. Bu sebeple ölçüm işlemi tamamlandıktan sonra gövde yüzeyinde açılan
deliğin koruyucu bir macun ile kapatılması önerilmektedir.

5. SONUÇ
Çeşitli biyotik ve abiyotik faktörlerin kent ağaçları üzerindeki olumsuz etkilerine bağlı olarak ağaçlarda stress oluşmakta, bağışıklık
sistemleri zayıflamakta, bozunmalar meydana gelmekte ve sonuç olarak ağaçların ömürleri kısalmaktadır. Ağaçlarda meydana
gelen çürüme, kovuklaşma vb kusurlar (gizli-açık), ani kırılma ve devrilmelere yol açmaktadır ve bu yıkımlanma, erken zamanda
ve beklenmedik anda ortaya çıkmaktadır. Belirtilen nedenlerle önümüzdeki dönemde bu kırılma ve devrilmelerin artarak devam
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edeceği öngörülmektedir. Bu durum, özellikle kent ağaçlarının bulunduğu yerlerde can ve mal kayıplarına neden olabilmesi
bakımından önem arz etmektedir.

Kent ağaçlarının sürdürülebilir yönetiminde, ağaçların peryodik olarak kontrolü, gerekli bakım, onarım ve koruma tedbirlerinin
alınması, yüksek riskli ağaçların önceden tespit edilerek alınması ve dikim ya da transplantasyon ile gençleştirme yapılması
önemlidir. Kontrol işlemleri, ağaçlara zarar vermeden tahribatsız yöntemler kullanılarak yapılmalıdır. Bu amaçla kullanılan farklı
yöntemler bulunmaktadır. Bu yöntemlerden mikro delme (rezisograf) ve akustik tomografi test yöntemlerinin birlikte 
kullanılması etkili bir risk analizi için ön plana çıkmakta ve kullanılmaktadır. Bu yöntemler kent ağaçlarında kantitatif risk 
değerlendirmesinde önemli avantajlar sağlamasına karşın, ağaçların kök sistemlerinin etkili bir şekilde değerlendirilmesi hala
gelişime açık bir alan olarak karşımıza çıkmaktadır.
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Özet
İnsanların geçmişten günümüze dek yaşam alanı olarak seçtikleri yerlerin, ağaç varlığının hâkimiyeti olan yerler olduğu
görülmektedir. Günümüzde ise kentlerin yaşanabilirlik düzeyi ile ilgili niteleme ve tanımlamalarda, sahip olduğu ağaç varlığı
önemli bir ölçüt olarak kabul edilmekte, kent kimliği, kent profili ve kent imgesi gibi kavramsal değerlerin önemli bir bileşeni
olarak değerlendirilmektedir. Kentsel ortamlarda ağaç varlığına gereksinim vardır ve ülkemizdeki kentleşme oranının artışı bu
gereksinime hız kazandırmıştır. Ayrıca, kent ağaç kimliğinin çıkarılmasının, bu ağaçların korunması, yönetimi ve bakım çalışmaları
için büyük kolaylık sağlayacağı düşünülmektedir. Bu çalışmalara yerel halktan gönüllülerin katılımının teşvik edilmesi ile farkın-
dalığın arttırılması ve koruma bilincinin geliştirilmesine de olumlu katkıları olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Kent ağacı, Yeşil alan, Ağaç kimliği, Bilinç.

URBAN-GREEN AREA RELATIONSHIP AND DETERMINATION OF URBAN TREE IDENTIFICATION

Abstract
From the past to the present day, the places that people have chosen as living spaces are observed to be dominated by trees.
Today, the existence of a tree is considered as an important criterion in the qualifications and definitions related to the livability
of cities and is considered as an important component of the conceptual values such as urban identity, city profile and urban
image. Trees are needed in urban environments, and the increase in the rate of urbanization in our country has accentuated
this need. In addition, it is considered that having the urban tree identity will provide great convenience for the protection,
management and maintenance of these trees. These activities will also contribute to raising awareness and encouraging the
participation of volunteers from the local community.

Keywords: Urban tree, Green area, Tree identification, Consciousness.

1. GİRİŞ
İnsanların geçmişten günümüze dek yaşam alanı olarak seçtikleri yerler, ağaç varlığının hâkimiyeti olan yerler olmuştur. Doğa
ile iç içe olma ve yakınlık kurma isteği baskın gelmiştir. Bu yakınlık kurma isteğini, bir ağacın gençlik evresinden yaşlılık evresine
kadar uzanan sürenin, insan hayatı ile örtüşmesi yaklaşımı karşılamaktadır. Geçmişte insanların tercihi ve birtakım yaşamsal
gereksinimler buna uygun iken, günümüz şartlarının yönlendirici etkisi ile kentlerde ikamet etmek, bu isteği köreltmemiştir.
Aksine, insanların kent içinde, ağaçlara yönelik önem ve değer düzeylerindeki yansımaların artışı, yeşil alanlara duyduğu ilgi ve
ihtiyaçları da beraberinde getirmiştir.

Günümüzde kentlerin yaşanabilirlik düzeyi ile ilgili niteleme ve tanımlamalarda, sahip olduğu ağaç varlığı önemli bir ölçüt olarak
kabul edilmekte ve kent kimliği, kent profili ve de kent imgesi gibi kavramsal değerlerin önemli bir bileşeni olarak 
değerlendirilmektedir. Ağaçlar, kentsel yeşil alanların bütünleyici bir parçasıdır, bu nedenle her türlü odunsu ve otsu türlerle
birlikte kentsel yeşil alan sistemi içinde ele alınmaları gerekir. Ancak, diğerlerinden farklı olarak kentsel yeşil alanların kalıcı 
elementleridirler ve kent yeşilinin iskeletini oluştururlar (Dirik, 2014).

Kentsel ortamlarda ağaç varlığına gereksinim vardır ve ülkemizdeki kentleşme oranının artışı bu gereksinime hız kazandırmıştır.
Zira kentlerin yaşam kalitesi ve konforu bakımından yapılan değerlendirmelerde, sahip olduğu ağaç varlığı önemli bir gösterge
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olarak kabul edilmektedir. Prensip olarak doğal ve kültürel bitki dokusunun bulunmadığı ya da yetersiz olduğu kentler
çevresinde, yeşil kuşaklar tesis etmek, doğal vejetasyonun mevcut olduğu koşullarda da bu vejetasyonu ıslah etmek ve kentin
gelişimini mevcut vejetasyonun korunmasına göre planlayarak kent-vejetasyon-kırsal alan kaynaşmasını dengelemek esastır.
Doğal hayatın destek sisteminin önemli bir elementi olan ağaçlar, aynı zamanda kentsel yaşamın sürdürülebilir olmasında
oldukça etkin bir rol oynarlar (Dirik ve Ata, 2005).

1. KENT-YEŞİL ALAN İLİŞKİSİ
Sıkışık ve zor yaşam koşulları, binalarla dolu kent merkezlerindeki yaşam, insanları doğaya itmektedir. Yeşil alanlar insanların
doğa ile iletişim kurup, nefes alma şansını elde ettikleri nadir alanlardır (Öner ve ark., 2007). Avrupa kentlerindeki yeşil alanlar
üzerine yapılan bir araştırmaya göre, yeşil alan miktarları ile kentler arasında önemli farklılıkların olduğu belirlenmiştir. 
Avrupa’daki yeşil alanlar bazı kentlerde %5 iken, bazı kentlerde bu oran %60’lara kadar çıkmaktadır. %9, Atina (Yunanistan)’da
%4, Budapeşte (Macaristan)’de %53, Hollanda’da ise %19-22 (228 m2/kişi) arasında değişim gösterdiği anlaşılmaktadır 
(Konijnendijk, 2003).

Avrupa kentlerinde yeşil alan miktarı ortalama %30 civarındadır. Kişi başına düşen yeşil alan miktarları 6-7000 m2 arasında
değişiklik göstermektedir. Oranlar arasındaki bu farklılığın ana nedeni, kentlerdeki yeşil alan miktarlarının birbirinden önemli
farklılıklar göstermesinden kaynaklanmaktadır. Örneğin; İspanya’nın Madrid kentinin %5’i yeşil alanlarla kaplı iken, Slovenya’nın
Bratislava kentinin %60’ı yeşil alanlarla kaplıdır. Benzer şekilde kent alanlarının oranının, İngiltere’de yaklaşık %15, Belçika’da
kent halkının 15 dakika içerisinde ulaşabileceği yeşil alan miktarı ortalaması ise sadece %7’dir. Zira Brüksel (Belçika), Kopenhag
(Hollanda), Glasgov, Madrid, Milano ve Paris gibi kentlerde halk 15 dakika içerisinde yeşil alanlara yürüyerek ulaşabilmektedir.
Benzer şekilde Prag ve Zürih’de halkın %90’ı, Sofya’da %85’i, Bratislava’da %63’ü, Venedik’te %90’ı ve Kiev’de %47’si kısa sürede
yeşil alanlara ulaşabilmektedir. Bu durumun, Avrupa kentlerinin büyük bir kısmında %50’nin üzerinde olduğu anlaşılmaktadır
(Pauleit ve ark., 2005’e atfen Turna, 2012). 

Gelişmiş ülkelerde kişi başına düşen yeşil alan miktarı 25-30 m2 iken, bu değer ülkemiz kentlerinde ortalama 1-9 m2 arasında
değişmektedir. Dünya Sağlık Örgütü (WHO)’nün yapmış olduğu bir araştırma sonucunda, sağlıklı bir toplum için kişi başına en
az 9 m2 yeşil alan düşmesi önerilmektedir. Bilindiği gibi kişi başına düşen yeşil alan miktarları, bir kent toplumu için yaşanabilir, 
memnuniyet verici, sağlıklı ve çekici olması bakımından en önemli göstergelerin başında gelmektedir. Zira kent ölçeğindeki
yeşil alanların kişi başına düşen miktarları ile bunların kent içindeki dağılımları ve işlevsellikleri kent yeşil alan sistemini oluşturur.
Bu ölçü, kent yeşil alanlarından beklenen fonksiyonların sağlanması bakımından da önemlidir. Aksine kent içindeki yeşil alan
miktarı ortalamanın çok üzerinde ancak işlevsel değil ya da ulaşılabilirliği yoksa buradan beklenen fayda sağlanamayacaktır.
Zira sağlıklı bir toplum yapısı oluşturarak, insanların daha rahat ve düzenli bir hayat sürdürebilmesi için yeşil alanların ve
dolayısıyla ormanların toplum sağlığı üzerindeki olumlu etkilerini kent insanının hizmetine sunmak önemli bir ihtiyaç haline
gelmiştir. Dolayısıyla gerek çevresel ve gerekse demografik yapıdaki değişiklikler ile kent insanının sosyal yapısına dayalı sorunlar,
kentsel alanlardaki bitkilerin önemini arttırmaktadır (Turna, 2012).

Kentsel yeşil alanların çok çeşitli faydaları nedeniyle gittikçe artan bir hassasiyet söz konusudur. Ülkemize bakıldığında, kent içi
ve çevresinde yer alan yeşil alanlar kentsel yaşam kalitesini arttırmaktadır. Kentler için güzellik, estetik, ferahlık, canlılık meydana
getiren kent ağaçları ve yeşil alanlar; kent insanı için sağlık, huzur, yaşama sevinci, mutluluk, tabiattan kopmama ve bir ölçüde
de tabiatla iç içe yaşama demektir (Turna, 2012).

1.1. Kentsel Yeşil Alanların Kaynakları
Kentsel yeşil alanların kaynakları arasında, doğal ekosistemden kaynaklanan yeşil alanlar, yapay yollarla tesis edilmiş yeşil alanlar
ile hem doğal hem de yapay olarak tesis edilmiş alanların birlikte oluşturdukları yeşil alanlar sayılabilir. Doğal ekosistemin 
oluşturduğu yeşil alanlar, kentleşme olgusu içinde kalmış, korunmuş, uzun yıllar o alana adapte olmuş, doğal ya da doğallaşmış
yeşil alanlardan oluşur. Yapay alanlar içinde ise, şehir planlamalarına uygun olarak tesis edilmiş, park, bahçe ve koruluklar 
sayılabilir. Bunlar arasında yol ağaçlandırmaları, orta refüj yeşil alanları, çocuk oyun alanlarındaki yeşil alanlar, mezarlıklar, kamu
kurumlarına ait bahçeler ile site içindeki yeşil alanlar yer alabilir (Turna, 2012).
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Kentlerdeki yeşil alanları oluşturan bitkiler, bulundukları yerlere göre başlıca iki gruba ayrılabilir.

Kentlerdeki yeşil alanları oluşturan bitkiler, bulundukları yerlere göre başlıca iki gruba ayrılabilir.
- Kamuya ait yeşil alanlar
- Şahıs ya da özel kuruluşlara ait yeşil alanlar

Kamuya ait yeşil alanlar, bulunuş yerlerine göre kent içi ve çevresindeki tüm yeşil alanları kapsamaktadır. Bunlar arasında:

- Kent çevresi doğal/yapay parklar, koruluklar.
- Kent içerisindeki parklar, oyun bahçeleri, ağaç bulunan ada/parseller, Üniversite yerleşkeleri, mezarlıklar, spor alanları, okul
ve hastane bahçeleri, botanik ve hayvanat bahçeleri, vb. yeşil alanlar. Ayrıca kent içi cadde, bulvar ve sokakların ortası ile kenar
kaldırımları da bu kategoride değerlendirilir.
- Kent içi ve çevresindeki fuar alanları, su havuzları ile kuru ve sulu dere, ırmak ya da çayların oluşturduğu yeşil vadiler, su 
havuzları yanında tarihi kaleler, tepeler, kamuya ait yeşil alanları oluşturur. 

Ne şekilde olursa olsun, kentsel alanlardaki bitki örtüsünün çok çeşitli fonksiyonları olduğu bilinmektedir (Turna, 2012).

1.2. İstanbul’un Yeşil Alan Verileri
Kişi başına düşen yeşil alan miktarı ise değişik kaynaklar, değerlendirme ölçütleri ve yıllara göre nüfus sayımındaki değişiklikler
neticesinde farklılık göstermektedir. World Cities Culture Forum tarafından 2013 yılında yayınlanan rapora göre, İstanbul’un
halka açık yeşil alan (park ve bahçeler) oranı %1.5 olarak belirlenmiştir. 2016 yılı kayıtlarında ise, İstanbul’un 2015 yılına ait
halka açık yeşil alan (park ve bahçeler) oranı %2.2 olarak verilmiştir (Şekil 2.1). Bu verilere göre artışın %0.7 olduğu 
görülmektedir.

Nitekim, yeşil alanların kişi başına düşen metrekare büyüklüğüne göre sınıflandırılması, kentlerde nitelikli yeşil alanların oluş-
turulması yönünde önemli bir sorundur. Yeşil alanlar alansal büyüklüklerine göre değil, ekolojik nitelikleri ve mekânsal dağılım-
larına göre değerlendirilmelidir. Bir alanın ekolojik niteliği alanın büyüklüğü, formu, sahip olduğu tür çeşitliliği (bitki ve hayvan)
ile türlerin yoğunluğuna bağlı olarak değişir. Doğal bitkilerin sayısı, yoğunluğu ve kitlesi arttıkça, alanın ekolojik nitelikleri artar.
Benzer şekilde farklı tür, boy ve yaşlardaki ağaç, ağaççık, çalı ve yer örtücülerden oluşan kademeli bir bitkilendirmeye sahip
alanların ekolojik değeri yüksektir (Coşkun Hepcan ve ark., 2015).

1 http://www.sunipeyk.com/istanbul-yesil-alan-orani-2015/ 
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2. KENT AĞAÇ KİMLİĞİNİN BELİRLENMESİ
Kent içi ve yakın çevresindeki ağaç kimliğinin belirlenmesi konusuna çeşitli faktörler ve sebepler göz önünde bulundurularak
yaklaşılmalıdır.

Londra’da kent içi ve yakın çevresindeki yeşil alanlar arasında bağlantı kurulmasını hedefleyen açık alan ve park sistemi yaklaşımı
1943 yılında ortaya çıkmıştır. Bunu takiben, 1992, 2004, 2008 ve 2012 yıllarında hazırlanan planlarla bu sistem doğal ekosistemler
ve biyolojik çeşitliliğin korunması, yaya ve bisiklet yolları oluşturularak erişilebilirliğin sağlanması hedefleri düşünülerek 
geliştirilmiştir. Kentin %47’sini yeşil alanlar oluşturmaktadır. Açık alanların oranı ise %60’ı bulmaktadır (Coşkun Hepcan, 2019). 

Bu alanlar ve bu alanlardaki değişimler, Londra için hazırlanan kentsel yeşil alanlar, diğer açık alanlar ve özel mülkiyete ait
bahçeler haritası üzerinden takip edilebilmektedir (Şekil 3.1).

Londra’nın ağaç verilerinin bir resmini elde etmek için, 2014 yılının sonlarında, Londra’nın ilçelerinden elde edilen ağaç 
verilerinin, tek bir kaynakta toplanabildiği bir sistem geliştirmişlerdir. Veriler, bazı park ağaçlarını da içermekle birlikte, çoğunlukla
sokak ve cadde ağaçlarını kapsamaktadır. Bu sistem ile 700.000'den fazla ağaç için konum ve tür bilgileri içeren bir kaynak 
oluşturulmuştur. Londra'da yaklaşık 8 milyon ağaç olduğu tahmin edilmektedir. Bu nedenle, bu bilgiler Londra'daki ağaç 
türlerinin ve konum bilgisinin sadece kısmi bir örneğini göstermektedir (Şekil 3.2).3
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2 https://www.gigl.org.uk/londons-open-spaces/
3 https://data.london.gov.uk/dataset/local-authority-maintained-trees

Londra’daki ağaç türleri ve konum haritası üzerinde yalnızca Çam (Pinus) türlerinin gösterimi (Şekil 3.3).

4 https://maps.london.gov.uk/trees/
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Şekil 3.2: Londra’daki ağaç türleri ve konum haritası4

Şekil 3.3: Londra’daki ağaç türleri ve konum haritası - Pinus 4
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Londra’daki ağaç türleri ve konum haritası üzerinde yalnızca Meşe (Quercus) türlerinin gösterimi (Şekil 3.4).

Ağaç verilerinin herkese açık olarak paylaşılmasının birkaç potansiyel faydası olduğu düşünülmektedir. Ağaç verilerinin
görselleştirilmesinin ve bu verilere tek bir yerden erişim sağlanmasının, ağaçların kentsel çevremize önemli katkısı ve kamu
profilini yükseltmesine yardımcı olacağı, ayrıca ilgili yöneticilere uygulamada faydalar sağlayacağı da beklentiler arasındadır.
Verilerin paylaşılması ile kentsel ağaç varlığının, stratejik yönetimi için gerekli bilgilerin temin edilmesine olanak sağlamaktadır.
Örneğin; Londra'daki tür çeşitliliğinin, zararlılardan ve bitki hastalıklarından kaynaklanan tehditlerin değerlendirilmesine ve ek
dikim alanlarının belirlenmesine yardımcı olacağının bilinmesi bu faydalardan bazılarıdır.

2014-2015 yıllarında alınan ağaç verilerinin değerlendirilmesi sürecinin, ağaç verilerini kaydetmek için kullanılan çeşitli sistem
ve formatlar nedeniyle karmaşık ve uzun olduğu belirtilmekle birlikte, kamusal alandaki ağaçlar için daha standart bir veri 
kaydetme yöntemi ile gelecekte bu aksaklıklar iyileştirilebilir. 

Veriler ile ilgili olarak şunlar belirtilmiştir: Bazı ilçelerde sadece karayollarında yer alan ağaçlar bulunurken, bazıl*arında konut
arazisinde, okullarda veya parklardaki ağaçlar yer almaktadır. Birçok ilçedeki ağaçlar hakkında bir dizi bilgi (örneğin; tür, yaş,
boy) toplanmıştır. Bunlar, veriler ile sınıflandırılmıştır. Ayrıca, haritaya yardımcı olmak için ek olarak “ağaç kimliği” numarası 
eklenmiştir.5

4https://maps.london.gov.uk/trees/
5https://data.london.gov.uk/dataset/local-authority-maintained-trees

3.SONUÇ VE ÖNERİLER
Kent-yeşil alan ilişkisinin planlı oluşturulması ve sağlıklı yürütülebilmesi için öncelikle ilgili kenti tanımak gerekir. Tanımak, o
kentin, demografik yapısı, folklorü, yetişme çevresi koşulları, iklim ve ekolojik özellikleri, mevcut bitki türleri, vb. faktörler göz
ardı edilmeden mümkün olabilir ve ancak bu yaklaşımla, yeşil alanların planlanmasından söz edilebilir.
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Kentsel ortamlarda yeşil alanların yönetimi, bir ağaç kimliği oluşturularak, takip ve kontrolünün yapılabilmesi için kayıt altına
alınması önemlidir. Kayıt altına alınması, ağaçların tanınması, bakım ve koruma önlemlerinin alınmasına yönelik büyük kolaylıklar
sağlayabilir. Ayrıca, yerel yönetimlerin çalışmalarına da destek olacağı düşünülmektedir.

Bilinmelidir ki; doğa ile iç içe yaşama arzusu, insanın doğasında vardır. Bunu keşfetme sürecinde olan her insan, bu çalışmalarda
gönüllü olarak yer almak isteyecektir. Önemli olan bunun için, katılımın teşvik edilmesi, farkındalığın oluşturulmasına yönelik
çalışmalar yapılması ve bu konu ile ilgili bilincin oluşturulmasının yolunun açılmasıdır. Nitekim, benzeri uygulamalara farklı 
ülkelerde rastlanılmaktadır. Kentte yaşayan halka gerekli teknik, teorik bilginin aktarılabileceği eğitimler ve yine gerekli uygulama
programlarında yer alma olanağının sağlanması ile uzman kişilerin yönlendiriciliği ve danışmanlığı doğrultusunda kent-yeşil
alan ilişkisinde gönüllülerin de yer alabileceği bir imkân oluşturulması sağlanabilir.

KAYNAKLAR
Coşkun Hepcan, Ç., Özeren Alkan, M. ve Özkan, M. B., 2015, Ege Üniversitesi Rektörlük Bahçesi Bitki Atlası. 
Ege Üniversitesi Rektörlük Yayınları, 18.

Coşkun Hepcan Ç., 2019, “Kentlerde İklim Değişikliği ile Mücadele İçin Yeşil Altyapı Çözümleri”, 
Eğitim Modülleri Serisi-12, 2019, Ankara.

Dirik H., 2014, “Arborikültür (Kentsel Ağaç Kültürü)”, İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Yayınları No: 5200/509, İstanbul.

Dirik H., ve Ata C., 2005, Kent ormancılığının kapsamı, yararları, planlanması ve teknik esasları. Journal of the 
Faculty of Forestry Istanbul University, İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 55(1), 1-14.

Konijnendijk, C. C., 2003, A decade of urban forestry in Europe. Forest Policy and Economics, 5(2), 173-186.

Öner, N., Ayan, S., Sıvacıoğlu, A. ve İmal, B., 2007, “Kent ormancılığı ve kent ormanlarının çevresel etkileri.”, 
Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 7: 190-203.

Turna, İ., 2012, “Kent Ormancılığı”, Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi, Ders Notları Yayın No: 92, Trabzon.

http://www.sunipeyk.com/istanbul-yesil-alan-orani-2015/ adresinden alınmıştır. [Ziyaret tarihi: 30 Aralık 2019].

https://www.gigl.org.uk/londons-open-spaces/ adresinden alınmıştır. [Ziyaret tarihi: 2 Ocak 2020].

https://data.london.gov.uk/dataset/local-authority-maintained-trees adresinden alınmıştır. [Ziyaret tarihi: 4 Ocak 2020].

https://maps.london.gov.uk/trees/ adresinden alınmıştır. [Ziyaret tarihi: 4 Ocak 2020].

05 - 06 Şubat 2020 İstanbul Kongre Merkezi108

      

 iSTANBULTANBUL SENiN

     

 

     

 

     

 

k7-102-108:bu-kitap-25.3x19.6  18.06.2020  14:58  Page 7



Özet 
Çağımız kentleri, değişen gereksinimler ve teknolojik müdahaleler ile birlikte hızlı bir dönüşüm süreci içindedir. Hızla kentleşen
bu sistemin sosyal ve kültürel birçok yararı olmasına rağmen, sağlıklı ve ekolojik denge içerisindeki alanlardan bahsetmek
gittikçe zorlaşmaktadır. Kentsel doku içerisindeki yeşil alanlar yaşam kalitesinin bir göstergesi olup kent ekosistemine ve kentliye
sağladığı çok yönlü hizmet ve katkılarından dolayı kentin vazgeçilmez bileşenlerinden birisidir. Ancak kentlerde düzensiz 
yapılaşmalar, yanlış planlama kararlarının verilmesi, politik, ekonomik ve sosyal baskılar vb nedenlerle yeşil alanlar azalmakta
veya işlevselliklerini kaybetmektedirler.
Günümüzde değişen ve gelişen uzay teknolojisinin, yeryüzünü ve yeryüzü kaynaklarını gözlemleme, arazi kullanımı/arazi örtüsü
haritalamada oldukça yüksek çözünürlükte ve yüksek doğrulukta bilgilerin elde edilmesinde oldukça yararlıdır. Uzaktan algılama
yöntemleri kullanılarak ekosistem süreçleri, yüzey sıcaklığı, karbon depolama, arazi örtüsü ve yeşil alanlar gibi birçok konuda
öneme sahip bilgiler üretilebilmektedir. Bu çalışmanın amacı İstanbul il sınırları içinde bulunan ilçelerden bazılarında yeşil alan-
ların Normalize Fark Bitki Örtüsü İndeksi (NDVI) verileri kullanılarak bitki örtüsü ve değişimin zamansal analizini yapmak ve kişi
başına düşen yeşil alan miktarının son 30 yıl içerisinde nasıl değiştiğini gözlemlemektir.  
Bu amaçla İstanbul ilinde seçilen 3 ilçede (Beykoz, Beşiktaş ve Zeytinburnu) 1989-2009-2019 (Landsat 5 TM) ve 
(Landsat 8 OLI/TIRS) yıllarına ait uydu görüntüleri kullanılmıştır. QGIS 3.10.0 kullanılarak geometrik ve radyometrik düzeltmeleri
yapılan bu görüntülere, görüntü zenginleştirme işlemlerinden NDVI indeksleri ile üretilen verilerden 30 yıllık süreçteki yeşil
alanların değişimi tespit edilmiştir. Çalışma sonucunda İstanbul ilinde seçilen ilçelerin, açık yeşil alanlarında farklı değişimlerin
yaşandığı ortaya konulmuş, kentsel açık ve yeşil alanların sürdürülebilir kullanımı ve yönetimine dönük çözüm önerileri 
sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: İstanbul, yeşil alanlar, bitki örtüsü, QGIS, NDVI 

Abstract 
The cities of our age are in a rapid transformation process with changing needs and technological interventions. Although this
rapidly urbanizing system has many social and cultural benefits, it is getting harder to talk about the areas in healthy and 
ecological balance. The green areas in the urban texture are an indicator of the quality of life and are one of the indispensable
components of the city due to the versatile services and contributions they provide to the city ecosystem and the city. However,
green areas decrease or lose their functionality due to irregular constructions in cities, making wrong planning decisions, 
political, economic and social pressures etc. 
Today, changing and developing space technology is very useful in observing the earth and earth resources, obtaining high
resolution and high accuracy information in land use / land cover mapping. By using remote sensing methods, important 
information can be produced in many subjects such as ecosystem processes, surface temperature, carbon storage, land cover
and green areas. The aim of this study is to analyze the vegetation and change temporally in some of the districts within the
provincial boundaries of Istanbul using Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) data and to observe how the amount
of green area per person has changed in the last 30 years. 
For this purpose, satellite images of 1989-2009-2019 (Landsat 5 TM) and (Landsat 8 OLI / TIRS) years were used in 3 districts
(Beykoz, Beşiktaş and Zeytinburnu) selected in Istanbul. The change of green areas in the 30-years periods from the data 
produced with NDVI indexes from image enhancement processes was determined on these images, where geometric and 
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radiometric corrections were made using QGIS 3.10.0. As a result of the study, it has been demonstrated that there are different
changes in the open green areas of the districts selected in the province of Istanbul, and solutions are proposed for the 
sustainable use and management of urban open and green areas. 

Keywords: Istanbul, green areas, vegetation, QGIS, NDVI 

1. GİRİŞ 
Kentler, arazi kullanımının en yoğun, insan faktörünün ve insan etkilerinin en fazla olduğu alanlardır (Korkut vd., 2017). Kentlerde
planlama çalışmalarının doğru şekilde gerçekleştirilebilmesi ve başarılı olabilmesinde önemli araçlardan biri de açık yeşil alanların
mevcudiyetidir. Özellikle kentsel mekân organizasyonunda açık ve yeşil alanlar; kentteki kitle ve boşluk dengesini sağlayan,
kentin fiziksel yapısını ve özelliklerini gösteren alan kullanımlarından birisi olmakla beraber, kent tasarımı ve planlamasında,
kullanılan alanları bütünleştiren ve denge sağlayan alanlar olarak sayılabilirler (Yücesu vd., 2017). Korkut vd. (2010), açık -yeşil
alanların kent bütünü içerisindeki oranları ve dağılımları, kişi başına düşen yeşil alan miktarları ve gereksinimlere göre şekillenen
işlevselliklerinin bir kentin açıkyeşil alan sistemini meydana getiren unsurlarıdır. Kentsel alanlar-mekânlar içindeki park ve
bahçeler, meydanlar, oyun ve spor alanları, yol ve caddelerde refüjler, doğal alanlar (vadiler, akarsular) vb. alanlar, kırsal alanlarda
ise ormanlar, göller, kültür alanları gibi doğal ve kültürel alanlar açık ve yeşil alan sistemi kapsamında sayılmaktadır. Kent 
mekânlarında, etrafında ve çevresinde mevcut olan açık- yeşil alanların oluşturduğu alanların bütünü açık-yeşil alan sistemlerini
meydana getirmektedir. (Yücesu vd., 2017). Kentsel açık yeşil sistemlerin oluşmasında ve gelişiminde de kentin topografik ve
jeolojik yapısı, iklimi, morfolojisi, kentin karakteri, kentleşme tipi, mevcut bulunan ve planlanan açık alan kullanımları, yeşil
alanların kente etki alanları, nüfusun yapısı ve gelişimi gibi faktörler önemlidir (Demir vd., 2015; Manavoğlu ve Ortaçeşme,
2007). 

Ülkemizdeki hızlı, düzensiz ve çarpık kentleşme ve büyüme eğilimi, ekolojik temele dayanmayan planlama yaklaşımları ve 
uygulamalar, birçok sorunu da ardından getirmekte, yaşanabilirliği ciddi şekilde olumsuz olarak etkilemektedir. Böyle yapılara
sahip kentler, insanları doğal ortamdan koparmakta, fiziksel ve psikolojik açıdan olumsuz olarak etkilemektedir (Gül ve Küçük,
2001). 

Kentlerde sanayinin gelişmesi ile birlikte orantısız şekilde artan göç, ulaşım, konut, ticari amaçlı kullanımlar, ormansızlaşma,
yanlış arazi kullanımları, sera gazlarından doğan kirlilik, üretim ve tüketim baskıları kentsel alanları, sorunların yoğunlaştığı
alanlar hâline getirmektedir. Bunun sonucu, kentsel mekanlarda hızla ve giderek azalan yeşil alanlar, kentteki doğal ve tarihi
dokunun tahribatı hayatı giderek zorlaştırmakta, insan ve doğa ilişkilerini koparmakta ve kentlerde giderek artan ekolojik 
problemlerin ortaya çıkmasına yol açmaktadır. Bu sorunların tümü günümüz kentlerinde, kentsel gelişimin denetimsiz bir
gelişim ve değişime terk edildiğini, ekolojik bir temelden ve altyapıdan yoksun olduğunu göstermektedir (Korkut vd., 2017).
Bu bağlamda gelişmiş ülkeleri bir çoğu, insanların zihinsel ve fiziksel gereksinimlerini göz önünde bulundurarak insanların
yaşamı için uygun kent mekanı veya kent ekolojisini planlama ve oluşturma çabasındadırlar (Gül ve Küçük, 2001). Ülkemizde
kentlerde kişi başına düşen aktif yeşil alan oranlarının belirlenmesi konusu çok sayıda bilimsel araştırmaya ve çalışmada konu
olmuş, kentsel yeşil alan varlığı ve planlaması üzerine görülen eksiklikler gündemde ve güncel tutulmaya çalışılmıştır (Doygun
ve İlter, 2007). Yeşil alanlar hem ekolojik hem estetik hem de işlevsellik açısından değerlidir. Mikroklimaya etki ederler, kent içi
sirkülasyonu ve araç trafiğinde kolaylık sağlarlar, toprak verimliliğini artırmak ve istenmeyen gürültü kontrolünde de etkilidirler
(Gül ve Küçük, 2001). 

Yaşadığımız kentlerin günümüz değişen koşullarında yeşil alanların miktarı ve kapladığı alanlar da oldukça hızlı bir şekilde
değişmektedir. Verilerin doğru tespit edilmesinde, kullanımında ve korunmasında dengeli ve sürdürülebilirliğin sağlanabileceği
projeler üretebilmek; çok yönlü kullanıma uygun, gereken bilgilere ve altlıklara ulaşma konusunda zaman tasarrufu 
sağlayabilmek ve uzun vadede planlar ve entegre olabilecek yaklaşımlarda bulunabilmek için; kullanılacak bilgilerin kontrolünde,

Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama yöntemlerinin payı ve önemi büyüktür (Gülci vd., 2019). Bu teknoloji sayesinde
arazi çalışmaları oldukça kısa bir zaman içerisinde yapılabilmekte ve buna bağlı olarak da hızlı kararlar verilebilmektedir. Özellikle
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uzaktan algılama çalışmaları oldukça sık kullanılan bir methodtur. Bitki yoğunluğu ve çeşitliliğinin belirlenmesinde de uzaktan
algılama yöntemleri ve farklı analiz yöntemleri kullanılmaktadır. Normalize Edilmiş Bitki İndeksi (NDVI) analizi de kullanılan en
yaygın indekslerden biridir. NDVI yakın kızılötesi bant (NIR) ve görünür kırmızı (R) bantları arasındaki zıtlığı artırarak ya da iki
banttaki bilgiyi tek bantta birleştirerek, bitki varlığını ve yoğunluğunu belirlemek üzere normalize edilmiş bitki indisidir (Özyavuz,
2011). 

Bu çalışmada Türkiye’nin nüfus açısından en kalabalık olan, tarihi, ekonomi ve sosyo kültürel açıdan önemli şehirlerden biri
olan İstanbul’un bazı ilçelerindeki yeşil alanlarının son 30 yıldaki değişimi farklı zamanlarda alınan uydu görüntüleri vasıtasıyla
ve NDVI analizi ile belirlenmeye çalışılmış ve artan nüfus ile ilişkilendirilmiştir. 

2. MATERYAL VE YÖNTEM 
Çalışmanın ana materyalini İstanbul iline bağlı seçilen Beykoz, Beşiktaş ve Zeytinburnu ilçeleri oluşturmaktadır. İstanbul
Boğazı’nın Rumeli yakasında yer alan Beşiktaş ilçesinin 8,4 km uzunluğunda sahili bulunmaktadır. Şişli ve Kâğıthane, güneybatıda
Beyoğlu, kuzeyde Sarıyer ilçeleriyle komşudur. Yüzölçümü 18.01 km², nüfusu ise 2014 ADNKS verilerine göre 188.793'tür (URL,1). 

Beykoz, Çatalca-Kocaeli bölümünün Kocaeli tarafında batıda yer almaktadır. Beykoz’un topoğrafyasını Riva, Küçüksu ve Göksu
dereleri bölümlere ayırmıştır. Batıdan İstanbul Boğazı, doğudan Şile ilçesi, kuzeyden Karadeniz ve güneyden de Çekmeköy,
Üsküdar ve Ümraniye ilçeleri ile komşudur. Yüzölçümü 239, 22 km² olup 2016 TÜİK verilerine göre toplam nüfus 250.410’ dur
(URL, 2). 

Zeytinburnu, güneydoğusunda Trakya’nın, Marmara Denizi'ne bakan yamaçlarının, denizle birleştiği konumda yer almaktadır.
Bu yarımada E-5 karayoluna sınırdır. Yüzölçümü 11.16 km2 olup 2016 TÜİK verilerine göre toplam nüfus 287.897 dir (URL, 3). 
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Bitkiler, yapraklarında bulunan klorofili organik madde ve oksijen  üretmek için kullanırlar. Fotosentez yaparlarken Güneş’ten
gelen elektromanyetik enerjinin 0,63 μm – 0,69 μm dalga boyunda olan ve kırmızı ışığa karşılık gelen kısmı kullanılır (Gündoğdu,
2018). Çalışmada L1T düzeyi’nde Landsat 5TM ve Landsat 8 OLI/TIRS uydu görüntüleri kullanılmıştır. “L1T düzeyi” uydu 
görüntüleri, radyometrik düzeltmesi ve yer kontrol noktaları yardımıyla yatay ve düşey kayma düzeltmesi (ortorektifikasyonu)
yapılmış, sayısal arazi modelleri kullanılarak topoğrafyadan kaynaklanan hataları düzeltilmiş görüntü formatındadır.  Uydu
görüntülerinden elde edilen, farklı dalga boylarında ve genişliklerdeki bantlar QuantumGIS programı-Semi Automatic 
Classification uzantısı kullanılarak görüntü ön işlemeleri ve bant birleştirmeleri yapılmıştır.1989-2009-2019 tarihlerinde yaz 
aylarında (haziran-temmuz ayları tercih edilmiştir) en az bulutlu olarak alınan görüntülerin sınıflandırılmasında NDVI
sınıflandırma çeşidi kullanılmıştır. NDVI, uydu görüntülerinin yakın kızıl ötesi (NIR) ve kırmızı (RED) ışık dalga boyunda algılama
yapan bantlardan bir formüle göre hesaplanmaktadır. Çalışılacak olan ilçe sınırları KMZ formatında elde edilip uydu görüntüleri
ile çakıştırılmıştır. 

Aşağıdaki matematiksel eşitlikte belirtildiği gibi bu iki dalga boyunun matematiksel modellemesi ile oluşturulan 
NDVI= (NIR – RED) / (NIR + RED) dir. NIR ışık spektrumun yakın kızılötesi dalga boyunu RED ise kırmızı bölge dalga boyunu,
NDVI ise vejetasyon indeks değerini temsil etmektedir. NDVI analizi sınıflandırılmasında bitki örtüsünün bulunmasına 
göre -1 ve +1 değerleri arasında değişim gösterir. NDVI, -1 ile +1 arasında değişen aralıkta ifade edilmektedir. Bitki vejetasyonun
yoğun miktarda olduğu alanlarda NDVI + 1’e yaklaşırken, bitki örtüsünün seyrekleşmesi ve çıplak toprakta NDVI değeri +1’den
uzaklaşıp 0’a yaklaşmaktadır. Bulut, su ve kar vb algılanan piksellerin NDVI indeks değerleri ise -1’e yakındır. Formüllere göre
1989,2009 ve 2019 yıllarından alınan uydu görüntülerine NDVI indeksleri uygulanmış, daha sonra QGIS Kategorilere göre 
istatistikler eklentisi kullanılarak 30 yıllık zamansal bir süreçte görsel farklar ortaya koyulmaya çalışılmıştır. 
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Şekil 2. İstanbul İlçelerinin Yüzölçümleri 2014 (http://www.istanbulsaglik.gov.tr adresinden alınmıştır 24.01.2020).
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3. BULGULAR 
Yapılan NDVI analizlerinden ortaya çıkan negatif (-) değerler o alanlarda vejetasyon olmadığını (su, çıplak toprak, yapı alanları)
+1 e yaklaştıkça ise bitki örtüsü yoğunluğunun arttığı noktaları göstermektedir. Çalışmada ndvi değeri 0.2-0.3 olan değerler
otsu bitkiler, 0.4-0.5 değerleri çalı ve makilikler, 0.6-0.7 olan değerler ağaç popülasyonunu 0.7 den büyük değerler ise orman
olarak sınıflandırılmıştır. Buna göre Beykoz ilçesi 1989 yılında 30775.782 ha yeşil alana sahipken bu oran 2009 yılında 30643.905
ha’ a düşmüş 2019 yılında ise 30842.734 ha olarak belirlenmiştir (Tablo 1). Beşiktaş ilçesinde 1989 ndvi verilerine göre 1355.072
ha yeşil alana sahiptir. 2009 yılında bu sayı 1546.148 ha olup 2019 yılında ise 1749.608 ha olarak belirlenmiştir. Zeytinburnu
ilçesinde 1989 yılında 402.502 ha bitki yoğunluğu, 2009 yılında 388.545 ha’a düşmüş olup 2019 yılında oldukça artarak 
850.740 ha’a ulaşmıştır (Tablo 1).

TÜİK’ den elde edilen verilere göre 1989 yılı Beykoz ilçesinin nüfusu 163.786, 2009-2010 yılında 244.137, 2018 yılında ise
246.700 dür. Beşiktaş ilçesinin 1989 yılı nüfusu 192.210, 2009-2010 yılı nüfusu 184.390 olup 2018 de 185.447 ye ulaşmıştır.
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Şekil 3. Beşiktaş İlçesi 1989-2009-2019 NDVI Analizi Yapılmış Görüntüleri

Şekil 4. Beykoz İlçesi 1989-2009-2019 NDVI Analizi Yapılmış Görüntüleri

Şekil5. Zeytinburnu İlçesi 1989-2009-2019 NDVI Analizi Yapılmış Görüntüleri
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Zeytinurnu ilçesinin 1989-1990 yılı nüfusu 165.679, 2009 yılında 290.147 olup 2018 yılında 284.935 dir. Elde edilen nüfusa
dayalı bilgiler Tablo 2’de gösterilmiştir (Tablo 2). Elde ettiğimiz yeşil alan miktarlarını son otuz yılın nüfus verileri ile 
ilişkilendirdiğimizde ise; Beşiktaş İlçesi 1989 yılı kişi başına düşen yeşil alan miktarı yaklaşık 7 m2 iken 2009 yılında 8.3 m2 2019
yılında ise 9.4 m2 e çıkmıştır. Zeytinburnu ilçesi 2009 yılı kişi başına düşen yeşil alan miktarı 2.4m2, 2009 yılında 1.3 m2 düşmüş
olup 2019 yılında 2.9 m2 olarak belirlenmiştir. Beykoz ilçesinde 1989 yılı kişi başına düşen yeşil alan miktarı 187m2, 2009 yılı
125 m2 ve 2019 yılı 124m2 olarak belirlenmiştir. 

İstanbul seçilen ilçelerinde son otuz yıllık değişime bakıldığında Beşiktaş ilçesinde otsu bitki, çalı ve ağaç populasyonunun 
arttığını, Zeytinburnu ilçesinde 1989-2009 yılları arası otsu bitki populasyonunun azaldığı Beykoz ilçesinde ise ağaç 
populasyonunun azaldığı gözlemlenmiştir. 

4. TARTIŞMA VE SONUÇ 
Tüm dünya genelinde yeşil alanlara verilen değerin arttığı bir gerçektir. Özellikle iklim değişikliği göz önüne alındığında
sürdürülebilir yeşil alanlara ilişkin planlama yaklaşımları daha çok gündeme gelmektedir. 

İstanbul ili tüm ilçeleri dahil olmak üzere nüfus popülasyonu oldukça fazla olan şehirlerden birisidir. 
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Tablo 1. İstanbul İli Beşiktaş, Zeytinburnu Ve Beykoz İlçeleri 1989-2009-2019 Yıllarına Göre Bitki Örtüsü Değişimi (Ha) 

Tablo 2. İstanbul İli Beşiktaş, Zeytinburnu Ve Beykoz İlçeleri Yıllara Göre Nüfus Değişimi
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WHO (World Healt Organization) kişi başına düşen yeşil alan miktarını en az 9 m² olarak belirlemiştir (Ilgar ve Şeran, 2019).
Yeşil alanlar bir kenti yaşanabilir kılan unsurlardan biri olarak karşımıza çıkmakta ve o kentte yaşayan insanların yaşam kalitesini
artırmada büyük bir rol oynamaktadır (Akpınar ve Cankurt, 2015). Yeşil alanların insan ruh ve beden sağlığı ile ilişkisi açıkça 
ortadadır. Yeşil alanlar hem kent ekolojisi hem de sağlıklı yaşam için önem taşımaktadır.  

Ülkemizde yeşil alan planlaması İmar mevzuatına göre yapılmaktadır. Yeşil alan miktarı 23804 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan
3194 sayılı İmar Kanunu’nun 02.09.1999 tarihli ve “İmar Planı Yapılması ve Değişikliklerine Ait Esaslara Dair Yönetmelik” 
hükümlerinde 10 m² olarak belirlenmiştir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 14 Haziran 2014 tarihli Mekansal Planlama Yapım 
Yönetmeliği'yle kişi başına düşen yeşil alan miktarını 10 m² olarak belirlemiş, daha sonra ise 15 m² olarak güncellemiştir.  İstanbul
Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı, 2017 verilerine göre 5.89 m² olan yeşil alan miktarının, 16 ağustos 2018 itibari ile
5.98 m² olduğunu açıklanmıştır  (URL 5). Çevre ve Şehircilik bakanlığı İstanbul’da kişi başına düşen yeşil alan miktarını 2023
yılına kadar 15 m² ye çıkarabilmek için çalışmalar yapıldığını belirtmiştir (URL 4).

Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği gibi çeşitli kuruluşların kapsamında yeşil alanları konu alan uluslararası projeler bulunmak-
tadır. Bu projelerin temel amacı farklı ülkelerdeki ve şehirlerdeki yeşil alanlara ilişkin planlama, politika ve deneyimlerin ortaya
koyulmasıdır (Aksoy, 2014). Dünya şehirleriyle ilgili değerlendirmeler yayınlayan ve istatistik raporları ortaya koyan World Cities
Culture'ın 2015’te yayınladığı raporda İstanbul, sahip olduğu yüzde 2.2'lik yeşil alan oranıyla 34 şehir arasında son sırada yer
almaktadır (URL 6). Bu araştırmaya göre Dünya şehirlerinden bazılarında kişi başına düşen yeşil alan miktarları şöyledir; Newyork
27 m², Paris 9.5m², Viyana 60 m², Londra 27m², Amsterdam ise 45m²’dir. Ayrıca Seul, Singapur, Sidney, Hong Kong gibi Asya
ülkeleri de bu raporda üst sıralardadır. 

Amerika’daki kentlerde nüfus yoğunluğuna göre değişen yeşil alan standartları uygulanmaktadır. 500.000 den fazla nüfuslu
kentlerde kişi başına düşen yeşil alan miktarı 20 m², 1.000.000 ve daha fazla nüfuslu kentlerde ise bu rakam 13m² olarak 
önerilmiştir (Çetiner, 1991).Avrupa ülkelerinde ise nüfus arttıkça yeşil alan miktarının ve buna bağlı kişi başına düşen yeşil alan
miktarının da artması öngörülmüştür. (Aksoy, 2001).

Çevre ve Şehircilik Bakanlığına göre yeşil alanların kapsamı: çocuk bahçesi, çocuk parkı, meydanlar, spor alanları, botanik
parkları, mesire yerleri ve rekreasyon kullanımları; şehir bütünü ölçeğinde ise hayvanat bahçesi, kent ormanı, ağaçlandırılacak
alan, fuar, panayır ve festival alanı, hipodrom olarak belirlenmiştir.Bu durumda karşımıza aktif ve pasif yeşil alan kavramı 
çıkmaktadır. Aktif yeşil alanlar toplumun yararlanması için ayrılan, insanların rahatlıkla ulaşabilecekleri rekreatif faaliyetlerini
karşılayabilecekleri parklar, çocuk bahçesi, oyun alanları, rekreasyon alanları, kent ormanları, millet bahçeleri olarak aktif yeşil
alan tanımının içinde sayılabilir. Pasif yeşil alanlar ise, mezarlıklar, kavşaklar, bulvarlar gibi bitki örtüsüne sahip olan ama insan
kullanımına elverişli olmayan alanlardır.Çalışma sonucunda İstanbul’da artan nüfus da göz önüne alınarak yeşil alanların 
artırılması oldukça önemlidir. Özellikle Zeytinburnu İlçesindeki mevcut yeşil alanlar oldukça yetersiz olup mevcut rekreasyon
ve park alanlarının iyileştirilmesi ve yeni yeşil alanlar oluşturulması önerilmektedir 

İstanbul yeşil alanlarını düşünürken aktif yeşil alan miktarları söz konusu olduğunda kişi başına düşen oran daha da azalmaktadır.
Zeytinburnu ilçesinde yaklaşık 1.7m², Beşiktaş ilçesinde 4.1 m² ye inmektedir. 1989-2019 yılları arasında çalışmanın konusu
olan bu 3 ilçede yeşil alan miktarlarında artmalar ve azalmalar mevcuttur ancak yeşil alan miktarının artış veya azalma oranının
yanında şehirdeki yapılaşmış net alandaki artış da göz önüne alınmalıdır. Kentteki yapılaşma hızı ve nüfus yoğunluğu orantısız
şekilde artmaya devam ettiği sürece yeşil alanlardaki artışın çok üstünde bir seviyeye ulaşacak ve yine kişi başına düşen yeşil
alan miktarı yetersiz kalmaya devam edecektir.Yerel yönetimler ve karar vericiler yeşil alanlar ile ilgili gerekli sorumluluğu ve
özeni göstermeli ve yeşil alan tahribatındaki denetimi sıkı tutmalıdır. Bakanlıklardan yerel belediyelere kadar bütüncül bir
politika benimsenmeli, kentlerdeki kişi başına düşen yeşil alan miktarını ve niteliğini artırıcı ekolojik ve sürdürülebilir politikalar
izlemelidir. Yeşil alanlar için yeni mali kaynaklar ve yeni onların üretilmesi, yeşil alanları yenileme, düzenleme ve bakım hizmet-
lerinde belediyelerin kaliteyi artırması, kent içindeki yeşil alanların dengeli ve bütüncül planlama ve tasarlama anlayışlarının
kavranması ve uygulanması, doğa ve çevre koruma bilincinin geliştirilmesi ve buna destek veren STK’ların ön plana çıkarılması
önerilmektedir.  

05 - 06 Şubat 2020 İstanbul Kongre Merkezi 115

      

  iSTANBULTANBUL

     

  L YEŞiL ALANLAR ÇALI

     

  IŞTAYITAYI

     

  

     

  

     

  

k8-109-116:bu-kitap-25.3x19.6  18.06.2020  14:59  Page 7



KAYNAKLAR 
Akpınar, A., Cankurt, M., 2015. Türkiye'de Kişi Başına Düşen Yeşil Alan Miktarı İle Ölüm Oranı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi,
Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 2015;12(2):101-107

Aksoy, Y., 2001. İstanbul Kenti Yeşil Alan Durumunun İrdelenmesi, Doktora Tezi, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul. 

Aksoy, Y., 2004. Türkiye’de Yeşil Alanlarla İlgili Yasal Düzenlemeler, İTÜ Fen Bilimleri Dergisi, 13(26), 1-20. 

Çetiner, A., 1991. Şehircilik Çalışmalarında Donatım İlkeleri, İTÜ Baskı Atölyesi İstanbul. 

Demir, Z., Kırkık, A. P., Önem, H. 2015. Kentsel Yeşil Alanların Düzce Akçakoca Örneğinde Ulaşılabilirlik Bakımından İrdelenmesi.
Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 3(2): 272-282 

Doygun, H., İlter, A. A., 2007. Kahramanmaraş Kentinde Mevcut ve Öngörülen Aktif Yeşil Alan Yeterliliğinin İncelenmesi. 
Çev-Kor Ekoloji Dergisi 16. 

Gül, A., Küçük, V., 2001. Kentsel Açik-Yeşil Alanlar Ve Isparta Kenti Örneğinde İrdelenmesi. Türkiye Ormancılık Dergisi 2, 27-48. 

Gülci, S., Gülci, N., Yüksel, K., 2019. Aslantaş Baraj Gölü ve Çevresinin Su Yüzey Alanı ve Arazi Örtüsü Değişiminin 
Landsat Uydu Görüntüleri Kullanılarak İzlenmesi, Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 9(1): 100-110. 

Gündoğdu, K., 2018. Buğday Ekili Parsellerde NDVI Değerlerinin Konumsal ve Zamana Bağlı Değişiminin Belirlenmesi, 
KSÜ Tarım ve Doğa Derg 21(4):492-499. 

Ilgar, A., Şeran, Y., 2019. İstanbul ili, Bahçelievler ilçesinde park ve yeşil alan kullanımı Türk Coğrafya Dergisi 73 (2019) 7-16. 

Korkut, A., Kiper, T., Topal, T. Ü., 2017. Kentsel peyzaj tasarımda ekolojik yaklaşımlar. Artium 5, 1426. 

Korkut, A., Şişman, E. E., Özyavuz,M. 2010. Peyzaj Mimarlığı. Verda Yayıncılık, 419 s, Kayseri. 

Manavlıoğlu, E. ve Ortaçeşme, V. 2007. Konyaaltı Kentsel Alanında Bir Yeşil Alan Sistem Önerisi Geliştirilmesi. 
Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 20(2):261- 271. 

Özyavuz, M., 2011. Bitki örtüsünün ekolojik şartlarının Coğrafi Bilgi Sistemleri ve uzaktan algılama teknikleri ile analizi, 
Ganos (Işıklar) Dağı, Tekirdağ. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi 8, 37-47. 

Yücesu, Ö., Korkut, A., Kiper, T., 2017. Kırklareli kent merkezinin açık ve yeşil alanların analizi ve bir sistem önerisi. 
Artium 5, 22-37. 

URL, 1. https://tr.wikipedia.org/wiki/Be%C5%9Fikta%C5%9F,_%C4%B0stanbul (20.01.2020) 

URL, 2. https://tr.wikipedia.org/wiki/Beykoz(20.01.2020) 

URL, 3. https://tr.wikipedia.org/wiki/Zeytinburnu#cite_note-24(20.01.2020) 

URL, 4. http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/istanbulda-kisi-basina-dusen-yesil-alan-artacak41249402. (20.01.2020) 

URL, 5. https://csb.gov.tr/sss/mevzuat(20.01.2020) 

URL, 6.https://t24.com.tr/haber/istanbulda-kisi-basina-dusen-yesil-alan-6-metrekare,726884 (20.01.2020) 

TÜİK 2019 http://tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1059 

05 - 06 Şubat 2020 İstanbul Kongre Merkezi116

      

 iSTANBULTANBUL SENiN

     

 

     

 

     

 

k8-109-116:bu-kitap-25.3x19.6  18.06.2020  14:59  Page 8



Özet
Günümüz metropollerinde, çoğunluğu binalar, yollar ve benzeri yapılı alanlardan oluşan kentsel mekânda, yeşil alanların eksikliği
veya azlığı çözülmesi gereken önemli bir konu haline gelmiştir. Buna bağlı olarak, şehrin içinde sebze-meyve üretiminin yapıldığı
kentsel tarım alanları da değerli bir kent öğesi olarak öne çıkmıştır. Avrupa ve Amerika’da, kent içindeki bahçeler şehirlerde
önemli bir işlevselliğe sahiptir. İklim değişikliği gibi çevresel sorunlar, kent tarımını güncel kent politikalarının merkezine taşımış;
New York, Londra ve İstanbul gibi metropollerde kent tarımını yaygınlaştırmaya yönelik sivil toplum hareketleri ortaya çıkmıştır.
Anadolu coğrafyasında ise bostancılık geçmişi binyıllar öncesine dayanan köklü bir gelenektir. Benzer şekilde, Doğu Roma ve
Osmanlı İmparatorluğu’na başkentlik yapmış İstanbul’da da kent tarımı tarihinin kent tarihi kadar eski olduğu bilinmektedir. 
İstanbul’un Avrupa yakasında Yedikule’de, Zeytinburnu’nda ve Kara Surları boyunca, Anadolu yakasında ise Kuzguncuk’ta tarihi
oldukça eskilere dayanan kentsel tarım alanları varlığını sürdürmektedir. Bu çalışmanın amacı, kent yaşamında önemli bir işleve
ve değere sahip yeni ve eski kent bostanlarının belgelenmesi ve kentsel miras olarak öneminin yorumu ve sunumudur. 
Örnekleme alanı olarak İstanbul’daki bostanlar seçilmiştir. Belgeleme için yöntem olarak, yenilikçi ve teknolojik araçlar bütünü
olan coğrafi bilgi sistemleri (CBS) ve CBS destekli interaktif sunum araçları kullanılmıştır. CBS ve CBS destekli interaktif sunum
araçları konumsal tabanlıdır ve çevrimiçi bilgi akışı sağlar. Ayrıca belgeleme aşamasında ve farklı türlerde belgelenmiş veri ve
görsel materyallerin eşzamanlı sunumunda birçok avantaj sağlar. Bu çalışmada hazırlanan kent bostanları CBS veri tabanının
bostanların belgelenmesi, korunması, tanıtılması ve yönetimi için yenilikçi bir araç olması; aynı zamanda Belediyeler ve 
Bakanlıklar tarafından da çok çeşitli amaçlarla kullanılan CBS veri tabanlarına eklemlenebilecek bir yapıda olması önerilmektedir.
Belgeleme işlemine ek olarak, kent bostanlarına ait bilgilerin yayılımı ve sunumu konusunda ESRI firmasına ait çevrimiçi ve
konumsal tabanlı CBS uygulaması olan ESRI Story Map kullanılacaktır. Kent bostanlarına ait toplanan veriler ve görsel materyaller,
sanal ortamda bu uygulamaya aktarılacaktır. Bu kapsamda sunulacak veriler, harita ile konumsal olarak ilişkilendirilmiş 
fotoğraflar, kısa videolar ve yazılı kaynaklardan oluşacaktır. Story Map uygulaması sayesinde, çalışma alanı hakkındaki bilgiler
tek bir platformda ve konumsal olarak incelenebilecektir. Bu çalışma ile birlikte, İstanbul’un çok önemli bir geleneğinin 
korunması, tanıtılması ve sürdürülebilirliği adına bir multimedya arşivinin örneklemesi geliştirilecektir. Çalışma kapsamında
hazırlanan uygulama, benzer çalışmalara referans niteliği taşıyacaktır. Ayrıca çalışmanın, ülkemizde farklı kentsel tarım alanlarına
model olacak nitelikte olması düşünülmektedir. Gelecekte, bu alanların da çalışmaya dahil edilerek çalışmanın geliştirilmesine
gayret edilecektir.

Anahtar Kelimeler: İstanbul, Kent Bostanları, Coğrafi Bilgi Sistemleri, Öykü Haritası

DOCUMENTATION OF ISTANBUL CITY GARDENS WITH GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEMS (GIS)
Abstract
In the scope of metropolitian cities, lack of green areas have become an important issue in the urban life that is mainly limited
by buildings, roads and similar structures. Accordingly, the vegetable gardens within the city have also become a valuable
urban element. In Europe and America, gardens within the city have a significant functionality. Similarly, in Anatolia, gardening
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is a long-standing tradition. Accordingly, in Istanbul, which was the capital of the Eastern Roman and Ottoman Empires, the
history of urban agriculture is known to be as old as the city's history. There are urban agricultural areas that date back to
ancient times all over the city: on the European side in Yedikule, Zeytinburnu and along the Land Walls, and on the Anatolian
side, in Kuzguncuk, In addition, environmental problems such as climate change have brought urban agriculture to the center
of current urban policies, and civil society movements have emerged to promote urban agriculture in metropolitan cities such
as New York, London and Istanbul. The aim of this study is to document the new and old urban farming areas, which have an
important function and value in urban life. The gardens in Istanbul were chosen as the case study. In the documentation phase,
geographic information systems (GIS) with innovative and technological tools and interactive presentation applications that
are supported by GIS will be utilized. GIS and GIS-supported interactive presentation tools are spatially-based and provide
online information flow. Referred systems also provide many advantages in the documentation phase and the simultaneous
presentation of different types of data and visual materials. At the same time, it is suggested that the urban farming database
prepared in the scope of this study will be integrated into the GIS databases used by Municipalities and Ministries for various
purposes. The integration of different GIS systems prepared for different aims will be an innovative milieu for the 
documentation, protection, promotion and management of the urban vegetable gardens. In addition to the documentation
process, ESRI Story Map, an online GIS application by ESRI, will be used for the dissemination and presentation of information
on urban vegetable gardens. The collected data and visual materials of urban gardens will be transferred to this application in
virtual environment. The data to be presented in this context will consist of photographs, short videos and literature connected
with the map. With the Story Map application, information about the case study can be analyzed on a single platform. With
this study, a multimedia archive will be developed in order to preserve, promote and sustain a significant tradition of Istanbul.
The application prepared within the scope of this study will serve as a reference for similar studies. In addition, the study is
considered to be a model for different urban agricultural areas in our country and in the world.

Keywords: Istanbul, City Gardens, Geographical Information Systems, Story Map

1. GİRİŞ
Bu çalışmanın amacı, kent yaşamında önemli bir işleve ve değere sahip yeni ve eski kent bostanlarının belgelenmesidir. Örnek-
leme alanı olarak İstanbul’daki bostanlar seçilmiştir. Çalışmanın kapsamı, İstanbul Kara Surları Yedikule bölgesindeki Yedikule
bostanları ile sınırlandırılmıştır (Şekil 1).
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Şekil 1. Çalışma alanı (Google Earth, 2019)
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2. GENEL KAVRAMLAR
Bu bölümde, çalışmanın ana konuları Yedikule bostanları hakkında bilgi aktarılmıştır. Ayrıca CBS sunum araçlarından olan 
konumsal tabanlı öykü haritasının kullanımına dair açıklamalarda bulunulmuştur. 

2.1. Yedikule Bostanları
Avrupa ve Amerika’da, kent içindeki bahçeler şehirlerde önemli bir işlevselliğe sahiptir. Anadolu coğrafyasında ise bostancılık
eski yıllara dayanan köklü bir gelenektir. Benzer şekilde, Doğu Roma ve Osmanlı İmparatorluğu’na başkentlik yapmış İstanbul’da
da kent tarımı tarihinin kent tarihi kadar eski olduğu bilinmektedir. Avrupa yakasında Yedikule’de, Zeytinburnu’nda, Kara Surları
boyunca, Anadolu yakasında ise Kuzguncuk’ta tarihi oldukça eskilere dayanan kentsel tarım alanları bulunmaktadır. 

Genel anlamıyla sebze ve meyve bahçesi olarak tanımlanan bostanlardan tarihi 1500 yıl öncesine dayanan ve bu çalışmada 
incelenen Yedikule bostanlarını da kapsayan İstanbul Kara Surları çevresindeki bostanlar, günümüzde korunması gerekli kültür
varlığı olarak kabul edilmektedir (Kıvılcım Çorakbaş, 2014). Kıvılcım Çorakbaş (2014), “Bostanlar Neden Korunmalı” isimli
makalesinde Arif Bilgin’in İstanbul bostanları konulu çalışmasından faydalanarak ‘bostan’ tanımını yapmıştır. Bu tanıma göre
bostan; sebze ekimi için tahsis edilmiş ve etrafının çoğunlukla taş duvarlar ile çevrelendiği bir yapıdadır. Ayrıca bostan; ufak
boyutlarda bir ev, ahır, su kuyusu, su dolabı ve havuz gibi öğeleri içinde barındırabilmektedir. 1546 senesindeki Vakıflar Tahrir
Defteri’nde, Hızır Kethüda bin Abdullah’ın 1497 tarihli vakfiyesinde şu anki Yedikule Bostanları surlar içindeki boş arazi olarak
geçmektedir (Barkan, 1970). 16. yüzyılın sonlarında ise nüfus artmaya başlamış ve tarım arazileri Yedikule surlarına doğru
genişlemiştir. Bu durum, Yedikule Bostanları’nın Osmanlı dönemindeki başlangıcı sayılmaktadır (Han ve Shopov, 2013), Osmanlı
döneminde önce Bizans döneminde de bu alanların tarım alanı olarak kullanılmış olabileceğine dair verilere rastlanmaktadır.
Dolayısıyla Yedikule Bostanları, Bizans döneminden günümüze kadar kentin sebze ihtiyacını karşılayan bir bölge niteliğindedir
(Kıvılcım Çorakbaş, Aksoy ve Ricci, 2014; Dünden Bugüne İstanbul, 1994). Yedikule bostanları birden fazla bahçeyi bünyesinde
barındırmakta ve sürdürülebilir kentsel tarım arazileri arasında günümüze kadar ulaşmış en önemli örneklerinden biri olarak
öne çıkmaktadır (Kanbak, 2016). 

2.2. Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Öykü Haritası (ESRI Story Map)
Coğrafi bilgi sistemleri, vektör ve/veya raster görüntüler ile ve tablo, yazı gibi metinsel verileri aynı ortamda birleştirir. CBS; bu
verilerin depolanması, güncellenmesi işlemlerini sağlamakta ve çeşitli analizlere, sorgulamalara izin vermektedir. Yazılım, 
donanım, veri, yöntem ve personel CBS’nin bileşenleridir. Diğer bir tanımla CBS, coğrafi olarak tanımlı metinsel ve görüntü 
verilerini aynı ortamda toplar ve bu ortam üzerinde amaçlar doğrultusunda veriler analiz edilir (Şekil 2) (Küpçü, 2015). Coğrafi
bilgiyi konumsal bilgi şeklinde de ifade etmek mümkündür. CBS ile, bir proje süreci görsel olarak izlenebilir, değerlendirilebilir.
Buna bağlı olarak planlama süreçlerinin yönetiminde kullanılabilir. CBS, görsel karar destek sistemi olarak da tanımlanabilir
(Uyguçgil, 2015). 
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Şekil 2. Coğrafi Bilgi Sistemleri Bileşenleri
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Öykü haritası ise CBS üzerinden temellenmiş, ESRI firmasının geliştirdiği ve kullanıcılara interaktif haritalar ile çeşitli temalarda
hikayeleri mekâna dayalı şekilde ifade etmeye uygun bir uygulamadır (Şekil 3). Bu web uygulamasına bulut tabanlı GIS platformu
ArcGIS Online üzerinden ulaşılmaktadır. Kullanıcının, bir mesajı en etkili biçimde aktarmasını sağlamak için sayısallaştırılmış,
dinamik web haritalarını görüntü, yazı gibi diğer destekleyici hikâye öğeleri ile birleştirir. Yalın, sade ve teknik olmayan bir
arayüzü bulunmaktadır (Strachan ve Mitchell, 2014). Öykü haritası (Story Map) uygulaması sayesinde, çalışma alanı hakkındaki
bilgiler tek bir platformda ve konumsal olarak incelenebilmektedir. 

2.3. Belgeleme ve Coğrafi Bilgi Sistemleri İlişkisi
CBS ve CBS destekli interaktif sunum araçları konumsal tabanlıdır ve çevrimiçi bilgi akışı sağlar. Ayrıca belgeleme aşamasında
ve farklı türlerde belgelenmiş veri ve görsel materyallerin eşzamanlı sunumunda birçok avantaj sağlar. Bu avantajlar; (1) kaliteli
grafik veri tabanı, (2) bilgiye ulaşım ve bilginin güncellemesinin kolaylığı (3) belgeleme işleminde toplanan verilerin sonrasında
kullanılabilmesi ve buna bağlı düşük maliyetli çalışmalar, (4) çoklu disiplin çalışmalarına uygunluk şeklinde sıralanabilir (Sanjuan
vd., 1999).  Belediyeler ve Bakanlıklar tarafından da çok çeşitli amaçlarla kullanılan CBS veri tabanlarına eklemlenebilecek bir
yapıda olması önerilen kent bostanları CBS veri tabanı, bostanların belgelenmesi, korunması, tanıtılması ve yönetimi için yenilikçi
bir araç niteliği taşımaktadır.

Bir sonraki bölümde çalışmada kullanılan materyaller detaylandırılmış ve çalışmanın yöntemi açıklanmıştır. 

3. MATERYAL – YÖNTEM
Bu bölümde öncelikli olarak çalışmada kullanılan materyaller aktarılmıştır. Sonrasında ise çalışmanın yöntemi açıklanmıştır. Bu
çalışmada üç farklı malzeme kullanılmıştır. Bunlar sırasıyla;
1. çalışma alanına ait fotoğraflar
2. yazılı ve görsel kaynaklar
3. Google Earth uygulaması
3. ESRI ArcGIS 10.7 yazılımı
4. ve ESRI Story Map uygulamasıdır.
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Şekil 3. Öykü Haritası Örneği
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Öykü haritası olarak sunulması amacıyla, Yedikule Bostanları seçilmiştir. 116K830 no’lu İstanbul'un Dünya Miras Alanlarını Çoklu
Perspektiften Yorumlamak: İstanbul Kara Surları Örneği TÜBİTAK Katip Çelebi-Newton İkili İşbirliği Projesi kapsamında çekilmiş
Yedikule bostanlarına ait fotoğraflardan faydalanılmış ve bu fotoğraflar öykü haritası uygulamasına aktarılmıştır. Çalışmanın
bir diğer materyali olan yazılı kaynaklardan toplanan veriler, bu fotoğraflar ile ilişkilendirilmiştir. Bostanların sayısallaştırılması
işleminde görsel kaynak taraması sonucu derlenen uydu görüntüleri ve bostanlara ait eski tarihli hava fotoğraflarından 
faydalanılmıştır. Bostanlara ait 2019 yılı uydu görüntüsü Google Earth uygulamasından indirilmiştir.  Sayısallaştırılma işlemi için
çalışmanın üçüncü materyali olan ArcGIS yazılımı kullanılmıştır. Görsel ve yazınsal veriler, çalışmanın dördüncü materyali olan
ESRI Story Map uygulaması üzerinde öykü haritasına dönüştürülmüştür. 

Bu çalışma kapsamında yenilikçi ve teknolojik araçlar bütünü olan coğrafi bilgi sistemleri (CBS) ve CBS destekli interaktif sunum
araçları belgeleme işleminde kullanılmıştır. Belgelenme işlemine ek olarak, kent bostanlarına ait bilgilerin yayılımı ve sunumu
konusunda ESRI firmasına ait çevrimiçi ve konumsal tabanlı CBS uygulaması olan ESRI Story Map kullanılmıştır. Kent bostanlarına
ait toplanan veriler ve görsel materyaller, sanal ortamda bu uygulamaya aktarılmıştır. Bu kapsamda sunulacak veriler, harita ile
konumsal olarak ilişkilendirilmiş fotoğraflar, kısa videolar ve yazılı kaynaklardan oluşabilmektedir. Çalışma, bu aşamada, Yedikule
bostanlarına ait fotoğraflar ve bilgilendirici yazılar ile sınırlandırılmıştır.  

4. BULGULAR
Bu bölümde, çalışma kapsamında hazırlanan öykü haritasına ait çevrimiçi bağlantı paylaşılmıştır. Ayrıca, oluşturulan çevrimiçi
öykü haritası uygulamasından örnek ekran görüntüleri verilmiştir (Şekil 5 ve 6). Öykü haritasının hazırlanmasında her ikisi de
TÜBİTAK tarafından desteklenen iki bilimsel araştırma projesi kapsamında oluşturulan görsel arşivlerden faydalanılmıştır. Bunlar,
Bilgi Üniversitesi’nden Prof. Dr Asu Aksoy’un ve Newcastle Üniversitesi’nden (İngiltere) Prof. Dr Chris Whitehead’in (2019)
yürütücülüğünde gerçekleştirilmiş olan “İstanbul’un Dünya Miras Alanlarını Çoklu Perspektiften Yorumlamak: İstanbul Kara
Surları Örneği” ve Bursa Uludağ Üniversitesi’nden Doç Dr. Figen Kıvılcım Çorakbaş (2018) yürütücülüğünde gerçekleştirilmiş
olan “Somut Olmayan Kültürel Niteliklerin Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Aracılığıyla Alan Yönetimi Sürecinde Değerlendirilmesi,
Örnekleme: İstanbul Kara Surları Dünya Miras Alanı” başlıklı projelerdir. Öykü haritasına ek olarak, CBS yazılımı ArcGIS aracılığıyla
sayısallaştırılmış Yedikule Bostanları’nın haritası bulunmaktadır (Şekil 7). 
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Şekil 4. Yöntem Akışı
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Yukarıda örnek ekran görüntüleri bulunan öykü haritası çalışmasına şu bağlantı üzerinden ulaşılabilmektedir:
http://arcg.is/1zOrrD. Hazırlanan öykü haritasında kullanılan multimedya arşivi geliştirilmeye açık bir yapıdadır. Şu aşamada
bir başlangıç örneği olması nedeniyle; sadece güncel bostan fotoğraflar ile sınırlandırılmış olup; video, ses kaydı ve eski tarihli
harita ve fotoğraflar ile içerik zenginleştirilebilir. 
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Şekil 5. Öykü Haritası Ekran Görüntüsü – I

Şekil 6. Öykü Haritası Ekran Görüntüsü – I
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5. SONUÇ – TARTIŞMA
Kentlerdeki nüfus artışları, yeni yapılan yapılar, yollar gibi kentsel öğeler, kentsel tarım arazileri daha da önemli bir pozisyona
taşımakta ve günümüzün hızlı gündelik yaşamında yeşil alan ihtiyacı ön plana çıkmaktadır. İstanbul metropolünde, Yedikule
bostanları, hala aktif şekilde üretim yapan tarım arazisi olma niteliği ile kent içi doğal yaşamın geçmişten günümüze taşıyıcısıdır.
Bu denli önemli bir bölgenin belgelenmesi ve yaygın etkisinin artırılması da en az kendisi kadar dikkate değerdir. CBS tabanlı
ESRI Story Map uygulaması ile Yedikule Bostanları’na ait interaktif bir harita örneği oluşturulmuştur. Bu harita örneğinin en
önemli avantajı, çevrimiçi yapısı itibariyle yayılımının oldukça pratik olmasıdır. Ayrıca, alana ait veri güncellemesindeki kolaylık
belgeleme maliyetini oldukça düşürmekte ve süreci hızlandırmaktadır. Elde edilen sonuç harita üzerinden, konumsal olarak 
ilişkilendirilmiş görüntüler incelenebilmekte ve bostanlar hakkında yazılı kaynaklara dayalı bilgilere ulaşılabilmektedir. Bu çalışma
ile birlikte, İstanbul’un çok önemli bir geleneğinin korunması, tanıtılması ve sürdürülebilirliği adına bir multimedya arşivinin
örneklemesi geliştirilmiştir. Çalışma kapsamında hazırlanan uygulama, benzer çalışmalara referans niteliği taşıma potansiyeline
sahiptir. Ayrıca çalışmanın, ülkemizde farklı kentsel tarım alanlarına model olması düşünülmekte ve bu alanların çalışmaya dahil
edilerek geliştirilmesi planlanmaktadır.
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Şekil 7. Hava Fotoğrafları ve Uydu Görüntüleri Referans Alınarak Hazırlanmış Yedikule Bostanları 
(İstanbul Kara Surları verisi referans: Kıvılcım Çorakbaş, 2018)
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Özet
Kentsel yeşil alanlar, kent sakinlerine birçok yarar sağladığından yaşam kalitesini arttırmada önemli bir rol oynamaktadır. Sağlıklı,
yaşanabilir, temiz ve çekici kentler oluşturdukları gibi bir kenti yeni yatırımlar açısından cazip hale getirdiklerinden Erdalekonomik
açıdan da katkıda bulunurlar. Yeşil alanlar doğrudan mal ve hizmet tedariki yoluyla da ekonomiye katkıda bulunurlar, mülk
değerlerini artırırlar. Sağladıkları ekosistem hizmetleri ile rekreasyon, spor ve turizm gibi diğer ekonomik etkinlikleri desteklerler.
Kentsel yeşil alanlar ayrıca atmosferi (fiziksel ve kimyasal özellikler), hidrolojiyi (su tahliyesi, akış düzenlemesi) iyileştirir, trafik
gürültüsünü azalır ve biyolojik çeşitliliği artırırlar. Bunların hepsi toplum için önemli ekonomik yararlar sağlar. Örneğin, 
rekreasyonel aktiviteler doğrudan (iş verimliliğini arttırma) ve dolaylı (hastalık nedeniyle daha az iş kaybı) olarak gelirleri artırmak
suretiyle, bilişsel ve fiziksel performanslarda artış sağlar. Daha iyi hava kalitesi ve fiziksel aktivite olanakları, halk sağlığına katkıda
bulunur ve sağlık harcamalarını azaltabilir. Yaz aylarında hava sıcaklığının düşmesi konutlarda iklimlendirme maliyetlerinin
düşmesine neden olur. Son yıllarda, bilim adamları yeşil alanların sağladığı bu yararların ekonomik değerini tahmin etmek için
birçok çalışma gerçekleştirmişlerdir. Yapılan yeni bir araştırma, tüketicilerin kaliteli peyzaj düzenlemesine sahip bir bölgede
perakende satılan mallar için % 12 daha fazla ödeme yapmaya istekli olduklarını ortaya koymuştur. ABD Enerji Bakanlığı, yalnızca
üç ağacın bahçede uygun şekilde konumlandırılması ile bir konutun yıllık ortalama 100 ila 250 Dolar arasında bir enerji tasarrufu
yapabileceğini hesaplamıştır. ABD'de Tucson-Arizona'da yapılan bir çalışmada, kent ormanını oluşturan tek bir ağacın yıllık net
ekonomik yararı 15,48 Dolar olarak hesaplanmıştır. Bu makalede yeşil alanların kentsel ölçekte ekonomik yönleri tartışılmakta
ve kentsel yeşil alan oluşturmanın ekonomik yararlarının maliyetlerden çok daha yüksek olduğu ortaya konulmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Park, yeşil alan, ekonomik yarar, kent planlama, şehircilik. 

ECONOMIC DIMENSION OF THE BENEFITS PROVIDED BY URBAN GREEN SPACES
Abstract 
Urban green spaces play a fundamental role in improving the quality of life in urban areas since they produce many types of
benefits for the inhabitants. They make for healthy, liveable, clean and attractive cities, but are also of economic interest as
they make a city more attractive to new businesses. They contribute to the economy via the direct supply of goods and services.
By improving amenity, green spaces can increase property values and improve consumer activity in some precincts. Ecosystem
services also provide a ‘free service’ that can support other economic activities such as recreation, sport and tourism. Urban
green spaces can also improve the atmosphere (physical and chemical characteristics), hydrology (water depuration, runoff
regulation), reduce traffic noise and increase biodiversity. These can all result in considerable economic benefits for the 
population. For example, recreational activities can promote an increase in cognitive and physical performances that can 
directly (increased work productivity) and indirectly (less time lost through illness) improve incomes. The better air quality
and the possibility for physical activity can improve health and lower healthcare expenditure. The reduction of the air 
temperature in summer leads to lower airconditioning costs. In recent years, scholars have devoted a lot of effort to estimating
the economic value of these benefits. A recent study found that consumers would be willing to pay, on average, a 12 percent
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premium for goods purchased in retail establishments that are accompanied by quality landscaping. U.S. Department of Energy
predict that the proper placement of only three trees will save an average household between $100 and $250 in energy costs,
annually. In a study conducted in Tucson-Arizona in the USA, the annual net economic benefit of a single tree constituting the
urban forest was calculated as $15.48. This paper discusses the economic aspects of green spaces at urban scale and argues
that the economic benefits of creating urban green spaces are much higher than the costs. 

Keywords: Parks, green spaces, economic benefits, urban planning, urbanism. 

1. GİRİŞ 
Kentsel alanlarda çağımızın gelişen ve değişen gereksinimlerini karşılamak adına hızlı bir gelişim süreci yaşanmaktadır. Bu
gelişim süreci kent kullanıcısının her geçen gün artan ihtiyaç ve gereksinimlerini yaşam süreci içerisinde karşılanması adına
şekillenmektedir. Kentlerdeki sürdürülebilirlik olgusu işte tam bu noktada ortaya çıkmıştır. Çünkü kentler insanların ekonomik,
kültürel ve sosyal açıdan birbirleriyle etkileşime geçtikleri mekanlardır. Kentsel mekanların insanların ihtiyaçlarına göre mekansal
yansımalarda, sağlıklı ve yaşanabilir bir çevrede, sosyal ve kültürel yaşam kalitesini arttırır nitelikte olması gerekir. Bu şekildeki
sürdürülebilir kentler ekonomik (ekonomik getirisi olan aktivitelerin bulunduğu), ekolojik (kentin doğanın bir parçası olarak
nitelendirildiği) ve eşitlik (toplumun katılımda eşitlik olanağının bulunması) kavramlarından oluşan bir olgu özelliği taşır 
(Atıl vd., 2005). Sosyal ve ekonomik nedenlerle kentlerde yaşama talebinin artması sonucu kent nüfusunun artması ve bu
yaşam düzenin getirdiği rekreasyon ihtiyacı her geçen gün artmaktadır. Yeşil alanlar, kentsel mekanlarda insan yaşamı ve
gereksinimleri açısından büyük önem taşımaktadır. Bu alanlar, değişik kentsel kullanımlar arasında sirkülasyon ve fiziksel konfor
sağlama, kente estetik değer kazandırma, rekreasyon fırsatları sunma, gürültü ve kirliliği azaltma gibi birçok fiziksel ve ekolojik
işleve sahiptir (Karagüzel vd., 2000). Açık ve yeşil alanlar, insan ile doğa arasında bozulan ilişkiyi dengeleme ve kentsel yaşam
koşullarının iyileştirilmesi işlevlerinin yanında, sosyal ve ekonomik değeri yüksek mekanların oluşumuna da katkıda 
bulunmaktadır.  

Kent dokusu içinde ekolojik, ekonomik, sosyal bakımdan birçok işlevler üstlenen açık ve yeşil alanların kent planlamada
vazgeçilmez bir yeri vardır. Kent planlama çalışmalarının başarılı olabilmesi için önemli bir planlama aracı olan açık ve yeşil
alanlar, kentsel mekan organizasyonunda doluluk ve boşluk dengesini sağlayan, kentin fiziksel yapısını ortaya koyan ve 
biçimlendiren temel alan kullanımlarından birisi olup, kent planlamasında ve tasarımında diğer alan kullanımlarını bütünleştiren
bir denge unsurudur. Bu dengenin doğru ve sistemli bir şekilde sağlanması kentsel açık ve yeşil alanların kent içerisinde makro
ölçekten mikro ölçeğe kadar her aşamada bir sistem dahilinde planlanması ve planlama stratejilerinin oluşturulması ile
mümkündür (Manavoğlu ve Ortaçeşme, 2015). 

Kentsel yeşil alanların, ekonomik olarak da kent halkına ve kent ekonomisine katkıları söz konusudur. Bu alanlar doğrudan mal
ve hizmet tedariki yoluyla ekonomiye katkıda bulunurlar, mülk değerlerini artırırlar. Sağladıkları ekosistem hizmetleri ile
rekreasyon, spor ve turizm gibi diğer ekonomik etkinlikleri desteklerler. Kentsel yeşil alanlar ayrıca hava kalitesine katkıda 
bulunur, kentsel su döngüsünü iyileştirir, trafik gürültüsünü azaltır ve biyolojik çeşitliliği artırırlar. Bunların hepsi toplum için
önemli ekonomik yararlar sağlar. Örneğin, rekreasyonel aktiviteler iş verimliliğini arttırmak suretiyle doğrudan katkıda 
bulunurken, hastalık nedeniyle iş kaybını azalttıkları için dolaylı ekonomik katkıda bulunurlar. Daha iyi hava kalitesi ve fiziksel
aktivite olanakları, halk sağlığına katkıda bulunur ve sağlık harcamalarını azaltabilir. Yeşil alanların enerji tasarrufuna da katkıları
vardır. Yeşil alanların varlığı nedeniyle yaz aylarında hava sıcaklığının düşmesi, konutlarda iklimlendirme maliyetlerinin düşmesine
neden olmaktadır. 

2. KENTSEL YEŞİL ALANLARIN İŞLEVLERİ 
Yeşil alanların insan sağlığı ve yaşama mekanı arasında kurulacak organik bağda önemli işlevleri bulunmaktadır. Açık ve yeşil
alanlar, kentlerin fiziksel, sosyal, teknik, iklimsel, rekreasyonel ve sağlık sorunlarının çözümünde çok yönlü işlevlere sahiptirler.
Tüm bu işlevler tasarım ve planlama, ekolojik ve çevresel, sosyal ve ekonomik olmak üzere dört ana başlık altında incelenebilir.
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2.1. Yeşil Alanların Ekolojik ve Çevresel İşlevleri 

2.1.1. Hava Kalitesi
Yeşil alanlar kentlerin “akciğeri” işlevini görür ve havayı kirleten çeşitli zararlı toz ve gazları emerek veya tutarak temizler. Yaşlı
bir kayın ağacının (Fagus sp.) bir saatte 2350 gr CO2 absorbe ettiği saptanmıştır ki, bu miktar 10 evden havaya verilen CO2

hacmine eşdeğerdir. Aynı sürede bu ağaç 1170gr O2 vermektedir. Amerika Birleşik Devletlerinde yapılan bir araştırmada, hektar
başına çam ormanlarının 30 ton, yapraklı ormanların 16 ton ve kültür bitkilerinin 3-10 ton oksijen ürettiği bildirilmiştir 
(Pamay, 1978).  

Uygun ekolojik koşullarda yetişen bir ağaç yılda 10 insana yetecek kadar oksijen üretmektedir. 150m2 yaprak yüzeyi olan bir
ağaç, her yıl bir insana yetecek kadar oksijen üretmektedir ve 25 m yükseklikte ve 14 m çapındaki bir ağaç saatte 0,960 kg su,
2,352 kg karbondioksit tüketirken; 1,172 kg oksijen ve 1,699 kg kuru madde üretmektedir. Ayrıca, terlemeyle yılda 10 m3 su
tüketmektedir (Uslu, 2007).

Yeşil alanların atmosferdeki tozları tutma yönünden de önemli işlevleri bulunmaktadır. Ağaçlar mevcut yaprak ağırlığının 5-10
katına kadar toz tutabilmektedir (Çepel, 1988). Yapılan araştırmalar %25’lik bir yeşil örtünün havadaki partikül madde miktarını
% 10 oranında azalttığını ortaya koymuştur. Orta büyüklükteki bir ağaç 100 gr partikül maddeyi tutabilirken, yaşlı bir ağaç 1,4
kg’a kadar partikül madde tutabilmektedir. 100 gr partikül madde 1500 km yol kat eden bir otomobilin ürettiği partikül maddeye
eşdeğerdir. Bu uzaklık 1,4 kg partikül madde için ise 20.000 km’dir (De Roo, 2011). 

Tamamen ağaçlarla kaplı bir alanda, ağaçlar havadan %15 ozon, %14 sülfür dioksit, %13 partikül maddeleri, %8 nitrojen oksit
ve %0,05 karbon monoksiti uzaklaştırmaktadır. 

Yapılan bir araştırmaya göre, ağaçla kaplı alanlarda atmosferdeki partikül madde miktarının ağaçsız alanlara göre daha az olduğu
belirlenmiştir. Araştırmada, 8 aylık ölçüm sonuçlarına göre, yaprağını döken ağaçların atmosferdeki tozu %30 (kırsal) ve %27
(kentsel) oranında azalttığı belirlenmiştir. Diğer sonuçlar ise iğne yapraklı ağaçların atmosferdeki tozu kırsal ortamda %42,
kentsel ortamda ise %38 oranında azalttığını ortaya koymuştur (Dochinger, 1980).  

2.1.2. İklimsel Konfor 
Kentlerde ısıyı absorbe eden yatay ve düşey yöndeki yapılaşma ve yol materyali (asfalt, beton, çelik, çatı alanlar vb. gibi suni
yüzeyler) yüksek binaların rüzgar hızını azaltmaları, yağışın büyük bir kısmının yapay drenaj ile yer altına alınması, toprak içine
sızıntının, yüzey suyu akışının geçirgen olmayan malzeme ile engellenmesi, dumanlı is oluşumu gibi nedenlerle kentlerde 
kubbeye benzer bir ısı adası yapısı oluşur (Önder ve Polat, 2012). Park alanlarının iklimsel açıdan kente sunduğu yararlar; kentsel
ısı adası olarak kendini gösteren yüksek sıcaklıkları, gölgeleme ve buharlaşma-terleme yoluyla azaltması, park esintileri yardımıyla
yerel rüzgar desenlerinin değişmesine neden olması, ısı adalarının etkisiyle güçlenen yerel yağış anomalilerini azaltması ve ısı
adaları tarafından tutulan ve yerel- küresel atmosfer bileşimini değiştiren karbon ve diğer kirleticileri filtreleyerek azaltması
olarak sıralanmaktadır (APA, 2007). 

Yeşil alanlar ve bitki örtüsü, sıcaklıkları düşürücü etki oluşturmaktadır. Yeşil alanların azalması; özellikle kent merkezlerinde
bozulmuş olan bitki örtüsü dokusu, yeşil alanların tahribatı ve koyu renk yüzeylerin artışı ısı emilimini artırarak, bu ısınmayı
daha da artırmaktadır. Bina ve yüzeylerdeki ısı emilimi daha sonra çevreye yayılarak hissedilebilir bir sıcaklık artışına neden 
olmaktadır (Kuşçu Şimşek ve Şengezer, 2012). 

Barış (2005)’ın Ankara’da farklı tipteki açık ve yeşil alanların serinletme ve ortama nem sağlama etkilerini test etmek amacıyla
gerçekleştirdiği çalışma sonuçlarına göre, tüm yeşil alanların çevrelerinde yer alan yapıyla kaplı alanlara oranla daha serin 
oldukları, iki alan arasındaki sıcaklık farklılıklarının bazı günlerde 5,2 0C’ye kadar çıktığı görülmüştür. Nem değerleri bakımından
ölçüm yapılan tüm yeşil alanların çevrelerindeki yapısal alanlara oranla daha yüksek ortalama nem değerlerine sahip oldukları
saptanmıştır.  
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Suzhou endüstriyel bölgesindeki 15 kentsel alanda farklı büyüklükteki yeşil alanların hava sıcaklığını nasıl etkilediğini anlamak
için çalışma gerçekleştiren Xiao vd. (2018), büyük yeşil alanların devamlı bir serinletme ve nemlendirme etkisine sahip olduğunu,
küçük alanların ise daha az etkili olduğunu ortaya koymuştur (Alpaslan, 2019). 

Ortaçeşme ve Elma (2019)’nın Antalya’da yer alan bir kent parkında yaptıkları araştırmadan elde edilen sonuçlara göre, kent
parkları yazın daha serin iken, kışın daha sıcak bir kentsel ortam yaratarak iklimsel konfora ve kentsel yaşam kalitesine katkıda
bulunmaktadır. Çalışmada incelenen kent parkının çevresindeki alanlara kıyasla yazın 2,4 °C daha serin, kışın ise 3,2 °C daha
sıcak olduğu saptanmıştır. 

Alexandri (2002) kentsel alanlarda sıcaklığın düşürülebilmesinin ölçütünü; bitkilendirmeye, var olan kentsel geometriye ve ik-
limsel şartlara bağlamıştır. Birçok çalışmada (Kuşçu Şimşek ve Şengezer, 2012; Shashua-Bar ve Hoffman, 2000; Barış, 2005;
Adıgüzel ve Küçükerbaş, 2018), kent ormanları, yeşil alanlar, yeşil çatı ve kaplamaların, uygun geometrili yapılaşmaların ısı
adalarının azaltılmasında etken faktörler olduğu belirtilmektedir. Yeşil alanlar ve ağaç topluluklarının alanı genişletildikçe etki
derecesi de artmaktadır.  

2.1.3. Su Kaynakları ve Biyolojik Çeşitlilik 
Ağaçlar, kanalizasyon ve drenaj kanallarından daha fazla etki ve daha az maliyetle yüzey suyu akışını yönetebilmektedir.
Kentlerde yollar, kaldırımlar, oto parklar ve çatılar gibi geçirimsiz yüzeylerin yoğun olması nedeniyle yüzey sularının emilmesi
güçleşmektedir. Ağaçlar taç yapısı ile yağışı keser, yağış sularının yaprakları ve dalları aracılığıyla yavaşça zemine ulaşmasını
sağlar ve böylece yüzey akış suları tesislerine yavaşlayarak ulaşır. ABD’de bir koruma organizasyonu olan American Forests,
büyükşehirlerdeki ağaçlık alanların yüzey suyunu tutma işlevleri nedeniyle kent ekonomisine yılda yaklaşık 400 milyon dolar
katkıda bulunduğunu hesaplamıştır (Sherer, 2006). 

Açık ve yeşil alanlar, kentlerde insanların yaşam koşullarını iyileştirmesinin yanında, bitki ve yaban yaşamı türleri için de en
uygun yaşam ortamlarını meydana getirerek yaşamsal önem taşımaktadırlar. Kentlerin baskın karakteri olan yoğun insan ve
taşıt hareketliliği ile sert yüzeyler arasında bir nevi biyolojik ada niteliği taşıyan açık ve yeşil alanlar, bu tür canlıların barındığı,
beslendiği, çoğaldığı, farklı yaşam alanları arasında geçiş amacıyla kullandığı veya çevrelerine adapte olmalarını kolaylaştıran
canlı dokulardır (Doygun, 2017). 

Açık ve yeşil alanların çeşitliliği, kentteki doğal yaşama nitelikli alanlar sağlamakta ve kentler için daha doğala yakın çevre ve
yaşam koşulları sağlamaktadır. Örneğin, kent içerisinden geçen ve rekreasyon alanları ile çevrelenmiş bir akarsu çeşitli balıklara
yaşam olanağı sunarken, nemli kıyılarında kurbağa, semender ve su kuşları ile sucul bitkiler barınabilmektedir (Şekil 1). Çeşitli
kuş türleri besinlerini kent parkları ve ev bahçelerindeki meyveli ve tohumlu bitkilerden sağlamakta, yuvalarını ise sık ağaçların
bulunduğu ormanlarda yapmayı tercih etmektedirler. Piknik ve mesire alanlarında otsu bitki örtüsü ve mantarlar gelişebilmekte,
göl veya deniz kıyılarındaki kumullar bazı sürüngen türlerine ev sahipliği yapabilmektedir (Doygun, 2017). 
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Açık ve yeşil alan kapsamına giren bütün unsurlar ekolojik ağ sistemine dahil olabilmektedirler. Örneğin kent parkları, ormanlar ve
kamu yerleşkeleri gibi alanlar ekolojik ağ sistemindeki lekeleri meydana getirmekte, kara ve demir yolu güzergahları ile akarsular ise
bu lekeleri birbirine veya kenti çevreleyen kırsal alanlara bağlayan peyzaj koridoru işlevi üstlenmektedirler.  

2.2. Yeşil Alanların Sosyal İşlevleri 
Kentsel açık ve yeşil alanlar kent insanının katılacağı birçok rekreasyonel aktiviteye, kültürel ve sanatsal etkinliklere olanak sağlayan
sosyal cazibe alanlarıdır. Açık hava tiyatrosu, dans gösterisi, konserler, spor gösterileri, heykel ve resim sergileri vb. faaliyetlere olanaklar
sunarlar. Yeşil alanlar kent içinde doğal alan yaratarak insanların doğayı kullanımı, merakı ve algılamalarında önemli rol oynarlar.
Kentsel açık ve yeşil alanların sosyal işlevleri arasında (Zeğerek, 2016): 

• Rekreasyon için anahtar rol oynamak, kentlinin yaşam kalitesini artırmak, 
• Kentte birçok eğlence, spor ve oyun aktivitelerine olanak sağlamak, 
• Kent insanının bireysel ve gruplar halinde temasını sağlamak, 
• Sağlıklı yaşam stillerini geliştirerek kamu sağlığını korumak, 
• Kültürel ve sosyal olaylarla kentliyi geliştirmek, 
• İnsanların sosyal gelişmesine olanak sağlamak, 
• Çevresel eğitimi desteklemek, yaşam boyu ekolojik ve çevresel eğitimi geliştirmek
• Suç oranını azaltmak yer almaktadır.

3. YEŞİL ALANLARIN EKONOMİK BOYUTU  
Kentsel açık ve yeşil alanların genel olarak ekonomik işlevleri; mülk değerini artırmak, enerji tasarrufu sağlamak, tarım, orman
ve kıyılardan ekonomik olarak yararlanmayı sağlamak, yeni iş yerleri olarak hizmet vermek, turistler ve yatırımcılar tarafından
ekonomiyi canlandırmak olarak sıralanabilir. 

3.1. Enerji Tasarrufu
Yeşil alanlar enerji tüketimini azaltırlar, bu da konut sahiplerinin, ticari ve kamu kuruluşlarının enerjiye harcadığı para miktarını
azaltır. Yeşil çatılar binalara ekstra yalıtım sağlar. Bu ekstra yalıtım katmanı bir binanın ısı düzenleme sisteminin verimliliğini
artırır. Isıtma ve soğutma ünitelerinin verimliliğini artırarak, enerji maliyetlerini düşürür. Ağaçlar gölge sağlar ve soğuk esen kış
rüzgarlarından konutları korur. Ağaçlar yaz aylarında iç mekan sıcaklıklarını düşürebilir ve kışın ise sıcaklıkları artırır. İç ortam 
sıcaklığı üzerindeki bu etki, iç mekan soğutma ve ısıtma ile ilgili enerji tüketiminde azalmaya neden olur ve bu da bina sahipleri
/ işletmecileri için enerji maliyetlerinin düşmesine neden olur.  

Yapılarda serinleme veya ısınma amaçlı enerji tüketimi, ağaçlar aracılığıyla önemli ölçüde azalmaktadır. ABD Enerji Bakanlığı,
yalnızca üç ağacın bahçede uygun şekilde konumlandırılması ile bir konutun yıllık ortalama 100 ila 250 Dolar arasında bir enerji
tasarrufu yapabileceğini hesaplamıştır.  

Simpson ve McPherson (1998), 254 konutlu bir yerleşim alanında gerçekleştirdikleri çalışmada, yapı çevresinde bulunan her
bir ağacın ısı kaybını azaltması sayesinde enerji harcamalarında 14 Dolar tasarruf sağladığını belirlemiştir. McPherson (2004)
diğer bir çalışmasında, 40 yaşındaki bir dişbudak (Fraxinus sp.) ağacının tek başına ısıtma için harcanan enerji maliyetini %7
oranında azalttığını, konut fiyatlarını ise %1 oranında artırdığını ortay koymuştur.
Yerleşim bölgesinde %10 oranında ağaçlarla kaplı bir alanın varlığı, rüzgâr hızını %10-20 arasında azaltmakta, bu da ısınma 
enerjisinde tasarruf sağlamaktadır. Bitkiyle kaplı alan %30 olduğunda ise rüzgâr hızı %15-25 azalmaktadır (Önder ve Polat,
2012). 

3.2. Sağlık Harcamalarının Azaltılması 
Yeşil alanlar, halk sağlığına hem doğrudan hem de dolaylı yararlar sunar. Örneğin, yeşil alanların doğrudan yararları arasında
azalmış anksiyete ve azalmış depresyon sayılabileceği gibi dolaylı yararları arasında bireylerin fiziksel aktivitesinde artış için
mekan sağlama sayılabilir ki bu da gelecekteki birey sağlığını olumlu yönde etkiler. 
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Yeşil alanlar sosyal ilişkilere, spor ve sanat faaliyetlerine olanak sağlamaları nedeniyle insan sağlığı üzerinde olumlu etkilere
sahiptir. Yeşil alanların insan ruh ve beden sağlığı üzerine küçümsenemeyecek ölçüde olumlu etkileri vardır. Mevsimlere göre
değişen görünümleriyle doğayı ve doğal güzellikleri gözleme olanağı sağlayarak doğa ile bütünleşme olanağı yaratarak stresi
azaltır. Yeşil renkleri ile insanlara canlılık, sevinç ve yaşam isteği vererek sözsüz, simgesel bir iletişim aracı oluştururlar (Önder
ve Polat, 2012).

Halk sağlığı ile ilgili Hollanda’nın Amsterdam kentinde yapılan bir çalışmada, Bos en Lommer bölgesinde yeşil alan miktarındaki
% 10’luk bir artışın depresyon hastalarının sayısını % 130 oranında azaltabileceğini göstermiştir. Bunun ekonomik katkısı (sağlık
ve iş kaybı önleme) 800.000 avro olarak hesaplanmıştır. Bu rakam Hollanda bütünü için genellendiğinde, ekonomiye katkı yılda
yaklaşık 400 milyon avroyu bulmaktadır (Van Zoest ve Hopman, 2014). 

Yeşil alanlar, enerji talebine bağlı kirletici emisyonunu azaltarak ve havadaki zararlı kirleticileri bizzat ortadan kaldırarak hava
kalitesinin iyileşmesine katkıda bulunurlar. Hava kirliliği ile ilişkili maliyetleri azalttıkları için (örneğin, solunum yolu hastalık-
larından kaynaklanan sağlıkla ilgili maliyetler) hava kalitesindeki iyileşmelerin ekonomik değeri söz konusudur. ABD 
Pensilvanya’daki bir hastanede cerrahi müdahale yapılan hastaların iyileşme süreçleri yapılan bir araştırmada incelenmiştir.
Bazı hastaların odaları bahçe manzaralı iken, diğerlerinin manzarasızdır. 10 yıllık tıbbi kayıtlar incelendiğinde, ağaç manzaralı
odalardaki hastaların hastanede daha kısa süre yattığı, daha az ağrı kesici kullandığı ve hemşire notlarında daha az negatif
yorum olduğu saptanmıştır (Sherer, 2006). 

3.3. Yağış Etkisinin Azaltılması 
Yeşil alanlar, yüzey suyu drenaj sistemlerine giden yağmur suyu akış miktarını azaltır. Bunun sonucunda yağmursuyu akışının
azalmasından kaynaklı ekonomik yarar sağladığı gibi, sel-su basması riskini de azalttığından, bu risklerden kaynaklı ekonomik
kayıpları azaltarak da ekonomik yarar sağlarlar. 
Yapılan araştırmalar, yeşil alanlardan kaynaklanan su kalitesi artımı ve sel riski azalmasının konut mülk değerlerini yüzde 0-5
oranında artırabileceğini göstermektedir. ABD Chicago’da yapılan bir çalışmada sel baskını riski az olan mülklerde dönüm başına
0 ila 2.000 dolar arasında bir ekonomik yarar hesaplanmıştır. ABD Ordu Mühendisler Birliği tarafından yapılan benzer bir çalış-
mada da dönüm başına 1.700 ila 2.400 dolar bir ekonomik yarar saptanmıştır (Buckley vd., 2011). 

3.4. Mülk Fiyatlarına Katkı
Yapılan araştırmalar insanların yeşil alanların yakınında yer alan mülkler için daha yüksek fiyat ödemeye istekli olduklarını ortaya
koymuştur. Yeşil alanlar ticari mekanların kiralarını ve bunlara olan talebi de artırmaktadır. Mülk değerlerindeki artış, yerel
yönetimlerin emlak vergi gelirlerini artırmaktadır.  

Doğanın ekonomik değerini tahmin etmenin farklı yolları zamanla araştırılmıştır. Özellikle kentsel bir ortamda, yeşil alanların
ekonomik değerini dolaylı olarak değerlendirmenin bir yolu, bu alanların konut fiyatları üzerindeki etkisini incelemektir.  

Crompton (2001) ABD’nin Dallas kentinde yaptığı çalışmada, yakında bir park bulunmasının mülk değerlerini en az %20 artırdığını
saptamıştır (Şekil 2). Luttik'in (2000) Hollanda'da yaptığı çalışma, çekici manzaraya ya da suya bakan konut fiyatlarının %8-12
daha fazla olduğunu ortaya koymuştur. Cho vd. (2008) ABD'nin Knoxville şehrindeki ormanların mülk fiyatları üzerindeki etkisini
incelemiş ve yeşil alanların yakınlığından kaynaklanan mülk değer artışları bulmuşlardır. Yine ADB’nin Pittsburg kentinde yapılan
bir çalışma, büyük parklara 600m mesafe içinde kalan mülk değerlerinin ortalama 40.000 Dolar daha fazla olduğunu 
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Kentsel yeşil alanların çevresinde bulunan konut veya taşınmaz malların ekonomik açıdan getirisi diğer mekânsal bölgelere
oranla farklıdır. Farklı nitelikteki yeşil alanlar çevresindeki konut fiyatlarını farklı yönde etkilemektedir. ABD Kaliforniya’da yapılan
bir çalışmada kentteki yol ağaçlandırmalarının çevresel kalite değerlerini artırarak, yılda 12 milyon dolar ekonomik katkı sağladığı
belirlenmiştir. Kanada’da yapılan bir çalışmada ise, kent ağaçlarının bulunduğu yerleşim yerlerindeki konut fiyatlarını %3-20
oranında yükselttiği ortaya konulmuştur (Alkan ve Uslu, 2016).

Kentlerde ve kent çevrelerinde ağaçların mülk değerlerine katkısı konusunda çok sayıda çalışma yapılmıştır. İngiltere’de yapılan
araştırmalar, ağaçların boyut, koşul, yer ve tür derecelendirmesine bağlı olarak toplam mülk değerine ortalama %7 katkıları
olduğunu ortaya koymuştur. Kuzey Batı İngiltere ve çevre şehirlerdeki sakinler, geniş yapraklı ağaç manzaralı bir konut için hane
başına 7,680 Sterlin daha fazla ödemeye hazır olduklarını ortaya koymuştur (Anonymous, 2010). 

3.5. İş Olanağı Yaratma 
Bir park çoğunlukla turistler, toplantılar, ticaret merkezleri için başlıca bir pazar aracı olarak kentlerin cazibe noktalarından biri
olur. Kent parklarında organize edilen sanat festivalleri, sportif yarışmalar, yiyecek festivalleri, müzik konserleri ve tiyatro 
gösterileri yerel dükkanlara ve lokantalara ve otellere müşteriler getirerek, toplumlara ekonomik katkılar sağlamaktadır 
(Sherer, 2006).

İstihdam ve gelir artırma gibi ekonomik yararlarına ek olarak ticari faaliyetlere cazibe katarak turistleri çeker, ayrıca mülk fiyatları
üzerine de olumlu katkılarda bulunur. Nitekim kent turizmi ile ilgili yapılan bazı çalışmalarda (Chaudry ve Tewari, 2010; Majumdar
vd., 2011; Zeğerek ve Ortaçeşme, 2017), yeşil alanların turistler için çekim kaynağı olduğu ve destinasyon tercihlerinde etkili
olduğu görülmektedir.

4. YEŞİL ALANLARDA FAYDA VE MALİYET 
Yeşil alanların sağladığı yararlar ve bunların maliyetleri konusu çeşitli araştırmalara konu olmuştur. Yeşil alanların maliyetleri
arasında; edinme, tasarım ve yapım maliyetleri dahil olmak üzere mülkün geliştirilmesiyle ilişkili maliyetler; işletme ve bakım;
ve mülkün başka bir amaçla kullanılmış olduğu durumda yerel yönetimlerin alacağı emlak vergisi kaybından kaynaklanan fırsat
maliyetleri yer almaktadır. 

Tüm bu maliyetler yeşil alanların tesis edildiği alanın özelliklerine ve tasarımına bağlı olarak büyük ölçüde değişebilir. Yolların
özellikleri bakım maliyetlerini etkiler; ağaçların ve çalıların yoğunluğu veya çiçek parterlerinin varlığı maliyetleri önemli ölçüde
artırabilir. Parkların yönetimi de farklı şekilde olabilir. Bazı durumlarda yerel yönetimler parkların bakım ve onarımını kendileri
üstlenirken, diğer durumlarda özel şirketlere ihale etmektedir. Özellikle ekonomik kriz döneminde belediyeler bakım 
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harcamalarını azaltma ve bazı işleri erteleme eğilimindedir (budama gibi). Dolayısıyla, yeşil alanların bakım maliyetlerinde geniş
bir değişkenlik vardır.  

İtalya’nın Veneto Bölgesi'ndeki 40 belediyede yapılan bir araştırma, bakım maliyetlerinin m2 başına 0,39 € ile 2,73 € arasında
değiştiğini ve m2 başına ortalama 1,10 € olduğunu ortaya koymuştur. Ortalama kişi başına maliyet de yılda 10,08 € olarak 
hesaplanmıştır. ABD'nin en büyük 87 kentinde park ve rekreasyon harcamaları konusunda yapılan bir diğer çalışmada, kişi
başına yıllık maliyetin 10 ila 287 dolar arasında değiştiği, ortalama 73 dolar olduğu hesaplanmıştır. 15 İngiliz parkında yapılan
bir araştırmada ise kişi başına maliyet 10,61 € ile 44,12 € arasında; m2 başına maliyet ise 0,28 € ile 1,34 € arasında hesaplanmıştır.
Yapılan çalışma sonuçları, işletme maliyetlerinin tüm maliyetlerin %75 ila %95’ini oluşturduğunu göstermektedir (Tempesta,
2014). 

Kentsel yeşil alanlar kent halkına çeşitli yararlar sağlarlar. Bazı yararlar konusunda genel bir fikir birliği olmakla birlikte, bazı 
durumlarda görüş farklılıkları olduğu görülmektedir. Yeşil alanların yararları konusundaki bilimsel literatür incelendiğinde; 
doğrudan ve dolaylı etkileri arasında, sağlık, sosyal bütünleşme, turizm, mülk değerini artırma, biyolojik çeşitlilik, hava kalitesi
ve karbon tutma, su yönetimi, serinletme etkisi yer almaktadır. Bu etkilerin ekonomik değerlerinin hesaplanması oldukça 
karmaşıktır. 

Yeşil alanların da içinde yer aldığı doğal ve yarı doğal ekosistemler tarafından üretilen hizmetlerin değerini parasal olarak tahmin
etmek için ekonomistler, iki ana yaklaşım geliştirmişlerdir. Bunlardan birincisi talep analizi yoluyla tüketici rantının hesaplanması;
ikincisi ise, piyasa değerini temel alan fayda ve maliyet analizidir. Birinci yaklaşımda yer alan yöntemler arasında Koşullu 
Değerlendirme, Hedonik Fiyatlandırma ve Seyahat Maliyeti gibi yöntemler bulunmaktadır. İkinci yaklaşımda ise, sağlanan gıda
ve hammaddelerin pazar değeri, önlenmiş hasar maliyetleri gibi yöntemler yer almaktadır.

Son yıllarda bu yöntemlerin dışında bazı yöntemler de geliştirilmiştir. Özellikle ABD'de son yıllarda her bir yeşil alanın sağladığı
yararların ayrı ayrı hesaplanması yaklaşımı benimsenmiştir. Bu yaklaşımda kentsel ağaçların toplam ekonomik değerini tahmin
etmek için ABD Orman Bakanlığı tarafından önerilen STRATUM Yöntemi uygulanmaktadır. Genel olarak bu yöntemde, enerji
tasarrufu, atmosferik karbondioksit azaltımı, hava kalitesine katkı, yağmur suyu akışı azalmaları, estetik ve diğer yararlar 
açısından ağaçları ve/veya park örtüsünün diğer unsurlarını parasal bir değere dönüştürmeye çalışır.

Örneğin, McPherson vd. (2005), beş ABD kentindeki kent ormanlarının maliyet ve faydalarını kentsel alanlarda bulunan tüm
ağaçları dikkate alarak karşılaştırmışlardır. Beş yarar kategorisini göz önünde bulundurmuşlardır: enerji tasarrufu, karbon 
tutulması, hava kalitesinin iyileştirilmesi, yağmursuyu hasarının azaltılması ve mülk değeri. 

Elde dilen sonuçlar, faydaların maliyetleri aştığını ortaya koymaktadır. Fayda / maliyet oranlarının 1,37 ile 3,09 arasında değiştiği
saptanmıştır (Tablo 1).
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ABD Tucson-Arizona’da yapılan bir diğer çalışmada, kent ormanında yetişen tek bir ağacın fayda ve maliyeti, enerji tasarrufu,
toz kontrolü ve yağış sularının kontrolü bağlamında hesaplanmıştır. Buna göre, her bir ağacın yıllık net 15,48 Dolar net kazanç
sağladığı ortaya konulmuştur (Tablo 2). 
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5. TARTIŞMA VE SONUÇ 
Tarihsel süreç içerisinde insanların sosyal ve kültürel yapıları ve uygar yaşam biçiminin göstergesi olarak kabul edilen açık ve
yeşil alanlar, kent kimliğinin oluşması ve kent insanına sunduğu rekreasyonel olanaklar bakımından önem taşımaktadır. Sağlıklı
bir kent dokusunun oluşmasında açık ve yeşil alanların büyük önemi vardır. Açık ve yeşil alanlar kentin fiziksel yapısını ortaya
koyan ve biçimlendiren temel alan kullanımlarından birisi olup kent planlamasında ve tasarımında diğer alan kullanımlarını
bütünleştiren bir denge unsuru görevini görür.  

Yeşil alanlar, kentsel doku içerisinde mimari yapılar dışındaki açıklıkları, kitlesel ve parçalar halindeki yeşillikleri ve su yüzeylerini
barındıran, kentin gelişimini kontrol altında tutan, birleştirici ve ayırıcı işlevler üstlenen, kent genelinde bütünlüğünü sağlayan
ve tüm bunların dışında varlıkları gereği kente başta ekolojik, estetik, rekreasyonel ve ekonomik olmak üzere birtakım yararlar
sağlayan sistemler bütünüdür. Ancak, bu alanların sağladığı çoklu yararlar gerek halk gerekse kent yönetiminden sorumlu kişi
ve kurumlar tarafından yeterince bilinmemektedir. Yeşil alanların kamu ve kent politikalarında güçlü bir şekilde yer alabilmesi
için bu alanların sağladığı ekonomik yararların belirlenmesine gereksinim vardır. Genel olarak ekosistem hizmetlerinin, özel
olarak da yeşil alanların ekonomik değerinin saptanması konusu son yıllarda önemli ilgi görmektedir. Ekosistem hizmetlerinin
değerlemesi birden çok ve genellikle birbiriyle çelişen değer boyutlarını göz önüne almayı gerektirmektedir ve biyofiziksel,
sosyo-kültürel, sağlık ve sigorta değerleri dahil bir dizi değer alanının keşfedilmesini gerektirmektedir.  

Yeşil alanların konutların piyasa değerine katkıları açısından değerini tespit etmek üzere geliştirilmiş bir ekonomik değerleme
yöntemi olan Hedonik Fiyatlandırma, yeşil alanların ekonomik yararlarını daha görünür hale getirmek ve kent planlamasına
destek olmak amacıyla hem ABD’de hem de Avrupa'da yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu yöntem ülkemizde de çeşitli bilimsel
araştırmalara konu olmuştur (Nalbantoğlu, 1997; Alkay, 2002; Akbari Shahabi, 2012), ancak bu tip çalışma sonuçlarının kamu
ve kent politikalarına yansıdıklarına ilişkin veri bulunmamaktadır.  

Yapılan araştırma sonuçları, yeşil alanların sağladıkları ekonomik yararların bu alanlar için yapılan harcamaların çok üzerinde
olduğunu göstermektedir. ABD’de yapılan çalışma sonuçları kent ormanlarından sağlanan net ekonomik yararın, bu alanlar için
yapılan harcamaların yaklaşık bir buçuk ile üç katı üzerinde olduğunu ortaya koymuştur. Yine ABD’de yapılan araştırmalar, kentte
dikilen tek bir ağacın yıllık net ekonomik yararının 15 Doların üzerinde olduğunu ortaya koymuştur. Bu çalışmaların tamamı
ilgili yerel yönetimler tarafından yaptırılmıştır. 

Ülkemizde kentsel yeşil alanlar tarafından sağlanan ekonomik yararlarla ilgili üniversitelerde yapılan çeşitli araştırmalar bulun-
maktadır. Bu çalışmaların daha da artırılması ve yeni araştırmaların yapılmasına gereksinim vardır. Diğer yandan kentsel alanlarda
imar uygulamalarından ve yeşil alanlardan sorumlu kurumlar olan belediyelerin de bu çalışmaları yaptırmaları ve elde edilecek
sonuçları kent politikalarına yansıtmaları gerekmektedir. Belediyelerin bu tip çalışmaları yaptırmaları, yeşil alanlar için ek 
finansman sağlamalarına da katkıda bulunabilecektir. Zira, yeşil alanların sağladığı sağlık, istihdam gibi konuların ekonomik
yararları, ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşlarının harcamalarına olumlu yansımaktadır. Bu konularda yapılacak araştırmalar,
kentsel yeşil alanların oluşturulmasında ilgili diğer kamu kurumlarından eş finansman sağlanması için argümanların geliştir-
ilmesine de katkıda bulunabilecektir. 
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Özet
Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ve Uzaktan Algılama (UA) teknolojileri, sulak alanların çevresinin izlenmesi, yorumlanması ve 
planlanması aşamasında güncel ve doğru bilgiye ulaşmada önemli yardım sağlamaktadır. Artan nüfus ile özellikle İstanbul gibi
büyük şehirlerde, baraj gölleri üzerinde yoğun baskı oluşmaktadır. Bu baskı yeşil doku üzerinde stres unsuru olmakta ve değişim
göstermesine neden olmaktadır.
Çalışma alanı İstanbul’un kuzeyinde Anadolu yakasında yer alan Ömerli ve Darlık Baraj Göletleri’dir. Riva Deresi üzerinde Ömerli
Baraj Göleti (ÖBG) 23,1 km2 ’lik alana, yaklaşık 200 km kıyı uzunluğuna, 220 milyon m3 su tutma kapasitesine ve 621 km2 ’lik
koruma alanı ile İstanbul için büyük öneme sahiptir. ÖBG yapıldığı yıllarda günümüze göre nüfus yoğunluğu az, insan kaynaklı
faaliyetler sınırlı, doğal ortam bozulmamış durumdadır. Günümüzde ÖBG İstanbul'un içme suyu ihtiyacının yaklaşık %40'ını
karşılamaktadır. Çalışma alanı kapsamındaki diğer gölet olan Darlık Baraj Göleti (DBG) İstanbul’un en büyük 5. baraj göletidir.1989
yılında hizmete giren Şile’deki DBG’nin kapasitesi yıllık 97 milyon m3 ve 207 km2’lik havza alanına sahiptir. Şehrin su ihtiyacını
gideren diğer kaynakların hemen hemen hepsi şehir merkezinde kalmıştır. Bu duruma istisna olarak DBG kentleşmenin dışında
kalmıştır. Bu nedenle bu çalışmanın sonucunda İstanbul'un baskı altında olmayan bir kaynağının çevresinin değişimi gözlenebile-
cektir. Bu çalışmada uydu görüntüsü verileri ile CBS ve UA teknikleri kullanılarak, çalışma alanının arazi örtüsü/kullanımı değişim-
leri izlenmiş ve analiz edilmiştir. Normalize Edilmiş Bitki Örtüsü Farkı İndeksi (NDVI) ve Normalize Edilmiş Su Fark İndeksi (NDWI)
spektral indeksleri kullanılarak oluşturulan haritalar üzerinden üretilen değişim analizleri ile İstanbul il sınırlarında bulunan
Ömerli ve Darlık Baraj Göletleri su yüzeylerinin ve çevresindeki canlı yeşil bitki örtüsünün 2003 yılı ile 2019 yılları arasındaki
değişim ortaya konulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS), Uzaktan Algılama (UA), Değişim Analizi, Normalize Edilmiş Bitki Örtüsü Farkı
İndeksi (NDVI), Normalize Edilmiş Su Fark İndeksi (NDWI)

REMOTE SENSING AIDED CHANGE ANALYSIS OF WATER ASSETS AND GREEN AREAS
Abstract
Geographic Information Systems (GIS) and Remote Sensing (RS) technologies provide important assistance in accessing 
up-to-date and accurate information during monitoring, interpretation and planning of the wetland environment. With the
increasing population, especially in big cities like Istanbul, there is intense pressure around and on the dam ponds. This pressure
causes stress on vegetation and causes it to change. The study area is Ömerli and Darlık Dam Ponds located on the Asian side
in the north of Istanbul. The Ömerli Dam Pond (ÖDP) on the Riva creek, which is of great importance for Istanbul, has an area
of 23.1 km2, an approximate length of 200 km, a water holding capacity of 220 million m3 and a protection area of 621 km2.
In the years when the dam was built, the population density is low, human activities are limited and the natural environment
is intact. Today, ÖDP meets approximately 40% of Istanbul's drinking water needs. Darlık Dam Pond (DDP), the other pond in
the study area, is the 5th largest dam in Istanbul. The DDP in Şile, which was commissioned in 1989, has an annual capacity of
97 million m3 and an area of 207 km2. Almost all of the other resources that meet the water needs of the city remain in the
city center. As an exception to this situation, the DDP is excluded from urbanization. Therefore, as a result of this study, it will
be possible to observe the change of the environment of a water source which is not under pressure in Istanbul. In this study,
land cover / use changes of the study area were monitored and analyzed by using satellite image data, using GIS and RS 
techniques. The change analyzes produced on the maps created using Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) and
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Normalized difference water index (NDWI) spectral indices revealed the change between the water surfaces of the Ömerli
and Darlık Dam Ponds and the surrounding green vegetation between dates of 2003 and 2019 in Istanbul.

Keywords: Geographic Information Systems (GIS), Remote Sensing (RS), Change Analysis, Normalized Difference Vegetation
Index (NDVI), Normalized difference water index (NDWI)

1. GİRİŞ
Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ve Uzaktan Algılama (UA) teknolojileri, sulak alanların çevresinin izlenmesi, yorumlanması ve plan-
lanması aşamasında güncel ve doğru bilgiye ulaşmada önemli yardım sağlamaktadır. Artan nüfus ile özellikle İstanbul gibi büyük
şehirlerdeki baraj gölleri üzerinde genel olarak yoğun baskı oluşmaktadır. Oluşan bu yoğun baskı kentleşmiş alan yakınlarında
artmaktadır. Bu baskı yeşil doku üzerinde stres unsuru olmakta ve floranın değişim göstermesine neden olmaktadır. Çalışma
kapsamında kentleşmiş alan yakınlarında ve uzağındaki göletler incelenmiştir.

Bu çalışmada uydu görüntüsü verilerinden yararlanılarak, CBS ve UA teknikleri kullanılarak, çalışma alanının arazi 
örtüsü/kullanımı değişimleri izlenmiş ve analiz edilmiştir. Normalize Edilmiş Bitki Örtüsü Farkı İndeksi (NDVI) ve Normalize
Edilmiş Su Fark İndeksi (NDWI) spektral indeksleri kullanılarak oluşturulan haritalar üzerinden üretilen değişim analizleri ile 
İstanbul il sınırlarında bulunan Ömerli ve Darlık Baraj Göletleri su yüzeylerinin ve çevresindeki canlı yeşil bitki örtüsünün 2003
yılı ile 2019 yılları arasındaki değişim ortaya konulmuştur.

2. ÇALIŞMA ALANI
Çalışma alanı İstanbul’un kuzeyinde Anadolu yakasında yer alan Ömerli ve Darlık Baraj Göletler’dir. Riva deresi üzerinde Ömerli
Baraj Göleti (ÖBG) 1972 yılında hizmete alınmıştır. 23,1 km2’lik alana, yaklaşık 200 km kıyı uzunluğuna, 220 milyon m3 su tutma
kapasitesine ve 621 km2’lik koruma alanı ile İstanbul için büyük öneme sahiptir (Şekil 1). Anadolu Yakası’nın neredeyse tamamına
Ömerli Barajı’ndan su verilmektedir (İski, 2020).
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ÖBG yapıldığı yıllarda günümüze göre nüfus yoğunluğu az, insan kaynaklı faaliyetler sınırlı, doğal ortam bozulmamış durumdadır.
ÖBG İstanbul'un içme suyu ihtiyacının yaklaşık %40'ını karşılamaktadır. Fakat günümüzde İstanbul’un aldığı yoğun göç sebebiyle
ÖBG’nin bulunduğu havzada yerleşimlerin çoğaldığı görülmektedir (İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2020).

Çalışma alanı kapsamındaki diğer gölet olan Darlık Baraj Göleti (DBG) İstanbul’un en büyük 5. baraj göletidir (Şekil 1). 1989
yılında hizmete giren Şile’deki DBG’nin kapasitesi yıllık 97 milyon m3 ve 207 km2’lik havza alanına sahiptir (İSKİ, 2020). Şehrin su
ihtiyacını gideren diğer kaynakların hemen hemen hepsi şehir merkezinde kalmıştır. Bu duruma istisna olarak DBG kentleşmenin
dışında kalmıştır. Bu nedenle bu çalışmanın sonucunda İstanbul'un baskı altında olmayan bir kaynağının çevresinin değişimi 
gözlenebilecektir.

3. MATERYAL VE YÖNTEM
Önceki bölümlerde çalışılan alanların niteliğinden bahsedilmiş ve NDVI - NDWI indeksleri kullanılacağı belirtilmiştir. Bu bölümde
ise, kullanılan materyaller ve yöntem hakkında bilgi verilmiştir.

3.1. Materyal
Çalışmada 2 farklı tipte materyal kullanılmıştır. Çalışmanın UA kısmının gerçekleşmesini sağlayan, Landsat – 5 ve Landsat – 8
görüntülerinin oluşturduğu verilerdir.  Diğer tip materyal ise analizlerin ve görüntü işlemenin yapıldığı yazılımlardır. QGIS ve
ArcGIS ArcMAP 10.4 olmak üzere iki farklı yazılım kullanılmıştır. 

Çalışma kapsamında kullanılan materyaller şunlardır: 
• Landsat 5 ve 8 uydu görüntüleri
• QGIS 3 yazılımı 
• ArcGIS 10.4 yazılımı 

Kullanılan Landsat 5 ve 8 görüntüleri için https://glovis.usgs.gov/ web adresinden faydalanılmıştır. 2003 ve 2018 yılları Ağustos
ayına ait bu görüntüler en fazla %10 bulutluluk oranına sahiptir. Görüntüler 30 m çözünürlüktedir. Görüntü işleme ve uzaktan
algılama analizlerinde bahsi geçen yazılımlar tercih edilmiştir.

3.2. Yöntem
Bu bölümde çalışmanın yöntemine ait detaylar verilmiştir. Çalışma çeşitli aşamalarda tamamlanmıştır. Bunlardan ilki, üyelik 
sistemi ile uydu görüntülerinin verilerinin belirtilen konum ve zaman aralıklarına göre toplanmasıdır. Toplanan verileri üzerinde,
uzaktan algılama analiz çalışmalarında kullanılan uydu görüntüsü düzeltme işlemleri uygulanmıştır. Sonrasında NDVI ve NDWI
indeks analizleri gerçekleştirilmiştir. Görüntüler yazılım aracılığıyla kırpılmış ve son olarak zamansal değişim (2003-2019 yılları
arası) analizi ile sonuçlanmıştır. Çalışmanın yöntem akış şeması Şekil 2’de sunulmuştur.

Yapılan analizlerde kullanılan görüntüler ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu’nun web sitesinden indirilmiştir. Sitede; 1984 yılından
bu zamana kadar çeşitli aralıklar ile LandSAT uydularından toplanmış görüntüler paylaşılmaktadır. Görüntülerin zamansal 
periyodu ayarlanabildiği gibi çekim anında arazi üzerindeki bulutluluk oranı da yüzde hesabına göre ayarlanabilmektedir.  Bu
çalışma için 2003 yılı ağustos ayı için LandSAT 5 ve 2019 yılı ağustos ayı için Landsat 8 uydusu görüntüleri yüzde 10 bulutluluk
olacak şekilde tercih edilmiştir. Özellikle gölet yüzeyinde bulut olmamasına dikkat edilmiştir. Elde edilen görüntülerden 2003
tarihinden 2019 yılı arasında kalan görüntüler çalışmaya dahil edilmemiştir.  Dolayısıyla, yapılmış analizlerde 2003’teki durumun
2019’dan farkını ortaya koymak amaçlanmıştır. 
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Uzaktan algılamada kullanılan uydu görüntülerinde çeşitli düzeltmeler yapılmaktadır. Bu düzeltmeler; geometrik ve radyometrik
düzeltme olmak üzere ikiye ayrılmaktadır (Lillesand, Kiefer & Chipman, 2007). 

Çalışmalarda kullanılan görüntüler farklı zamanlara ait olduğundan, değişken atmosferik koşullardan etkilenmişlerdir. Her ne
kadar aynı mevsim ve aylarda çekilen görüntüler olsa dahi görüntünün üzerinde, gazlar veya tozdan kaynaklanan bir miktar 
atmosferik bozulma olacaktır.  Bu tür bozulmaları düzeltmek amacıyla, QGIS programının “semi – automatic classification” 
eklentisi ile atmosferik düzeltme yöntemleri kullanılmıştır. 

Çalışma kapmasında elde edilen uydu görüntülere, atmosferik ve geometrik düzenlemeler sonrasında, NDWI ve NDVI analizleri
uygulanmıştır. Normalize edilmiş su indeksi (NDWI) (Gao, 1996), NIR ve SWIR kombinasyonu kullanılmaktadır ve yaprağın iç
yapısı - kuru madde içeriği tarafından etkilenmesini ortadan kaldırarak bitki örtüsü su içeriğinin alınmasını sağlamaktadır (Ceccato
vd., 2001) (Şekil 3). Ayrıca NDWI, atmosferik koşullara daha az duyarlıdır. Fakat NDWI, kompleks toprak yüzeylerden gelen sinyali
verimli bir şekilde bastıramaz. Böylece su özellikleri hala yerleşik toprak gürültüsü ile karıştırılmaktadır. Bu sebepten, modifiye
edilmiş NDWI indeksi geliştirilmiştir (Xu, 2006) (Şekil 4).   

Çalışmada ArcGIS yazılımı kullanılarak, Landsat 5 ve 8 görüntülerinin modifiye edilmiş normalize su indeksi hesaplanmıştır. 

Çalışmada 2003 ve 2019 yıllarına ait Landsat 5 (TM) ve 8 (OLI) görüntüleri, alandaki NDVI indeksi aracılığı ile bitki örtüsü değişimini
izlemek için kullanılmıştır. NDVI analizinde ilgili uydu görüntülerindeki yakın kızılötesi (NIR) ve kırmızı bantları kullanılmaktadır.
NDVI indeksi bitkilerin yapraklarında meydana gelen değişiklikleri izlemek için yaygın olarak kullanılmaktadır. NDVI analizinde
literatürde tanımlanan formüle göre NIR ve kırmızı bantlar arasında bir orandan bahsedilmektedir (John vd., 1998) (Şekil 5).
Bahsi geçen oran sağlıklı bitki örtüsü için yüksektir, ancak su stresi altında olan bitki örtüsü ve bitki örtüsü olmayan alanlar için
düşüktür. NDVI analizi yapılmış çalışmaların laboratuvar ve arazi sonuçlarına göre bitki örtüsü değişimi tespitini gösteren bir
tekniktir ve vejetasyon analizi için literatürde kullanılan standart bir yöntemdir.

NDWI değerleri, NDVI da olduğu gibi -1 ve +1 arasında değişmektedir. Yüksek NDWI değeri, fazla su içeriğine sahip bitki örtüsü
ve arazideki suya karşılık geldiği gibi düşük NDWI değeri ise düşük su içeriğine ve bitkideki su stresi dönemini işaret etmektedir
(Anonim, 2018).

05 - 06 Şubat 2020 İstanbul Kongre Merkezi140

Şekil 3. NDWI indeksi (Ceccato vd., 2001).

Şekil 4. Modifiye edilmiş NDWI indeksi (Xu,  2006)

Şekil 5. NDVI indeksi
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Belirli bir tarihteki analiz sonucu üzerinden yapılan değişim analizinde sonucun doğru çıkması çeşitli etmenlere bağlıdır (zaman,
konum ve spektral yansıma gibi) (Muttitanon ve Tripathi, 2005). Elde edilen NDVI ve NDWI sonuçlarına Ömerli ve Darlık Baraj
Göletleri çevresi için ilgili tarihlerde zamansal değişim gösterilmiştir. ArcGIS 10.4 ile değişim analizi işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu
işlem için “Image Analysis” modülü kullanılmıştır. 

Bir sonraki bölümde, ÖBG ve DBG çevresinde yapılmış Landsat 5 ve 8 uydu görüntüleri kullanılarak yapılan analizler sonucu
elde edilen haritalar paylaşılmış ve göllerdeki su indeksi incelenmiştir. Ayrıca göller çevresindeki bitkisel doku hakkında yorum-
lama yapılmıştır.

4. BULGULAR VE ÇIKTILAR
Araştırma kapsamında, ÖBG ve DBG’ye ait 2003 ve 2019 tarihli uydu görüntüleri çalışılmıştır. Görüntülerde NDWI ve NDVI analizi
yapılmıştır. Sonrasında ise 2003 ile 2019 yılları arasında analiz konu başlıklarına göre zamansal değişim ortaya konmuştur.

4.1. Ömerli Baraj Göleti çevresinde yapılan NDVI ve NDWI analizi
Çalışma kapsamında elde edilen 2003 ve 2019 yıllarına ait NDVI ve aynı alanın 2003 ve 2019 NDWI analiz paftaları görülmektedir
(Şekil 6). NDVI analiz paftası doğal kırılma sınıflandırma yöntemi ile 7 farklı sınıfa ayrılmıştır. NDWI yöntemi uygulanarak 
oluşturulan 2003 ve 2019 yıllarına ait analiz paftalarında gölet alanının değişimlerini görebilmek adına doğal kırılma sınıflandırma
yöntemi ile 20 farklı sınıfa ayrılmıştır (Şekil 6).

Oluşturulmuş analiz paftalarının aynı bölge için fark görüntüleri elde edilmiştir. Bu fark görüntülerinde NDVI2019-2003 (Şekil 7)
alandaki değişim görülmektedir. NDVI2019-2003 fark paftası doğal kırılma sınıflandırma yöntemi ile 7 farklı sınıfa ayrılmıştır.
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Şekil 6. Sırasıyla Ömerli Baraj Göleti çevresi (2km) NDVI2003- NDVI2019 ve NDWI2003 - NDWI2019 yılları analiz paftası
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NDVI 2019-2003 fark analiz paftası incelendiğinde;
• ÖBG güneyinde Paşaköy ve Emirli arasındaki otoyol çevresinde 2003 yılına oranla 0,45 değer düşüş,
• Kuma batı ve güneyinde otoyol çevresinde 0,40 değer, 
• Kuma kuzeyinde OBG ile buluşulan alanda muhtemel yapılan tarım tipine bağlı olmakla birlikte 0,54 değer düşüş, 
• Koçullu güneyinde mevcut maden sahasında da 2003 yılına oranla lekeler halinde 0,45 değer düşüş,
• Ömerli Baraj Göleti kuzeyinde bulunan maden sahasında açma faaliyetleri sebebiyle 0,53 değer düşüş,
• Kuma batısında 0,38 değer artış,
• Koçullu güneyinde mevcut maden sahasında da 2003 yılına oranla lekeler halinde 0,20 değer artışı görülmektedir.

ÖBG yüzey alanındaki suyun değişimini ortaya koymak için yapılan NDWI fark görüntüsü paftasında gölet kuzeyinde yer yer
0,10 değer NDWI artış yönlü değişim gözükmektedir. Gölet en güney kolunda fark azalmakta, buna karşın kuzey ve güney
arasında kalan bağlantı kollarında 0,21 değerlik azalmalar görülmektedir (Şekil 7).

4.2. Darlık Baraj Göleti çevresinde yapılan NDVI ve NDWI analizi
Çalışma kapsamında elde edilen 2003 ve 2019 yıllarına ait NDVI ve aynı alanın 2003 ve 2019 NDWI analiz paftaları görülmektedir
(Şekil 8). NDVI analiz paftası doğal kırılma sınıflandırma yöntemi ile 7 farklı sınıfa ayrılmıştır. NDWI yöntemi uygulanarak 
oluşturulan 2003 ve 2019 yıllarına ait analiz paftalarında gölet alanının değişimlerini görebilmek adına doğal kırılma sınıflandırma
yöntemi ile 20 farklı sınıfa ayrılmıştır (Şekil 8).
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Şekil 7. Sırasıyla Ömerli Baraj Göleti NDVI2019-2003 ve NDWI2019-2003 yılları değişim analiz paftası
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NDVI 2019-2003 fark analiz paftası incelendiğinde;

• DBG, Korucu ve Erenler doğusunda Şile Saklıköy Göleti batısında 0,18 değer, leke şeklinde NDVI’da düşüş,
• DBG doğusunda 0,30 değer NDVI’da artış,
• DBG ile Ulupelit arasında 0,35 değer artış,
• DGB güneyinde 0,10 değerlik düşüşler görülmektedir (Şekil 8). 

DBG yüzey alanındaki suyun değişimini ortaya koymak için yapılan NDWI fark görüntüsü paftasında gölet kuzeyinde bölgesel
lekeler halinde 0,03 değerlik NDWI artış yönlü değişim gözükmektedir (Şekil 9).
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Şekil 8. Sırasıyla Darlık Baraj Göleti çevresi (2km) NDVI2003 - NDVI2019 ve NDWI2003 - NDWI2019 yılları analiz paftası

Şekil 9. Darlık Baraj Göleti NDVI2003- NDVI2019 ve NDWI2003 - NDWI2019 yılları değişim analiz paftası
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5. TARTIŞMA VE SONUÇ
Yapılan çalışmada Landsat-5 ve LandSAT 8 uydu görüntülerinden yararlanılmıştır. Bu uydular 30 metre mekânsal çözünürlük
sağlamaktadır. Alanın detaylı incelenmesi için daha yüksek çözünürlüklü uydu görüntülerinden yararlanılması gerekmektedir.
Bunun yanında UA çalışmalarında zamansal çözünürlük, çalışılan alandaki verilerin takip edilebilmesi için kritik öneme sahiptir
(Aksoy, vd. 2019). Bu sebepten devam niteliğinde yapılacak diğer çalışmalarda alandan elde edilecek farklı zaman aralıklarında
görüntüler değerlendirilmelidir. 

Yapılmış olan bu çalışma ile çalışma alanındaki NDVI ve NDWI’a bağlı 2003-2019 yılları arası değişim ortaya konulmuştur. Analiz
sonuç paftalarının incelendiği bölümlerde belirtildiği üzere Ömerli Baraj Göleti çevresinde, Darlık Baraj Göleti’ne oranla NDVI
değişimleri daha fazla görülmüştür. Bu değişimler şehirleşme baskısıyla olabileceği gibi ilgili alanlarda yapılan tarım faaliyetleri,
maden faaliyetleri, yol çalışmaları vb. kaynaklı olabilir. İlgili bölgelerde, lekeler şeklide tespit edilen değişimler Corine 2018 alan
tiplerine göre alansal bazda ileri çalışma ile değerlendirilecektir. Yapılacak ileri çalışmalar alandaki değişimi daha net ortaya
koyacaktır. 
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Özet
Canlı birer birey olan ağaçlar, caddeler, kaldırımlar gibi kamusal altyapının yeşil dokuya ait yaşayan bir parçasıdır. Bu nedenle,
diğer altyapı tesisleriyle aynı bakım ve onarım tedbirlerine gereksinim duymaktadır. Ancak, Yeşil Altyapı Sistemleri olarak da
tanımlanan bu altyapı elamanlarının sağlık durumları ve stabiletesi, çeşitli dış faktörlere bağlı olarak zamanla ve/veya ani
değişimlerle bozulabilmektedir. Bu nedenle, canlı altyapı elamanları olan ağaç ve ağaççıklar diğer cansız altyapı tesislerden
farklı olarak, daha sık periyotlarda kontrol ve bakım tedbirlerine ihtiyaç duymaktadır. Bu aşamada, ağaçlar üzerinde oluşabilecek
bu gibi zararların ve/veya aktüel durumlarının periyodik takibi ve verilerin kayıt altına alınması, erken müdahale çalışmaları
için önem arz etmektedir. Ancak, ağaçların fizyolojik özelliklerini içeren bilgilerine ilişkin bir veri tabanın kurulması 2 boyutlu
CAD yazılımları ile mümkün olmadığı için mekânsal ve mekânsal olmayan verilerin entegre bir şekilde kullanıldığı Coğrafi Bilgi
Sistemleri tabanlı veri setleri önemli bir yönetim aracı olarak karşımıza çıkmaktadır. İlk olarak 1970’li yılların başında Amerika
ve Kanada’da başlayan Kamusal Ağaç Bakım ve Yönetim çalışmalarına ait veri toplama ve izleme çalışmaları günümüzde
belediyeler ve/veya eyaletler tarafından belirlenen ağaç izleme protokolleri kapsamında devam etmektedir. Bu izleme ve kayıt
altına alma çalışmalarının devamlılığı sağlanarak, planlama ve/veya uygulama aşamasında karar verme sürecinde etkin bir araç
olarak kullanılması kaçınılmazdır.
Bu çalışmada, gelişmiş ülkelerde Akıllı Şehir örneklerinde etkin bir şekilde kullanılan altyapı bilgi sistemine entegre olacak CBS
tabanlı “Ağaç Bilgi Sistemi (ABS)” ve “Ağaç Bilgi Karnelerinin (ABK)”nın oluşturulması imkanları incelenmiştir. Çalışma alanı
olarak seçilen İstanbul İli, Küçükçekmece İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, Soğuksusu Mevkiinde yer alan 3 no’lu park alanında
bulunan 328 adet ağaç ve ağaççık için ArcGIS 10.2 yazılımı kullanılarak 14 farklı veri tipine sahip ABS veri tabanı oluşturulmuştur.
Kamusal alanlarda bulunan ağaçlar için oluşturulacak ABS, plan yapılması gereken alanlarda, veya kentsel dönüşüm veya kentsel
yenileme alanlarında yapılacak her türlü çalışmalarda ağaçlar yönünden daha sağlıklı kararlar verilmesine yardımcı olacaktır.
Diğer bir ifade ile, ağaçlar yönünden daha sağlıklı kararlar verilmesine yardımcı olacak uygun bir ABS’nin yapılmış olması, bu
alanlarda yapılması planlana çalışmalara uygun olarak, bu alanlardaki ağaçlarında kolay bir şekilde revize edilmesini sağlayacak
ve “Kentsel Ağaç Dönüşüm” veya “Kentsel Ağaç Revizyonu” çalışmaları daha hızlı ve sağlıklı bir şekilde yürütülebilecektir.

Anahtar Kelimeler: Kent ağaçları, Kamusal Alan, Ağaç Bilgi Sistemi, Coğrafi Bilgi Sistemi, Altyapı 

GENERATION OF TREE INFORMATION CARD AND TREE INFORMATION SYSTEM FOR PUBLIC AREAS
Abstract
Trees are living part of the public infrastructure such as streets and sidewalks. Therefore, it requires the same maintenance
and repair measures as other infrastructure facilities. However, the health status and stability of these infrastructure elements,
also known as Green Infrastructure Systems, may deteriorate with time and / or sudden changes due to various external
factors. Therefore, trees and shrubs, which are living infrastructure elements, need control and maintenance measures more
frequently than other inanimate infrastructure facilities. At this stage, periodic monitoring of such damages and / or actual
situations on the trees and recording of the data are important for early intervention studies. However, since it is not possible
to establish a database related to the physiological characteristics of trees with 2D CAD software, Geographical Information
Systems based datasets that integrate spatial and non-spatial data are important management tools. Data collection and 
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“AĞAÇ BİLGİ KARNELERİNİN (ABK)” HAZIRLANMASI 
VE AĞAÇ BİLGİ SİSTEMİNİN (ABS) OLUŞTURULMASI 

      

  iSTANBULTANBUL

     

  L YEŞiL ALANLAR ÇALI

     

  IŞTAYITAYI

     

  

     

  

     

  

k12-145-157:bu-kitap-25.3x19.6  18.06.2020  15:02  Page 1



monitoring of Public Tree Maintenance and Management activities, which first started in the USA and Canada in the early
1970s, continues today within the scope of tree monitoring protocols determined by municipalities and / or states. 
By ensuring the continuity of these monitoring and recording activities, it is inevitable that it will be used as an effective tool
in the decision-making process at the planning and / or implementation stages.
In this study, the possibilities of GIS-based Tree Information System and Tree Information Scorecards that will be integrated to
the infrastructure information system effectively used in the examples of Smart City in developed countries were examined.
For the 328 trees and shrubs in the park area 3 located in Soğuksusu, Cumhuriyet District, Küçükçekmece District, İstanbul, 14
different data types were created by using ArcGIS 10.2 software. ABS for trees in public spaces will help to make healthier 
decisions in terms of trees in areas where plans need to be made, or in all kinds of urban transformation or urban renewal
areas. In other words, having a suitable ABS that will help to make healthier decisions in terms of trees will be easily revised
in the trees in these areas in accordance with the studies planned in these areas and Urban Tree Transformation or Urban
Tree Revision studies will be faster and will be carried out in a healthy way. 

Keywords: Urban tree, Public area, Tree information system, Geographic Information system, Infrastructure

1. GİRİŞ
Caddeler, sokaklar, kaldırımlar ve diğer tesisler kamusal altyapının bir parçası olduğu gibi ağaçlar da kentsel dokunun bir bireyi
olarak, kamusal altyapının bir parçasıdır. Bu nedenle diğer kamu mülkleriyle aynı önem çerçevesinde değerlendirmeli ve aynı
bakım tedbirlerine ihtiyaç duymaktadır (Isa vd., 2012). Ancak, diğer tesis ve altyapıların aksine ağaçlar yaşayan bir canlı varlıktır
ve bu ağaçlar, varlıklarını sürdürebilmek, büyüyebilmek için temel biyolojik gereksinimlere ihtiyaç duymaktadır. Bu nedenle de
bu canlı altyapı sistemleri sağlık, işlev ve estetik değerlerini korumak için aktif olarak yönetilmelidir ve korunmalıdır 
(Head vd., 2001). Söz konusu kamusal alanlardaki ağaçlar, ağaççıklar ve çalılar  “Yeşil Altyapı Sistemleri” olarak da 
tanımlanmaktadır (Wang ve Banzhaf, 2018; Escobedo vd., 2019).

Ağaçlar, altyapının önemli bir unsuru olarak, şehirlere ve insanlara farklı katkılarda da bulunmaktadır. Ağaçlar, evapotransprasyon
ile soğutma ve binalarda enerji talebini azaltabilen mikro iklimsel etkiler sağlamaktadır. Kent dokusunu oluşturan önemli 
elemanlardan bir olan kentsel ağaçlar, yeni dikilmiş olsun veya onlarca yıllık olsun, çok önemli çevresel, ekonomik ve estetik
faydalar sağlar.  Bu faydaların bazıları, yağmur suyunun drene edilmesinde, enerji tasarrufu yapmak için binaları gölgelemek,
mahalleleri güzelleştirmek, mülk değerlerini artırmak, insan sağlığını olumlu yönde etkilemek ve topluluk üyelerini dışarıda
vakit geçirmeye teşvik etmek olarak sayılabilir (Nowak ve Dwyer, 2007). Bu nedenle kentsel ağaçlar, iklim değişikliği 
adaptasyonununda da önemli ölçüde katkılarda bulunmaktadır. Bu haliyle özellikle İngiltere’de mevcut ağaçlar, şantiyelerde
ve altyapı çalışma alanlarında planlama sistemlerinde önemli bir etken olarak dikkate alınmaktadır (British standarts). 

Ağaçların sağlık durumları çeşitli dış faktörlere bağlı olarak zaman içerisinde değişebilmekte, sağlıklı olan bir ağaç zamanla
sağlıksız ve/veya dikili kuru hale gelebilmektedir. Ağaçlar, şiddetli rüzgâr zararları, böcek ve mantar arızı, kuraklık, kök yetmezliği
veya çeşitli dış faktörlerin kombinasyonu dahil sayısız sebeplerden ölmektedir (Pokorny vd., 2003). Bu nedenle, ağaçlar üzerinde
oluşabilecek bu gibi zararların ve/veya aktüel durumlarının periyodik takibi ve verilerin kayıt altına alınması, insani veya maddi
zararlara neden olabilecek durumlar oluşmadan gerçekleştirilecek erken müdahale çalışmaları için önem arz etmektedir. 

Ancak, özellikle kent içi ağaçlar ve nitelikleri ile ilgili yoğun bir veri tabanının kurulması ve denetimi 2 boyutlu CAD yazılımları
ile mümkün olamamaktadır. Bu nedenle, mekânsal veriler ile mekânsal olmayan verilerin bütünleşik bir şekilde kullanıldığı
Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS), veri seti kurulumu ve denetimi aşamasında önemli bir yönetim aracı olarak karşımıza 
çıkmaktadır.

CBS yazılımları dünya çapında birçok farklı sektörde kullanılmaktadır. Altyapı hizmetlerinde de yaygın bir şekilde kullanılan CBS
kamusal hizmetlerin etkin ve başarılı bir şekilde sürdürülebilmesi kapsamında önemli bir yönetim aracı olarak kullanılmaktadır
(Koçak, 2009). Öte yandan, ağaçlar için  CBS tabanlı bir bilgi sisteminin oluşturulmasında en temel öğe, ağacın konum bilgileridir
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(Jusoff, K., & Setiawan, 2002). Konum bilgileri veri tabanına tanımlandıktan sonra, diğer özellikler sıra ile ilgili birey satırına
tanımlanabilir. 

Kentsel ağaç varlıklarını ve yönetim faaliyetlerini izlemek, bireysel ağaç envanterini yönetmek için değişik ülkelerdeki belediyeler
ve tüzel şirketler tarafından ArborAccess, ArborPro, iTree, Tree Keeper gibi farklı paket yazılımlar bulunmaktadır (Boyer vd.,
2016). Kuzey Amerika'daki belediyelerde yapılan ağaç envanterleri, kentsel ağaçların ekonomik değerlemelerini belirlemek için
gerçekleştirilirken (Kielbaso, 2008; Morgenroth ve Östberg 2017; Rogers ve ark. 2017), Kuzey Avrupa daha çok ağaç standart-
larının ve dinamiklerinin izlenmesine ilişkin ağaç sağlığı ve yönetimi (Morgenroth ve Östberg 2017) konularını incelenmiştir.

Kamusal ağaç bakımı ve yönetimi çalışmaları kapsamında ağaçlara ait veri toplama ve izlenmesine ilişkin ilk çalışmalar, 1970’li
yılların başında Amerika ve Kanada’da başlatılmıştır. Bu çalışmaların ilki olan çalışma 1974 yılında Ottman ve Kielbaso (1976)
tarafından gerçekleştirilmiş,  1980 yılında (Giedraitis ve Kielbaso 1982) tarafından, 1986 (Kielbaso ve ark. 1988) tarafından ve
1993 yıllarında (Tschantz ve Sacamano 1993) tarafından devam ettirilmiş, en son değerlendirmeler ise 2014 yılında gerçek-
leştirilen “Belediyelerde Ağaç Programlarının Değerlendirilmesi” çalışması (Hauser ve Peterson 2016) tarafından yapılmıştır.
Değişik tarihlerde farklı kişiler tarafından yapılmış olan çalışmalarda toplanma yöntemleri açıklanmış olan bu veri kümeleri,
gelecekteki ilerlemeyi karşılaştırmak ve izlemek için yararlı veriler sağlamaktadır (Schmitt-Harsh, 2019). 

2011 yılında Illiniois Eyaletinde yapılan “Kentsel Ağaç Büyüme Sempozyumu”nda ağaçlara ait uzun vadeli, doğru ve tutarlı veri
setlerinin oluşturulması için ağaç izleme protokollerinin standartlaştırılmasının önemi vurgulanmıştır (Boyer vd., 2016). Ancak,
veri setlerinin toplanması sürecinde en önemli husus ağaçlara ait izleme ve kayıt altına alma çalışmalarının devamlılığın 
sağlanarak, planlama ve/veya uygulama aşamasında karar verme sürecini geliştirmektedir.

Bu çalışmada, gelişmiş ülkelerde akıllı şehir örneklerinde etkin bir şekilde kullanılan altyapı bilgi sistemine entegre olacak CBS
tabanlı “Ağaç Bilgi Sistemi (ABS)” ve “Ağaç Bilgi Karnelerinin (ABK)”nın oluşturulması imkanları incelenmiştir. Bu amaçla, İstanbul
İli, Küçükçekmece İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, Soğuksusu Mevkiinde yer alan 3 nolu park alanında bulunan ağaçlar için
tarafımızdan (İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyeleri) 09.07.2019 
tarihinde hazırlanmış olan “Ağaç Rölöve Planı Raporu” kapsamında, yapılan arazi çalışmalarında her ağaç için tespit edilmiş
olan veriler kullanılarak 3 nolu park alanında mevcut olan ağaçlar için  “Ağaç Bilgi Sistemi (ABS)” ve “Ağaç Bilgi Karneleri (ABK)”
hazırlamış ve bunlara ait sonuçlar verilmiştir.

2. MATERYAL VE YÖNTEM
Çalışma alanı olarak İstanbul İli Avrupa yakasında bulunan Küçükçekmece belediyesine ait Soğuksu 3 no’lu parkı seçilmiştir.
Rekreasyonel amaçlı kullanılan park alanı 2.35 hektardır.

Çalışma kapsamında veri tabanının hazırlanmasında halihazır altlık harita olarak, Soğuksu 3 nolu Parkına ait olan “Proje Mavi
Harita Müh. Hiz. Tic. Ltd. Şti.” tarafından hazırlanmış 1/1000 ölçekli halihazır harita kullanılmıştır. Söz konusu halihazır üzerinde
3 nolu park içerisindeki sert zemin elemanları, aydınlatma direkleri, yürüyüş yolları gibi altyapı elemanlarının yanında ağaç ve
ağaççıkların koordinatları da yer almaktadır.
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Ağaç Bilgi Sisteminin oluşturulması aşamasında, 3 nolu parkta daha önce tespit edilmiş olan 328 adet ağaç ve ağaççıkların
sağlık durumları, biyolojik ve fizyolojik durumları, tepe gelişimleri ve gövde formları gibi önemli özelliklerin tespit edilmesi amacı
ile aşağıda maddeler halinde verilen teknik işlemler ve değerlendirmeler, “Ağaç Rölöve Planı ve Raporu”nu Temmuz-2019 
tarihinde hazırlayan ilgili öğretim üyeleri tarafından, yapılmıştır. 

Ağaç Bilgi Sistemi (ABS)’nin oluşturulması kapsamında kullanılan ve 3 nolu parkta bulunan ağaçlar ile ilgili olarak bu amaçla;

• Ölçmeye konu olan her ağaççık ve ağacın cinsi ve türü, bilimsel ve Türkçe isimleri, belirlenmiştir.
• Ölçmeye konu olan her ağaççık ve ağacın koordinatları (X,Y,Z) belirlenmiştir.
• Ölçmeye konu olan her ağaççık ve ağacın göğüs yüksekliğindeki gövde çapları 
(1.30 m’deki gövde çapları; çap ölçerle birbirine dik    olarak iki yönde ölçülüp, ortalaması alınarak bulunmaktadır) ölçülmüştür.
• Ağaçların boyları, Blume-Leiss marka boy ölçer yardımıyla ölçülmüştür.
• Ağaç tepe tacı çapı (Pusula ve çelik şerit metre yardımıyla 4 ana yönde ölçülüp ortalaması alınarak bulunmaktadır) ölçülmüştür. 
• Ağaçların tahmini yaşları (Ağaçların yaşlarını tespit ederken; ağaçlara zarar vermemek için, artım burgusu kullanılmamış,
ağaçların    biyolojik ve fiziksel özelliklerine göre, yaşları tahmin edilmektedir.) belirlenmiştir. 
• Ağaçların sağlık durumları, tepe gelişimleri, gövde formları (gövde düzgünlüğü, çatal oluşumu vb., görsel etki ve habitusu)
gibi önemli özellikleri tespit edilmiştir.

İstanbul İli, Küçükçekmece İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, Soğuksusu Mevkiinde yer alan 3 nolu park alanında bulunan ağaçlar
için, “Ağaç Bilgi Sistemi (ABS)” veri tabanı ArcGIS 10.2 Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) yazılımı ortamında oluşturulmuştur. Veri 
tabanının tasarlanması için aşağıdaki veri tipleri kullanılmıştır.
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• Ağaç No,
• Ağacın X Koordinatı,
• Ağacın Y Koordinatı,
• Ağacın Z Koordinatı,
• Ağaç Türü (Türkçe),
• Ağaç Türü (Latince),
• Ağaç Boyu (m),
• Tepe Çapı (m),
• Tepe Gelişimi
• d1.30 göğüs çapı (cm)
• Sağlık Durumu, 
• İbreli/Yapraklı (Gymnospermae /Angiospermae) Durumu,
• Açıklamalar,
• Ağaç Fotoğrafı,

olmak üzere 14 farklı öznitelik sınıfından oluşan bir veri tabanı oluşturulmuştur. 

Oluşturulan Ağaç Bilgi Sistemi veri tabanında “Ağaç Türü (Türkçe)”, “Ağaç Türü (Latince)”, “Sağlık durumu”, “İbreli/Yapraklı 
durumu”, “Tepe Gelişimi” ve “Açıklamalar” öznitelik sınıfları text formatında diğerleri ise numeric olarak veri girişine uygun
olarak tanımlanmıştır (Şekil 2).

Veri tabanına ayrıca 5960x5953 pixel boyutunda her bir ağaç ve ağaççığa ait fotoğraflar eklenerek anlık sorgu ekranına 
eklenmiştir (Şekil 3). Bu sayede ağaçlara ilişkin bilgiler ile birlikte fotoğrafları da sorgulama ekranında görüntülenebilmektedir. 

Veri tabanında yer alan bilgiler satırlar halinde ilgili ağaç için görüntülenebilmekte ve veri tabanı üzerinden gerçekleştirilecek
niteliksel sorgulamalar ile ilgili ağaç ve ağaççıklar konumsal olarak harita üzerinde görülebilirken tanımlayıcı özelliklerinin 
dökümleri alınabilmektedir
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3. BULGULAR
Ağaç Bilgi Sistemi veri tabanı oluşturma çalışmasında, CBS tabanlı oluşturulan veri tabanında farklı sorgulamalar yapılabilmek-
tedir. Bu sorgulamalar, gerek tek bir nitelik için ve gerekse birden fazla nitelik için çapraz sorgulamalar şeklinde olabilmektedir.
Bu çalışma kapsamında oluşturulan Soğuksu Parkı ABS veri tabanı üzerinde değişik amaçlı sorgulamalar kısa bir süre içerisinde
yapılabilmektedir. 
Ağaç ve ağaççıkların sağlık durumlarına ortaya koymak için hazırlanan sağlık durumları tematik haritasına göre 328 adet ağaç
ve ağaççıktan; 2 adet Dikili Kuru, 21 adet Kurumak Üzere ve Sağlıksız, 305 adet ağaç ve ağaççığın ise Sağlıklı olduğu görülmektedir
(Şekil 4).

3 no’lu Soğuksu Parkı içerisindeki ağaç ve ağaççıkların İbreli (Gymnospermae) - Yapraklı (Angiospermae) olma durumlarına
göre tespitini ve dağılımların ortaya koymak için hazırlanan Angiospermae-Gymospermae dağılımı tematik haritasına göre 328
adet ağaç ve ağaççıktan 108 adetinin yapraklı, 220 adetinin ise ibreli olduğu görülmektedir (Şekil 5). Şekil 5’in incelenmesinden
de anlaşılacağı üzere, sahanın büyük bir kısmında ibreli ağaç türlerinin dağılış gösterdiği ve hakim olduğu, yapraklı ağaç türlerinin
ise sahanın etrafında doğal ihata elemanı olarak duvar boyunca kullanıldığı görülmektedir.
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3 no’lu Soğuksu Parkı içerisindeki ağaç ve ağaççıkların yaş gruplarına göre dağılımlarını görmek için oluşturulan tematik 
haritada (Şekil 6) görüldüğü üzere, yaş grupları 5 sınıfta incelenmiştir. Bu amaçla oluşturulan yaş gruplarından;

• 0-20 yaş grubunda 123 adet,
• 21-40 yaş grubunda 50 adet, 
• 41-60 yaş grubunda 126 adet, 
• 61-80 yaş grubunda 27 adet, 
• 81-95 yaş grubunda 2 adet  ağaç tespit edilmiştir. 

3 no’lu Soğuksu Parkı içerisindeki ağaç ve ağaççıkların tepe tacı genişlikleri (TTG) dağılımlarını görmek için oluşturulan tematik
haritada (Şekil 6) tepe çapı genişlikleri 8 sınıfta incelenmiştir. Tepe tacı genişliği;
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• 0-1 m olan 61 adet, 
• 1.01-2 m olan 80 adet, 
• 2.01-3 m olan 35 adet, 
• 3.01 -5 m olan 54 adet
• 5.01-7 m olan 61 adet,
• 7.01-9 m olan 34 adet,
• 9.01-11 m olan 2 adet, 
• 11.01-13 m olan 1 adet,  tespit edilmiştir. 

3 no’lu Soğuksu Parkı içerisindeki ağaçların d1.30 çap sınıflarına dağılımları tematik haritada 6 (Şekil 8) 6 çap sınıfında 
incelenmiştir. Buna göre 118 adet <8 cm, 16 adet 8.01-20 cm, 91 adet 20.01-36 cm, 90 adet 36.01-52 cm, 11 adet 52.01-68
cm, 2 adet >68.01cm çap sınıfında ağaç ve ağaççık tespit edilmiştir.
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3 no’lu Soğuksu Parkı içerisinde bulunan ağaç ve ağaççıkların tür dağılımlarını gösteren ve aşağıda verilmiş olan haritanın 
(Şekil 9) incelenmesinden de anlaşılacağı üzere, saha içerisinde toplamda 15 farklı tür tespit edilmiştir. ABS üzerinden yapılan
tür dağılım analizi sonuçlarına göre çalışma alanında;  1 adet Cedrus libani, 3 adet Juglans regia, 1 adet Liquidambar orientalis,
1 adet Pinus halepensis, 1 adet Platanus acerifolia, 6 adet Cupressus lawsoniana, 16 adet Lagerstroemia indica, 3 adet Morus
alba (3 adet), 5 adet  Pinus maritima, 1 adet Punica granatum (1 adet), 87 adet Cupressus sempervirens,  6 adet Laurus nobilis,
74 adet Pinus brutia, 46 adet Pinus pinea, 77 adet Tilia argentea tespit edilmiştir. 

Ayrıca, 3 no’lu Soğuksu Parkında bulunan her bir ağaç için Ağaç Bilgi Karneleri (ABK) oluşturulmuştur (Şekil 10).  Her bir ağaç
için oluşturulan ABK, ABS veri tabanı ile entegre olarak çalışmakta ve veri tabanındaki değişiklik ve revize ihtiyacına göre
otomatik olarak yenilenebilmektedir. Bu aşamada yaşayan bir bilgi sistemi (ABS) ile entegre olarak ABK’nin de düzenli olarak
güncellenebilmelerinin önü açılmaktadır. ABK’larda ağaca ait tematik ve konumsal bilgiler ile ağacın çalışma alanı içerisindeki
konumları gösterilmiş ve ağaca ait resim verilmiştir.
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4. SONUÇ VE ÖNERİLER
Bu çalışma kapsamında; İstanbul İli, Küçükçekmece İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, Soğuksusu Mevkiinde yer alan Küçükçekmece
Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yapılmış olan 3 nolu park alanında bulunan 328 ağaç ve ağaççıklara ait “Ağaç
Bilgi Sistemi (ABS)” ve park içerisindeki her bir ağaç için veri odaklı “Ağaç Bilgi Karneleri (ABK)” oluşturulmuştur.

Amerika ve Avrupa’da 1970’lerde başlayan kamusal alanlardaki ağaçların izlenmesi ve kayıt altına alınması çalışmaları, ülkemizde
kamusal alanlarda henüz istenilen seviyeye gelmemiştir. Ancak, noktasal semboloji kullanılarak bazı küçük ölçekli çalışmaların
yapılmakta olduğu ve bu çalışmaların her gecen gün sayılarını artmakta olduğu görülmektedir. Öte yandan son yıllarda, birçok
yabancı ülkede Belediyeler kendi bünyesi içerisinde ağaç izleme protokolleri oluşturmuştur.

ABS’lerine konu olan ağaç ve ağaççıklar kamusal altyapının bir parçası olarak dikkate alınmalı, bu nedenle de diğer altyapı
tesisleri gibi periyodik olarak denetlenmelidir. Ancak, bu denetimler yapılırken, ağaç ve ağaççıkların canlı birer birey olmasından
dolayı, diğer cansız altyapı tesislerinden farklı olarak iklim, sıcaklık, toprak koşulları, böcek ve mantar zararı vb. dış 
faktörlerden çokça etkilenmekte oldukları göz önünde bulundurulmalıdır.  Bu nedenle, ağaç ve ağaççıkların sağlık durumları ve
fizyolojik durumları diğer altyapı tesislerinden farklı olarak daha sık periyotlarda kontrol edilmeli, kayıt altına alınmalı ve bu
bilgiler ABS’leri içerisinde revize edilmeli ve kayıt altına alınmalıdır. 

Öte yandan, buna benzer hem metinsel bilgilerin hem de grafiksel bilgilerin, klasik kullanımda olan 2 boyutlu Bilgisayar Destekli
Çizim (CAD) yazılımları içerisinde denetimi ve aktarılması mümkün olamamaktadır. Bu nedenle, bu çalışmada olduğu gibi Coğrafi
Bilgi Sistemleri yazılımlarının kullanılması, gerek veri aktarımı gerekse veri denetimi açısından avantajlar sağlamaktadır.

Özellikle Büyükşehirlerde mevcut olan yeşil alanlarımız kayıt altına alınmasına rağmen, değişik kamu kurumları tarafından
yapılmış veya yapılmakta olan ancak, bir master plan çerçevesinde planlı bir şekilde yapılmamış olan ağaçlandırma çalışmalarına

05 - 06 Şubat 2020 İstanbul Kongre Merkezi154

Şekil 11. Ağaç Bilgi Karnesi (ABK) örneği

      

 iSTANBULTANBUL SENiN

     

 

     

 

     

 

k12-145-157:bu-kitap-25.3x19.6  18.06.2020  15:02  Page 10



bağlı olarak, kentlerin kamusal alanlardaki ağaç ve ağaççık sayısına, türüne, yaşını ve sağlık özelliklerine ilişkin bir envanter
çalışması bulunmamaktadır. Bu nedenle, öncellikle kamusal alanlardaki mevcut ağaçların durumu kayıt altına alınmalı ve bu
ağaçlar ile ilgili olarak “Ağaç Bilgi Karneleri (ABK)” hazırlanmalı ve “Ağaç Bilgi Sistemleri” oluşturulmalıdır. Kamusal alanlarda
bulunan ağaçlar ile ilgili olarak bu şekilde oluşturulacak “Ağaç Bilgi Sistemleri” hem plan değişikliği yapılması gereken alanlarda
hem de kentsel dönüşüm veya kentsel yenileme alanlarında yapılacak her türlü çalışmalarda ağaçlar yönünden daha sağlıklı
kararlar verilmesine yardımcı olacaktır. Diğer bir ifade ile, ister plan değişikliği yapılacak alanlarda ve isterse kentsel dönüşüm
alanlarında yapılacak çalışmalarda, ağaçlar yönünden daha sağlıklı kararlar verilmesine yardımcı olacak uygun bir Ağaç Bilgi
Sisteminin yapılmış olması, bu alanlarda yapılması planlana çalışmalara uygun olarak, söz konusu alanlardaki ağaçlarında kolay
bir şekilde revize edilmesini sağlayacak ve  “Kentsel Ağaç Dönüşüm” veya “Kentsel Ağaç Revizyonu” çalışmaları daha hızlı ve
sağlıklı bir şekilde hazırlanabilecektir. Kamusal alanlarda bulunan ağaçlar ile ilgili olarak hazırlanmış olan Ağaç Bilgi Sistemlerinin
altlık olarak kullanılması özellikle ağaç transplantasyonu yapılacak alanlar da etkin bir şekilde belirlenebilecektir.

Kamusal alanlarda bulunan ağaçlar ile ilgili olarak oluşturulan Ağaç Bilgi Sistemlerinin devamlılığının olması, yani yaşayan bir
bilgi sisteminin oluşturulması, uzun vadeli kayıt ve veri takibi ile mümkün olacaktır. 

Bu çalışma kapsamında oluşturulan Ağaç Bilgi Sisteminin (ABS)’nin avantajları aşağıdaki şekilde sıralanabilir.

• Ağaç Bilgi Sistemi ile, farklı amaçlarda anlık mekânsal analizler yapılarak farklı tematik haritalar (sağlık durumları, tür dağılımları,
yaş dağılımları, çap dağılımları vb.) oluşturulabilmektedir.

• Ağaç Bilgi Sistemi’nin kapsadığı alanlar içerisinde özellikle insan kullanımının yoğun olduğu alanlarda (yol kenarları, piknik
alanları, restoranlar, parklar vb.) ağaçların budama ve/veya bakım durumu, sağlıksız ağaçların ve/veya dikili kuruların sahadan
uzaklaştırılması ve denetimi hızlı bir şekilde yapılabilecektir.

• Ağaç Bilgi Sistemi içerisinde ağaçlara ait fotoğrafların yer alması ile ağacın geçmişteki ve periyodik fizyolojik durumu ortaya 
konulacaktır.

• Ağaç Bilgi Sistemi veri tabanında, ağaç ve ağaççıkların X,Y,Z koordinatlarının yer alması ile ağaçlık alanlarda yapılacak inşaat 
çalışmalarında kök boğazı etrafında olası kazı ve dolgu çalışmalarının önüne geçilecektir.

• Ağaç Bilgi Sistemi yardımıyla hızlı bir şekilde yapılacak mekânsal analizler ile inşaat çalışmaları sırasında oluşabilecek çevresel
zararı en aza indirgemek için, kök koruma zonları ve tepe tacı koruma zonları gibi inşaat çalışmaları sırasında kısıtlı olan, 
korunacak olan alanlar (girilmemesi gereken zonların) ile iş ve inşaat makinelerinin girmemesi gereken alanlar kolaylıkla tespit
edilebilecektir. 

•Kamusal altyapının parçası olan ve kent dokusu içerisinde yer alan ağaç ve ağaççıklar için hazırlanan bu örnek çalışmada 
belirtilen ve “Ağaç Bilgi Sistemi”  özellikle ağaç risk yönetimi konusunda altlık olarak kullanılabilecek ve hızlı bir şekilde karar
verilmesini sağlayacaktır. Bu sayede kamusal veya bireysel zararların önüne geçilmesi aşamasında bir dayanak noktası 
oluşturacaktır.

• Ayrıca “Ağaç Bilgi Karneleri (ABK)”  ile park ve yol kenarları gibi kent içi ağaçlar için otomatik olarak bireysel ağaç karneleri 
oluşturularak, karne içerisinde oluşturulan otomatik konumsal haritalarla, ağacın konumuna otomatik olarak erişme imkânı 
doğacaktır.

• Ayrıca uzun vadeli izleme çalışmaları ile oluşturulacak veri tabanı ile kent ağaçlarında yapılan bakım, onarım, restorasyon ve
müdahale bilgileri biriktirilecektir.
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• Bu şekilde toplanacak söz konusu veriler, istenildiği takdirde yetkili giriş izni paralo/kullanıcı adı verilerek internet üzerinden
tek bir veri tabanı üzerinde paylaşımı yapılarak aynı anda birden fazla kullanıcıya hizmet edebilir hale getirilebilir.

• Ağaç Bilgi Sistemini Büyükşehir ölçeğine yayabilmek için tümevarım yöntemi ile önce küçük parçalardan tüm sahalara 
uygulanarak gidilmesi, veri tabanını daha etkin kurmada fayda sağlayacaktır. 

•Ağaç Bilgi Sistemlerinin ilk etapta Park ve Yeşil Alan Bilgi Sistemlerinin sonrasında ise Kent Bilgi Sistemlerinin bir parçası olarak
altyapı yönetim sistemlerinde kullanılabilecek tamamlayıcı bir veri kaynağı olması öngörülmektedir.
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Özet
Planlama çalışmalarında doğal çevre, fiziksel çevre ve sosyo-ekonomik çevre analizlerinin önemi büyüktür. Günümüzde, gelişmiş
ülkeler başta olmak üzere diğer ülkelerin de planlama gündeminde ekolojik temelli planlamanın baz alındığı görülmektedir.
Dolayısıyla, söz konusu olan 3 analizden  fiziki çevre ve sosyo-ekonomik çevre analizlerinin doğal çevre analizi ile uyumlu olması
koşulu aranmalıdır. Doğal çevre analizleri, doğal eşikleri barındırmakta olup topoğrafya, jeoloji, hidroloji, toprak yapısı, 
mikro - makro iklim yapısı, flora ve fauna özellikleri, doğal çevre sorunları gibi konularda tespitlerin ve yorumlamaların yer
aldığı disiplinler arası bir çalışmadır. 
Kentsel yeşil alan planlaması da doğal yapı ışığında arazinin yapılaşma düzeni ve hitap edeceği insan profilini yönlendirici etkiye
sahiptir. İstanbul’un doğal yapısına bakıldığında homojen olmayıp hareketli bir topoğrafyaya sahip olduğu; vadilerden, 
düzlüklerden ve tepelerden oluşan, sayısı şehirleşme ile azalsa bile hala varlıklarını sürdüren derelerin sahip bir kent olduğu,
konumu sebebiyle de yapılaşmış çevre deseninin çok çeşitli olduğu görülmektedir. Nüfus çeken her kent gibi İstanbul’da da
çevre sorunları mevcuttur ve bu durum her geçen gün başta yeraltı ve yerüstü su kaynakları ve vadiler olmak üzere doğal yapıyı
tehdit etmektedir. Dünya’daki çevre sorunları hakkında planlama yapan kentlere bakıldığında, ekolojik koridorlar olarak 
nitelendirilebilecek vadilerin, bu kentlerde genelde kentsel yeşil alan olarak kurgulanarak, kentteki hava sirkülasyonu sağlamada,
toprak erozyonu ve heyelanları önlemede, yaban hayatı için barınma mekanı oluşturmada, floranın sürekliliğinin 
sağlanmasında , su kirliliğini önleme gibi konularda diğerlerine nispeten daha iyi konumda oldukları görülmektedir.
Bu çalışma, vadilerin kentsel yeşil alan planlaması kapsamında önemini vurgulayarak, İstanbul’un doğu girişinde yer alan Tuzla
Vadisinin bu kapsamda mevcut durumunu ortaya koymak amacıyla yapılmıştır. Çalışma kapsamında doğal ve yapılaşmış çevre
durumu, çevre sorunları ve sorunların bertarafında izlenebilecek önerilere yer verilmiştir.
Doğal yapı ve yapılaşmış çevre analizlerine göre Tuzla Vadisi’nin temel sorunlarının kuzeyde OSB’den kaynaklı yeraltı suyu 
seviyesinde azalma ve kirlilik riski, hava kirliliği, taşkın, erozyon, sellenme, depremde hasar görme, sıvılaşma riskleri taşıdığı ve
çoklu problem bölgelerinin de bulunduğu alanlar ortaya çıkmıştır. Söz konusu havza için rekültive edilecek, mutlak korunacak
ve koruyarak kullanılacak alanlar belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kentsel yeşil alan planlaması, Vadiler, Ekolojik planlama, Tuzla, İstanbul 

VALLEYS’ IMPORTANCE IN TERMS OF GREEN SPACE SYSTEM PLANNİNG; TUZLA VALLEY

Abstract
The analyzes of natural environment, physical environment, and socio-economic environment are critically important in the
study of planning. It can be seen that the planning based on ecology is at the basis of the planning agenda of all countries, 
especially the developed ones. Therefore, among the mentioned analyzes, the pyhsical environment and the socio-economic
environment analyzes should come to an agreement with the natural environment analysis. The natural environment analysis
involves natural thresholds, and is a interdisciplinary study that features establishments and inferences on the subjects like
topography, geology, hydrology, soil structure, micro - macro climates, flora and fauna properties, and natural environment
problems.
Also urban green area planning, regarding natural structure, has effects on the construction order of the land and human
profile to whom it is designed to appeal. The natural structure of Istanbul can be considered as non-homogeneous with moving
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topography: The city has valleys, plains, hills, and streams - even though their number is decreasing due to urbanization, and
it has a wide range of environmental patterns because of its location. Like every other city that is attracting population, Istanbul
also has environmental problems, and this situation threatens the natural structure, especially underground and surface water
resources, and valleys. As we examine the cities in the world that are planned regarding environmental problems, we see that
they are in a better situation as in these cities, the valleys, which can be considered as ecological corridors, are usually designed
as urban green space, thereby providing air circulation in the city, preventing soil erosion and landslide, hosting wildlife, 
mantaining flora, preventing water pollution.
This study is conducted to exhibit the current state of Tuzla which is at the east entrance of Istanbul, by highlight the importance
of valleys in the context of urban green area planning. The study covers natural and structured environmental status, 
environmental problems, and suggestions that can be followed to avoid those problems. According to the natural structure
and structured environmental analyzes, the fundamental problems of The Valley Tuzla are decrease in groundwater level and
risk of pollution caused by organized industrial site in north, air pollution, flood, erosion, flooding, damage risk in earthquake,
liquefaction risks. The study also reveals that there are areas with multiple problems. Three areas are determined for the basin
in question: to be rewarded, to be in absolute protection, and to be used with protection.

Keywords: Urban green space system planning, Valleys, Ecological planning, Tuzla, İstanbul

1. TUZLA VADİSİ
Tuzla Deresi vadisi, İstanbul’un Asya kısmında bulunmakta olup havza alanı Tuzla ilçesi ve Kocaeli-Çayırova ilçesi sınırları içerisinde
kalmaktadır. İstanbul’a Anadolu yönünden giriş kapısı sayılan Tuzla’daki söz konusu vadiden akan dere Tuzla Deresi olarak 
isimlendirilmesinin yanında Umur Dere diye de kayıtlarda geçmektedir. Çalışma alanı Tuzla deresi havza sınırlarını içine alarak
toplamda 3600 hektarlık bir alana yayılmaktadır. Çalışma alanına havadan bakılacak olursa 3 temel parçadan oluştuğu
görülecektir; kıyı kesimi, askeri bölge ve sanayi bölgesi. 

2. DOĞAL YAPI VE SOSYO-EKONOMİK YAPI ANALİZLERİ
Yapılan analiz sonuçlarına göre alanının, güneyde deniz seviyesinden başlayıp kuzeye doğru artan bir yüksekliğe sahip olduğu
görülmektedir. En yüksek noktanın 280 metre olduğu, alanda ortalama yüksekliğin ise 138 metre olduğu bilinmektedir. Alanda
genel eğimin %6-15 arasında dağılım gösterdiği, vadinin batı kısmında, eğimin %35-40’lara kadar çıktığı görülmektedir ve bu
durum çalışma alanına topoğrafik bir hareket katmaktadır. 

Alandaki bakı durumu ele alındığında en fazla güneybatı bakılı alanların yer aldığı, ardından batı ve güney bakılı alanların geldiği
görülmektedir. 

Alanın jeolojik yapısında Devoniyen-Karbonfiber, Ordovisiyen-Alt Sillüriyen, Post-tektonik Çökeller, Sillüriyen-Alt Devoniyen,
Permiyen, Pliyosen ve Volkanit-Magmatitlerin bulunduğu görülmektedir. İstanbul Birliği olarak anılan bu grupların temel 
özellikleri çok sert ve kırılgan yapıda olmalarıdır. İBB’nin Mikrobölgeleme raporuna göre alandaki formasyonlar incelendiğinde,
alansal büyüklük olarak %37’lik bir oranla Sultanbeyli Formasyonun(kil-incekum) en çok alanı kapladığı görülmektedir. İkinci
sırada %30’luk bir oranla Sancaktepe Graniti(elde ufalanabilen iri kum) gelmektedir ve çalışma alanının kuzeyinde, %11’lik alanı
kaplayan güncel birikintinin ise dere boyunca kısa aralıklarla görüldüğü yapılan analiz haritasında ortaya çıkmaktadır. 

Hidrojeolojik yapısı araştırıldığında Tuzla deresinin doğal, açık ve kapalı sistem olmak üzere 3 tip sisteme sahip olduğu sonucuna
ulaşılmıştır. Marmara Üst Dere Havzası içinde bulunan Tuzla deresinin, kuzeydoğu-güneybatı yönlü aktığı, 6 adet kolu bulunan
derenin toplam uzunluğu yaklaşık 10.3 km.’dir. Anadolu yakasının en uzun ikinci deresi vasfına sahip Tuzla deresinin, havza
alanı büyüklüğü 3001 hektardır (İSKİ.2020). İçerisinde 1 adet göl (Kamil Abduş Gölü) ve 3 adet gölet (OSB’de) bulunmaktadır.
Derenin anakolunun yıllık su yüksekliklerine bakıldığında 10 yıllık su yüksekliği ortalamasının 1.43 metre, 26 yıllık su yüksekliğinin
1.67 metre, 100 yıllık su yüksekliğinin 2.18 metre ve 500 yıllık su yüksekliğinin ortalama 2.51 metre olduğu görülmektedir. 
Kaynağı kuzeyde Aydınlı mahallesinde yer alan dere, güneye doğru ilerleyip Marmara denizine dökülmektedir. Hinterlandında
Ömerli içme suyu havzası ile bağlantılı olan ve çalışma alanı içerisinde de bulunan yeraltı suyu, alanın kuzeyinde bulunmaktadır. 
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Geçirimlilik düzeyleri incelendiğinde ise çalışma alanında geçirimsiz ve yarı geçirimsiz alanların daha fazla alan kapladığı
görülmektedir. Alansal büyükler açısından, %41’lik oran ve 1490 ha büyüklük ile yarıgeçirimsiz alanların ilk sırada yer aldığı,
ardından geçirimsiz alanların geldiği ve %28’lik(966ha) bir kısmı kapladıkları görülmektedir. 

Toprak analizi araştırmasında kireçsiz kahverengi orman topraklarının ve kireçsiz kahverengi toprakların bulunduğu görülmekte
olup alan büyüklükleri sırasıyla 3344 hektar ile 258 hektardır. Zonal toprak ordosunun “Çayır-Orman Arazisi Geçit Toprakları”
alt ordosunda yer alan kireçsiz kahverengi toprakların genel özellikleri araştırıldığında, toprakların asidik-nötr veya nötr-alkali
arasında değiştiği, azot ve fosfor bakımından fakir, verimliliği orta derecede olan ve erozyon riski taşıyan topraklar oldukları 
ortaya çıkmaktadır.

Tuzla ilçesinin topraklarının %69’unun şiddetli erozyon alanında kaldığı, geneli için ise orta ve şiddetli erozyon alanı olduğu 
bilinmektedir. Alana ait iklim verileri araştırıldığında, Köppen sınıflamasına göre yazın sıcak ve kurak, kışın ılık ve yağışlı olan 
Akdeniz iklim tipinin görüldüğü, ortalama sıcaklığın 15.2°C olduğu, yaz aylarında ekstrem sıcaklık değerinin 45.7°C’ye ulaştığı,
kış aylarında ise sıcaklığın -14°C’ye kadar düştüğü bilinmektedir. Yıllık 733 mm yağış aldığı ve İstanbul ortalamasına göre daha
az yağışlı olduğu görülmektedir. 

Hakim rüzgar yönünün kuzeydoğu, kuzey ve güneydoğu olduğu, ortalama esme hızının ise 15 km/saattir. Aralık-Mart aralığında
ve Temmuz ile Ağustos aylarında Tuzla’da rüzgarın ortalama esme hızından daha fazla hızla estiği görülmektedir. 

Flora ve fauna yapısı incelendiğinde, OGM verilerine göre alanda verimli orman alanının ise 126 hektar , orman için açıklığın
2019 hektar olduğu ve askeri bölge ile çakıştığı görülmektedir.

Çalışma alanında Kamil Abduş gölünün biyolojik çeşitlilik için büyük öneme sahip olduğu, yalnızca bu gölde 111 kuş türünün
gözlendiği bilinmektedir. Ayrıca Kızıl Sırtlı Örümcek Kuşu ve Kadıköy acı çiğdeminin bu alanda görülen 2 endemik tür olduğu
bilinmektedir. 

Alan için yapılan doğal yapı analizlerinde çevre sorunları 4 temel başlıkta ele alınmıştır. Bunlar; hava kalitesi, su kalitesi, gürültü
kirliliği ve ışık kirliliği şeklindedir. Hava kalitesi ölçüm istasyonları verileri kullanılarak incelenen alanda PM10, SO2, O3, CO ve
NO2 partikül maddelerinin bulunduğu görülmektedir. Kirleticilerin yıllara göre değişimi incelendiğinde PM2,5 ve NO2’nin son
2 yılda gözlemlendiği; PM2.5’un artış gösterdiği, NO2’nin oranında ise düşüş yaşandığı görülmektedir. Bu partikül maddelerin
solunum yolu rahatsızlıkları, suya karışıp yeraltı suyunu ve toprağı kirletme, asit yağışları, fotosentez kapasitesini etkileme gibi
riskleri mevcuttur. Şehir içinde açık kanal yoluyla denize deşarj hattı takip edildiğinde suyun ciddi bir kokuya da sahip olduğu
tespit edilmiştir. Suyun kirliliği yalnızca etrafı tehdit etmekle kalmayıp toprakla teması halinde yeraltı sularına karışma riski,
içme sularını kirletme riski, bitki ve hayvanların doğal yaşamlarını etkileme risklerine de sahiptir. TÜBİTAK MAM Çevre 
Enstitüsü’nün hazırladığı havza koruma eylem planında Tuzla deresi ve etrafında katı atık sızıntı suyu ve endüstriyel doğrudan
deşarj noktalarının olduğu görülmektedir. Atık suyu kontrol etmek maksadıyla kurulan, Tuzla’da yer alan İleri Atık Su Arıtma
Tesisi’nin sanayiden çıkan atık suları arıtmak için normal kapasitesinin üzerinde bir kapasiteyle çalıştığı belirtilmelidir. 

Gürültü kirliliğine dair İBB’nin oluşturduğu gürültü analizindeki veriler incelendiğinde, alanda gürültü seviyelerinin ortalama
55-65 dB olduğu ve bu seviyenin insan hayatını etkileme sınırının üzerinde olduğu görülmektedir. Ayrıca gürültü kirliliği doğal
yaşamı da olumsuz etkilemektedir. Işık kirliliği verilerine göre ise boğaziçi hattına kıyasla Tuzla’daki çalışma alanının kirliliğinin
daha az olduğu görülmektedir. Fakat çalışma alanı kendi içinde ele alındığında olması gereken doğal ışık parlaklığından 5-40
kat fazla aralıkların olduğu görülmektedir. Kirliliğin sahilden kuzeye(OSB’ye) doğru arttığı görülmektedir.

Doğal yapı analizlerine ek olarak çalışma alanında sosyo-ekonomik analizler de yapılmıştır. Tuzla’nın tarihinin neolitik çağa kadar
uzandığı görülmektedir. MÖ 1200 yıllarında Trak göçlerinin etkisi altında kalan bu alanda hüküm sürenlere bakıldığında Frigler,
Mysler, Bitinler, Bebrikler ve Dolionlar, Roma, Bizans, Osmanlı’nın izlerine rastlanmaktadır. Osmanlı’dan sonra gelen Cumhuriyet
döneminde ise Tuzla sayfiye alanı olarak kullanılan bir kimliğe sahiptir. 1950’li yıllarda sanayileşme ile birlikte göçler artış 
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göstermiş dolayısıyla geniş işçi havuzundan kaynaklı sanayi yatırımları da artmaya başlamıştır. Sanayi alanlarının İstanbul’un
merkezinden çeperlere taşınmasına karar verilmiş; 1970’lerde turizm alanı olarak planlanan Tuzla, sanayi merkezi olarak ilan
edilmiştir. İlk köprünün açılmasıyla da Kartal-Kadıköy hattı canlanmış, Tuzla nüfus çeken bir yer haline gelmiştir. 1980’li yıllarda
Haliç tersanesinin taşınması, 1990’lı yıllarda Kazlıçeşme deri sanayisinin taşınması ile Tuzla gecekondulaşmaya ve sanayi bölgesi
olmaya devam etmiştir. 1992’de ilçe olan Tuzla için 1995’te hazırlanan Metropoliten Alan Alt Bölge NİP’de sanayiyi bu bölgeye
çekme yaklaşımı görülürken, 2006 ve 2009 yıllarında İstanbul ÇDP kararlarında gitgide sanayiden arındırılmayı hedefleyen bir
yaklaşımın olduğu görülmektedir. Keskin kararlar ile demografik yapısı da dalgalanan ilçede nüfusun 1985’te sıçramalı bir artış 
yaşadığı görülmektedir. Günümüzde OSB bölgesinin bulunduğu ilçede sektörel yapının metal, makine, lojistik, kimya ve deri
sanayilerinin başta geldiği tespit edilmiştir. 2010 yılında elde edilen verilere göre Tuzla’daki OSB’de toplamda 31541 kişi, 
tersaneler ile toplamda 57464 kişinin istihdamı söz konusudur. İstanbul’un ortalama hane halkı büyüklüğü 3,39’dur. Bu değer
Tuzla içinde kabul edilirse, istihdamı sağlanan 57.464 kişinin aileleriyle beraber oluşturdukları nüfus 194.803 kişi olmaktadır.
OSB ve tersanelerde çalışanların ne kadarının Tuzla ilçe sınırları içerisinde ikamet ettiği bilinmediği için istihdam edenler ve
ailelerinin oluşturduğu kişi sayısı ilçe nüfusuna oranlanmamıştır. Fakat buradan çıkarılan sonuç, Tuzla’da OSB ve tersanelere
dair atılacak her adımın, Tuzla’nın nüfusunda ciddi dalgalanmalara sebep olacak olmasıdır.

Günümüzde Tuzla’nın arazi kullanımı ele alındığında 3 temel bölgenin yer aldığı görülmektedir; kuzeyde OSB sebebiyle sanayi
alanı, güneyde (E-5 güneyi) yerleşim alanı ve bu iki bölge arasında yerleşimi kuzeye çıkmakta sınırlayan ve aynı zamanda
sanayinin sahile sıçramasını engelleyen askeri bölge yer almaktadır. Tuzla’da kırılmanın gerçekleştiği 1970 sonrası dönemden
günümüze değişen arazi kullanım yapısını görebilmek adına CORINE verilerinden yararlanılmış olup 1990, 2006, 2012 ve 2018
arazi değişimleri irdelenmiştir. 1990’dan 2006'ya geçen sürede en büyük dönüşümün karışık tarımsal alan, ekilebilir alan ve
maden ocağı boşaltım ve inşaat alanlarında yaşandığı görülmektedir. Karışık tarımsal alanların endüstriyel veya ticari birimlere,
maden ocağı boşaltım ve inşaat sahalarına ve şehirleşmeye dönüştüğü görülmektedir. Bu 3 fonksiyona dönüşen karışık tarımsal
alanın büyüklüğü 1029 ha olup tüm alanın %29’una karşılık gelmektedir. Ekilebilir alanda dönüşüm 103 ha’da görülürken maden
ocağı boşaltım ve inşaat sahalarından endüstriyel veya ticaret birimlerine dönüşen alanın büyüklüğü 192 ha’dır. 2006’dan
2012’ye geçen sürede dikkati çeken en büyük dönüşümün yine maden ocağı ve inşaat sahaları şeklinde nitelendirilen alanda
olduğu görülmektedir. Endüstriyel veya ticari birimlere ve şehir yapısına dönüşüm görülmekte olup alan büyüklükleri sırasıyla
150 ha ve 81 ha’dır. 2012’den 2018’e gelindiğinde, dönüşen fonksiyon içerisinde en fazla alan büyüklüğüne sahip fonksiyonun
tıpkı 2006-2012 aralığı gibi olduğu görülmektedir. Maden ocağı ve inşaat sahalarından endüstriyel veya ticari birimlere dönüşen
alan büyüklüğü 120 ha’dır. Karışık tarımsal alandan 27 ha’lık bir alanın da şehir yapısına dönüştüğü görülmektedir. Buradan
hareketle, Tuzla için alınan kararlar doğrultusunda 1970’lerden günümüze doğal yapının yerini hızla yapılaşmış yapının aldığı
görülmektedir. 2006’dan itibaren kademeli olarak ÇDP’lerde Tuzla’ya bindirilen sanayi yükünün hafifletilmeye çalışıldığı
görülmektedir. 2009 ÇDP ile desantralize işlemleri söz konusu olmuştur. 

3. SENTEZ
Çalışma alanına dair yapılan analizlerden elde edilen sonuçlara göre, alanda ortak gözlenen doğal özelliklere göre alt bölgelerin
ortaya çıktığı ve alt bölgeler arasında bazı ortak temel problemlerin yer aldığı görülmektedir. Bu problemler genel manada
yapılaşma ile doğal yapıda ortaya çıkan problemlerdir. Söz konusu problemler gruplandığında 6 temel problem başlığı ortaya
çıkmaktadır. Bunlar, yeraltı suyu seviyesinde azalma riski, yeraltı suyunda kirlilik riski, inversiyon/hava kirliliği riski, taşkın, 
sellenme ve erozyon riski, depremde hasar görme ve sıvılaşma riski, çoklu problem bölgeleri şeklindedir.

Alanlarda söz konusu problem grupları dışında alt problemler de mevcuttur fakat sentez aşamasında temel ve kritik düzeydeki
problemler üzerinde durulmuştur. Problemler sırayla incelendiğinde ilk sırada bulunan yeraltı suyu seviyesinde azalma riskinin
bulunduğu alanların toplam büyüklüğünün 1318 ha olduğu görülmektedir. Bahsi geçen alanların jeolojik yapı olarak sancaktepe
graniti ve sultanbeyli formasyonlarından oluşmaktadırlar. Sancaktepe granitinin elde ufalanabilen iri kum parçaları olduğu ve
sultanbeyli formasyonunun kil ile incekum karışımı olduğu bilinmekte olup bu alanların üzerinde OSB bulunmaktadır. OSB derin
deşarjlarının denetimsizliği, su çekim kuyularından kontrolsüz su çekimi halinde bu alanlarda yeraltı suyu seviyesinde azalmalar
görülme riski ortaya çıkacaktır. Hidroloji analizinde Anadolu yakasının en derin kuyularının bu bölgede yer aldığı bilindiği için
bu alanlarda planlama çalışmalarında gerekli ihtimam gösterilmelidir. Yeraltı suyunda kirlilik görülme riskinin olduğu bölgeler
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ise tıpkı bir önceki problem gibi yine kuzeyde, OSB bölgesi içerisindedir. Yeraltı suyu varlığının bulunduğu alanda jeolojik yapı
sultanbeyli formasyonudur ve geçirimsiz tabakadan oluşmaktadır. Fakat kirliliğin yer altı suyuna sirayet etmesi durumunda
hinterlandında bulunan Ömerli havzasına kadar ulaşma riski bulunmaktadır. Yer altı suyunda kirlilik görülme riskinin bulunduğu
bir diğer alan ise jeolojik yapısı sancaktepe graniti olup geçirimsiz ortamdan oluşan bir alandır. Bu alan içerisinde TÜBİTAK’ın
hazırladığı Marmara Havzası raporunda katı atık sızıntı suyu görüldüğü belirtilmektedir. OSB alanı olması ve sızıntı suyunun 
bulunması hem su kirliliğini hem de toprak kirliliğini tehdit edecek bir unsurdur. Bu alanda kapsamlı yeraltı suyu hareketleri 
incelenerek sızıntı suyunun temiz yeraltı suyuna karışma ihtimalinin irdelenmesi gerekmektedir. İnversiyon ve hava kirliliği 
bulunan alanların, kamyon, tır vb. yoğun  araç geçişinin görüldüğü karayolu hattında ve vadi başlangıcında ve vadi hattı boyunca
yer aldığı görülmektedir. Karayolu hattında görülen inversiyon riski altındaki alanların fonksiyonları Sabancı Üniversitesi kampüsü
ve ormanlık alandır. Diğer alanın Tuzla vadisi olduğu, OSB’den kuzeydoğu hakim rüzgarlarıyla kirli havanın ekolojik koridor görevi
gören Tuzla vadisine taşınması sebebiyle inversiyon riski altında olduğu sonucuna ulaşılmaktadır. Buradan hareketle  OSB’den
vadi boyunca denize kadar taşınan kirli havanın hem vadideki biyolojik çeşitliliği hem de deniz ekolojisini tehdit ettiği sonucuna
ulaşılmaktadır. Taşkın, sellenme ve erozyon riski bulunan alanların ise vadide eğimin %40’lara kadar ulaştığı bölgelerde ortaya
çıktığı, iklim değişikliği sebebiyle ani ve şiddetli yağışlarda taşkın ve su erozyonu riskinin bulunduğu sonucuna ulaşılmıştır. 
Depremde hasar görme ve sıvılaşma görülme riski bulunan alanların ise güneyde yer aldığı yapılan analizlerden oluşturulan
sentez haritasında görülmektedir. E5 karayolunun güneyinde yer alan askeri lojman, askeri pist, yerleşim alanı ve tersanelerin
bu risk altında bulunduğu tespit edilmiştir. Özellikle tersane bölgesinde jeolojik yapının alüvyon olduğu ve sıvılaşma riski taşıyan
tabakanın kalınlığının 4-50 metrelere kadar çıktığı tespit edilmiştir. Çoklu problem bölgelerine bakıldığında 6 farklı problem
kombinasyonuna sahip alanın olduğu görülmektedir. Bunlardan ilki, Kamil Abduş gölüdür; tabanında balçık gibi sulu kil bulunan
kuşdili formasyonu bulunmaktadır. 111 çeşit kuş türünün gözlendiği ve su seviyesinde azalma ile suyun oksijenin de azalmanın
görüldüğü bu lagün gölü, deniz kirliliğinden etkilenme riski taşımaktadır. Tersaneden kaynaklı ışık, ses ve su kirliliği lagün 
gölündeki doğal hayatı olumsuz etkilemektedir. Lagün gölünün doğu bitişiğinde bulunan ve yine kuşdili formasyonuna sahip
olan alanda İleri Biyolojik Su Arıtma Tesisi bulunmaktadır. 150.000m³/gün kapasiteye sahip fakat 242.789 m³/gün kapasiteyle
çalışan bu tesis, 17. yüzyıldan beri şifalı sular olarak bilinen Tuzla İçmelerine yaklaşık 2 km mesafededir. Hem tersane varlığının
hem de atık su arıtma tesisinin varlığının, içmelerdeki yeraltı suyu kaynağını ve Marmara deniziyle bağlantılı Kamil Abduş lagün
gölünü kirletme riski bulunmaktadır. Tuzla İçmeleri lagün gölünün kuzeyinde kalmakta olup göl ile arasında konut ve tersane
yan sanayi bulunmaktadır. Sıvılaşma riski taşıyan bu alan, yerleşim alanı ile lagün gölünü ayıran tampon bir bölge olması
gerekirken gölü kirletici unsurlar içerdiği için kritik bir etkiye sahiptir. Jeolojik yapısı pelitli formasyonu olan ve bir başka çoklu
problem bölgesi olan alan, ana kayaç yapısı yumrulu fosilli kireçtaşı olması, geçirimli alan olduması suda görülen bir kirlilik 
durumunda, infiltrasyon ile hem su kirliliği hem de toprak kirliliği oluşturma riski taşımaktadır. Çalışma alanında çoklu problem
bölgesi olarak tespit edilen bir başka alan ise eğimin %40’lara kadar ulaştığı kısımdır. Katı atık transfer merkezinin bulunması
ve katı atıktan kaynaklı çöp suyunun yer altına inmesi riski bulunmaktadır. Buna ek olarak güneyindeki alanda, fundalık bitki
örtüsü ve endemik türlerin yer alması sebebiyle etrafındaki doğal hayatı da tehdit etmektedir. 

Vadi hattının çoklu problem bölgesi olduğu görülmektedir. Ekolojik koridor olarak nitelendirilebilecek Tuzla vadisi, OSB’den 
kaynaklı inversiyon, dere suyundaki kirlilik ve fundalık alandaki türlerin tehdit altında olması risklerini taşımaktadır.

Sonuç olarak, Tuzla vadisi ekolojik olarak hassas olup, kirletici unsurlar yok edilmediği takdirde doğal hayatın son bulacağı bir
vadidir. Vadilerin şehir ekolojileri açısından başta hava sirkülsayonunu sağlamada ve yeşil alan olarak planlanması durumunda
ekolojik koridor görevi üstlenmede kritik öneme sahip alanlar oldukları düşünüldüğü takdirde Tuzla Vadisi’nin İstanbul için kritik
öneme sahip olduğu görülmektedir.
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4. ÖNERİ
Sentez çıktılarına göre çalışma alanının tamamının “risk altında ve korunması gereken alan” olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Tamamı korunması gereken bu alan ise kendi içinde 3 ana başlık altında ele alınmıştır. Bunlar, koruyarak kullanımın sağlanacağı
alan, mutlak koruma alanı ve rekültivasyon yoluna gidilecek alandır. Koruyarak kullanım kararı alınan alan büyüklüğünün 801
ha olduğu ve tüm alanın %22’sine tekabül ettiği görülürken, mutlak koruma alanının 452 ha ile %13’lük kısıma karşılık geldiği,
rekültivasyon alanının ise 2349 ha ile %65’lik kısıma denk geldiği görülmektedir.

Yapılan sentez çalışmasında alandaki risk kümelenmeleri ve dağılımları irdelenmiş olup öneri kısmında ise risk grupları detay-
landırılarak hangi sebeplerle korunacağı, koruyarak kullanılacağı veya rekültive edileceği üzerinde durulmuştur. Sentezde alt
bölgelere ayrılan alanlara bakıldığında toplamda 10 adet risk grubunun yer aldığı görülmektedir. Söz konusu risk grupları, 
deprem, sıvılaşma, erozyon, heyelan, toprak kirliliği, taşkın-sellenme, su kirliliği, yeraltı suyu seviyesinde azalma, hava kirliliği,
ışık kirliliği ve gürültü kirliliği riskleridir. 
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Bu aşamada numaralandırılmış alanların künyesi ortaya çıkarılmaya çalışılıp alan için alınan kararlara ulaşmak hedeflenmiştir.
Numaralandırılmış alanlardan ilki ile başlanacak olursa, 1 nolu alanın taşıdığı risklerin başında sanayi ve gecekonduların birarada
olmasının neden olduğu hava kirliliği riski gelmektedir. Fonksiyonu sınırlayıcı bir unsur olmamasından mütevellit kuzeye doğru
yapılaşmanın ve sanayi alanının genişleme riski de mevcuttur. Ayrıca deprem riski gecekondulardaki insanları tehdit etmektedir.
Bu sebeple alınan karar koruyarak kullanım olmuştur. Karar uygulama yöntemine bakıldığında ise hava kirliliği riski için sanayinin
resantralizasyonudur. Ayrıca merkezi ısınma sistemi ve doğal gaza geçişin teşvik edileceği, güneş enerjisinin teşvik edileceği bir
ısınma programının olması öngörülmektedir. Konutlarda ısınma ve yakıtı tasarruflu kullanma eğitimleri verilecektir. Ayrıca şehir
ekolojisi açısında hava sirkülasyonunu bozmayacak yerleşim düzeni hazırlanacaktır. Deprem riski için ise gecekondulaşma 
bölgesindeki binalardan karot alınarak depreme dayanıklılıkları ölçülecek, 6306 sayılı kanuna göre gerekli görülen yerlerde 
yenileme yoluna gidilecektir.

2 nolu alanın taşıdığı risklerin hava kirliliği, gürültü kirliliği ve deprem riskleri olduğu görülmektedir. Koruyarak kullanım kararının
alındığı alanda Sabancı Üniversitesi kampüsünün bulunmaktadır. E80 karayoluna sınır olduğu için ve sanayi fonksiyonlarının
da arasında bulunduğu için araçlardan ve fabrikalardan çıkan zararlı partikül maddelerin sirkülasyonu içinde kalmaktadır. Aynı
zamanda karayolundan kaynaklı gürültü kirliliği de mevcuttur. Bu alan hakkında alınmış karar uygulama yöntemine bakıldığında
OSB’den kaynaklı hava kirliliğine OSB resantralizasyonu, E80 karayolundan kaynaklı hava kirliliğine karşı da karayolu boyunca
yeşil koridorun oluşturulması, taşıt motorlarından çıkacak gazları tutacak katalizör kullanma, elektrikli araç kullanımına ve toplu
taşımaya teşvik, transit araçların kent dışından geçmesini sağlama gibi yöntemler belirlenmiştir.

3 nolu alana bakıldığında su ve toprak kirliliği riski ile yeraltı suyu seviyesinde azalma riskinin görülme risklerinin olduğu ve
alınan kararın rekültivasyon olduğu görülmektedir. Çünkü OSB’deki hakim sektör deri, kimya, metal gibi sektörlerdir ve su
çekimi gereken işlemler barındırmaktadırlar. Ayrıca Anadolu yakasındaki en derin kuyuların bu bölgede bulunduğu bilgisinden
hareketle, alanda yeraltı suyu çekimlerinin risk teşkil ettiği sonucuna ulaşılmaktadır. Atık suyun deşarjı sırasında kirli suyun dere
suyuyla karışıp su ve toprağı kirletmesi veya hava kirliliği sebebiyle asit yağışlarının görülme riski; yağmur suyunun, ufalanabilen
iri kum parçacıklarından oluşan Sultanbeyli formasyonunu aşındırıp yeraltı suyuna ve toprağa karışma riski bulunmaktadır.
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Aynı zamanda bu alanda bulunan yeraltı suyu kaynağının hinterlandında Ömerli İçmesuyu Havzası bulunmaktadır. Uzun vadede
kirliliğin Ömerli barajını bile etkilemesi söz konusu olabilecektir. Bu sebeplerle yeraltı suyu akış yönleri haritası da incelenerek
bu alan için rekültivasyon kararı alınmıştır. Hava kirliliğinden kaynaklı su ve toprak kirliliği oluşumunu önlemek maksadıyla
karayolu boyunca yeşil koridor oluşturulması, taşıtların motorlarından çıkan gazları tutacak katalizör kullanımı, elektrikli araç
kullanımına teşvik, toplu taşımaya teşvik, trafik planlaması gibi yöntemler izlenecektir. OSB resantralizasyonu ile yeraltı suyunu
koruma-kullanma dengesi sağlanacaktır.

4 nolu alan, sonradan ağaçlandırma ile orman alanı olarak düzenlenmiş bir alan olup E80 karayolundaki emisyonlar sebebiyle
hava kirliliğinden etkilenme riski taşımaktadır. Ormanlar, barındırdığı ağaç ve bitki topluluklarına göre hava kirliliğine karşı hassas
yapıda olabildikleri gibi aynı zamanda emisyonları absorbe ederek hava kirliliğini de azaltabilmektedirler. Devamlı ve yoğun
araç geçişinin olduğu E80 karayoluna sınır bu alanda, ağaç cinsleri incelenerek gerekli önlemlerin alınmasıyla rekültivasyonun
sağlanması amaçlanmıştır.

5,6,7 ve 8 nolu alanlar öneri kısmında bir bütün olarak ele alınmışlardır çünkü doğal yapı açısından ve alanın tamamının OSB
olması açısından alan bir bütünlük teşkil etmektedir. Alanda görülen riskler su, toprak, hava, ışık ve gürültü kirliliği riskleridir.
Bunlara ek olarak OSB fonksiyonu sebebiyle 3 nolu alandaki gibi yeraltı suyu seviyesinde azalma görülme riski taşımaktadır.
Alanda görülen PM10, SO2, CO gibi maddelerden oluşan hava kirliliği, kuzeydoğudan esen hakim rüzgar ile Tuzla vadisine,
ardından yerleşim alanı ve denize taşınmaktadır. Vadideki doğal yaşamı, yerleşim alanında insan yaşamını, ve deniz ekolojisini
dahi etkileyen bu kirliliğin suya karışması durumunda su ve toprak kirliliğine sebebiyet verme ihtimali vardır. Tıpkı 3 nolu alandaki
gibi bu alanda da OSB’deki sektörlerin su kullanımından kaynaklı yeraltı suyunda azalma görülme riski, atık sulardan kaynaklı
su kirliliği riski mevcuttur. Ayrıca bu alan için TÜBİTAK’ın Marmara Havzası raporunda katı atık sızıntı suyunun görüldüğü 
belirtilmektedir. Her ne kadar geçirimsiz ortam olarak da görülse sızıntıların olduğu tespit edilen bu alanda risk boyutunu 
anlamak için yeraltı suyu akış haritaları incelenmelidir. Bunlara ek olarak vadideki doğal yaşam ile iç içe olan OSB bölgesinin
işletmelerden kaynaklı gürültü ve ışık kirliliğinin vadinin biyolojik yaşamını tehdit etmesi söz konusudur. Ayrıca 2872 sayılı Çevre
Kanunu’nun 9.maddesinde yer alan a bendinde, “Doğal çevreyi oluşturan biyolojik çeşitlilik ile bu çeşitliliği barındıran 
ekosistemin korunması esastır.” kararı kapsamında söz konusu bu alan, deri, kimya, boya, metal gibi kirletici fonksiyonlardan
arındırılıp yalnızca bilgi teknolojilerinin yer aldığı bir alan haline dönüştürülmesi; rekültive edilmesi kararı alınmıştır. Sanayi
alanındaki fabrikalar resantralize edilene kadar fabrikaların bacalarında filtre denetimi yapılacaktır. Soğutucu olarak su kullanımı
varsa ısınan suyun direkt olarak göletlere boşaltılmasının önüne geçilecek, ağır metallerin, endüstriyel atıkların suyla beraber
deşarjı varsa toprağa ve yeraltı suyuna sızıntı olmadan arıtılması sağlanacaktır. 

9 ve 10 nolu alanlarda ise site tipi konut alanlarının yer aldığı,  jeolojik açıdan geçirimsiz bir alan olduğu görülmektedir. İklim
değişikliğinden kaynaklı ani ve aşırı yağışlar durumunda suyun drenajında aksaklıklar yaşanabileceği için taşkın riskinin 
bulunduğu görülmüş olup koruyarak kullanımın sağlanması kararı alınmıştır. İzlenecek yöntem belirlenirken yapılaşmış alan
olması göz önünde bulundurulmuş ve meyilli yolla başta olmak üzere asfaltta biriken suyun geniş ızgara sistemiyle yağmur
suyu toplama hattına bağlanması kararı alınmıştır. Bu şekilde kanalizasyonun suyu drene etme süresi hızlanacak ve taşkın
yaşanma riski düşürülecektir.

11,12,14 ve 15 nolu alan öneride bir bütün olarak ele alınmış olup bu alanlarda görülen risk gruplarına bakıldığında hava, su
ve toprak kirlilikleri riski, taşkın-sellenme riski ve erozyon riskinin mevcut olduğu görülmektedir. Vadi yamaçlarında eğimin
%40’lara çıktığı bu alanda su erozyonundan koruyacak ağaçlık alanın küçük bir alanı kapsaması sebebiyle erozyon görülme
riski mevcuttur. Bunun dışında iklim değişiklikleri sebebiyle yağış rejimlerindeki düzensizlik görülmekte olup ani ve aşırı yağışın
sellenme ve taşkına sebebiyet verme ihtimali bulunmaktadır. Endemik türlere ev sahipliği yapan fundalık alana geçiş bölgesi
olan bu alan ekolojik koridor görevi üstlenmektedir. Kuzeydoğu rüzgarları ile karayolundan gelecek emisyonları filtre etmesi
gerekmektedir. Hava kirliliğinin güneye inmesi ve asit yağışlarına sebebiyet vererek su ve toprağa karışması söz konusudur.
Aynı zamanda bu alanın batı kesiminde katı atık transfer merkezi bulunmaktadır. Katı atık transfer merkezinin kuzeydoğusunda
TÜBİTAK tarafından sızıntı suyunun tespit edildiği belirtilmişti; yeraltı suyu akım haritasına erişilemediği için o sızıntı suyunun
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buradaki çöp toplama merkezinden kaynaklanıp kaynaklanmadığı bilinmemekle beraber bu alandaki ekolojik sistemin oldukça
hassas olduğu bilinmektedir. Dolayısıyla katı atık transfer merkezinden kaynaklı toprağa ve yeraltı suyuna sızmaların yaşanması
ihtimali mevcuttur. Tüm bu risklerin irdelenmesinin sonucu olarak söz konusu bölge için rekültivasyon kararı alınmıştır. İzlenecek
yöntem olarak, sanayideki fabrikaların resantralizasyonu, resantralize edilene kadar filtre takma denetimi ile hava kirliliğine
çözüm sağlanacaktır. Atık suların ve sızıntı suların dere suyuna karışması riski dikkate alınarak su ve toprak kirliliğinin önüne
geçilecektir. Biyolojik onarım, ağaçlandırma yapılarak erozyon ve taşkından etkilenme riski düşürülecektir.

13 nolu alanda ise bir orman varlığı söz konusudur. Toprak yapısının gevşek olması ve su erozyonu riskinin mevcut olmasından
dolayı bu alanda risk grubu olarak erozyon riski belirlenmiştir. Eğimin %40’lara çıktığı bu alanda ağaçlar ile beraber erozyonu
azaltıcı olması için çayırlandırma öngörülmüştür. 

16,17 ve 18 nolu alanlar, fundalık alanın başladığı ve Pendik’e doğru uzanan; endemik türlerin yaşadığı alana dahil olan bir
bölgedir. 16 nolu alan için bakıldığında, tıpkı 13 nolu alandaki gibi erozyon görülme riski mevcuttur çünkü eğim burada da
%30-40 aralığında ve toprak yapısı gevşek yapıda kireçsiz kahverengi orman toprağıdır. Dolayısıyla bu alanda rekültivasyon

kararı alınmıştır. Mevcut bitki dokusu incelenerek endemik türlerin yaşam ortamına da zarar gelmeyecek şekilde ağaçlandırma
yapılarak sıhhileştirme gerçekleştirilecektir. 

17 nolu alanda dikkati çeken faktörler, eğiminin %20-30’larda olması ve alüvyon zemin yapısına sahip olmasıdır. Alüvyon olması
sebebiyle geçirimli ortam vasfı taşıyan bu alanda, şiddetli yağışlarda toprağın suya doyması ve heyelana uğraması riski bulun-
maktadır. Rekültivasyon kararı alınan bu alanda da tıpkı 16 nolu alanda izlenecek yöntem gibi endemik türler  ve diğer canlı
türleri dikkate alınarak ağaçlandırma düzeni oluşturulacaktır. Bu sayede 16 ve 17 nolu alanlarda hem ana riskler ortadan kalkmış
olacak hem de karayolları ve ısınmada kullanılan yakıtlardan kaynaklı hava kirliliği absorbe edilmiş olacaktır. 

16 ile 17 nolu alanın etrafını çevreleyen 18 nolu alan incelendiğinde; su kirliliği ve toprak kirliliği riski gibi iki riskin olduğu
görülmektedir. Bu alanda kadıköy acı çiğdemi ve kızıl sırtlı örümcek kuşu gibi  2 endemik ve başka canlı türleri yaşamaktadır.
Günümüze yerleşim veya sanayi alanı olarak olmamasının  sebebi askeri alan olmasından kaynaklıdır. Ekolojik koridorun bir
parçası olan 18 nolu alan kuzeyden gelen kirli havadan etkilenme riski taşımaktadır. Ayrıca atık suların dereye karışmasından
doğacak su kirliliği riskiyle karşı karşıyadır. Mutlak koruma alanı olarak belirlenen bu alan için 16 ve 17 nolu alandaki gibi endemik
türleri etkilemeyecek ve hava kirliliğini giderecek şekilde ağaçlandırma çalışması yapılmalıdır. Sıhhileştirme çalışması ile hava
koridoru oluşturularak yerleşim alanına ve denize kirli havanın ulaşmasının önüne geçilebilir.

19 nolu alan diğer bölgelenmiş alanlara oranla daha küçük bir alandır. Bu alanı etrafından ayıran özelliklerin başında geçirimsiz
toprak yapısına sahip olması gelmektedir. İri kum taneleri içeren Sultanbeyli formasyonu görülen bu alan, kuzeyde başlayıp
dere boyunca ilerlemektedir; herhangi bir sellenmeyi veya su taşkınını drene etme kapasitesine sahip değildir. Dolayısıyla bu
alandan güneye devam eden sel suyu daha da şiddetlenerek ilerleyecektir. Bu sebeplerden dolayı bu alanda rekültivasyon
kararı alınmıştır. Biyolojik onarım yolu izlenerek suyu hızlı emen ve sel geldiğinde tampon görevi görebilecek bitkilerin dikimi
yapılmalıdır.

20 nolu alan ele alındığında, su ve toprak kirliliği riskleriyle karşı karşıya olduğu görülmektedir. Zemin yumrulu kireçtaşıdır ve
geçirimli yapıdadır. OSB deşarjlarının dere suyuna verilmesi riski, kanalizasyon sularının dere suyuyla karışması riski, E5 kaynaklı
emisyonlardan ve yerleşim alanlarındaki ısınma için kullanılan yakıt cinslerinden oluşan hava kirliliğinin, suya karışma riskinden
dolayı su ve toprak kirliliği riski mevcuttur. Ayrıca geçirimli yapıdan dolayı suya karışan atıkların yer altına infiltre olarak yeraltı
suyunu da kirletmesi riski bulunmaktadır. Yine E5 karayolundan kaynaklı gürültü kirliliği riski mevcuttur. Hassas ekolojiye sahip
vadinin kuzeyindeki yaşam alanı için gürültüyü kaynağında yok etmek gerekmektedir. Bütün bu riskler sebebiyle alan rekültive
edilecek alan olarak belirlenmiştir. Biyolojik onarımın izleneceği alanda, toprak ve su kirliliğini önlemek için suyun BOİ’si ölçüle-
cektir. 2872 Sayılı Çevre Kanunu 8.maddede “Her türlü atık ve artığı, çevreye zarar verecek şekilde, ilgili yönetmeliklerde belir-
lenen standartlara ve yöntemlere aykırı olarak doğrudan ve dolaylı biçimde alıcı ortama vermek, depolamak, taşımak,
uzaklaştırmak ve benzeri faaliyetlerde bulunmak yasaktır.” kararından yola çıkılarak atık suların dereye karışmaması için

05 - 06 Şubat 2020 İstanbul Kongre Merkezi166

      

 iSTANBULTANBUL SENiN

     

 

     

 

     

 

k13-158-169:bu-kitap-25.3x19.6  18.06.2020  15:03  Page 9



denetleme planı yapılmalıdır. Hava kirliliğini önlemek amacıyla E5 karayolu da yol boyu yeşil koridor olacak şekilde düzen-
lenecektir. Yeşil koridor aynı zamanda gürültü kirliliğine de çözüm olacaktır. 

21 ve 22 nolu alanlarda görülen riskler aynıdır; deprem, sıvılaşma, hava kirliliği ve gürültü kirliliği riskleri şeklindedir. 21 nolu
alanda askeri lojman ve askeri havalimanı bulunurken 22 nolu alanda şahıs mülkiyetindeki yerleşim alanları bulunmaktadır. 21
nolu alanda jeolojik yapı elde parçalanabilen iri kum tanelerinden oluşan Sultanbeyli formasyonu ve alüvyon alanlar iken 22
nolu alanda suya doygun killi balçık şeklinde bir formasyon olan Kuşdili formasyonu görülmektedir. Ayrıca 22 nolu alanda
sıvılaşma riski taşıyan tabaka kalınlığı 0-50 metre arasında değişkenlik göstermektedir. E5 karayoluna sınır oldukları için her iki
alanda da gürültü kirliliği riski, karayolundan geçen araçlardan dolayı oluşan emisyon ve yerleşim alanında kullanılan yakıt
cinsinden kaynaklı hava kirliliği riski bulunmaktadır. Dolayısıyla her iki alan da koruyarak kullanılacak alan olarak belirlenmiştir.
Deprem ve sıvılaşma riskine karşı bu alanlar için yapılmış 1/5000 NİP’lerdeki zemin etütleri incelenecek, 20 yıldan eski binalardan
karot alınarak depreme dayanıklılıkları ölçülecektir. 6306 Sayılı kanuna göre gerekli görüldüğü takdirde binalarda tahliye, yeniden
inşa etme veya güçlendirme işlemi uygulanmalıdır. Hava kirliliği hususunda 2 önlem önerilmektedir. Önlemlerden ilki, OSB 
kaynaklı kirliliğe karşı olup OSB resantralizasyonu ve vadinin ağaçlandırılması şeklindedir. İkincisi E5 kaynaklı kirlilik olup E80
karayolundaki gibi E5’ten geçen araçlar da denetleme ve trafik planlaması ile çözümlenecektir. Yerleşim alanlarından kaynaklı
hava kirliliği için şehir ekolojisi açısından rüzgar sirkülasyonunun bozulmadan sağlandığı bir yapılaşma düzeni oluşturmalı,
merkezi ısıtma, doğalgaz ve güneş enerjisi teşvik edilmelidir. 

23 nolu alan içerisinde 2. derece doğal sit alanı olduğu ve deprem, sıvılaşma, hava kirliliği, su kirliliği, gürültü kirliliği riskleriyle
karşı karşıya olduğu görülmektedir. Bu alanda 17. yy’dan beri bilinen meşhur İçmeler şifalı suları bulunmaktadır. Fakat aynı 
zamanda  bu alanda konut ve tersane yan sanayi bulunmaktadır. Deprem ve sıvılaşma riskinin en yüksek olduğu bölgelerden
biri olması sebebiyle, su, hava, gürültü kirliliklerine neden olan tersane yan sanayi fonksiyonları barındırması sebebiyle bu
alanda rekültivasyon önerilmektedir. İzlenecek yöntem olarak tersane yan sanayinin ve konut alanlarının resantralizasyonunun
gerçekleştirilmesi kararı alınmıştır. Şahıs mülkiyetinde bulunan bu alanlardaki resantralizasyon işleminde 6306 sayılı kanun
gereğince uygulamalar yapılabilir. Böylelikle depremde hasar görme, çevreye zarar verme ve sıvılaşma riskleri ortadan kaldırılmış
olacaktır. Resantralizasyon ile su kirliliği riski de düşecektir. Ayrıca E5 karayolu ve Marmaray tren hattından kaynaklı partikül
maddelerin hava kirliliğine hatta suya karışıp su kirliliğine sebep olmaması açısından yeşil koridor sistemi ile çözümleme yoluna
gidilecektir. 

24 nolu alan 1. derece doğal sit alanı olan Kamil Abduş lagün gölünü kapsamaktadır. Su, hava, ışık ve gürültü kirliliği risklerinin
mevcut olduğu görülmektedir. Marmara denizi suyundaki kirlilikten etkilenen gölde 111 çeşit kuş türü gözlemlenmiş olup  
buradaki doğal yaşamın kuzeybatı bitişiğinde tersanenin bulunması ve doğu bitişiğinde ileri biyolojik atık su arıtma tesisinin
bulunması sebebiyle tehdit altında olduğu sonucu ortaya çıkmaktadır. Göldeki su derinliği ve sudaki Oₔ miktarı azaldığı için
canlı yaşam da azalmaktadır ve göl distrofik bir göl haline doğru sürüklenmektedir. Kuş göç yolları üzerinde olan bu göldeki 
sıhhileştirme çalışmaları, kritik öneme sahiptir çünkü gölün hinterlandında havalimanı bulunmaktadır. Rekültivasyon kararı 
alınan 24 nolu alan için izlenen yöntemlerin havalimanı fonksiyonu ve kuş göçlerinin ilişkisini dikkate alınarak şekillendirilmesi
gerekmektedir. Göl suyundaki kirliliğin giderilmesi için göl suyunda BOİ ölçümü yapılacak, sıhhileştirme işlemleri başlatılacaktır.
Aynı zamanda 25 nolu alanda bahsi geçecek olan tersanelerin resantralizasyonu sağlanacaktır. Ramsar Sözleşmesi’nde geçen
“sulak alanlara ve sulak alanları besleyen tüm sulara evsel ve endüstriyel sular verilemez.” şartından hareketle, kapasitesinden
fazla çalışan atık su arıtma tesisinin, resantralize edildiği yer olarak ekolojik olarak hassas olmayan bir bölge seçilecek, daha
fazla kapasite ile kurulması sağlanacaktır. Koruma Kurulunun 1.derece doğal sit alanları ile ilgili 728 No’lu ilke kararlarının 
9.maddesinde, doğal sit alanlarının korunması için bilgi verici levhaların yer alması gerektiği yazdığından sıhhileştirme yapılırken
bu husus da göz önünde bulundurulmalıdır. 

25 nolu alan, deprem, sıvılaşma, gürültü ve ışık kirliliği mevcut olduğu görülmektedir. Zemin yapısı alüvyon ve eski plaj birikintisi
olan bu alanda sıvılaşma riski mevcuttur. Tersane dolayısıyla ışık, ses, hava ve gürültü kirlilikleri de mevcut olan ve lagün gölüne
sınır olması sebebiyle gölün ekolojisini bozan bu alan için rekültivasyon kararı alınmıştır. İzlenecek yöntem ise tersanelerin   
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resantralizasyonudur.

Sonuç olarak öneri aşamasında, ekolojik olarak tahribata uğramış Tuzla vadisinin, gerekli müdahalelerle ekolojik dengeye 
kavuşturulması hedeflenmektedir. Tarihi geçmişi, göçten önceki vaziyeti, endemik türlerin yaşadığı alanların varlığı ve nadir
görülen lagün gölü dikkate alınarak doğallığını koruyan ve kente ekolojik koridor olarak destek sağlayan bir vadi olarak geleceğe
taşınması hedeflenmelidir. 
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Özet
Antik Çağlardan günümüze insanoğlunun farklı amaçlar için planlayıp tasarladığı özel bahçeler, korular, agora, forum, 
hipodromlar, vb. alanlar yaşam alanlarından daha etkin yararlanmak için düzenlenmiştir. Farklı dönemlerde mekânın kimliğine
uygun olarak biçimlenen, binalar dışındaki bu tür alanlar günümüzde kentsel açık ve yeşil alanlar olarak tanımlanmaktadır.
Kentlere, ekolojik, rekreasyonel, toplumsal, vb. katkı sağlayan açık ve yeşil alanların bu işlevlerinin sürdürülebilirliği ve sürekliliği
bir sistem oluşturacak biçimde planlanmasına bağlıdır. Açık ve yeşil alanların kentin ana yeşil alan iskeletini oluşturacak, aynı
zamanda iklimsel konfor sağlayacak bir düzen içinde planlanması, kent dışındaki ve içindeki uygun alanların birbiriyle 
bağlantılılıklarının sağlanması ve özellikle kent içindeki farklı ekosistemler arasındaki işleyişlerdeki süreklilikler beraberinde
kentsel yaşam konforunu artırmaktadır.
Ülkemizdeki açık ve yeşil alan planlamasına ilişkin sürecin işlerliğinde bazı sıkıntılar bulunmaktadır. Mekânsal planlara entegre
edilebilecek ya da eşgüdümlü olarak açık ve yeşil alan planlamasının yapıldığı mekânsal plan kademelenmesi ülkemizde söz
konusu değildir.  İmar mevzuatında açık ve yeşil alanlara ilişkin sınıflandırmanın yol açtığı çelişkili ifadeler farklı ölçeklerdeki
uygulamalarda bazı sorunlara neden olmaktadır. Mevzuatta ortaya konan standartlar, açık ve yeşil alanların sadece rekreasyonel
işlevini öne çıkartmakta; uygulamada çoğu zaman bu standartlar sağlanamamaktadır. Merkezi ve yerel yönetimlerde açık ve
yeşil alanlar ve mekânsal planlamaya ilişkin yetkili birimler eşgüdümlü olarak çalışmamaktadır. Dolayısıyla mekânsal plan
kademelenmesi ve yasal-yönetsel çerçevedeki durum açık ve yeşil alan sistemi oluşturmak için yeterli altlıkları sunamamakta;
açık ve yeşil alanların parçacıl politikayla ele alınmasına neden olmaktadır.
Bu çalışmada, ülkemizde kentsel açık ve yeşil alan planlamasının sistemsel bir yaklaşımla ortaya konabilmesi için farklı ölçekli
kentlerde uygulanabilecek bir rehber önerisi geliştirilmiştir. Rehber önerisi “açık ve yeşil alan stratejilerinin kent karakterine
göre değerlendirilmesi”, “kentleşme seviyesinin (kentsel yoğunluk) tanımlanması”, “açık ve yeşil alan sınıflandırmasının yeniden
tanımlanması”, “açık ve yeşil alanlara ilişkin öneri standartlar” ve “yönetsel yapının yeniden ele alınması” şeklinde tanımlanmıştır.
Her bir aşamaya ilişkin gerekçeler ve değerlendirmeler ortaya konularak bazı öneriler getirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Doğal ve kültürel peyzaj, açık ve yeşil alan planlaması, mekânsal planlama, sistem yaklaşımı, rehber.

“CHARACTER/DENSITY/STANDARD/ ADMINISTRATIVE STRUCTURE” APPROACH 
IN URBAN OPEN AND GREEN SPACE PLANNING

Abstract
Special gardens, groves, agora, forums, hippodromes, etc., which have been planned and designed by mankind for different
purposes since ancient times, have been arranged in order to make more effective use of living spaces. These areas, which
were formed according to the identity of the space in different periods and outside the buildings, are today defined as urban
open and green spaces. The sustainability and continuity of these functions of the open and green spaces contributing to cities
in terms of ecological, recreational, social, etc. depend on the planning by constructing a system. Planning of open and green
spaces in an order that will constitute the main green space skeleton of the city and at the same time providing climatic
comfort, ensuring the interconnection of the appropriate areas in and out of the city and especially the continuity in the 
functioning of different ecosystems in the city increase the comfort of urban life.
There are some problems in the operability of open and green space planning process in Turkey. Spatial planning hierarchy,
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which can be integrated to spatial plans or coordinated open and green space planning is not in question in our country. The
contradictory statements caused by the classification of open and green spaces in the zoning legislation bring about some
problems in the applications of different scales. The standards set out in the legislation emphasize only the recreational function
of open and green spaces; in practice, these standards are often not met. In central and local administrations, the competent
bodies for open and green spaces and spatial planning do not work in coordination. Therefore, the spatial planning hierarchy
and the situation in the legal-administrative framework cannot provide enough base to create an open and green space
system; it causes open and green spaces to be handled by partitive policy.
In this study, a guideline proposal that can be applied in different scaled cities has been developed in order to reveal the urban
open and green space planning in Turkey with a systematic approach. The guideline proposal was defined as evaluating open
and green space strategies according to the urban character, defining the degree of urbanization (urban density), redefining
the open and green space classification, reconsidering the standards and administrative structure for open and green spaces.
Reasons and assessments for each stage have been put forward and some suggestions have been made.

Keywords: Natural and cultural landscape, open and green space planning, spatial planning, system approach, guideline.

1. GİRİŞ
Peyzaj, farklı ekosistemlerin bir araya gelmesi ile oluşan, homojen ya da heterojen nitelikli olabilen coğrafik ve/veya ekolojik
bir mekan olarak tanımlanabilir. Başka bir deyişle, yerel ekosistemlerin ya da alan kullanımların benzer şekilde kilometrelerce
tekrarlandığı bir mozaiktir (Forman, 1995). Çok boyutlu, dinamik ve farklı ölçeklere göre tanımlanabilen bir kavram olan peyzaj,
canlı ve/veya cansız bileşenler ve bu bileşenlerin birbiriyle olan etkileşimin incelendiği ekoloji kavramı ile iç içedir. Dolayısıyla,
bir yerden, bir coğrafi bölgeden ya da arazi örtüsü mozaiğinden daha fazla şeyi ifade etmektedir (Farina, 2012). 

Peyzaj, bileşen ve bileşenler arası ilişkiyle bir biyosistemi ifade etmektedir. Dolayısıyla peyzajın içyapısı ve işlevleri onu enerji,
materyal ve bilgi alışverişiyle diğer coğrafi bölgelerle bağlantısının sağlandığı açık bir sistem yapmaktadır (Farina, 2012). Peyzajı
oluşturan/var eden, su, toprak, iklim, jeoloji, jeomorfoloji, insan aktiviteleri (alan kullanımı), vb. tüm doğal ve sosyokültürel 
dinamikler ve aralarındaki etkileşimler farklı alt sistemleri meydana getirmektedir. Sistemin işlerliği, alt sistemlerin de birbiriyle
uyumlu olmasına bağlıdır. İnsanoğlunun peyzajı ve alt sistemleri biçimlendirme süreci, toplayıcılık ve avcılıkla başlayıp, tarım
ve sanayi devrimi süreçleri ile kentleşmenin farklı aşamalarına doğru hızla yol almaktadır. Özellikle kentsel sistemler içinde yer
alan açık ve yeşil alan biyosistemi de insan konforuna hizmet eden ve insanın doğa ile bağlantılarının sürdürülebilmesini sağlayan
alt sistemlerden birisidir. Benzer şekilde Deng et al., (2008), kentsel ekosistemin bir alt sistemi olarak açık ve yeşil alan ağının,
kentsel çevre kalitesinin artması ve kentin görünümünün iyileştirilmesi ve kentsel ekolojik yapının kontrol edilmesinde baskın
bir rol oynadığını belirtmektedir.

En geniş tanımıyla açık ve yeşil alanlar, binalar / kapalı mekanlar dışında kalan tüm alanları ifade etmektedir (Akıncı, 1981).
Örneğin, kıyı alanları, ormanlar, mezarlıklar, ev bahçeleri, meydanlar, tarım alanları, katı atık depolama alanları, hayvanat
bahçeleri, golf sahaları, geçici toplanma alanları, sulak alanlar, fidanlıklar, maden sahaları, mahalle parkları vb. tüm donanımlar
açık ve yeşil alan tanımına girmektedir. Rakhshandehroo, ve Yusof (2014)’e göre, kentsel açık ve yeşil alanlar, doğal ya da yarı
doğal ekosistemlerin insan etkisiyle dönüştüğü kentsel alanlardır. 

Tanım gereği çok geniş bir ölçeğe sahip açık ve yeşil alanların bir sistem oluşturacak biçimde planlanması, açık ve yeşil alanların
kentsel ya da kırsal peyzaja olan ekolojik, rekreasyonel, doğal afete yönelik, vb. faydalarını yerine getirmesi bakımından önem
taşımaktadır. Açık ve yeşil alan sisteminin oluşturulması, bu alanların niteliği ve niceliğinin planlanacak kentin gereksinimlerine
karşılık vermesi, uygun yer seçiminin yapılması ve birbiriyle bağlantılılık durumunun sağlanmasıyla mümkündür. 

Avrupa Birliği ve Dünya Sağlık Örgütü gibi uluslararası oluşumlar ve pek çok ülke açık ve yeşil alan planlanmasına ilişkin bazı
standartlar ve stratejiler ortaya koymuştur. Örneğin, Avrupa Birliği 26 m2/kişi, Dünya Sağlık Örgütü 9 m2/kişi ve Birleşmiş
Milletler 30 m2/kişi açık ve yeşil alan standardı öngörmüştür (Khalil, 2014). Kenti sarmalayarak sorunlu kentsel gelişmeyi 
engelleyen yeşil kuşak çalışmaları (Ateş, 1985) özellikle Avrupa’da bir açık ve yeşil alan stratejisi olarak pek çok ülkede 
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benimsenmiştir. Howard’ın Bahçe Kent modelindeki uygulamaları yeşil kuşağın ilk örneği olmakla birlikte, Londra Yeşil Kuşak
Planları,  Frankfurt Yeşil Kuşak Planı ve 1970’lerde planlanan Münih Planı diğer önemli örnekler arasında yer almaktadır. Bölgesel
ölçekte kentleri birbirine bağlayan yeşil kalp stratejisi (Öztürk, 2004), Hollanda’da Amsterdam, Utrecht, Rotterdam ve Lahey
kentlerindeki açık ve yeşil alanları birbirine bağlayarak bir sistem oluşturmaktadır (Greenbelt, 2018). Diğer yandan, 
Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da 5 parmaktan oluşan bir eli andıran “Finger Plan” ile yerleşim alanları ve ulaşım ağının
açık ve yeşil alan sistemiyle bütünleşmekte; kentsel alanlar doğrusal koridorlarla sınırlandırılmaktadır (Urban Institute Ireland,
2008). Hatta Almanya Yeşil Kuşak ve Yeşil Kama çalışmalarının yanı sıra, peyzaj planlama çalışmalarını mekansal plan 
kademelenmesiyle bütünleştirmekte; peyzaj planlama çalışmalarının çıktıları mekansal planlara yön vermektedir. Alt ölçekteki
açık ve yeşil alan planlama çalışmalarında ise peyzaj planlama temelli bir yöntem olan Biyotop Alan Faktörü yaklaşımı kullanılarak
kentsel alanlardaki bitki örtüsü varlığını hem nicelik hem de nitelik bağlamında koruma ve geliştirmeyi hedeflemektedir. Bu
bağlamda kentlerde, sert yüzey - bitkisel yüzey dengesi sağlanmaktadır (Giseke & Richard, 1990; Kazmierczak & Carter, 2010).
Bunun yanı sıra Çin’in Sünger Kent (Sponge City) programıyla oluşturulacak açık ve yeşil alan sistemiyle yağmur sularının geri
dönüştürülmesi hedeflenmektedir (Xia et al., 2017). Benzer şekilde 11 Avrupa Birliği ülkesinin yürüttüğü GREEN SURGE 
projesinin amaçlarından biri de, bir planlama kavramı olarak kentsel yeşil altyapının geliştirilmesi ve yerel koşullara 
uyarlanmasıyla kentin ekolojik sürdürülebilirliğini sağlamak olduğu belirtilmektedir. Bu hedeflerle açık ve yeşil alanlar bir sistem
oluşturarak çok işlevli hale gelmektedir (Pauleit et al., 2019). Sonuçta, 1980 öncesi park ve rekreasyon planlaması temelli,
1980’lerde açık alan planlaması temelli, 1900’lerde yeşil yollar ve açık alan planlaması temelli ilerleyen süreçte, 2000’li yıllara
gelindiğinde yeşil altyapı stratejileriyle (Randolph, 2004), açık ve yeşil alan sistemi planlanmasına çok boyutlu bir biçimde ele
alınmasının gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Hatta geleneksel yeşil alan ağı çalışmalarına bakıldığında kentin iç dinamiklerine
odaklanmakta; ancak, bir ekosistemin bir parçası olarak, şehirler çevresindeki dağlar, ormanlar, diğer kentler, tarım arazileri,
yerüstü su kaynakları ve hatta çöllerle yakından ilişkili olduğu görülmektedir. Dolayısıyla, kentin çevresinde faaliyet gösteren
diğer ekosistemler sürekli olarak kentin ekolojik ortamını da etkilemektedir (Ren et al., 2011). Bu durumda açık ve yeşil alan
sistemi planlanması yapılırken, kentin bağlı bulunduğu ekosistemlerle, kentin karakteristik yapısıyla, kentteki yerleşim 
yoğunluğunun mekansal dağılımıyla, demografik yapıyla, afet riskiyle, vb. pek çok bileşenle olan ilişkisinin bütüncül (holistik)
bir yaklaşımla değerlendirilmesi önem arz etmektedir. Sonuçta, peyzajın kapsamı içerisinde yer alan kentsel ekosistemlerin
daha sürdürülebilir hale gelmesi, doğa ile uyumlu bir kentleşmenin gerçekleşmesi, peyzajın sağlıklı sistem özelliğini alt 
sistemlerdeki uyumlu bütünleşme sayesinde devam ettirmesi, açık ve yeşil alanların doğru ve etkili bir biçimde planlanmasından
geçmektedir.

Avrupa Kentsel Şartı (1992)’nda, yeşil alanlar, “doğanın korunması, peyzaj planlaması; yörenin hava kalitesi ve iklimine katkıda
bulunan önemli etmenler” şeklinde tanımlanmaktadır. Parma’da yapılan Çevre ve Sağlık Konferansı (2010)’nda (At the Fifth
Ministerial Conference on Environment and Health) hedeflerden biri de 2020 yılına kadar her çocuğun yürüyüp, oyun oynaya-
bileceği yeşil alanlara erişebilmesi yer almaktadır. Avrupa Komisyonu ise, 2020 yılına kadar açık ve yeşil alanlara ilişkin çalış-
malarla bozulmuş ekosistemlerin %15’ini geri kazanmayı amaçlamaktadır (Avrupa Komisyonu, 2016). Ülkemizde ise 11.
Kalkınma Planının (2019-2023) “şehirleşme” hedef ve politikaları arasında “yeşil alan miktarının arttırılması, kentsel yeşil alan
standartlarını yükseltmek, açık ve yeşil alanların erişim ve güvenliğini arttırmak” yer almaktadır.  

Çalışmada bu doğrultuda ülkemizdeki farklı doğal ve kültürel peyzaj özelliklerine sahip kentlerin bu özellikleriyle uyumlu açık
ve yeşil alan sistemi planlamasına ilişkin bir rehber önerisi geliştirilmiştir. Rehber oluşturulurken ülkemizdeki açık ve yeşil alan
tanımına, sınıflandırılmasına, ekolojik, rekreasyonel ve afete yönelik standartların ortaya konmasına ve bu alanlarda yetkili
merkezi ve yerel yönetim yapısı, imar mevzuatı, mekansal planlama kademelenmesine ilişkin bazı öneriler getirilmiş; kentin
karakteristik özellikleri ve kentleşme derecesine ilişkin stratejiler geliştirilmiş ve beş başlık altında toplanmıştır.

2. MATERYAL VE YÖNTEM
Çalışmanın materyalini tarihi süreç içinde gerçekleştirilmiş olan 1980 öncesi park ve rekreasyon planlaması temelli, 1980’lerde
açık alan planlaması temelli, 1900’lerde yeşil yollar ve açık alan planlaması 2000’li yıllara gelindiğinde yeşil alt yapı stratejilerine
ilişkin literatür taramaları ve örnekler oluşturmaktadır.
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Çalışmanın yöntemi, kentsel açık ve yeşil alan planlamasının sistemsel bir yaklaşımla ortaya konabilmesi için farklı ölçekli
kentlerde uygulanabilecek bir rehber önerisi geliştirmek amacıyla 5 aşamalı olarak geliştirilmiştir. İlk olarak “açık ve yeşil alan
stratejilerinin kent karakterine göre değerlendirilmesi” üzerinde durulmuş kenti biçimlendiren peyzaj karakterinin bileşenlerine
değinilmiştir. İkinci olarak “kentleşme seviyesinin (kentsel yoğunluk) tanımlanması”nın nasıl yapılacağı üzerinde durulmuştur.
Üçüncü olarak “açık ve yeşil alan sınıflandırmasının yeniden tanımlanması” gerektiği üzerinde durulmuş, buna ilişkin mevcut
yönetmelik ve yasal yapıdan yola çıkılarak bazı öneriler getirilmiştir. Dördünce ve son aşamada ise “açık ve yeşil alanlara ilişkin
öneri standartlar” getirilerek, “yönetsel yapının yeniden ele alınması”na ilişkin bazı öneriler getirilmiştir. Yöntem belirtilen bu
beş aşamanın bütünleştirilmesi üzerine yoğunlaşmıştır.

3. BULGULAR
Ülkemizde kentsel açık ve yeşil alanlarla ilgili standart ve uygulamaların yer aldığı esas yasal düzenleme 29030 sayılı 14.06.2014
tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği (MPYY)’dir. Ancak bu yasal düzenleme açık ve yeşil
alanları, tanım, sınıflandırma ve standartlar bakımından bütüncül bir biçimde ele almamaktadır. Yönetmelikte park, çocuk
bahçesi vb. kullanımlar kavramsal açıdan farklı tanımlamalara sahip ‘açık alan’, ve ‘açık ve yeşil alan’ kavramları birbiri yerine
kullanılmakta; ‘yeşil alan’ kavramından ayrı bir kavram gibi söz edilebilmektedir (Madde 5, 9, 23, 24, 26). Bu da bir kavram 
karmaşasına yol açmaktadır. Öte yandan, MPYY EK-1e Detay Kataloğunda çevre düzeni planları, nazım ve uygulama imar 
planlarının lejantında yer alacak açık ve yeşil alan tipolojilerine yer verilmiştir. Benzer şekilde, MPYY EK-2 Tablosunda da açık ve
yeşil alan tipolojileri bulunmaktadır. Ancak MPYY kapsamındaki Detay Kataloğu ve EK-2 Tablosundaki açık ve yeşil alan tipolojileri
birbiriyle uyuşmamaktadır.  Örneğin, Detay Kataloğunda uygulama imar planı için tanımlanan “Bakı ve Seyir Terası” tipolojisi,
EK-2 Tabloda yer almamaktadır. Bunun yanı sıra, ilgili Yönetmelik “Ağaçlandırılacak Alan” ve “Korunacak Bahçe” gibi kavramsal
olarak neyi tanımladığı net olmayan açık ve yeşil alan tipolojilerini de içermektedir. 

MPYY’ne ilişkin diğer bir sorun da EK-2 Tablosunda yer alan standartlara ilişkindir. Buna göre ilçe sınırları dahilinde yapılan plan-
lamalarda; çocuk bahçesi, park, meydan, semt spor alanı, botanik parkı, mesire yeri ve rekreasyon için 10m2/kişi, il sınırları
dahilinde yapılan planlamalarda; hipodrom, fuar, panayır ve festival alanı, ağaçlandırılacak alan, kent ormanı, hayvanat bahçesi
için 5m2/kişi standardı getirilmiştir. Bu bağlamda farklı nüfus büyüklüğüne sahip kentler için il ve ilçe bağlamında tek bir standart
ortaya konmuştur. TÜİK (2020) verilerine göre İstanbul’un 2018 yılı nüfusu 15 milyonu aşmış durumdadır. Bayburt ilinin nüfusu
ise 2018 yılı itibariyle yaklaşık 82 bine ulaşmıştır. Hatta İstanbul’un Küçükçekmece ilçesindeki Atakent Mahallesi’nin 2018 yılı
nüfusu (yaklaşık 95 bin) bile Bayburt ilinin nüfusundan büyüktür. Ülkemizdeki nüfus bakımından en büyük ve en küçük illeri
arasındaki böylesine büyük bir fark, açık ve yeşil alanlara ilişkin belirlenecek standartlarda farklı yaklaşımların gerekliliğini ortaya
çıkartmaktadır. Çünkü bu iki kenttin nüfusları arasındaki uçurum farklı alt ve üst yapı gereksinimlerini ortaya çıkartmakta ve
kentin mekansal ve sektörel desenini etkilemektedir. Diğer bir örnek olarak, TÜİK (2020) verilerine göre Mersin (yaklaşık 1,7
milyon) ve Kocaeli (yaklaşık 1,8 milyon) nispeten birbirine yakın nüfus büyüklüğüne sahip iki kenttir. Ancak Kocaeli bir sanayi
kentiyken, Mersin bir tarım kentidir. Dolayısıyla farklı sektörel yapılanmanın kent üzerindeki etkileri de farklı olacaktır. Bu durum
açık ve yeşil alan gereksinimini de etkileyecektir. Burada kentin karakteristik özelliği ve nüfusun yoğunlaştığı alanlar açık ve yeşil
alan planlamasında belirleyici olmaktadır.  Sonuçta kentlerde nüfus ve sektörel dağılım doğal ve kültürel peyzaj özelliklerine
göre şekillenmekte ve heterojen bir yapı oluşturmaktadır. Bu da kentin merkezinden çepere doğru bir farklılaşmayı ortaya
çıkartmakta ve açık ve yeşil alan gereksinimini arttırmakta ya da azaltmaktadır.  Dahası il ve ilçeler kapsamında oluşturulan bu
standartlar açık ve yeşil alanların sadece rekreasyonel işlevini ortaya çıkartmakta, tampon bölge oluşturma, iklimi düzenleme,
kentsel büyümeyi yönlendirme, afet sırası ve sonrasında toplanma ve barınma alanı sağlama gibi pek çok farklı işlevleri değer-
lendirilmemektedir. Ayrıca açık ve yeşil alanların fonksiyonel olması nerede konumlandırıldığına, niteliğine, niceliğine ve birbiriyle
olan mekansal/fiziksel ilişkilerine bağlıdır. MPYY EK-2 Tablo’sunda yer alan ve buna ek olarak madde 12’de çocuk bahçesi, oyun
alanı, açık semt spor alanına yaya olarak 500 m erişim mesafesi standartlarıyla bütüncül bir fonksiyonelliğin sağlanması oldukça
zordur. 

Ülkemizdeki açık ve yeşil alanlarla ilgili bir diğer sorun ise yönetimsel temellidir. Çünkü açık ve yeşil alanlarla ilgili çok sayıda
kurum/birim yetkilidir. Örneğin Tarım ve Orman Bakanlığı ormanlarla, mera, yaylak, kışlak ve kamuya ait otlak ve çayırlarla ve
tarım alanlarıyla ilgili düzenlemelerde, Kültür ve Turizm Bakanlığı korunması gereken kültür ve tabiat varlıkları ile ilgili hususların

05 - 06 Şubat 2020 İstanbul Kongre Merkezi 173

      

  iSTANBULTANBUL

     

  L YEŞiL ALANLAR ÇALI

     

  IŞTAYITAYI

     

  

     

  

     

  

k14-170-186:bu-kitap-25.3x19.6  18.06.2020  15:04  Page 4



düzenlenmesinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı milli park, tabiat parkı, tabiat anıtı ve tabiatı koruma alanları ile ilgili düzen-
lemelerde yetkilidir ve bu kurumlar arasında mekansal planlama ve yetki bağlamında koordinasyon sağlanamamaktadır. Merkezi
yönetim ile yerel yönetimler (büyükşehir belediyeleri, belediyeler, il özel idareleri) arasında da benzer şekilde hem mekansal
planlama hem de yönetimsel açıdan eşgüdüm sağlanamamakta ve her kurum yetkili olduğu açık ve yeşil alan tipolojisi (ormanlar,
akarsular, tarım alanları, parklar, vb.) üzerinde çalışmalar yürütmektedir.

Öte yandan ülkemizde park, mezarlık, meydan, spor alanları, mesire yeri, vb. açık ve yeşil alan tiplerinin kentin neresinde ve
ne büyüklükte yer alacağının belirlendiği esas plan kademeleri nazım ve uygulama imar planlarıdır. 

Bu planların fiziksel planlar olması,  toplumsal, ekolojik, vb. süreçleri içermemesi, bölgeleme (zoning) yoluyla alan kullanım
kararları getirilmesi sonucunda plandaki artık açık ve yeşil alan olarak belirlenmekte ve dolayısıyla ekolojik sürdürülebilirliği
sağlamaktan oldukça uzak, niceliksel ve niteliksel açıdan yetersiz, kentlinin rekreasyonel gereksinimlerine karşılık veremeyen,
sadece mevzuattaki standartları yerine getirebilmek adına belirlenmiş alanlar olarak ortaya çıkmaktadır. Bunun yanı sıra, yerel
yönetimlerdeki imar planı yapım süreci-açık ve yeşil alan planlama/belirleme çalışmaları eşgüdümlü olarak gerçekleştirilmemek-
tedir. Sonuçta, imar planlarında artık alanlar açık ve yeşil alan olarak belirlenmekte ve açık ve yeşil alanlarla ilgili birimler de 
buranın tasarım ya da bakım işleriyle uğraşmaktadırlar. Bu da açık ve yeşil alanların tıpkı ticaret, sanayi gibi sektörel anlayışla
dolayısıyla parçacıl olarak ele alınmasına yol açmaktadır. Bu bağlamda, açık ve yeşil alan sistemi planlaması için mekansal plan-
lama ve yasal-yönetsel yapıyı kapsayacak biçimde bir yeniden yapılanma sürecine ihtiyaç duyulmaktadır.

Sonuçta;
• İmar ve çevre mevzuatında ortak bir “açık ve yeşil alan” tanımının yer alması,
• Bu tanımlamaya bağlı olarak açık ve yeşil alanların sınıflandırılması,
• Bu sınıflandırılmaya bağlı kalınarak açık ve yeşil alanların işlevlerini ön plana çıkaracak standartların geliştirilmesi,
• Kentlerin bütünü ve hinterlandıyla olan ilişkisinin gözetildiği ve buna yönelik doğal ve kültürel peyzaj özelliklerinin ortaya
çıkardığı        karakteristik özelliklerine göre açık ve yeşil alan stratejilerinin belirlenmesi,
• Kentsel nüfusun yoğunlaştığı kent merkezinden çepere doğru değişen açık ve yeşil alan gereksinimine ilişkin stratejilerin 
oluşturulması,
• Merkezi ve yerel yönetimin kent ve yakın çevresi için açık ve yeşil alan sistemi planlamasına izin verecek biçimde eşgüdümlü
olarak yeniden yapılandırılması ve mekansal planlama kademelenmesinin bu süreçle uyumlu bir biçimde yeniden ele alınması,
• Bu bağlamda, “karakter/yoğunluk/standart/yönetsel yapı” ekseninde ülkemizdeki her kenti açık ve yeşil alan sistemi 
planlanması sürecinde yönlendirecek bir rehberin oluşturulması gerekmektedir. 

3.1. Açık ve Yeşil Alan Stratejilerinin Kent Karakterine Göre Değerlendirilmesi
Ülkemizdeki kentler doğal (su, toprak, jeoloji, iklim, flora ve fauna) ve kültürel (demografik yapı, insan aktiviteleri, vb.) peyzaj
özellikleri bakımından birbirinden farklılaşmaktadır. Bu farklılaşma kentlerin farklı karakteristik özelliklerini ön plana çıkarmakta;
bu özellikler açık ve yeşil alan planlamasını yönlendirmektedir. Örneğin 1980 yılı sonrasında Bursa, Kocaeli, Tekirdağ, Denizli
kentleri sanayileşmenin etkisiyle büyürken; Antalya ve Muğla gibi kentler turizm sektörüyle ön plana çıkmıştır (Şevket ve Zoğal,
2017). Bunun yanı sıra, Konya, Adana, Mersin gibi kentlerde ise tarımsal faaliyetler yoğun olarak yapılmaktadır. 5216 sayılı
büyükşehir Kanunu’nda 750.000’den fazla nüfusa sahip kentler Büyükşehir olarak tanımlanmaktadır. Büyük ölçekli bu kentlerde
ise hizmet sektörü bakımından ön plana çıkmaktadır (Kaygalak ve Işık, 2007). Kentlerde ön plana çıkan bu sektörler açık ve
yeşil alan gereksinimini arttırabilmekte (hizmet ve sanayi sektörü) ya da açık ve yeşil alan sistemi oluşturmaya katkı sağlaya-
bilmektedir (tarım ve turizm sektörü).

Kentlerde değişen nüfus yapısı kişi başına düşen yeşil alan miktarını etkileyebilmekte ve ülkemizdeki 81 ilde nüfus heterojen
dağılım göstermektedir. Çalışkan ve Tezer (2018)’in yaptığı çalışmada kentlerin sektörel yapılanmasının yanı sıra, hem kırdaki
hem de kentlerdeki nüfus büyüklükleri de bir diğer kriter olarak değerlendirilmiş ve 81 il büyük metropoller (İstanbul, Ankara,
İzmir) (3), büyükşehirler (27), orta ölçekli kentler (35) ve bunların dışında kalan diğer iller (16) olmak üzere 4 kategoriye ayrılmıştır.
Nüfusun yoğunlaştığı kentler kentlerin yatayda ve dikeyde büyümesini tetiklemekte, bu büyüme tarım alanlarının ve doğal/yarı
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doğal alanların yapay yüzeylere (yerleşim, ulaşım, vb.) dönüşmesiyle sonuçlanmakta dolayısıyla hızla büyüyen kentlerde açık
ve yeşil alan planlaması, düşük nüfuslu kentlere kıyasla ekolojik, rekreasyonel, vb. yönden farklı hedef ve stratejilerin 
mekansallaşmasını gerektirmektedir. 

Nüfus ve sektörel yapılanmanın yanı sıra, doğal peyzaj özellikleri, coğrafi özellikler, su kıyısı varlığı, vb. özellikler de kentlerin
karakteristik özelliğini belirleyebilmektedir (Memlük; 1989; Ersoy, 2015; WHO, 2016). Örneğin içerisinde akarsu geçen bir kent
ekolojik koridor görevi görerek açık ve yeşil alan sistemine katkı sağlayabilmektedir. Öte yandan ova üzerinde kurulmuş kentler
sahip olduğu doğal peyzaj özellikleriyle tarıma elverişli toprakları da içerisinde barındırmaktadır. Genellikle bu tarım alanları ya
kentin çeperinde yeşil kuşak oluşturmakta ya da yeşil kamalar olarak kentin çeperinden merkezine doğru sokulmaktadır. Bu
durum bu alanların kentsel açık ve yeşil alanlarla bütünleşmesini sağlayacak bir sistem oluşturmayı kolaylaştırmaktadır. 
Ülkemizde 81 ilin nüfus, sektörel yapılanması ve jeomorfolojik özellikleri bakımından kıyaslanmasıyla şu karakteristik özellikler
ortaya çıkmaktadır (Şekil 1);

• Nüfusu bakımından Çalışkan ve Tezer (2018)’in yaptığı çalışmaya dayanarak büyük ölçekli kentler (30 büyükşehir), orta ölçekli
kentler ve küçük ölçekli kentler olmak üzere 3;
• Sektörlere göre hizmet (akıllı kent uygulamaları bütünleşmesiyle), sanayi, turizm ve tarım sektörü olmak üzere 4;
• Jeomorfolojik özelliklere göre ova, dağlık ve kıyı kentleri olmak üzere 3 kategoride kent karakterleri ortaya konmuştur.

Bu bağlamda büyük ölçekli kentlerde, hizmet ve sanayi sektörünün birincil; tarım ve turizm sektörünün ikincil sektör olarak
yer alacağı ön görülmüştür. Nitekim İstanbul, İzmir, Kocaeli, Bursa gibi kentler böyle bir sektörel yapılanmaya sahiptir. Bu
kentlerde hizmet sektörünün ön planda olması ulaşım ağının geliştirilmesine yönelik kararları tetikleyebilmektedir (Özsağır ve
Akın, 2014). Sanayi sektörünün (sanayi koluna göre) odakta olduğu kentlerde ekolojik sorunlar da birer kentsel sorun olarak
ortaya çıkabilmektedir. Dolayısıyla açık ve yeşil alan planlanmasında 30 büyükşehir için geliştirilecek hedef ve stratejiler hizmet
ve sanayi sektörlerinin olumsuzluklarını azaltacak biçimde olmalıdır. Örneğin hava kirliliğine yol açan sanayi tesisleri çevresinde
oluşturulacak ve yeşil kuşak etkisi yaratacak bir tampon bölgeyle kirliliğin yayılımı engellenebilir/azaltılabilir. Aynı zamanda
akıllı kentin bileşenleri içerisinde yer alan “akıllı çevre” uygulamaları açık ve yeşil alan sistemi planlanmasına yardımcı olabilir.
Tarım ve turizmin ön planda olduğu orta ölçekli kentlerde tarım alanlarının diğer kentsel açık ve yeşil alanlarla bütünleştirilmesi,
turizm için önemli olan korunan alan statüsündeki alanlar (milli parklar, tabiat anıtı, tabiat parkı, sit alanları, vb.) ve diğer turizm
alanları sahip oldukları açık ve yeşil alan potansiyelleriyle bir arada ve entegre açık ve yeşil alan sistemi kurgusu oluşturulmasını
sağlayabilir. Küçük ölçekli kentler genel olarak kırsal niteliklerin daha baskın olduğu kentlerdir bunun bir sonucu olarak tarım
sektörü baskın sektör olarak yer almaktadır. Bu bağlamda tıpkı orta ölçekli kentlerdeki gibi bu alanların doğal/yarı doğal alanlarla
ve kentsel açık ve yeşil alanlarla bütünleştirilmesi gereklidir. Büyük, orta ve küçük ölçekli kentlerin sahip olduğu jeomorfolojik
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özellikler benzer şekilde açık ve yeşil alan planlamasına altlık sağlayacak hedef ve stratejilerin geliştirilmesine yardımcı olabilir.
Örneğin dağlık kentler ekoturizme müsait ormanları ya da alanları içerebilir (Eldem, 2016). Nitekim Ardahan kenti, akarsuları
ve 2500 m yükseklikteki yaylalarıyla ekoturizm potansiyeli oldukça yüksek bir kenttir (Çimen, 2014). Dolayısıyla ekolojik 
koridorlarla bu alanlar kentsel açık ve yeşil alanlara bağlanarak bir peyzaj rotası oluşturulabilir.

3.2. Kentleşme Seviyesinin (Kentsel Yoğunluk) Tanımlanması
Bir kentte yapı ve nüfus yoğunluğu homojen bir dağılım göstermemektedir. Genellikle bu yoğunluk kentin merkezinden çeperine
doğru azalmaktadır. Hatta yoğunluğun fazla olduğu alanlar az olduğu alanlara kıyasla farklı kentsel alt ve üst yapı gereksinimlerini
ortaya çıkarmakta ve açık ve yeşil alan gereksinimi fonksiyon ve miktar olarak değişmektedir. Bu bağlamda yoğunluğa göre
kent içerisinde bir kademelenme oluşmaktadır. Bu kademelenme “kentleşme seviyesi (degree of urbanization)” olarak tanım-
lanmaktadır (Dijkstra ve Poelman, 2012; OECD, 2018). Buna göre kentleşme seviyesi kentsel çekirdek, kentsel saçak ve kırsal
saçak/alan olarak 3 seviyeden oluşmaktadır (Şekil 2). Kentsel çekirdek, yüksek yoğunluklu ve çoğunlukla sert yüzeylerden
oluşan, kentsel ve kültürel işlevlerin (yerleşim, çalışma, rekreasyon) ve merkezi iş alanının yer aldığı ve bunlarla ilişkili kamusal
alanlardan oluşmaktadır (James ve Bound, 2009; Ravetz et al., 2013). Kentsel saçak düşük yoğunluklu ve dağınık yerleşim alan-
larını barındıran, tarım alanları, kentsel ormanlar gibi geniş açık ve yeşil alanları içeren, banliyölerin ön planda olduğu yapılı
çevre-kır arasında bir geçiş bölgesidir (Dijkstra ve Poelman, 2012; Ravetz et al., 2013). Kırsal saçak, kentsel saçak alanının
çevresinde bulunan çok düşük yoğunluklu yerleşimlerin bulunduğu, ön plana çıkan temel kullanımın tarım alanları olduğu alan-
lardır (Ravetz et al., 2013).

Kentleşme seviyesine göre açık ve yeşil alanlara ilişkin hedef ve stratejilerin geliştirilmesi kentteki sert yüzey-bitkisel yüzey 
dengesinin sağlanması, kentleşme seviyesine uygun plan kararlarının geliştirilmesi açısından önemlidir. Bu özelliklere göre
kentleşme seviyesi içerisindeki açık ve yeşil alan tipolojileri ve miktarı değişim göstermektedir. Kentsel yoğunluğun fazla olduğu
kentsel çekirdekte daha çok rekreasyonel işleve sahip açık ve yeşil alanlar (parklar, spor alanları, vb.) bulunmaktadır.  Merkezden
çepere doğru gidildikçe doğal/yarı doğal açık ve yeşil alanların ve tarım alanlarının miktarında artış görülmektedir. Benzer
şekilde sert yüzey-bitkisel yüzey dengesi merkezden çepere doğru gidildikçe bitkisel yüzey lehine gelişim göstermektedir. Kentsel
çekirdekte yoğunluğa bağlı olarak bitkisel yüzey miktarı oldukça az ve parçacıl biçimde kentsel mekanda yer almaktadır. Kentsel
çekirdekte ve saçakta yer alan açık ve yeşil alanların bu kademelerdeki ekolojik, rekreasyonel, vb. gereksinimlere uygun olarak
bütünleştirilmesi ve/veya farklı fonksiyonlarla güçlendirilmesi sistem yaklaşımının mekansallaştırılabilmesi için önemlidir.
Örneğin kırsal saçakta kurgulanacak yeşil kuşaklar kentsel büyümeyi sınırlandırabilir ya da sert yüzeylerin yoğunlukta olduğu
kentsel çekirdekte yeşil kalp uygulamalarıyla kentin nefes olması sağlanabilir.
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3.3. Açık ve Yeşil Alan Sınıflandırmasının Yeniden Tanımlanması
Ülkemizdeki imar mevzuatında açık ve yeşil alanlara ilişkin net bir tanımlama olmadığı gibi, bu kavram kentte sadece rekreasyon
amaçlı kullanılan bir alan gibi değerlendirilmiştir. Önceden de belirtildiği gibi literatürde açık ve yeşil alanlar binaların/kapalı
mekanların dışındaki tüm alanlar olarak tanımlandığı için bu kapsamda kıyı alanları, ormanlar, mezarlıklar, ev bahçeleri, 
meydanlar, tarım alanları, katı atık depolama alanları, hayvanat bahçeleri, golf sahaları, toplanma alanları, sulak alanlar, 
fidanlıklar, maden sahaları, mahalle parkları vb. tüm alanlar açık ve yeşil alan tanımına girmektedir. Dolayısıyla kavramın net
bir biçimde tanımının yapılması ve bu tanıma uygun sınıflandırmanın imar ve çevre mevzuatında yer alması açık ve yeşil alan
sistemi oluşturulması için en önemli ve temel süreçtir. Yapılacak tanımlama ve sınıflandırma süreci bu noktada açık ve yeşil
alanların kente ve ekosistemlere olan katkısını azami düzeye çıkaracak bir biçimde olması gerekmektedir. Bu da kavramın en
geniş kapsamlı tanımının yapılması ve kent ve ekosistemler üzerindeki belirli fonksiyonlarını ön plana çıkaracak bir 
sınıflandırmayla mümkündür. Öneri sınıflandırma, aynı zamanda mekansal planlarda lejant oluşturulurken “ortak bir dil” 
sağlayacaktır.

Çalışmada açık ve yeşil alan kavramı, çatı bahçesi bulundurmayan kapalı mekanların/binaların dışında kalan tüm alanlar olarak
değerlendirilmiştir. Burada çatı bahçesi kavramının vurgulanmasının nedeni çatı bahçesinin de açık ve yeşil alan tipolojisini
temsil etmesinden dolayıdır. Tanım ve işlevleri doğrultusunda açık ve yeşil alanlar rekreasyonel, fonksiyonel, doğal/yarı doğal
ve peyzaj onarımı gerektiren olmak üzere 4 kategori içerisinde sınıflandırılmıştır (Şekil 3). 

Sınıflandırmada belirtilen rekreasyonel/aktif açık ve yeşil alanlar, toplumun rekreasyonel ihtiyacını karşılamaya yönelik plan-
lanmış alanlar olarak konut ve yakın çevresinden başlayarak kent ve giderek bölge ölçeğine değin kademelendirilmiştir. Buradaki
en temel amaç park hiyerarşisini konut ve yakın çevresinden başlayarak (cep park), mahalle, semt, kent, bölge ve ulusal ölçekte
bütüncül bir biçimde kentin rekreasyonel gereksinimini karşılayacak kamusal alanların ortaya koyulmasıdır. Bu bağlamda park
hiyerarşisinin zorunlu kamusal alanlar olarak, MPYY’nde de yer alan botanik bahçesi, hayvanat bahçesi, fuar alanı, vb. donanım
türleri ise kentin ihtiyacına göre değerlendirilmesi ve mevzuatta yer bulması önemlidir. Fonksiyonel açık ve yeşil alanlar, aktif
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Şekil 3. Açık ve Yeşil Alanların Sınıflandırılması (*Aydemir, 2004; Ersoy 2015; Rakhshandehroo ve Yusof, 2014; 

Swanwick et al., 2003’ten geliştirilmiştir).
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ya da pasif açık ve yeşil alan olarak değerlendirilebilen, özel/yarı özel/kamusal olabilen ve kent içerisinde belirli fonksiyonları
bulunan alanlardır. Burada rekreasyonel gereksinimden ziyade doğrudan kentteki farklı alan kullanım türlerinin ortaya çıkardığı
diğer açık ve yeşil alanları ortaya koymak ve bu alanların da açık ve yeşil alan sistemine entegre edilmesini sağlamaktır.  Doğal/Yarı
doğal açık ve yeşil alanlar rekreasyonel kullanımları içermeyen dolayısıyla pasif aktif yeşil alanlar olarak değerlendirilmiş; su
yapıları, diğer yapılar ve korunan alanlar (örneğin tabiat koruma alanı) olmak üzere 3 alt sınıfta ele alınmıştır. Tüm bu 
fonksiyonların dışında kent ve yakın çevresinde yer alan ancak peyzaj onarımı gerektiren bazı açık ve yeşil alan tipleri de 
bulunmaktadır. Bunlar, doğal ya da kültürel nedenlerden dolayı arazi yapısında bozulmaların meydana geldiği alanlar olsa da
restorasyon (eski haline getirme), rehabilitasyon (iyileştirme), reklamasyon (yeni işlev kazandırma) (Kalaycı ve Uzun, 2017)
çalışmalarıyla aktif ya da pasif açık ve yeşil alanlara dönüştürülebilme potansiyelleri bulunmaktadır.

3.4. Açık ve Yeşil Alanlara İlişkin Öneri Standartlar
Açık ve yeşil alanlar önceki bölümde farklı işlevlerine göre sınıflandırılmış ve genel olarak 4 başlık altında toplanmıştır.
Sınıflandırma yapılırken işlevlerin kategorize edilmesi, bu kategorilere göre belirli kriterler oluşturularak alt ölçekteki planlama
diline uygun olarak ve altlık sağlayacak şekilde biçimlendirilmesi hem üst ölçek hem de alt ölçekteki mekansal planlama 
çalışmalarına altlık sağlayacak “ortak” bir terminoloji sağlaması bakımından önem taşımaktadır. Ancak sonraki aşamada yine
mekansal planlama çalışmalarına yardımcı olacak ve açık ve yeşil alanların nerede, ne kadar büyüklükte ve ne nitelikte 
konumlandırılacağını yönlendirecek “standartların” oluşturulması gerekmektedir. Çalışmada bu doğrultuda açık ve yeşil alanların
işlevleri temel alınarak ekolojik,  rekreasyonel ve afete yönelik olmak üzere 3 farklı standart geliştirilmiştir (Şekil 4). 

Ekolojik Standartlar: Mekansal planlamanın ekoloji ile olan ilişkisi “peyzaj planlama” ile kurulmaktadır (Sılaydın, 2006). Peyzaj
kavram gereği, doğal ve/veya kültürel bileşenlerden ve bu bileşenlerin birbiriyle olan etkileşim halindeki ekosistemlerden 
oluşmakta (Çetinkaya ve Uzun, 2014) dolayısıyla bir sistemi tanımlamaktadır. Kent ve doğanın sürdürülebilir ilişkisi peyzajın
ekolojik süreçleri temel alınarak planlanması ve mekansal planlara aktarılmasıyla mümkün olmaktadır. Şekil 5’te peyzaj plan
kararlarının geliştirilmesine olanak tanıyan peyzaj fonksiyon analizlerinin (peyzaj çeşitliliği, habitat fonksiyonu, peyzaj 
bağlantılılığı, vb.) ortaya çıkardığı peyzaj plan kararlarının açık ve yeşil alan planlanması ve mekansal planlara aktarılması 
aşamaları gösterilmiştir. 
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Şekil 4. Farklı Standartların ve Stratejilerin Açık ve Yeşil Alan Standartlarına Entegrasyonu
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Almanya’da peyzaj planlama ve mekansal planlama çalışmaları eşgüdümlü olarak gerçekleşmekte ve peyzaj planlama 
çalışmalarının çıktıları alan kullanım kararlarını yönlendirmektedir (Baumüller, 2006). Dahası peyzaj planlama çalışmalarının
yürütüldüğü bölgelerde alt ölçekte Biyotop Alan Faktörü (BAF) uygulamalarıyla kentsel mekanların yeşil alan-sert yüzey 
dengesinin doğal döngülerin lehine olacak şekilde düzenlemesine olanak sağlamaktadır (European Climate Adaptation Platform,
2018). Burada asfalt gibi geçirimsiz yüzeylere daha düşük, bitkisel yüzeylere daha yüksek puanlar verilerek bu ağırlık faktörleri
belirli bir formüle göre değerlendirilerek bir kent parçasının ekolojik açıdan yeterliliği ortaya konmaktadır (Kazmierczak ve
Carter, 2010).

Rekreasyonel Standartlar: İmar mevzuatında belirtilen rekreasyonel standartlar yetersiz kalmakla beraber mevzuattaki 
belirsizliğin yol açtığı karmaşa nedeniyle toplumun rekreasyonel ihtiyacı tam anlamıyla karşılanamamaktadır. Çünkü buradaki
açık ve yeşil alanlara ilişkin donanım türü, donanım türü içerisindeki donatılar/kullanımlar, hizmet yarıçapı/erişim mesafesi,
büyüklük gibi kavramların belirli bir kademelenmeye göre (park hiyerarşisi) belirlenmemiştir. Halbuki hem literatürde hem de
farklı ülke uygulamalarında bu kademelenme biçimi desteklenmekte ya da uygulanmaktadır (Turner 1992; Natural England
(ANGSt), 2010; Roo, 2011). Çalışmada bu doğrultuda geliştirilen rekreasyonel standartlar Tablo 1’de gösterilmiştir. 

Buna göre konut ve yakın çevresinden başlayarak yerleşme kademelenmesine göre cep parkı, mahalle parkı, semt parkı, kent
parkı ve bölge parkı ile bir park hiyerarşisi oluşturulmuştur. Böylece kentlinin farklı donanım ve donatı/kullanım türü ihtiyacını
farklı ölçekteki park hiyerarşisiyle karşılanması amaçlanmıştır. Konut ve yakın çevresi için çatı bahçesi, oturma alanı, çocuk oyun
yeri, çocuk bahçesi, çocuk oyun alanı donanım türleri ortaya konmuş ve böylece en kısa mesafede temel rekreasyonel 
gereksinimlerin (özellikle çocuklar için) karşılanması ön görülmüştür. Bunun yanı sıra rekreasyonel işlevleri bulunan diğer alanlar
(korunan alanlar mevzuatında yer alan alanlar ve yeşil yollar ve meydanlar) da bu kademelenmeye dahil edilmiştir.
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Şekil 5. Peyzaj Fonksiyon Analizlerinin Diğer Planlarla Olan İlişkisi
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Afete Yönelik Standartlar: Açık ve yeşil alanların en önemli işlevlerinden biri de toplanma ve barınma alanlarıyla afet sırası ve
sonrasında güvenli bölgeler sağlamasıdır.  Bu bağlamda rekreasyonel standartlar sağlanırken afete yönelik standartların da bu
kapsamda entegre bir biçimde mekansal planlara aktarılması oldukça önemlidir. Buna göre barınak tipleri acil, geçici ve uzun
süreli olmak üzere 3 kategoride toplanmıştır (Tablo 2). Acil, afet sırası ve sonrasında halkın doğrudan ulaşabileceği ve tıbbi
destek aldığı alanlardır. Buradan geçici barınak tipine yönlendirilir. Bölge ölçeğinde halkın uzun süreli barınma ihtiyacı 
(çadır kentler) karşılanmaktadır.
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Tablo 1. Öneri Rekreasyonel Açık ve Yeşil Alan Standartları

Tablo 2. Afete yönelik açık ve yeşil alanlar için barınma tipleri ve standartları 

(Fan et al., 2012; JICA, 2002; Özcan ve diğ., 2013; Zhu et al., 2016’den geliştirilmiştir).
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3.5. Yönetsel Yapının Yeniden Ele Alınması
Almanya ve Hollanda’da yerel (alt) ölçekte hazırlanan peyzaj planlama temelli açık ve yeşil alan planları mekansal planlama
çalışmalarıyla bütünleştirilmektedir (Schröder et al., 2010). Bu durum, ülkemizde de 20 Ekim 2000 tarihinde imzalanan Avrupa
Peyzaj Sözleşmesi ile uyumlu bir mevzuat ve yönetsel yapıyla da tamamlanmaktadır. Ülkemizde son yıllarda gündeme gelen
“Konya İli, Bozkır-Seydişehir-Ahırlı-Yalıhüyük İlçeleri ve Suğla Gölü Mevkii Peyzaj Yönetimi, Koruma ve Planlama Projesi”,
“Malatya-İl Ölçeğinde Peyzaj Karakter Analizi ve Turizm Rekreasyon Açısından Değerlendirilmesi (PEYZAJ 44) Projesi” ve 
“Yeşilırmak Havzası Peyzaj Atlası Projesi” gibi peyzaj planlama altlıklarının kullanıldığı üst-orta ölçekteki çalışmalar mekansal
planlama çalışmalarına somut ekolojik ve sektörel veriler sağlamaktadır. Ancak alt ölçekte (nazım ve uygulama imar planı)
yürütülmüş peyzaj planlama temelli altlıkların kullanıldığı çalışmalara gereksinim devam etmektedir. Bu bakımdan açık ve yeşil
alan sistemi planlamasının üçlü sacayağını oluşturacak temel yapıda (mevzuat-planlama-yönetim) yeniden yapılanma 
gereksinimi ortaya çıkmaktadır. Çünkü ülkemizdeki açık ve yeşil alanlara ilişkin net bir tanımın olmaması ve açık ve yeşil alanların
sadece rekreasyonel alanlar gibi değerlendirilmesi farklı açık ve yeşil alan tipolojileri için farklı kurum ve kuruluşların yetkili 
olmasına, merkez ve yerel yönetimi de kapsayacak biçimde bir yetki karmaşasına yol açmaktadır. Bu kapsamda Şekil 6’da açık
ve yeşil alan planlanmasına ilişkin öneri yönetsel yapı ortaya konmuştur.

Peyzaj planları merkezi yönetim tarafından (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı)  ulusal, bölge ya da alt bölge ölçeğinde; yerel yönetimler
tarafından (büyükşehir belediyeleri, belediyeler, il özel idareleri) yerel (alt) ölçekte gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Yerel ölçek-
teki peyzaj planları esas olarak kentsel açık ve yeşil alan sistemi planları ile tanımlanması ve bu bakımdan doğal ve kültürel
süreçlerle bütünleştirilmiş bir plan türü olarak mevzuatta yer alması önem arz etmektedir. Şekil 6’da ülkemizdeki imar planı
ölçeğine uygun olarak 3 farklı ölçekte kentsel açık ve yeşil alan planlarının uygulanması öngörülmüştür Birincisi, 
1/25.000-1/5.000 ölçeklerde büyükşehir belediyelerinin (30 il) ve büyükşehir olmayan belediyelerin (51 il) yetkisinde kent
karakteri ve kentleşme seviyesi stratejilerine göre kurgulanmış kentsel açık ve yeşil alan planlarıdır. İkincisi, büyükşehir
belediyelerinin (30 il) il sınırları yetkisi dahilinde 1/5.000-1/1.000 ölçeklerde ve büyükşehir olmayan belediyelerin ise (51 il)
belediye sınırları yetkisi dahilinde 1/5.000-1/1.000 ölçeklerde ekolojik, rekreasyonel, afete yönelik standartlar çerçevesinde
hazırlayacağı kentsel açık ve yeşil alan planlarıdır. Üçüncüsü ise, 1/500 ölçeğinde hazırlanacak mahalle düzeyindeki kentsel açık
ve yeşil alan planıdır. Burada mahalle planı olarak yeni bir mekansal plan kademelenmesinin dahil edilmesinin nedeni 1/1.000
ölçeğindeki planlama çalışmalarında, daha alt ölçekte bir başka deyişle Biyotop Alan Faktörü gibi imar adası ölçeğine dek
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Şekil 6. Açık ve Yeşil Alan Planlanmasına İlişkin Öneri Yönetsel Yapı (Şenik, 2019).
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inebilen uygulamalarda bu ölçek hassasiyetinin yetersiz kalabilmesidir. Pek çok çalışmada mahalle ölçeğinde açık ve yeşil alan
planları geliştirmektedir/önermektedir (Jim ve Chen, 2003; Li et al., 2015; Uy ve Nakagoshi, 2008). Çünkü mahalle ölçeğindeki
planlama çalışmaları yerel özelliklerin de ön plana çıkartıldığı; planlama-tasarım kurgusunun bütünleşebildiği; yapı adası
ölçeğinde bile daha detaylı ve farklı çözümlemelerin (çatı bahçesi gibi) yapılabileceği bir yaklaşım sunmaktadır. 

Bunlara ek olarak açık ve yeşil alanlar konusunda merkezi yönetime bağlı doğrudan ya da dolaylı yetkili kurum ve kuruluşların
da bu sürece dahil edilmesi ve açık ve yeşil alanlarla ilgili kararların “ortak” bir şekilde alınması gerekmektedir. Örneğin kent 
ormanları Orman Genel Müdürlüğü, sit alanları Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün sorumluluğundadır. Bu 
bakımdan yerel yönetimlerce gerçekleştirecek mekansal planlama çalışmalarında ilgili kurum ve kuruluşların görüş ve önerilerin
alınması ve ortak bir çerçevenin oluşturulması sistem yaklaşımı için gereklidir. Ayrıca yönetsel yapı-planlama entegrasyonunun
yanı sıra sürecin dayanağını oluşturacak mevzuatın da dönüşümü oldukça önemlidir.

4. TARTIŞMA VE SONUÇ
Pek çok ülke ve uluslararası yapılanma açık ve yeşil alan planlanması kapsamında rehber niteliğinde altlıklar geliştirmektedir.
Örneğin İngiltere’nin Londra kenti için ‘Açık Alan Stratejisi’ bu alanların korunması, yönetilmesi, planlanması kapsamında tüm
halkın nitelikli ve erişilebilir açık alanların oluşturulmasına ilişkin bir rapor hazırlamıştır (City of London, 2015).  Benzer şekilde
ABD’nin New York kenti için ‘Yerel Açık Alan Planlama Rehberi’ kapsamında bu alanların korunması ve geliştirilmesine yönelik
hedef ve stratejiler geliştirilmiştir (New York State Government, 2015). Bunun yanı sıra, Avrupa Komisyonu’nun yayımladığı
‘Yeşil Altyapı Avrupa’nın Doğal Sermayesini Geliştirmek’ adlı bildirimde “doğa tabanlı çözümler ve ekosistem hizmetleri dikkate
alınarak yapılacak olan mekânsal planlama ve yeşil altyapı çalışmalarında politika belirleme ve mevzuata uyarlama” hedefi yer
almıştıır (Avrupa Komisyonu, 2013). Bu kapsamda bakıldığında açık ve yeşil alanlar bir rehber niteliğindeki altlıklarla 
planlanmakta ve kentin, kentlinin ve ekosistemlerin gereksinimleri doğrultusunda bir yol haritası çizilmektedir. Bu yol haritası
erişilebilir ve nitelikli açık ve yeşil alanların belirli standartlar doğrultusunda kentte mekansallaştırılmasına ve bu alanların 
korunması, geliştirilmesi ve yönetilmesine ilişkin kentin doğal ve kültürel peyzaj özelliklerine uygun stratejilerin geliştirilmesini
sağlamaktadır. Ülkemizdeki ilgili yasal düzenlemelerdeki eksiklikler, yönetsel yapıdaki yetersizlikler, mekansal planlama ve 
uygulamalarının açık ve yeşil alan sistemi kurgusunu sağlayamaması gibi sorunlar bu alanda yeniden yapılanma sürecini ortaya
çıkarmaktadır. Çalışmada bu doğrultuda açık ve yeşil alan planlanmasına ilişkin bir rehber önerisi geliştirilmiştir. Rehberde açık
ve yeşil alan sistemi oluşturulması kapsamındaki öneriler 5 başlık altında toplanmıştır. Bunlar;

1. Açık ve yeşil alan stratejilerinin kent karakterine göre değerlendirilmesi: kent karakterine ilişkin stratejilerde büyük, orta ve
küçük ölçekli kentler için standardize edilen sektörel dağılımlar başka bir kent için farklılık gösterebilir. Örneğin, Antalya büyükşe-
hir statüsünde (büyük ölçekli) bir kent olmasına karşın, turizm ve tarım sektörü ile ön plana çıkarak orta ölçekli bir kent özelliği
göstermektedir. Ancak kentin sektörel dağılımına ilişkin izleyeceği strateji de yine tarım ve turizm sektörü temelinde geliştirilen
stratejilere yakın/paralel olması gerekmektedir.

2. Kentleşme seviyesinin (kentsel yoğunluk) tanımlanması: Kentlerin doluluk-boşluk dengesinin doluluk lehine gerçekleştiği
merkezi zonları ile çevresi arasındaki ilişkilerin ekolojik bağlantılar çerçevesinde oluşturulması ve sürdürülebilmesi için, kentsel
yoğunlukların iyi yönetilmesi, özellikle kentsel dönüşüm çalışmalarının bu amaçla kullanılması önemlidir.

3. Açık ve yeşil alan sınıflandırmasının yeniden tanımlanması: Peyzaj planlama yaklaşımları çerçevesinde açık ve yeşil alan
sınıflarının gözden geçirilmesi ve çevre düzeni ve imar planlarına bütünleştirilmesi gerekmektedir.

4. Açık ve yeşil alanlara ilişkin öneri standartlar (ekolojik, rekreasyonel, afete yönelik standartlar): açık ve yeşil alanlarla ilgili
ülkemizde var olan standartların peyzaj planlama yaklaşımları kullanılarak, ek başka içerikte/başlıkta yeni standartların da 
oluşturulması ya da öneri standartların geliştirilmesi kentlerin daha sürdürülebilir olması için gereklidir.
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5. Yönetsel yapının yeniden ele alınması: Açık ve yeşil alanların planlamasını da içeren peyzaj planlama yaklaşımlarının ve
peyzaj yönetiminin yönetimsel yapı içerisinde yer bulması mekânsal planlama ve yönetim kararlarına entegrasyonu kentlerin
yaşam konforunun artırılması için gereklidir.

Sonuç olarak, ekonomi odaklı gelişen kentlerin durumu gerek karar vericiler gerekse plancı ve tasarımcı disiplinler tarafından
onaylanmamaktadır. Bu durum özellikle 1980’li yıllardan itibaren dünya gündemine girmiş bulunan sürdürülebilir
kalkınma/gelişme kavramının ülkemizde uygulamalarının şekilsel düzeyde kalmış olduğunun bir göstergesidir. Bu kapsamda
peyzaj planlama yaklaşımlarının karar alma süreçlerinden mekânsal planlamaya entegre edilmesi, başta açık ve yeşil alan 
planlaması olmak üzere, doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımında önemli bir adım olacaktır. Bu adımın merkezi yönetimden
yerel yönetimlere ya da yerel yönetimlerden merkezi yönetime doğru olması konusu farklı platformlarda tartışılarak uygulamaya
geçirilmelidir.
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Özet
Kentsel ve bölgesel yeşil alanların bölgesel üst ölçek planlamaları kapsamında değerlendirilerek mikro ölçek planlamalarının
da bu altlık doğrultusunda yapılması gerekmektedir. Küçük mekânsal yaklaşımlarla ada-parsel bazında yapılan planlamalar
kent bütünü açısından kullanışlı sonuçlar yaratmamaktadır.

Bu yaklaşımla planlama sürecinde ölçek sıralaması aşağıdaki gibi olmalıdır:
• Ulusal ölçekte arazi kullanım planlarının hazırlanması
• Kentsel ve bölgesel yeşil alan sistemlerinin planlanması
• Kentsel açık alanların planlanması
• Kentsel tasarım planlarının hazırlanması

Planlama’nın önemi kadar, planlama sürecinde dikkate alınan unsurlar da önemlidir:
• Katılımcı planlama:
- Katılımcı tasarım
- Katılımcı yönetim

• Korumacı planlama:
- Doğa
- Bellek

• Sürdürülebilir planlama:
- Ekonomik sürdürülebilirlik
- Ekolojik sürdürülebilirlik
- Sosyal sürdürülebilirlik

Yeşil alanların planlanması
• Planlama aşamaları

Anahtar Kelimeler: Katılımcı planlama, korumacı planlama, sürdürülebilirlik, peyzaj mimarlığı

PLANNING PROCESSES OF GREEN SPACE
Abstract
Urban and regional green spaces should be evaluated within the scope of regional, larger  upper scale planning and micro
scale planning should be made in line with this layout. Planning on layout-plot basis with small spatial approaches does not
create functional outcome for city as a whole.

Within this approach, the order of scale in the planning process should be as follows:
• Preparing land use plans in national scale.
• Planning urban and regional green space systems. 
• Planning urban open spaces.
• Preparing urban design plans.
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Planning is essential, but the considerations during planning process are crucial. 
• Collaborative planning:
• Collaborative design.
• Collaborative management  

• Protective planning:
• Nature
• Memory

• Sustainable planning:
• Economic sustainability
• Ecologic sustainability
• Social sustainability

Keywords: Collaborative planning, protective planning, sustainability, landscape planning

1. GİRİŞ
Kentsel yeşil alanların planlaması, tasarlanması, imalat süreci ve yönetim planlaması ülkemizde genel olarak yerel yönetimlerin
5 yıllık yönetim dönemleri boyunca yapabilecekleri parsel veya ada bazında, imar planlarında yeşil alan olarak tariflenmiş 
sınırlarda ve dönemsel ihtiyaçların karşılanması amacıyla kısa vadeli alt ölçek planlamalarla yapılmaktadır. 

Planlamanın bölgesel ekosistemle uyumluluğu, yeşil sistemlerin sürekliliği, orman ve havzalar gibi koruma alanları, ulaşım 
sistemleri, konut, ticaret ve sanayi alanları ile ilişkisi üst ölçek planlamalar kapsamında değerlendirilmesi gereken bir konu 
olmasına karşın; dönemsel yaklaşımlar ve ekonomik ve siyasi beklentiler çoğu zaman doğru planlama hiyerarşisinden uzak
uygulamalarla sonuçlandırılmaktadır.

Çok eski tarihlerden günümüze İstanbul; bölgesel ve kıtalararası ticaretin ve kitlesel göçlerin önemli bir geçiş yolu olması 
nedeniyle önemli bir yerleşim alanı olmuş ve çok katmanlı büyük bir metropol haline gelmiştir. Bu durum geçmişten günümüze
kentin bütününde plansız ve hızlı bir gelişme ve büyüme baskısı yaratmış, bu nedenle gelişim ve dönüşüm alanları haricinde
bütüncül bir planlama yapılmasını da oldukça zorlaştırmaktadır. Gelişim ve dönüşüm alanlarının planlamalarının da gerektiği
şekilde yapılıp yapılmadığı da tartışılabilir.

Kentsel yeşil alanların kente ve kentliye faydalı olabilmesi için doğru plan hiyerarşisi ile üst ölçeklerden parsel bazında 
uygulamalara kadar mümkünse konun uzmanı kentsel tasarımcı, peyzaj mimarı, şehir ve bölge plancıları, altyapı uzmanları ve
gerekli tüm teknik ve sosyal meslek disiplinlerinin bulunduğu katılımcı bir çalışma ile gerçekleştirilmesi en doğru ve sürdürülebilir
yöntemdir.

2. PLANLAMA HİYERARŞİSİ BAĞLAMINDA YEŞİL ALANLAR
Ulusal ölçekte arazi kullanım planları; tarım, orman, sanayi ve yerleşim yerleri v.b. Gibi kullanım fonksiyonlarının belirlenmesi,
ulaşım ağlarının planlanarak kırsal ile kent ilişkisinin belirlenmesi ve bu doğrultuda gelişim politikalarının belirlenmesi, bunun
yanı sıra doğal kaynakların kullanımı ve korunması, bölgesel ekolojik yapının sürdürülebilirliği gibi konular gözetilerek bir kentin
doğru planlanmasında ana prensipleri belirler. 

2.1. Çevre Düzeni Planı
Çevre Düzeni Planı, il bütününde ve yerel kalkınma ekseninde hazırlanan; fiziki, sosyal ve ekonomik gelişmeye; ana ulaşım,
altyapı, yatırımlar ve yerleşmelere dair genel arazi kullanımı ve gerektiğinde yer seçimine; ve ayrıca, doğal, tarihi ve kültürel
kaynakların korunması ve geliştirilmesine dair strateji ve kararların ilgili kanun amacı doğrultusunda belirlenmesi, sürdürülebilir
ve planlı bir biçimde gerçekleştirilmesine yönelik, idareler ve disiplinler arası uyumu da sağlayan, uygulama araç ve 
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programlarına sahip kapsamlı rapor ve eklerinden oluşan plandır.

Çevre Düzeni Planlarında uyulacak esaslar, revizyon, ilave ve değişikliklerin hangi esaslar kapsamında yapılacağı, planların hazır-
lanması, hazırlatılması ve incelenmesine ilişkin idari ve teknik usullerin nasıl olacağı, planların onaylanması, yürürlüğe girmesi,
ilanı, dağıtımı, uygulamaların izlenmesi ve denetlenmesine ilişkin esaslar 14.06.2014 gün ve 29030 sayılı Resmi Gazete’ de
yayımlanan “Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümleri uyarınca yürütülmektedir.

İstanbul’un mekânsal gelişiminin ve kalkınmasının sürdürülebilir bir biçimde sağlanması ve yaşam kalitesinin artırılması amacı
ile hazırlanan 22.08.2006 tarihinde onaylanan 1/100.000 ölçekli ‘İstanbul İl Çevre Düzeni Planı; bu plana yapılan itirazlar, çevre
illerdeki üst ölçek planlar, 9uncu Kalkınma Planı, OECD Raporu gibi çalışmalar, meslek odaları ve diğer kurumlardan gelen
görüşler ile İBB Şehir planlama Müdürlüğü tarafından yaptırılan Tarım, Sanayi ve Hizmet sektörlerine ilişkin yapılan analitik etüt
çalışmaları da dikkate alınarak yeniden düzenlenerek Büyükşehir Belediyesine iletilmiştir. 13.02.2009 tarihinde İstanbul 
Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 103 sayılı kararı ile kabul edilen 1/100.000 ölçekli İstanbul Çevre Düzeni planı 15.06.2009 
tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından onaylanarak yürürlüğe girmiştir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 27.12.2019 tarihli ve E.307999 sayılı yazısı ile, İstanbul İli Avrupa Yakası Rezerv Yapı Alanı
1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliğinin 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun
6. maddesi ile 1 No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 102. maddesi uyarınca İÇDP-17092,26 plan işlem numarası ile
23.12.2019 tarihinde onaylanmıştır.

Söz konusu 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 33. maddesi gereğince
30.12.2019 tarihinden itibaren bir (1) ay (30 gün) süre ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü (Barbaros Mahallesi, Begonya Sk.
No:9A, 34746 Ataşehir/İstanbul) ilan panosu ile internet sitesinde askıya çıkarılmıştır.

2.2. İmar Planları
2.2.1. Nazım İmar Planı
Varsa bölge ve çevre düzeni planlarına uygun olarak halihazır haritalar üzerine yine varsa kadastral durumu işlenmiş olarak
çizilen ve arazi parçalarının genel kullanış biçimlerin, başlıca bölgelerin gelecekteki nüfus yoğunluklarının, gerektiğinde yapı
yoğunluğunu, çeşitli yerleşme alanlarının gelişme yön ve büyüklükleri ile ilkelerini, ulaşım sistemlerini ve problemlerinin çözümü
gibi hususları göstermek ve uygulama imar planlarının hazırlanmasına esas olmak üzere düzenlenen, detaylı bir raporla açıklanan
ve raporu ile beraber bir bütün olan plandır.

2.2.2. Uygulama İmar Planı
Tasdikli halihazır haritalar üzerine varsa kadastro durumu işlenmiş olarak nazım imar planı esaslarına göre çizilen ve çeşitli böl-
gelerin yapı adalarını bunların yoğunluk ve düzenlenen yolları ve uygulama için gerekli imar uygulama programlarına esas
olacak uygulama etaplarını ve diğer bilgileri ayrıntıları ile gösteren plandır.

2.2.3. Revizyon İmar Planı
Gerek nazım ve gerekse uygulama imar planlarının ihtiyaca cevap vermediği ve uygulamasının problem olduğu durumlarda:
planın tümünün veya büyük bir kısmının plan yapım tekniklerine uyularak yenilenmesi sonucu elde edilen plandır.

2.2.4. İlave İmar Planı
Mevcut imar planının gelişme alanları açısından ihtiyaca cevap vermediği hallerde mevcut imar planına bitişik ve mevcut imar
planının genel arazi kullanış kararları ile tutarlı ve yine mevcut imar planı ile ulaşım açısından bütünlük ve uyum sağlayacak
biçimde hazırlanmış bulanan plandır.

2.2.5. Mevzii İmar Planı
Mevcut imar planı sınırları dışında olup bu planla bütünleşmeyen bir konumda bulunan alanlar üzerinde hazırlanan ve sosyal
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ve teknik alt yapı ihtiyaçlarını kendi bünyesinde sağlamış olan plandır.

2.2.6. İmar Planı Değişikliği
Onaylı imar planı sınırları içinde arazi kullanışlarının büyüklüğünde, konumunda, yoğunluğunda veya ulaşım sisteminde, imar
planı ana kararlarını bozmayacak biçimde mevzii olarak farklılık getiren değişikliklerdir.

2.3. Kentsel Tasarım Plan Ve Projeleri
Kentsel tasarım terimi ise ilk kez 1920’li yıllarda Amerika’da kurulan Kentsel Tasarım Komitesi’nde kullanılmıştır. Amerikan  
Mimarlar Birliği (A.İ.A) bünyesinde kurulan komitede, mimarlar ve kent plancıları deneyim ve görüşlerini paylaşarak katkıda
bulunmuşlardır. Ancak, tanımın kavramsal ve bilimsel olarak gelişimi, 1956 yılında Harvard Üniversitesi’nin açılış konferansı ve
diğer konferanslarda gerek kent plancılarının gerekse tasarımcıların yaptıkları değerlendirme ve tartışmalarda ortaya çıkmıştır.

20. yüzyılın ilk yarısında modernizm, mekânı değiştirirken katı nesnel ve rasyonel kurallar ile oluşmuş tekdüze, kimliksiz daha
çok sanayi devriminin etkisiyle üretilen kentsel alanların üretimine neden olmuştur. Kentsel tasarım, bu sürece karşı gelecek
şekilde ve farklı disiplinler arasında, ama esas olarak planlama, peyzaj mimarlığı ve mimarlık arasında birleştirici bir alt disiplin
olarak akademik camia tarafından yapılan değerlendirme ve tartışmalar sonucu ortaya çıkmıştır. Kavramsal tanımlarda çok
farklı yaklaşımlarda bulunulmasına rağmen, temelde yaşanılabilir kentsel çevreler yaratılması ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi
ortak hedef olarak belirtilmiştir.

Kentsel tasarımı disiplinler arası boyutta değerlendirenlerden olan Shirvani’ye göre kentsel tasarım; mimarlık, peyzaj mimarlığı,
şehircilik, inşaat ve ulaşım mühendisliği, psikoloji, hukuk, gayrimenkul gelişimi ve diğer ilgili disiplinleri barındıran karmaşık 
disiplinler arası bir alandır (Günay,1999). Maria Auböck, ‘Open Spaces-The City’ adlı kitabında; kentsel tasarımın, kentsel plan
ve mimari proje arasında yer alan, iki dünya arasında köprü niteliğinde, yeniden canlanan bir disiplin olarak tanımlar. Ona göre
kentsel tasarım, kısmen plan, kısmen projedir, kamusal-kentsel mekân strüktürünü tanımlayan süreç içinde estetik ve yasal
araçtır (Auböck, 1996). Şehir plancısı Günay’a göre kentsel tasarım; makro, meso ve mikro ölçeklerde kentin form ve yaşamını
üretme teorisi ve pratiğidir. Planlama kararlarının gerçekleştirme süreci ve kentsel çevrenin yaratılmasıdır (Günay, 1999).

2.4. Kentsel Açık Ve Yeşil Alanlar
2.4.1. Açık Yeşil Alan Tanımı
Açık yeşil alanlar; yapı kitlelerinin dışında kalan, kısmen ya da tamamen insan kullanımına açık rekreasyonel potansiyeli de 
bulunabilen alanlardır.

Açık alan kavramı Öztan(1968), Akdoğan(1987), Özbilen(1991) ‘e göre; kent dokusunun önemli temel alanlarından birisi olup,
mimari yapı ve ulaşım alanları dışında kalan açıklıklar veya boş alanlar olarak tanımlanmaktadır. Diğer bir deyişle, dış mekan
üzerinde herhangi bir amaca göre yapılaşmanın olmadığı ve herhangi bir rekreasyonel kullanım için uygun potansiyel imkanı
bulunan alanlar olarak algılanabilir. Örneğin meydanlar, su yüzeyleri, ulaşım alanları açık alan olarak tanımlanmaktadır. 
(Gül vd 2001)

Yeşil alan kavramı ise, Saatçioğlu (1978), Akdoğan (1978) ‘a göre; mevcut açık alanların, bitkisel elemanlarla kaplı veya kombine
edilmiş yüzeyler olarak tanımlanmaktadır. Bu tanıma göre her yeşil alan bir açık alan niteliğindedir. Her açık alan yeşil alan 
olmayabilir.

2.4.2. Açık Yeşil Alan Fonksiyonları
2.4.2.1. Rekreasyon Fonksiyonu
Aktif ve pasif rekreasyon imkanı sağlar. Kent içinde ve dışında sportif donatıların tesisine olanak verir. Eğlence ve ilgili donatımlara
olanak verir. Kent insanına doğaya ve peyzaja yakın bir dinlenme imkanı sunmaktadır.
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2.4.2.2. Ekolojik Fonksiyonu
Ekolojik süreçlerin sağlıklı işleyişine katkı sağlayarak kent ekosistemini doğal ekosistemlerle bütünleştirir. Kent içerisinde hava
akımlarına olanak verir. Kentin içinde ve çevresinde bulunan, konut endüstri ve motorlu taşıtlardan çıkan gazlardan kirlenen
kentin havasında bulunan toz ve zararlı gazları temizler. Gürültüyü abzorbe eder.

2.4.2.3. Arazi Organizasyonu Fonksiyonu
Kentlerin fiziksel alanlarında denge oluşturan unsurlardır. Yapısal kitle boşluk ayarlamasına yardımcı olurlar. Kentlerin formal
yapılı binalarının meydana getirdiği katı kalıbı yumuşatarak kente organik bir karakter kazandırırlar (Etli 2002).

2.4.3. Kentsel Yeşil Alanların Sınıflandırılması
2.4.3.1. Kamusal Açık Yeşil Alanlar
Toplumun yararlandığı veya tüm rekreasyonel ihtiyaçlarının karşılandığı kamusal alanlardır. Kent ve mahalle parkları, kent or-
manları ve koruluklar, mezarlıklar, botanik bahçeleri, hayvanat bahçeleri, fuar sergi alanları, yol, bulvar ve refüjler, spor alanları,
gibi yerler sayılabilir.

2.4.3.2. Yarı Özel Açık Yeşil Alanlar
Çoğunlukla toplumun tamamının yararlanamadığı; sadece kurum ve kuruluşların çalışanları, aileleri veya belirli bir kesim tarafın-
dan belli şartlarla kullanılabilen açık alanlardır. Okullar, askeri alanlar, kamu kurum ve kuruluşları ve bunun gibi alanlardır.

2.4.3.3. Özel Açık Yeşil Alanlar
Özel mülkiyetli veya tahsisli alanlarda, sahipleri, işletmecileri veya ücret karşılığı kullanıcılara açık alanlar, toplu konut, otel,
kulüp gibi alanlar.

2.4.4. ‘Peyzaj Planlama’ Bağlamında Yeşil Alanlar
“Avrupa Peyzaj Sözleşmesi” ne (APS) göre peyzaj; insanlar tarafından algılandığı şekliyle, özellikleri insan ve doğal etmenlerin
etkileşimi ve eylemi sonucunda oluşan bir alandır. Forman(1995)’ a göre peyzaj; kilometrelerce geniş alanlarda benzer formlarda
tekrarlanan arazi kullanımları ya da yerel ekosistemlerin karışımı olan bir mozaiktir.

“Peyzaj Planlaması” kavramı Avrupa Peyzaj Sözleşmesinde; peyzajın değerinin artırılması, iyileştirilmesi veya yeni peyzajların
oluşturulması için yapılan ileriye yönelik eylemler bütünü olarak tanımlanmaktadır.

Peyzaj planlamada öncelikle koruma ve kullanma dengesinin ortaya konulması, ekolojik özelliklerin irdelenmesi, kullanımlar
ve dolayısıyla ekolojik ilişkilerin değerlendirilmesi, kültürel peyzaj elemanlarının irdelenmesinin ardından eylemlerin tanımlan-
ması ve insanın en üst düzeyde yararlanacağı ama diğer canlılara en az zarar vereceği bir çevrenin oluşumu üzerinde 
durulmaktadır (Başal 1988, Uzun 2003)

Son yıllarda yapılan peyzaj planlama çalışmaları incelendiğinde; süreçlerin analiz edildiği, peyzajın yapı ve fonksiyonlarının
değerlendirildiği, peyzaj ekolojisi temelli yaklaşımların ortaya konulduğu planlama yaklaşımları ön plana çıkmaktadır.

Peyzaj planlama bölgesel kalkınma politikaları ile de doğrudan ilişkilidir. Bütüncül bir bölgesel planlama politikası; kalkınma,
bölge halkının yaşam kalitesinin iyileştirilmesi, bölgesel kimliğin korunması ve alan kullanımları arasındaki bütüncül bir yaklaşımı
kapsar.

3. PLANLAMA SÜRECİNDE KATILIMCI, KORUMACI, SÜRDÜRÜLEBİLİR YAKLAŞIM
Üst ölçek planlama süreci ülkemizde Belediyeler ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülmektedir. Orta ve küçük
ölçekli planlamalar ve projeler ise yerel yönetimler veya bakanlığa balı bölge müdürlüklerince yürütülmektedir. Bu doğrultuda
planlama sürecinin genel olarak kullanıcı katılımına çok açık olmayan, korumacı ve sürdürülebilirliği bütüncül anlamda 
karşılayamayan planlamalar günümüzün büyük kentlerinin en büyük sorunlarından birisidir. Makro ölçekten mikro ölçeğe
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kadar tüm planlama sürecinde planlama hiyerarşisinin yanı sıra aşağıdaki unsurların da birlikte değerlendirilmesi gereklidir.

3.1. Katılımcı Planlama
Planlama sürecinin en büyük darboğazlarından biri katılım boyutudur. Günümüzde yürürlükteki yasal düzenlemeler; toplumsal
katılımı, planların ilgili yönetimlerce yaptırılması sonrası onay sürecinde yine yetkili idareler ve yöneticiler tarafından 
onaylanması, tüm bunların sonrasında toplumsal katılım ancak kısıtlı itiraz süreci ile yapılabilmektedir. Plan öncesi; planlama
esasları hakkında bilgilendirme, sürecin belirli evrelerinde toplumsal görüş alınması, sorgulama ve değerlendirme bağlamında
katılımcı yaklaşım, süreç ve evrelerinin geliştirilmesi toplumsal fayda açısından oldukça önemli bir unsurdur.

Planlamada yerel inisiyatifin artırılması, yerel ölçekteki planların ilgili yerel yönetimlerce hazırlanması ve onayı, evrensel olarak
kabul görmüş bir ilkedir. Ancak günümüz pratiğinde; yerel planların birbirleri ile ve üst ölçekli planlarla ilişkilerinin kurulması,
yerel çıkarlarla ülke gerekliliklerinin dengelenmesi bağlamında önemli sorunlara neden olmaktadır. 

Ülkemizde planlama deneyiminde ortaya çıkan temel sorunlardan biri ‘planlama yönetimi’ kavramının yerleşmemesi ve planın
organizasyonel bağlamda da kurumsallaşamamasıdır. Özellikle yerel yönetimlerde planlamayı devamlılığı olan bir süreç olarak
algılamak konusunda büyük eksiklikler bulunmaktadır. Planlamanın başarısını ölçecek bir sistem kurulamamıştır. Bu nedenle,
planlamanın fonksiyonel olarak değerlendirmesi yapılamamakta, geri beslemelerle planı güncel ve canlı tutma gayretleri 
görülememektedir.

3.2. Korumacı Planlama
Plan hiyerarşisi içerisinde yapılan tüm planlamaların doğal, kültürel ve tarihi unsurların birlikte değerlendirilerek korumacı bir
yaklaşımla şekillendirilmesi gerekir. Bu bağlamda üst ölçek planların yapımında etüt aşaması oldukça önem taşımaktadır. 

Plan konusu bölgenin ekolojik açıdan değerlendirilip doğa koruma eksenli bir envanterinin çıkarılması öncelikli unsur olmalıdır.
Bunun yanı sıra bölgenin tarihi ve kültürel mirasının da bir envanterinin çıkarılması da önceliklerden biridir. Bu iki unsurun 
birleşimi toplumsal belleğin planlamaya etkisini artırır. Bu belleğin korunması yapılacak planlamanın fonksiyonel gerçekçiliğinin
de dayanağını oluşturmaktadır.

Mevcut doku ve belleğin korunmadığı bir planlamada bütüncül yaklaşımın göz ardı edildiği parsel bazında yapılan uygulamaların
oldukça yapay kaldığı ve uzun vadede sürdürülebilir olmadığı birçok örnek vermek mümkündür.

3.3. Sürdürülebilir Planlama
Dünyada insan nüfusunun artması, sanayi ve teknolojinin gelişmesi, üretim ve tüketimin artması, enerji ihtiyacı gibi durumlar;
doğal kaynakların tüketilmesi, karbon salınımı, çevre ve ekolojinin tahrip edilmesi gibi sonuçlar doğurmuştur. Bu durum global
ölçekte iklimi bile etkileyecek duruma ulaşmıştır. Bu nedenle yapılacak tüm planlamaların sürdürülebilir olması etüt aşamasından
mikro planlamalara kadar her aşamada en önemli unsur haline gelmiştir.

Sürdürülebilirlik başlıca 3 alt başlık halinde ele alınabilir.

3.3.1. Ekonomik Sürdürülebilirlik
Bir planlama yapılırken en önemli unsurlardan biri uygulanabilir olması ve ekonomik fizibilitesinin doğru yapılmış olması gerekir.
Ülkemizde birçok planlama; uygulama aşamasında yetersiz kaldığı veya ekonomik olmadığı gerekçesiyle uygulanamayıp bazen
plan aşamasından uygulamaya geçirilememiş, bazen de yetersizlikleri gerekçe gösterilerek revize edilmiştir. 

İhtiyaca göre yapılan planlamalar mevcut ekonomik durum göz önüne alınarak yapılmalıdır. Aksi taktirde bütçe yetersizliği veya
benzeri gerekçelerle hayata geçirilemeden rafa kaldırılmaktadır. Detaylı bir fizibilite yapılmadan yapılan planlamalar ise uygulama
sonrası verimliliğinin yeterli olmaması nedeniyle kimseye bir fayda sağlamadan atıl duruma gelmektedir.
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3.3.2. Ekolojik Sürdürülebilirlik
Planlama hiyerarşisini oluşturan tüm planlama aşamalarında, planlamanın doğal çevreye olan etkisi en öncelikli unsur olarak
ele alınmalıdır. Mevcut ekosistem, flora, fauna, iklim, çevre ve doğal kaynakların verimli kullanımı gibi konular dikkate alınmalıdır.
Planlama alanı yeşil alan dahi olsa bunun bile doğal çevreye negatif etkileri ve yükleri olabilir. Su ve enerji tüketimi, mevcut
ekosisteme eklenecek diğer canlı tür ve formasyonlarının birbiriyle etkileşimi, yağmursuyu kontrolü, altyapı sorunları, gibi
birçok konunun birlikte değerlendirildiği bir etüt çalışması planlamaya yön vermelidir. Konut, ticaret, sanayi, tarım vb. gibi
büyük ölçek planlama kararlarının çevre ve ekolojiye etkisi oldukça büyüktür, başlangıçta öngörülemeyen veya önemsiz gibi
görünen etkenlerin geri dönülemez sonuçları olabilir. Yanlış planlama yaklaşımları; İklim değişikliği, bio-çeşitliliğin azalması, su
kaynaklarının kirlenmesi ve yok olması vb. gibi riskleri beraberinde getirebilir.

3.3.3. Sosyal Sürdürülebilirlik
Planlama ulusal ölçekte kalkınma ve gelişme öncelikli bir çalışmadır. Bu nedenle planlamanın odağında toplum yer almalıdır.
Toplumlar geçmişlerinden gelen birlikte yaşama kültürleri, gelenekleri, tarihi ve sosyal birleştirici unsurlarıyla bir bütündür.
Ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan birlikte yaşayabilmelerinin gerekli tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir çevre; planlamanın
başlıca amacı olmalıdır. Katılımcı planlama süreci planlamanın başarılı olmasını ve sosyal sürdürülebilirliğini artırır. Kullanıcıya
hitap etmeyen, ihtiyaçları karşılamayan, toplumsal fayda gözetmeyen bir planlama yaklaşımı bu bağlamda kullanıcı kitleyi de
memnun etmeyecek ve sürdürülebilir olmayacaktır.

4. PEYZAJ PLANLAMANIN AŞAMALARI
4.1. Peyzaj Planlama Hedeflerinin Belirlenmesi
Peyzaj; sosyal ve çevresel süreçler arasında bir ara birimdir. Peyzaj planlama insan ve doğa arasındaki ilişkilerle ilgili sorunlar
üzerinde durmaktadır. Hedefler, olanak ya da sorunlara göre kurgulanmaktadır. Sorunlar ve olanaklar farklı düzeylerde tanım-
lanabilir. Yöre insanları bir sorun ya da olanağı tanımlayabilir ve bir hedef oluşturabilirler. Ayrıca sorunlar; ulusal, uluslararası,
ya da küresel ölçekte olabilir (Steiner 2000). Planlamanın başlangıcında ya bir sorundan hareket edilmeli ya da belirli bir amaç
için o bölgenin planlama çalışmasına başlanmalıdır.

4.2. Planlama Alanına İlişkin Envanter
Envanterin ana fikri, planlama alanının plancıların amaçları doğrultusunda şekillendirilmesinden önce, alana ilişkin mevcut
yapının nasıl olduğunun ortaya konulmasıdır (Marsh 1991).

Planlanacak alanlar ve yakın çevrelerinde, aşağıda genel başlıklar halinde belirtilen konularda, ilgili kurum ve kuruluşlardan
bilgi alınmalıdır.
• Planlama alanının yeri
• Yönetim yapısı, idari bölünüş, sınırlar
• Fiziksel yapı
• Maden kaynakları
• Çevresel kaynaklar
• Koruma alanları
• Demografik altyapı
• Sosyal yapı
• Ekonomik yapı
• Teknik altyapı
• Arazi kullanımı
• Mülkiyet yapısı

Mevcut mekânsal planlama çalışmalarında her bir aşamanın ayrı ayrı hazırlanarak bağımsız raporlar haline getirildiği görülmek-
tedir. Peyzaj planlama kapsamında, bu ayrı raporların birbiriyle nedensellik ilişkilerinin tanımlanması ve bütün olarak 
değerlendirilmesi ile analizler gerçekleştirilmektedir. Bu sayede elde edilen tüm envanter çalışmalarından yola çıkarak peyzajın
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yapısını oluşturan elemanların, peyzajın fonksiyonu üzerine nasıl etkili olacağı, en önemli peyzaj elemanlarının neler olacağı
ortaya konulmaktadır.

4.3. Peyzaj Analizi
Peyzaj planlamada peyzajı oluşturan elemanlar belirlenir ve uygun koruma yöntemleriyle korunurlar. İnsanın peyzajın bir öğesi
olduğu dikkate alındığında, peyzaj planlamada insanın mevcut ekolojik yapı üzerinde etkileri en az düzeye indirgenerek peyzajın
sürdürülebilirliği amaçlanır (Bradley ve Hammond 1992). Bir peyzaj analizinde çevresel, sosyal, ekonomik ve estetik etmenler
birlikte dikkate alınmaktadır (wascher 2005).

Aşağıda peyzaj planı ya da peyzaj planlama yaklaşımlarında kullanılabilecek bazı analiz ve sentez çalışmaları kısaca 
açıklanmıştır.
• Planlama için olanaklar ve sınırların ortaya konması
• Arazi kapasitesi ve uygunluğu
• Risk değerlendirmesi ve etkilerin tahmin edilmesi
• Alan seçimi
• Fizibilite
• Su süreci analizi
• Erozyon süreci analizi
• Peyzaj ekolojisi temelli analizler

4.4. Peyzaj Planı
Peyzaj planları genellikle önerile yol haritasını ve arazi kullanımlarını içeren bir öneri programla başlar. Öneri arazi kullanımları
arasındaki ilişkileri, düzenleri ve yerleşimleri gösteren mekânsal plan ve peyzaj planının uygulanması için bir şema oluşumuyla
devam eder. Bütçe kaynaklarını tanımlayan, kanunlara uyumu ve zamana göre değişimlerin nasıl olacağını evrelerle gösteren
uygulama eylem planıyla tamamlanmaktadır (Marsh 1991).

Peyzaj planının hazırlanmasında dikkat edilmesi gereken bir konu, halkın katılımının sağlanması ve bilinçlendirilmesidir. Sorun-
ların tanımlanmasından başlayarak planlama süreci boyunca etkileşimler oluşur. Toplum tarafından oluşturulan amaçların
planda yer alması önemlidir. Planın başarısı, plan tarafından etkilenecek insan sayısının ne kadarının kararlara katılabileceği ile
ilgilidir. Devlet ve özel kurumların sadece kendi kararlarını ortaya koydukları planlar da vardır. Genellikle toplum bu planlara
karşı çıkmaktadır. Bunun alternatifi planlama sürecinde insanların katılımının sağlanması, fikirlerinin istenmesi ve bu fikirlerin
plana aktarılmasıdır. Bu yöntemle planın oluşturulması daha uzun sürse de, yerel halkın görüşlerinin alınarak planda yer verilmesi
durumunda planın karşısında olmak yerine, onu destekleyeceklerdir (Steiner 2000).

4.5. Peyzaj Yönetimi
Oluşturulan planın uygulamaya alınması ve sonrasındaki sürecin bütünüdür. Koruma, bakım, onarım, yönetim ve bunun gibi
plana yönelik alınan kararların, plancının ve ilgili kurumların kontrolü altında uygulamaya aktarılmasıdır. Yönetim planı planın
uygulanması esnasında ve sonrasındaki koordinasyonu sağlar.
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Özet
Kentsel ağaç varlığı, ekolojik ve işlevsel değerlerinin yanında, estetik, psikolojik, ekonomik ve sosyo-kültürel değerleri ile kent
kimliği, kent profili ve kent imgesinin de önemli bir bileşenidir. Gelişmiş birçok ülkenin kentlerindeki ağaç miktarı, kentsel ağaç
potansiyelinin yaşanabilir çevrelere kattığı değeri ve önemi örneklemektedir. Günümüzde kentlerde kişi başına düşen yol ağacı
sayısı, bir kalite indisi olarak değerlendirilmektedir. 
Kentsel yeşil alanlar içinde kitleleri birbirine bağlayan lineer elementler olan “yol ağaçlandırmaları” ile “alle” olarak tanımlanan
iki tarafı ağaç dizileri ile donatılmış yollar, estetik ve işlevsel açıdan sağladıkları katkılar ile bulundukları kentlerin prestijini ve
değerlerini yükseltirler.  
Bu çalışmada amaç, Dünya'nın sayılı prestij kentlerinden biri olan İstanbul'un kent kimliğine ve kent imgesine katkı sağlayacak
yeşil alan planlamalarına ve politikalarına katkıda bulunmaktır. Bu amaç doğrultusunda, öncelikle, uygun türlerin seçimi,
tekniğine uygun ortam hazırlığı ve dikim ile dikim sonrası düzenlemeler, bakım ve koruma önlemleri gibi teknik ve uygulamaya
yönelik standartlar, uluslararası örnekleri ile irdelenmiştir.
Tüm bu bilgiler ışığında, İstanbul'da tarihsel süreç içerisinde önem arz eden Dolmabahçe Sarayı'nı Beşiktaş'a bağlayan yoldaki
ağaçlandırmalar, Büyükdere ve Belgrad Ormanı arasında tesis edilen yol ağaçlandırmaları ile son yıllarda Bostancı, Pendik sahil
yolunda yapılan ağaçlandırma uygulamaları fotoğraflar yardımı ile belgelenerek; standartlara uyum, bakım, düzen ve düzensizlik
ilişkisi irdelenmiştir. Geçmişten günümüze köklü bir uygulama geleneğine sahip olan İstanbul'daki alle ve yol ağaçlandırmalarının,
teknik standartlar ve kent imgesine uyumu üzerine eleştirel bir yaklaşım geliştirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: İstanbul, yeşil alan, ağaç, ağaçlandırma, alle. 

THE IMPORTANCE OF STREET TREE PLANTING IN URBAN GREEN SPACE PLANNING
Abstract
Besides their ecological and functional values, urban trees are also important component of urban identity, urban profile and
urban image with their aesthetic, psychological, economic and socio-cultural values. The amount of trees in the cities of many
developed countries illustrates the value and importance that urban tree potential adds to habitable environments. Today,
the number of roadside trees per capita in cities is considered as a quality index.
“Street plantings”, which are linear elements that connect masses within urban green spaces, and “allees”, which are roads
lined with trees on both sides, increase the prestige and values of the cities with their aesthetic and functional contributions. 
The aim of this study is to contribute to the green space planning and policies that will contribute to the urban identity and
image of Istanbul, one of the most prestigious cities in the world. For this purpose, firstly, technical and practical standards
such as selection of suitable species, preparation of suitable environment for the technique, planting and post-planting 
arrangements, maintenance and protection measures were examined with international examples.
In the light of all this information, the plantings on the connecting road with Dolmabahçe Palace to Besiktas, which is an 
important historical part of Istanbul, the plantings made between Büyükdere and Belgrade Forest, and the planting practices
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carried out on Bostancı and Pendik coastal road in recent years were documented with photos; and compliance with standards,
maintenance, order and disorder relationships were examined. A critical approach was developed on the compliance of the
allees and roadside plantings in Istanbul, which have a long tradition of application from past to present, with technical 
standards and urban image. 

Keywords: Istanbul, green space, tree, tree planting, allee.

1. GİRİŞ
Kentsel peyzajın önemli bir bileşeni olan kent içi yol ağaçlandırmaları, cadde, bulvar, meydan, sokak ve park yollarında, doğrusal
ve düzenli aralıklarla, özel nitelikli ağaçların tesisi ile gerçekleştirilir. Dilimizde ağaçlı yol anlamında kullanılan alle (fr: allée) terimi,
kökeni olan Fransızcada; ‘geçiş için tahsis edilen mekan ya da ‘ağaçlar ile sınırlandırılmış yol’ anlamlarında kullanılmaktadır. 
Terimin anavatanında ise, bu iki özelliği de birleştiren peyzaj uygulamalarının alle olarak adlandırıldığı görülmektedir. Paris'teki
Champs Elysées Bulvarı ve Tuileries Bahçesi içerisinde yer alan alleler, kitleleri birbirine bağlayarak geçişleri sağlayan, doğrusal,
iki tarafı ağaçlar ile sınırlandırılmış yol ağaçlandırmaları olarak bu özellikleri sergilemektedir. 

Estetik ve işlevsel açıdan taşıdıkları önem nedeniyle köklü bir uygulama geleneğine sahip yol ağaçlandırmalarının ilk uygulamaları
Avrupa'da XVI. yüzyılda gerçekleştirilmiştir. Fransa Kraliçesi Catherine de Medicis'nin 1573 yılında Tuileries Bahçesinde vermiş
olduğu kutlamanın betimlendiği Valois Halısında, bu alle örnekleri betimlenmiş olup, günümüze bu bilgiler ulaşabilmiştir(Louvre,
2008). Aynı dönemde, İtalyan Rönesans bahçelerinde tesis edilen alleler de, kıta Avrupası’ndaki ilk örnekler arasında 
gösterilmektedir (Pradines, 2009).

Ülkemizdeki ilk yol ağaçlandırmaları İstanbul’da gerçekleştirilmiştir. Bunlar; 1856 yılında Dolmabahçe Sarayı’nı Beşiktaş’a
bağlayan yolda, 1870’li yıllarda Beykoz ilçesi ve Abraham Paşa Korusu önünde ve 1873 yılında Büyükdere ile Belgrad Ormanı
arasındaki yolda tesis edilen ağaçlandırmalardır. Büyükdere ile Belgrad Ormanı arasındaki yol, Sultan Abdülaziz döneminde
fidan materyali İtalya’dan getirilen Londra Çınarı (Platanus x acerifolia) türü ile ağaçlandırılmıştır (Yaltırık ve ark., 1997). 
Avrupa'daki bir çok ülkede tarihi parklar ve saraylar içerisinde kullanılmaya başlanan alle uygulamaları, başlangıçta simetrik ve
formel bir görüntü yaratarak dönemin hanedanlarının mutlak gücünü, onların doğa üzerindeki hakimiyetini görselleştirerek
sunan bir sembolizmi barındırmaktadır. Günümüzde ise, gündelik yaşamı pozitif yönde etkileyen işlevsel ve estetik özellikleri
nedeni ile alleler, yollar, bulvarlar, kent parkları ve meydanlarda sıklıkla kullanılmaya başlanmıştır. 

Paris’in ağaç varlığının (466000) % 20’si yol ağacıdır (Guérin, 1989). Bu oran 100 000’e ulaşan yol ağacı sayısı ile genel çerçevede
güncelliğini sürdürmektedir (Pellegrini, 2012). New York’taki 2 milyon ağacın 250 000’i yol ağacıdır. Cleveland’da ise 130000
adet yol ağacı vardır (Ürgenç, 1998). Çin’in başkenti Pekin’de, 1982 yılına kadar 64000 km yol ağaçlandırması yapılmıştır 
(Dembner, 1993). Kanada’nın Montreal kentindeki 445000 ağacın 142000’i (% 32) yol ağacıdır (Jutras ve ark., 2002). Malezya’nın
başkenti Kuala Lumpur’da 2006 yılı itibarı ile mevcut 400 000 kent ağacının % 40’ını yol ağaçları oluşturmaktadır (Sreetheran
ve ark., 2006). Avustralya’nın Melbourne kentinde ilk bitkilendirmeler 1850’li yıllarda başlatılmış ve günümüze değin cadde ve
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sokaklara % 60’ı yerli türlerden oluşan 923 353 adet ağaç dikilmiştir (Frank ve ark., 2006). 

Günümüzde kentlerde, kişi başına düşen yol ağacı sayısı bir kalite indisi olarak değerlendirilmektedir. Avrupa’nın çoğu kentlerinde
1 000 kişiye düşen yol ağacı sayısı 50 - 80 arasında değişir (Pauleit ve ark., 2002). Bu oran Kanada’nın Montreal kentinde 128’dir
(Dirik, 2014; Vergriete ve Labrecque, 2007). Bu durum alle ya da yol ağaçlarının kentsel peyzaj ve kentsel yeşil alanlar içindeki
yeri ve önemini açıkça göstermektedir.  

2. YOL AĞAÇLANDIRMALARININ ESTETİK VE İŞLEVSEL AÇIDAN ÖNEMİ
Alleler ya da yollardaki ağaç dizilerinin estetik ve işlevsel açıdan sağladığı pek çok yararları söz konusudur. Estetik açıdan ön
plana çıkan değerleri;
- kent ortamına doğallık kazandırma, monotonluğu kırma, yapılara fon oluşturma, yol boyunca mekânlar dizisi 
oluşturma, kontrast veya harmonik uyum yaratma, yola görsel değer, perspektif ve derinlik kazandırma, yapıları ve mekânları
bağlama ve ayırma, çirkin görüntüleri maskeleme şeklinde sıralanabilir. 

İşlevsel açıdan sağladığı başlıca yararları da;
- yaya ve araç bandını gölgeleme (yaklaşık 8 0C’lik sıcaklık düşüşü), gürültüyü azaltma, tozları tutma, ölçek oluşturma,
yaya ve araç trafiğini ayırarak güvenliği artırma, sürücüleri yola yönlendirme, sinyal etkisi yapma, vurgu elementi olma, kentin
ekolojik koşullarına katkı sağlama (O2 üretimi, CO2 tüketimi, bağıl nemi yükseltme, sıcaklığı dengeleme, kuvvetli hava 
hareketlerinin gücünü azaltma) şeklinde özetlenebilir.

Yol ağaçları estetik ve işlevsel açıdan sağladıkları söz konusu katkıları ile bulundukları caddelerin prestijini ve değerlerini 
yükseltirler. Nitekim alle ağaçları üzerinde yapılan bir çalışmada, ağaçlı bir cadde üzerinde bulunan ev veya işyerlerinin değerinin,
ağaçsız bir caddede olanlara göre 15 000 - 25 000 $ daha yüksek takdir edildiği ortaya konmuştur (Burden, 2006).

Yol ağaçları değinilen estetik ve işlevsel değerleri ile kentsel peyzajda önemli bir yer tutarlar. Ancak kent peyzajına böylesine
önemli katkılar sağlayan yol ağaçları, kentsel ekosistemlere özgü elverişsiz ortam koşullarında yaşamak zorundadırlar. Bu nedenle
yol ağaçlarının ömrü kısa olup bu süre elverişli koşullarda dahi 60 - 80 yılı pek geçmez, çoğu 30 yıldan fazla yaşayamaz.

Küresel ısınmanın arttığı ve iklim değişikliği kaynaklı afetlerin yaşandığı günümüzde, sürdürülebilirlik kavramı önemini daha da
arttırmaktadır. Sürdürülebilir Kalkınma kavramı ilk kez, 1987 yılında Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu tarafından hazırlanan
Brundtland Raporu’nda “Bugünün gereksinimlerini, gelecek kuşakların gereksinimlerini karşılama yeteneğinden ödün vermeden
karşılayan kalkınma” olarak tanımlanmıştır (BM, 2002). Birleşmiş Milletlerin 2015 yılında yayınladığı, Sürdürülebilir Kalkınma
İçin 2030 Gündemi’nde belirlenen 17 ana hedef, insanlığın toplumsal yaşamın her alanında hızlı ve kapsamlı değişiklikler 
yapmasını amaçlayarak iklim değişikliğini önleyebilmede bir araç olarak ön plana çıkmaktadır (BM, 2015). Kentsel yeşil alanlar
ve bu araştırmanın da konusu olan kent içi yol ağaçlandırmaları estetik ve işlevsel açıdan sağladığı faydalar ile bu gündemin 
3, 6, 7, 11, 12 ve 15 sayılı hedeflerine ulaşılmada katkı sağlamaktadır. Bu bölümde, kent içi yol ağaçlandırmalarının işlevsel ve
estetik değerleri, Gündem 2030 hedefleri kapsamında değerlendirilerek, sürdürülebilir bir kent planlamasındaki önemi dikkate
sunulmuştur. İşlevsel açıdan sağladığı faydalar dikkate alındığında:  

Hedef 3: Sağlıklı bireyler ve Hedef 6 Temiz su, hijyen ve halk sağlığına yöneliktir.  Kent içi yol ağaçlandırmaları, kentin ekolojik
koşullarına katkı sağlayarak, tozları tutarak ve gürültüyü azaltarak halk sağlığı üzerinde negatif etkileri olan etkenlerin indirgen-
mesinde etkilidir. Daha hijyenik bir ortam oluşmasına katkı sağlar. Yaya ve araç trafiğini ayırarak ve sürücüleri yola yönlendirecek
sinyal etkisi yaratarak güvenliği arttırır. Bu özellikleri ile kazaların oluşmasına engel olur ve halk sağlığına doğrudan katkı sağlamış
olur. Hedef 7: Enerji verimliliği ve temiz enerji ve Hedef 12: Sorumlu Tüketim ve Üretim üzerine odaklanan hedeflerdir. Kent içi
yol ağaçlandırmaları, yaya ve araç bandını gölgeleyerek yaklaşık 80C’lik sıcaklık düşüşü sağlayabilmektedir (Dirik, 2014). Dikim
planlamalarını yaparken doğru türlerin seçilmiş olması su, emek ve maaliyet gibi kaynakların tüketimini engelleyebilmektedir.
Kent içi yol ağaçlandırmaları, kuşlar başta olmak üzere kent flora ve faunasına yaşam ortamı (habitat) sağlayarak, Gündem
2030’un 15. hedefi olan “Karasal yaşama katkı sağlama” konusunda önemli rol oynamaktadır. Tüm bu estetik özellikleri insan
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psikolojisi üzerinde olumlu etkiler yaratarak, toplum sağlığı üzerinde dolaylı olarak pozitif etki yaratmakta ve Hedef 3 ile Hedef
6’ya katkı sağlamaktadır. Kent içi yol ağaçlandırmalarının estetik ve işlevsel değerleri göz önünde bulundurulduğunda, Gündem
2030'un 11. hedefi olan Sürdürülebilir Şehir ve Yaşam Alanları'nın oluşturulması kapsamında değerlendirilmesinin önemi ön
plana çıkmaktadır. 

Yollar ve meydanlar kentlerin konfor düzeylerini yansıtan, bu nedenle insanlar tarafından yaşamak veya vakit geçirmek için
tercih edilen, ancak ağaçların yaşaması için çok yönlü olumsuzluklar barındıran mekânlardır. Dahası, ağaçlar yolların ve 
meydanların konforuna önemli katkı yapan elemanlardır. Kent içi yol ağaçlandırmalarının estetik ve işlevsel değerlerinin 
oluşabilmesi için, tür seçimi, standart ve teknikler doğrultusunda plantasyonun yapılmış olması ile bakım ve koruma çalışmaları
zorunluluk arz eder.

3. YOL AĞAÇLADIRMALARINDA TÜR SEÇİMİ, STANDARTLAR, TEKNİKLER İLE BAKIM VE KORUMA ÖNERİLERİ
Ağaç doğal bir elaman olarak biz insanların ihtiyaçları doğrultusunda kent yaşamına uyum sağlaması adına zorlanmaktadır. Bu
özelliği ile ister yol ağacı isterse park ağacı olsun, tüm ağaçlar biz kentli insanın ortak sorumluluğu ve keyif alma aracıdır. Kentsel
peyzaj için son derece değerli olan yol ağaçları, kent ekosisteminin zor koşulları nedeniyle doğal yetişme alanlarına nazaran
baskı altında gelişmektedirler. Bu gelişimin pozitif yönde desteklenebilmesi adına uygun tür seçimi, uygulama alanının sörvey
ve analizi, ağaçlandırma standartları ve dikim teknikleri ile bakım ve koruma çalışmaları gibi uygulamaların doğru belirlenmesi
ve tesisi gerekmektedir. 

3.1. Uygun Tür Seçimi 
Kent içi yol ağaçlandırmalarında sıkça yapılan hatalardan biri uygun tür seçiminin gerçekleştirilmemiş olmasıdır. Tesis sırasında
ağaçlardan beklenen işlevlerin amaca yönelik gerçekleşebilmesi adına (koruma, estetik, kamuflaj, gölgeleme, gürültü kesme,
rüzgar perdesi oluşturma, kir toz tutma ve benzeri) doğru türün seçilmesi önem arz edecektir. Doğru tür seçimi, ileriki yıllarda
planlanacak bakım ve koruma uygulamalarında su, işgücü ve maliyet gibi kaynaklardan tasarruf sağlayacaktır.

Seçilecek türlerin her şeyden önce o yörenin genel ekolojik koşulları yanında kentin kendine has yetişme ortamı koşullarına da
uygun olması gerekmektedir (Dirik ve ark., 2007). Deniz etkisinin hakim olduğu yerlerde özellikle tuz etkisine dayanıklı türler
tercih edilirken, sıcak iklim bölgelerinde gölge sağlama özelliği iyi olan türler, kışın sert geçtiği bölgelerde ise soğuğa dayanıklı
ve kar yükünü kaldırabilecek dirence sahip türler tercih edilmektedir. 

Yol ağaçlarının belli bir gövde yüksekliğinden sonra taç oluşturması, hızlı büyümesi, kuvvetli kök sistemine sahip olması, ekstrem
koşullara dayanıklı olması, az bakım gerektirmesi ve uzun ömürlü olması istenmektedir. Aynı zamanda yol ağaçlarının türüne
karar verirken dal düşürmemesi, kabuk-meyve dökmemesi ve düştüğünde hasarlara yol açabilecek meyve, diken vb. barındır-
maması tercih edilir. 

Ancak hemen belirtmek gerekir ki, herhangi bir dikim ortamı koşulu için sıralanan tüm özellikleri bünyesinde barındıran kusursuz
bir bitki türü bulmak mümkün değildir. Her türün farklı ortam koşullarına göre bazı üstünlükleri ve yetersizlikleri söz konusudur.
Bu nedenle yol ağaçlandırmaları için tür seçiminde; bir yandan beklenen işlevler ve yararlar, diğer yandan söz konusu türlerin
mevcut yetişme ortamı koşullarına uyum potansiyeli ve gerektireceği bakım önlemleri dikkate alınmalı ve bu hususların uzlaştırıl-
masına dayalı bir tür seçimi yaklaşımı izlenmelidir. 

3.2. Alanın Sörvey ve Analizi
Ağaçlandırılacak cadde, meydan ve yollar, çok yönlü analizlere tabi tutulmalıdır. Bu amaçla, öncelikle cadde ve yolların taşıt ve
yaya bantları ile varsa orta refüj genişlikleri belirlenmeli, yolun eğimi, araç ve yaya trafiği yoğunlukları saptanmalıdır.

Yolu çevreleyen yapıların özellikleri yol ağaçlandırmaları açısından önemlidir. Sörvey çalışmaları ile yol kenarlarındaki tarihi 
binalar, müzeler, iş merkezleri, konutlar ve genel bina yükseklikleri gibi yapısal unsurlar analiz edilmeli, görsel açıdan istenen
(tarihi yapılar, müzeler, ön bahçesi olan az katlı yapılar vb.) ve istenmeyen görünümler (depolar, endüstriyel tesisler, plansız
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yapılar, kötü görünümlü alanlar) ayrı ayrı belirlenmelidir.

Yol ve meydanların alışıla gelen kullanım şekilleri yol ağaçlandırmaları için gerek tür seçimi gerekse tasarım açısından belirleyici
bir faktördür. Bu nedenle ağaçlandırmaya konu edilen yol ve meydanların toplantı, gösteri ve törenler gibi özel kullanım 
fonksiyonları ile dönemsel, turistik ve yazlık kullanım potansiyelleri ortaya konmalıdır.

Yollarda hüküm süren ekolojik koşulların ayrıntılı olarak analiz edilmesi gerekir. Bu kapsamda öncelikle her bir yol veya caddenin
uzanış yönleri belirlenmelidir. Zira uzanış yönleri ekolojik koşulları doğrudan etkiler. Ülkemiz gibi kuzey yarı kürede yer alan
kuşakta, kuzey - güney yönünde uzanan caddelerde her iki taraftaki ağaçlar yaklaşık eşit miktarda ışık alırlar. Yolun doğu 
tarafındaki ağaçların öğleden sonra, batı tarafındaki ağaçların da öğleden önce etkili ışıklanmaları söz konusudur. Doğu - batı
yönünde uzanan caddelerde ise kuzey tarafta yer alan ağaçlar güney tarafta olanlara göre daha fazla ışık alırlar. 

Bu durum, yolu çevreleyen binaların yüksekliğinin artmasıyla daha da belirginleşir. Dolayısıyla sörvey aşamasında caddelerin
uzanış yönü ile birlikte çevreleyen binaların cephe genişlikleri ve yükseklikleri de saptanmalıdır. Yolun iki yönü arasında ışık
alımı bakımından dengesizlik bulunması, tür seçimi aşamasında ışığa reaksiyonu mutedil olan türlerin (yarı ışık, yarı gölge
ağaçları) seçimini ön plana çıkarır.

Uzanış yönleri, hava hareketleri açısından da önem taşır. Yolların hâkim ve zararlı rüzgâr yönlerine göre konumları ortaya
konmalı, kentte hüküm süren iklim koşulları dikkate alınarak rüzgâr koridorlarına dönüşebilen hatlar saptanmalıdır.

Yol aksı ve meydanların toprak koşulları ayrıntılı olarak analiz edilmelidir. Ayrıca, havadaki toz konsantrasyonu, toksik 
maddelerden kaynaklanan kirlilik düzeyi, gürültü yoğunluğu ve buzlanmalara karşı tuz kullanılması gibi olumsuzluklar da 
belirlenmeli, sahil bantlarında tuz serpintileri ve dalga etkilerine bağlı risk düzeyleri ayrı ayrı ortaya konmalıdır. 

Yollar ve meydanlar çevresindeki yapılaşma potansiyeli ile alt yapı tesislerinin (doğal gaz, kanalizasyon, su, elektrik vb.) güzergâh
üzerindeki konumları, planlamalara yön veren faktörlerdir. Bu kapsamda, yakın ve uzun vadede yapılması mümkün olan yeni
binaların ve alt yapıların tesis hatları, mevcut olanların onarımı ve yenilenmesi için hazırlanan projeler ve ön görülerle ilgili
bilgiler toplanmalıdır.

3.3. Ağaçlandırma Standartları ve Dikim Teknikleri
Bir cadde veya yolun ağaçlandırılabilmesi için, yolun genişliğinin en az 5 m, kaldırım genişliğinin de en az 4 m olması gerekir.
Aynı zamanda dikilen ağaçların zarar görmemesi için, altyapı tesisi ile ağaçlar arasında 3 m’lik mesafe bulunmalıdır. Taşıt trafiği
ile yaya trafiğini ayıran tretuvardan 1,5-2m içeride dikim yapılması uygundur. Eğer yakınında bir bina vb. bir yapı mevcutsa
ağaçların olgun yaşta alacakları tepe tacı genişliği dikkate alınarak, binalarla yol ağacı arasında en az 2m’lik bir boşluk bırakılması
öngörülmektedir. 
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Yol ağaçlarının dikileceği alana en az 1mx1mx1m’lik yani 1m3’lük bir dikim çukuru açılması gerekmektedir. Yeteri kadar alan
varsa daha büyük bir dikim çukurunun açılması daha yerinde olacaktır. Eğer kullanacağımız ağaç yayvan bir kök sistemine sahip
ve de ileride daha geniş bir taç yapısına ulaşacaksa, 4-6 m3’lük bir dikim çukuru açmak yerinde olacaktır. Dikimler, ağaç 
fidanlarının kök boğazı hizaları toprak seviyesine gelecek şekilde yapılmalıdır. Uygulamalarda ise ülkelere göre farklılıklar söz
konusudur. Avrupa genelinde dikim çukurlarının hacmi türlere göre 1 - 10 m3 arasında değişmektedir (Pauleit ve ark., 2002).
Kanada’nın Montreal kentinde yapılan yol ağaçlandırmalarında 5 m3’lük çukurlar ideal kabul edilmektedir. Kopenhag kentinde
yapılan araştırmalar, dikim çukurlarının daha geniş hacimlerde açılmasının ağaçların yaşama ve büyümelerini belirgin düzeyde
iyileştirdiği saptanmıştır (Bühler ve ark., 2007). A.B.D.’ndeki yönergelerde de yol ağaçlandırmaları için 1,2 x 3,0 veya 1,5 x 3,0
m2 yüzey genişliğindeki çukurlar öngörülmüştür (Bloomberg ve Benepe, 2009). Kuzey Amerika’nın değişik yörelerinde ise 
6 - 14 m3 arasında değişen dikim çukuru hacimleri ön görülmektedir. A.B.D. ve Büyük Britanya’da çukur hacminin saptanmasında
çukur hacmi (m3)/tepe izdüşüm alanı (m2) oranı esas alınmakta ve bu oran Büyük Britanya’da 0,10 - 0,15, A.B.D.’nde ise 0,21 -
0,50 olarak uygulanmaktadır (Nilsson ve Randrup, 1997).

Dikim çukurlarının fidanların yerleştirilmesinden sonra bitkisel toprak, organik gübre, torf ve kompost karışımından oluşan
fiziksel özellikleri ve yetiştirme değeri yüksek harçla doldurulması akla gelen ilk seçenektir. Böylece güç yetişme ortamı
koşullarına dikilen fidanlara en azından 10 - 15 yıllık beslenme avansı sağlanmış olacaktır. A.B.D.’nde yapılan araştırmalar, drenajı
kolaylaştırmak amacı ile dikim harcı olarak çakıllı, kumlu materyallerin kullanımının yol ağaçlarının büyümelerini yavaşlattığı
saptanmıştır (Jutras ve ark., 2010).

Ağaçların kök yayılış ortamlarının drenajı, havalanması ve aynı zamanda yeterli düzeyde su alabilmeleri için, kök boğazından
itibaren en az 2-3 m2’lik bir alanın açık yüzey olarak bırakılması gerekmektedir. Dairesel veya kare formunda bırakılacak bu
alanların, özellikle yaya sirkülasyonunun yoğun olduğu yerlerde metal veya beton ızgaralar şeklinde düzenlenmesi veya bodur
çalı ve yer örtücü bitkilerle bitkilendirilmesi de uygundur. Nitekim Manchester kentinde yapılan bir araştırmada, yol ağaçlarının
%30’unda kaldırım kaplamaları, %13’ünde de bordür taşlarına bağlı zararların görüldüğü saptanmıştır (Forrest, 2006).

Kent içi yol ağaçlandırmalarında dikim aralıkları, kullanılan türlere ve caddelerin genişliklerine göre değişiklik göstermektedir.
Genel olarak 6-10 m arasında değişen mesafelerde ağaçlar dikilmektedir. Dar cadde ve yollarda fazla boylanmayan ve aynı 
zamanda daha dar taç genişliğine sahip türler kullanılarak yapılan bitkilendirmelerde minimum değerler esas alınırken, daha
geniş cadde ve bulvarlarda büyük hacimli ağaçlarla yapılan bitkilendirmelerde ise maksimum değerleri esas almak gerekir.

Refüj bitkilendirmelerinde ise eğer refüj genişliği 4m’den daha dar ise ağaç dikilmemesi gerekir. Bu gibi durumlarda özellikle
gece vakti araçların far ışıklarının neden olduğu rahatsızlıkları engellemek ve olası çarpmalara karşı bariyer görevi görmesi
açısından 1,5-2 m boylarında herdem yeşil çalılar kullanmak daha etkili olacaktır. 4 m’den daha geniş olan refüjlerde ise, belirtilen
dikim aralıklarına göre ağaçlarla beraber çalılar dikilmeli ve aynı zamanda orta refüjdeki toprağın yağışlar nedeniyle yola 
akmaması için içbükey bir forma sahip olması gerekir (Dirik ve ark., 2007).

Özellikle orta refüjlerde, hem kök hem de dal gelişimi için uygun ortam olmadığı durumlarda, espalier formunda gelişimi 
sağlanmış ağaç türlerinin seçimi uygun olacaktır. Espalier, budama ve bağlama yöntemlerinden faydalanarak, bitkilerin istenilen
doğrultuda, yatay ya da dikey olarak büyütülme tekniğidir. Ağaç gövde yüksekliğinin, tür seçimine göre istenilen yükseklikten
başlalatılabilmesini sağlayan bu teknik, özellikle dallar arasındaki mesafelerin kontrolü ile istenilen estetik görüntü ve işleve
ulaşılmasını sağlayabilmektedir. Dallar arasındaki mesafe genel olarak 30cm, 40cm ya da 60cm olarak düzenlenmektedir.
Yapraklı türlerde 30cm tam kapalılık sağlarken; 60cm ise yarı geçirgen bir yapı oluşturmaktadır. Dalların arasındaki mesafe
(kademelendirme) yaratılmak istenilen etkiye göre seçilmelidir. Kent içi yol ağaçlandırmalarında yeni bir yaklaşım olarak 
görebileceğimiz bu uygulamalar, minimal alanlarda minimal tasarımlar yaratılma ihtiyacını karşılayacaktır (Url-1). Yol 
ağaçlandırmalarında geleneksel ve yaygın uygulamayı karşılıklı ve tek sıralı ağaç dizileri şeklindeki tesisler oluşturur. Cadde
genişliği uygun olduğunda, özellikle yaya bandında etkili bir gölgeleme yaratabilmek amacıyla 2 sıralı alle ağaçlandırması da
yapılabilir. Geniş caddelerde yapılan iki sıralı ağaçlandırmalar hem yol aksını güçlendirir, hem de trafik bandı ile çevresi arasında
etkili bir tampon oluşturarak her iki tarafta bisiklet yolu, koşu veya yürüyüş şeritleri ve dinlenme alanlarının tesisine uygun
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koşullar yaratır.

Tüm bu özelliklerinin yanı sıra seçilecek yol ağacının olgun yaştaki boy ve taç genişliğinin; kullanılacağı yolun genişliği ile doğru
orantılı olarak seçilmesi; ağacın estetik ve fonksiyonel işlevlerini yerine getirebilmesi açısından oldukça önemlidir. 

3.4. Bakım ve Koruma Çalışmaları
Yol ağaçlarının kökleri doğal olarak taşıt bandı ve yaya kaldırımlarının altında gelişir, yayılır. Gerek araç, gerekse yaya hareket-
lerinin zeminde yarattığı basınçlar zamanla toprak sıkışmalarına yol açabilir. Bu nedenle hem yaya ve taşıt zeminlerini oturmalara
karşı güçlendirmek hem de olası toprak sıkışmalarını önlemek için tesis aşamasında kaplama materyalinin altına taşıyıcı nitelikte
metal ızgaralar yerleştirilebilir. Ya da kök yayılış alanında bu amaç için geliştirilen “kök destek modülü” gibi çeşitli destek aparatları
uygulanabilir(Şekil 4).

Yol ağaçlarının stabilitesini artırmak için dikim esnasında kök çevresine “kök bariyerleri” de yerleştirilebilir. A.B.D.’nde yapılan
araştırmalarda kök çevresine yerleştirilen bariyerlerin kökleri dikey gelişime yönlendirdikleri, buna bağlı olarak ta rüzgâr, fırtına
gibi mekanik etkilere karşı ağaçların dirençlerini arttırdıkları saptanmıştır (Smiley ve ark., 2000). Bariyer uygulamalarının ağaçların
yakınında yapılacak alt yapı çalışmalarına karşı belli ölçüde kökleri korumak ve köklerin kaldırım, yol ve tretuvara verebileceği
olası zararları önlemek gibi yararları da söz konusudur (Şekil 5) (Morgenroth, 2008).

Yol ağaçları yüzeyi sert zeminle kaplı ortamlarda yaşamak ve büyümek durumundadır. Yapılan araştırmalar, sert zeminle örtülü
koşullarda yaşayan ağaçlarda kaplamanın altındaki 30 cm’lik toprak zonunda kök gelişiminin durduğunu ortaya koymuştur
(Grabosky ve ark., 2001). Bu nedenle kaplamalarda mümkün olduğunca geçirimli materyaller kullanılması ve kök boğazı
çevresinde 2,5 - 3,5 m2’lik bir yüzeyin açık bırakılarak malç materyali ve ağaç altı ızgaralar ile kaplanması büyük önem taşır
(Şekil 6). 
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Ayrıca gerektiğinde tepe iz düşüm hattına havalandırma bacalarının yerleştirilmesi gibi önlemlere de başvurulabilir. Özel veya
genel yöntemlerle dikilen ağaçların stabilitesini sağlamak amacıyla uygulanan destekleme önlemleri, yol ağaçlandırmaları için
ayrı bir önem taşır. Zira alle tesislerinde genellikle büyük ve özel boyutlu fidan ya da ağaç materyalleri kullanılır ve destekleme
önlemi olarak üçlü ya da dörtlü gergileme uygulamalarını gerektirir. Ancak, araç ve yaya bandının bu tip uygulamalar için elverişli
olmaması nedeniyle dikim esnasında toprak altı herekleme veya toprak altı gergileme yöntemlerine başvurulması zorunluluk
arz eder. Daha küçük fidan materyalleri kullanıldığında standart destekleme yöntemlerinin uygulanması mümkündür. 

Yol ağaçları araç ve yaya hareketlerinden etkilenmeye açık bir konumda bulunurlar. Bu nedenle araç çarpmalarına ve yayaların
verdiği zararlara sıkça maruz kalırlar. Yapılan araştırmalar, yeni dikilen fidanlar üzerindeki vandalizm zararlarının Avrupa ülkeleri
genelinde % 5, İngiltere ve İrlanda gibi ülkelerde ise % 30 düzeylerinde gerçekleştiğini ortaya koymuştur. Ayrıca söz konusu
zararların özellikle küçük boyutlu fidanlar üstünde yoğunlaştığı saptanmıştır (Pauleit ve ark., 2002). Fidanlara dikim sonrasında
gövde koruyucuların ve çarpmalara karşı koruyucu bariyerlerin yerleştirilmesi, belirtilen zararların önlenmesi ya da en az düzeye
indirilmesi açısından önemlidir. Gövde koruyucuların 1,5-1,8 m yükseklikte ve sık dokulu metal kafesler şeklinde olması etkili
ve uygudur. 

Cadde ve meydanlara dikilen ağaçlarda dikim başarısı açısından dikimi izleyen ilk 4 yıl ve 4. yılın sonrası olmak üzere 2 aşama
söz konusudur. İlk 4 yıl boyunca dikim hatalarından, su stresinden, fiziksel zararlardan ve çevresel stres faktörlerinden 
kaynaklanan hastalıklara bağlı başarısızlıklar yoğun bir şekilde etkisini sürdürür. 4. yıldan sonraki kayıplar ise olumsuz etkilerden
ve ekolojik koşullardan kaynaklanır ve ilk 4 yıla göre belirgin düzeyde azalır (Miller ve Miller, 1991). Yol ağaçlarında tesis 
sonrasındaki tüm gelişme aşamaları boyunca gübreleme, budama ve ortam koşullarını iyileştirme gibi bakım önlemleri ile araç
çarpmaları, vandalizm, doğal gaz ve tuz etkileri gibi zararlara karşı gerekli koruma önlemlerinin alınması gerekir. 

4. İSTANBUL’DA BAZI YOL AĞAÇLANDIRMALARI

4.1. Bostancı Pendik Sahil Yolu
Bostancı-Pendik sahil yolu orta refüjünde Magnolia grandiflora (Beyaz çiçekli Manolya)’nın kullanılmış olduğunu görmekteyiz.
Ancak bu ağaç peyzaj düzenlemelerinde genellikle soliter yani tek başına kullanıma uygun, son derece gösterişli ancak bir o
kadar da ekstrem koşullardan zarar gören bir ağaçtır. Ülkemiz için egzotik bir tür olmasından ötürü maliyetli ve aynı zamanda
bakım masrafları fazla olan bir bitkidir. Sahil yakınlarındaki ana problemlerden biri olan tuzluluk etkisine de orta derecede
dayanıklıdır. 
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Yine aynı yol üzerinde denize yakın yerlerde Phoenix sp. (Palmiye) ağacı kullanılmıştır. Bu Palmiye türünün İstanbul koşullarına
fazla dayanıklı olmayan egzotik bir tür olduğu ve aynı zamanda denizden gelen tuzluluk etkisinden de olumsuz etkilendiği göz
önünde bulundurulduğunda, bu yol bitkilendirmesinin ömrünün oldukça kısa olacağı öngörülmektedir. 

4.2. Bahçeköy Büyükdere Yolu
Sultan yolu ve günümüzde de Valide Sultan Caddesi olarak geçen bu yol, 1873 yılında Sultan Abdülaziz tarafından İtalya’dan
getirilen Platanus x acerifolia (Londra Çınarı) ağaçları ile bitkilendirilmiştir. Çınarların yol ağaçlandırması için uygun bir tür olması
ve aynı zamanda uzun ömürlü olması nedeniyle bu ağaçların günümüze kadar varlığını sürdürmüş olduğunu görmekteyiz. 
Zamanında yol ağacı olarak düşünülüp 4-5 m dalsız gövde bırakılmış ve daha sonra tepe tacı geliştirilmiş olsaydı, sağlıklı yol
ağaçları olarak günümüze kadar ulaşmış olurdu. Ancak yapılan yanlış bakım ve budama çalışmaları sonucunda günümüzde
oldukça ciddi devrilme ve dal düşürme gibi riskleri barındırdığı gözlemlenmektedir. Çınar ağaçlarının dış görünümleri insanlar
üzerinde sanki hastalıklı bireylermiş gibi bir izlenim bırakmalarına sebep olmaktadır.

4.3. Beşiktaş Dolmabahçe 
Beşiktaş Dolmabahçe arasındaki geniş caddenin bitkilendirilmesi 1856 yılında Platanus x acerifolia’lar ile yapılmış ve tarihe 
İstanbul’da yapılmış olan ilk ağaçlandırma çalışması olarak geçmiştir (Yaltırık ve ark., 1997). Bu tarihi ve aynı zamanda prestijli
caddenin günümüzde halen etkileyici bir görünümüne sahip olmasındaki en büyük etkenlerden biri de hala varlığını koruyan
bu tarihi Çınar ağaçlarıdır. 

5 m’lik aralıklarla dikilmiş olan Çınar ağaçlarında kuruma, araç çarpması vb. nedenlerle dikim sıralarında yer yer boşluklar 
gözlenmekte olup, bazı ağaçlar arasındaki mesafe 15 m’lere kadar çıkmaktadır. Bununla birlikte zaman içerisinde kuruyan ya
da eksilen ağaçların tamamlanması amacıyla dikimler yapılmıştır. Bu nedenle tahmini 150-200 yaşlarındaki Çınar ağaçlarının
arasında 30’lu yaşlarda genç bireyler de dikkat çekmektedir. Özellikle ilk dikimden günümüze kadar gelmiş yaşlı bireylerin dalsız
gövde yüksekliklerinin çok fazla olduğu ve tepe tacı gelişimlerinin düzensizleştiği ve tepe tacında ciddi seyrelmeler olduğu
dikkat çekmektedir. 

5. SONUÇ
İstanbul kent içi yol ağaçlandırmalarının değerlendirildiği bu çalışmada; eski ve yeni yol bitkilendirmelerinde önemli farklılıklar
göze çarpmaktadır. Eski uygulamalarda Platanus sp. (Çınar), Tilia sp. (Ihlamur), Aesculus sp. (Atkestanesi) gibi geleneksel türler
kullanılırken, yeni yapılan yol bitkilendirmelerinde ise ağırlıklı olarak egzotik, bakım maliyetleri yüksek ve ekstrem koşullara
dayanıksız bitkilerin tercih edildiği görülmektedir. Örnek alanlar üzerinden bir değerlendirme yapmak gerekirse Bahçeköy’ü
Büyükdere’ye bağlayan Valide Sultan Caddesi, Dolmabahçe’yi Beşiktaş’a bağlayan Dolmabahçe caddesi ve de Beşiktaş’ı Levent’e
bağlayan Barbaros bulvarı üzerinde geleneksel türlerin kullanıldığı dikkat çekmektedir. Platanus x acerifolia gibi uzun ömürlü
ve İstanbul’un tarihini yansıtan bir ağacın her iki caddede de kullanılmış olması oldukça önemlidir. Yol bitkilendirmesinin yapılışı
19. yüzyıl ortaları olmasına rağmen, bu caddelerdeki Çınar ağaçları oldukça uzun ömürlü olduklarından günümüze kadar 
varlıklarını sürdürmeyi başarmıştır. Ancak özellikle Bahçeköy Caddesi üzerindeki Çınar ağaçları aynı zamanda yol ağacının sahip
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olması beklenen estetik ve işlevsel özellikleri günümüzde ne yazık ki karşılamamaktadır. Yeşilköy-Bakırköy sahil yolu olan Kennedy
caddesinde kullanılan Çınar ağaçları ise görüş alanını kısıtlamakta ve bu nedenle de trafiğe hizmet edeceği yerde tam tersi
olarak trafik akışını engellemektedir. Aynı şekilde Bostancı-Pendik arası sahil yolu, yol ağaçlandırmaları bakımından 
değerlendirildiğinde; Magnolia grandiflora’ların 5’er metre aralıklarla ve Phoenix sp.’lerin ise denize çok yakın bir şekilde ve
yine 5’er metre aralıklarla kullanılmış olduğunu görmekteyiz. Magnolia grandiflora eskiden İstanbul’da sadece saray, 
köşk bahçelerinde kullanılan egzotik bir tür iken, günümüzde peyzaj düzenlemelerinde oldukça yaygın bir şekilde kullanılmaya
başlanmıştır. Bu bitkinin gerek yüksek maliyetler ile yurtdışından getiriliyor olması, bakım masraflarının çok olması, gerekse yol
ağacı kullanımı için uygun bir bitki olmadığını söylemek mümkündür. Manolya ağacının İstanbul’un Bahçelievler ilçesinde de
bu sefer orta refüj bitkisi olarak çok yoğun bir şekilde kullanılmış olduğunu görmekteyiz. Phoenix sp. türlerinin ise sıcak iklim
bitkisi olduğu ve özellikle İstanbul’da kışın görülen don olaylarına dayanıksız olması sebebi ile kent genelindeki tüm peyzaj
düzenlemelerinde kullanılması uygun değildir. Ayrıca denizden gelen tuzluluk etkisinin yoğun bir şekilde görüldüğü bir sahil
allesinde böyle bir ağaç türünün kullanımı, sürdürülebilir peyzaj planlamasına tamamen zıt düşmektedir. Yine İstanbul’un Çapa
semtinde çok kısıtlı alanlarının olduğu yerlerde tijli Hatmi ve tijli Zakkum kullanıldığı görülmektedir. Yeterli şatlar olmadığı
takdirde bu uygulamalardan kaçınılması daha isabetli bir karar olacaktır. Bostancı-Pendik sahilyolu üzerinde karşımıza çıkan
ağaçların İstanbul’a 1993 yılında ilk olarak İtalya’dan getirilen Robinia pseudoacacia ‘Umbraculifera’ oldukları bilinmektedir.
Daha sonra bu bitkiyi yol ağacı olarak kullanmak çok popüler bir uygulama haline gelmiştir. Yalancı Akasya olarak bilinen bu
ağaç hem istilacı bir tür oluşu hem de sahip olduğu kök yapısının kaldırım taşlarını yerinden kaldırmaya ve hatta yolların 
stabilizasyonlarının bozulmasına neden olabilmesi sebebiyle yol ağacı olarak tercih edilmemesi gerekmektedir. Bir diğer yol
ağacı olarak popüler olmuş ve ülkemiz için egzotik bir tür olan Acer negundo da yine istilacı olup, kolayca çoğalıp yol ağaçlandır-
masının yaratmasını beklediğimiz etkinin bozulmasına sebep olabilmektedir. Yol ağaçlandırmalarında doğru tür seçimi, ileriki
yıllarda planlanacak bakım ve koruma uygulamalarında su, iş gücü ve maliyet gibi masrafları en aza indirgememizi sağlaya-
cağından, büyük önem taşımaktadır. Yol ağaçlandırmalarında kullanılan türler hem yerel mimariye hem de alanın ekolojik
koşullarına uygun olmalıdır. Örneğin İstanbul Tarihi Yarımada’da kullanılacak türler daha geleneksel olmalı iken, kentin dış 
ekseninde yer alan yeni semtlerde ise günümüzde daha popüler olan türler tercih edilebilir. 

Yol ağaçlandırmalarında tek bir türün kullanılması, olası hastalık ve zararlıların arız olması durumunda çok büyük zararlara
neden olabilmektedir. Böyle bir durumda kentin genelindeki yol ağaçlandırmaları büyük zarara uğrayacaktır. Tarihte benzer bir
durum İtalya’da yaşanmıştır. Son yıllarda Antalya ilinde de Mısır’dan gelen kırmızı Palmiye böceğinin ilk başlarda sadece Phoenix
dactylifera’lara ancak daha sonra kentteki tüm Palmiyelere hayati zarar verdiği görülmüştür. İstanbul adalarında da bu böceğin
çok büyük zararlara neden olduğu bilinmektedir. Günümüzde de İstanbul’un bazı bölgelerinde Oya ağaçlarında, Çınar ağaçlarında
ve bazı Akçaağaç türlerinde benzer bir durumla karşı karşıya kalınmıştır. İspanya’dan geldiği bilinen bu teke böceği ile mücadele
çalışmaları hala devam etmektedir. Bu nedenle yol ağaçlarında tür çeşitliliğinin tercih edilmesi bir diğer önemli husustur.

İstanbul’un yol ağaçları ve ağaçlandırmalarıyla ilgili olarak genel bir değerlendirme yaptığımızda yeni teknikler ve yeni çözümlerin
yakından takip edilip uygulanması gerektiği düşünülmektedir. Yol ağaçlarının serbest büyümelerini engelleyici budamalar ve
büyümenin kontrol altında tutulmasını sağlayan çeşitli hormon uygulamaları yapılabilir. Ana gövde üzerinde taşıyıcı dalların
katlandırılması şeklinde bir uygulama hayata geçirilebilir. Ağaçlandırma için yeterince alanın mevcut olmadığı yerlerde mutlaka
ağaçlandırma yapmak gerekiyorsa minimalist yaklaşımlar tercih edilmelidir. Özellikle orta refüjlerde espalier tekniği ile büyümesi
kontrol altına alınmış ağaçların tercih edilmesi, hem estetik hem de işlevsellik açısından İstanbul kentine uygun olacaktır.

Avrupa'daki örneklerden görüldüğü üzere, budama ve bakım ve yenileme bir kaç yüzyıldır aynı yönetmelikler doğrultusunda
yapılmaktadır. Bazı Avrupa kentlerinde ve Amerika’nın bazı kentlerinde ağaç kimlik kartı gibi tüm bilgilerinin girilmiş olduğu bir
veri tabanı bulunmakta; bu sistem her sene belli zamanlarda güncellenmektedir. Örneğin Amerika’nın New York şehrinde
694.000 yol ağacı haritalanarak kayıt altına alınmıştır. Bu çalışma ile toplamda 234 farklı türün yol ağacı olarak kullanıldığı
görülürken, 86.000 adet ile en fazla kullanılan türün Platanus x acerifolia olduğu görülmektedir. Aynı zamanda kentteki bu yol
ağaçlandırmalarının faydalarını vurgulamak amacıyla maddi kazançları ile ilgili bilgilendirme yapılmıştır. Buna göre her sene
New York kentindeki yol ağaçlarının yağmur suyunun tutulması, enerji sağlanması, hava kirleticilerin ortamdan uzaklaştırılması,
karbon dioksitin azaltılması gibi işlevleri sayesine toplamda 109.842.256 dolar kazanç sağlanmaktadır(Url-4).
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Kentlerdeki yol ağaçları kent ekosistemi için vazgeçilmez öneme sahiptir. Kentsel su yönetimi, hava koruma, su koruma, iklimsel
fonksiyonları düzenleme, flora, fauna için habitat oluşturmak gibi sayısız fonksiyonlara sahiptir. İstanbul’daki yol ağaçlandırmaları
kısıtlı olup, planlaması bu fonksiyonlar düşünülerek yapılmadığı için, günümüzde düzensiz, dağınık ve bakımsız olarak karşımıza
çıkmaktadır. Yeşil alanlardan azami düzeyde faydalanabilmemiz için bir dönüşüm şarttır. Bu nedenle dünyanın sayılı prestij
kentlerinden biri olan İstanbul genelinde yol ağaçlarının kent ekosistemine, kentsel yeşil altyapıya ve aynı zamanda kent kimliğine
de katkısını arttıracak şekilde dönüşüm stratejileri ortaya koymak gerekmektedir. Bu bağlamda İstanbul’un da sahip olduğu
yol ağaçlarının en kısa sürede kayıt altına alınması gerekmekte olup, her sene hangi ağaca hangi bakım-koruma vb. işlemlerin
yapıldığı bu sistem içerisine işlenmelidir. Bu sayede yol ağaçlarının devrilme, dal düşme veya tamamen ortamdan uzaklaşma
gibi riskleri önceden kontrol altına alınıp, geç olmadan müdahale edilmesi sağlanacaktır.
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Özet
Peyzaj mimarlığında kullanılan tasarım elemanları sert ve yumuşak peyzaj elemanları olarak iki ana gruba ayrılmaktadır. Sert
peyzajın alt başlıkları altında yer alan kent mobilyaları; ülkelerin, şehirlerin ve orda yaşayan kullanıcıların tarihi geçmişi, kültür,
estetik ve değer yargıları, yaşamış oldukları çevre koşullarına bağlı olarak çeşitlilik gösteren elemanlarıdır. 
Çalışmanın konusunu oluşturan kent mobilyaları, günümüz kentsel tasarım projelerinde oluşturulmaya çalışılan mekânın bütün-
leyici elemanları olarak görülmektedir ve görsel çevre kalitesinin arttırılması, daha yaşanabilir mekanlar oluşturulmasında kent
kimliğinin oluşmasına hizmet eden önemli elemanların başında gelmektedir. Kentleri birbirlerinden farklı kılan önemli özelliklerin
başında ise o kentin kendine ait bir takım özellikleri içermesi gelmektedir. Bu özellikler kentin bulunduğu konum, kişisel veya
toplumsal olarak yaşayanların gelenek ve görenekleri, kültür düzeyleri, kentin doğal ve yapay çevresel özellikler gibi birçok 
kapsamda ele alınması gereken kavramları içermektedir. Bu kavramlar da uzun zaman dilimleri içinde oluşur ve şekillenerek
bir kentin kimliğini oluşturur.
Çalışma alanları olarak Türkiye’den Eskişehir, Avusturya’dan ise Viyana örnekleri seçilmiştir. Alanların mevcut durumları yerinde
incelenerek, kent mobilyalarının kent kimliğinin oluşmasındaki katkıları vurgulanmıştır. Ayrıca kent mobilyalarının kullanımına
ilişkin sorunlar saptanarak, iyileştirilmesine yönelik yeni öneriler getirilmeye çalışılmıştır

Anahtar Kelimeler: Kent mobilyası, Kent kimliği, Kentsel dış mekân, Eskişehir, Viyana

THE CONTRİBUTION OF URBAN FURNITURE ELEMENTS TO  URBAN IDENTITY FORMATION

Abstract
The design elements used in landscape architecture are divided into two main groups as hard and soft landscape elements.
Urban furniture, which is under the hard landscape elements, is a diverse concept in terms of the history, culture, aesthetics,
value judgments and environmental conditions of the countries, cities and users living there.
Urban furniture, which is the subject of this study, is seen as the complementary elements of the environment which is being
created in today's urban design projects and it is one of the important elements that serve the formation of the urban identity
in increasing the visual environment quality and creating more livable spaces. One of the most important features that make
cities different from each other is that the city contains a number of its own features. These features include the concepts
that should be addressed in many different perspectives such as the location of the city, the traditions and customs of the
people who live there individually or socially, their cultural levels, and the natural and artificial environmental features of the
city. These concepts are formed over long periods of time and form the identity of a city by shaping it. 
As fields of study, samples from Eskisehir in Turkey and Vienna in Austria were selected. The current situation of these areas
was examined on site and the contributions of urban furniture in the formation of urban identity were emphasized. In 
addition, problems were identified regarding the use of urban furniture and new suggestions were made to improve them.

Keywords: Urban furniture, Urban identity, Urban outdoor environment, Eskisehir, Vienna
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1. GİRİŞ
Geçmiş tarihlerden günümüze gelinceye kadar kentlerde,  sürekli değişimler baş göstermiş ve tarihsel geçmiş boyunca
ekonomik, teknolojik, sosyal, kültürel hatta politik alanlar gibi birçok faktörün etkisi ile üst üste biriken katmanlar şekillenmiş
ve zaman içerisinde kendilerine has  bir kimlik oluşturmuşlardır. 

Çağımızın en çok göz ardı edilen fakat bir o kadar da önemli sorunlardan biri kentin kendine ait kimlik arayışı ve yoksunluğudur.
Bu arayıșın belirtileri büyük veya küçük olması fark etmeksizin her kentin gelișim süreci boyunca baş göstermekte, ancak doğru
idrak edilip yönlendirilemediği için net bir tanıma ulaşamamaktadır (Demir, 2006).

Türk Dil Kurumu’na göre kimlik, herhangi bir nesneyi belirlemeye yarayan özelliklerin bütünü olarak ifade edilmiştir. Lynch
(1981)’e göre kimlik, doğadaki herhangi bir varlığın diğer varlıklarla arasındaki fark edilebilir özelliklerinin kendine özgü yani
karakteristik olma durumu olarak tanımlayarak kimliğin diğer nesnelerle eşitlik anlamında değil bireysel veya teklik anlamında
kullanıldığını vurgulamıştır.

Kent kimliği ise bahsi geçen kenti görmeyenlerin bile zihinlerinde o kentle alakalı olarak düşüncelerin oluşmasını sağlayan
değerler bütünüdür. Kent kavramının sadece fiziksel özelliklerini vurgulamak bize kentin kimliğine dair bir takım ipuçları verse
de tanımlamaya yetmemektedir. Çünkü kent kimliği tarihten, mimari yapısından sosyal ve kültürel bilgi birikiminden, 
deneyimlerden, kısacası insandan ayrı düşünülemeyecek bir olgudur.

Kent sürekli değişim halinde olan canlı bir organizma olduğu düşünülürse ve bu değişim her ne kadar hızlı ve sürekli olursa
olsun, kent kimliği dediğimizde zihnimizde oluşan görüntü tüm bu değişimlere meydan okuyacak nitelikte güçlü olmalıdır
(Karaaslan, 2010).

Kimlikleri değişen kentlere bakıldığında ise aşağıdaki faktörlerin değişimlerde etkili olduğu görülmektedir:

• doğal afetler
• teknolojik gelişim

➢ işlevsel eskime

➢ çarpık kentleşme

➢ küreselleşme
• demografik değişim

➢ yerleşim ölçeğinde

➢ toplumsal ölçekte
• idari yaptırımlar

➢ halkın bilinçlenmesi

➢ maddi imkansızlıklar

➢ uzmanlaşma ve iş bölümü

➢ kültür ve tabiat varlıklarını koruma kurulları

➢ tek yapı ölçeğinde koruma

➢ planlama ve uygulama kararları

➢ restorasyon süreci

➢ imar affı

➢ yeni tasarımlar
• vandalizm

➢ savaş

➢ kundaklama (Bilen, 2006).
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İnsanlar bireysel ve toplumsal olarak yaşadıkları çevrelerin veya çevrelerindeki bazı mekanların onlara ait olduğunu hissetmelidir.
Kent, insanları kendilerini ifade etmeye, çevreleriyle yakın ilişkide olmaya teşvik etmelidir ve beklentilere cevap verebilmelidir.
(Ocakçı ve Aydın Türk, 2012; Oktay, 2002).

Günümüz koşullarında insanlar, toplumlar yaşamlarını sürdürdükleri kentlere yabancılaşmaya başlamışlardır. Peki ama  “kimliği
olan bir kent ne işe yarar veya o topluma ne kazandırır? 

• Kentin kimliğinin olması, en başta onu diğer kentler arasından ayrılıp, tanınır hale gelmesini sağlar,
• Büyüme modeli kent kimliğine uygun biçimde gelişir,
• Kentin var olan kimliğine zarar verecek kullanımlar en baştan reddedilir,
• Toplumsal duyarlılık kent kimliğine bağlı olarak artar,
• Yapılması düşünülen yatırımlarda nitelik ve uygunluk aranmaya başlanır” (Demir, 2006).

Kent kimliğinin ayrılmaz parçalarından olan sert peyzaj tasarım elemanları ise kullanıcıların tarihi geçmişi, kültür, estetik ve
değer yargıları, yaşamış oldukları çevre koşullarına bağlı olarak gelişme gösterir.

Sert peyzaj tasarım elemanlarından olan kent mobilyaları görsel çevre kalitesinin arttırılması, daha yaşanabilir mekanlar 
oluşturulmasında ve kent kimliğinin gelişmesine olumlu katkı sağlaması açısından önemli bir yere sahiptir.

Yıldızcı’ya (2001) göre kent mobilyaları işlevlerine göre şu şekilde sınıflandırılmıştır:

• Zemin kaplamaları (beton, taş, ahşap, asfalt, tuğla vb.)
• Oturma birimleri (banklar, sandalyeler, grup oturma elemanları)
• Aydınlatma elemanları (yol aydınlatıcıları, alan aydınlatıcıları)
• İşaret ve bilgi levhaları (yönlendiriciler, yer belirleyiciler, bilgi iletişim panoları)
• Sınırlandırıcılar (caydırıcılar, sınırlayıcılar, yaya bariyerleri, trafik bariyerleri vb.)
• Su öğesi (süs havuzları, çeşmeler, tulumbalar, kanallar, yangın musluğu vb.)
• Üst örtü öğeleri (duraklar, gölgelikler, pergolalar)
• Satış birimleri (kiosklar, sergi pavyonları, büfeler vb.)
• Sanatsal objeler (heykeller)
• Diğer öğeler (bayrak direkleri, çöp kutuları, posta kutuları, umumi tuvaletler, çiçeklikler, bilet otomatları, bisiklet park yerleri,
parkmetreler, bitkisel öğeler)

Kent mobilyalarının tasarlandığı kentlere özel kimlikler taşıması, fonksiyonel, estetik ve ekolojik olması, kullanıcıların konforunu
sağlamasının yanı sıra, kent kimliğine katkıda bulunması açısından da son derece önemlidir.

3. MATERYAL VE METOD

3.1. Materyal
Çalışma konusunun irdelenmesi için Türkiye’den Eskişehir, Avusturya’dan ise Viyana örnekleri seçilmiştir. Alanların mevcut 
durumları yerinde incelenerek, kent mobilyalarının kent kimliğinin oluşmasındaki katkıları vurgulanmıştır. Ayrıca kent 
mobilyalarının kullanımına ilişkin sorunlar saptanarak, iyileştirilmesine yönelik yeni öneriler getirilmeye çalışılmıştır.

3.2. Yöntem
Çalışma yönteminin ilk aşamasını araştırma konusunun ve alanlarının belirlenmesi oluşturmaktadır. Ardından literatür 
araştırması yapılmış, konu ile ilgili yurt içinde ve dışında yapılan çalışmalar incelenmiştir. Yeterli bilgiler elde edildikten sonra
arazi çalışmasına geçilmiştir. Bu aşamada yurt dışı Viyana (Avusturya) ve yurt içinden de Eskişehir (Türkiye)’de yer alan kente
kimlik kazandıran ve kent dokusunu oluşturan ve kazandıran yapılar ile kent merkezinde kullanılan donatı elemanları 
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fotoğraflanarak kent mobilyaları incelenmiştir. Tüm bu veriler ışığında çalışmanın sonunda kent mobilyaları ve kent kimliği
kriterleri açısından değerlendirimeler yapılmış ve yeni öneriler getirilmeye çalışılmıştır.

4. BULGULAR
Sert peyzaj tasarım elemanlarının güncel kullanımlarını incelediğimizde, geçmişten çok farklı olduğunu görmekteyiz. Bundan
50 yıl önce sert peyzaj tasarım elemanları sınırlı malzemelerle duvar, döşeme, havuz ve heykellerden ibaret iken günümüzde
ekonomik, çevreci, modern vb. özelliklere sahip yapısal malzeme çeşitliliğinin getirdiği avantajla kent mobilyası kimi zaman bir
odak noktası kimi zaman da sanatsal birer obje ya da tasarımlar olarak karşımıza çıkmaktadır Şentürk ve Altınçekiç, 2018).
Çoğu zaman da bildiğimiz malzemeleri farklı rollerde görmekteyiz. Çalışma kapsamında kent mobilyaları tespit edilmiş ve 
fotoğraflanmıştır. Seçilen kentler içerdiği doğa dışında geleneksel, turistik ve yerleşim yeri olma gibi özellikleri 
barındırmaktadır.

Meydan, sokak, cadde, park ve yeşil alanlarda alışagelen zemin döşemelerinden farklı çizgilerde renk, malzeme ve şekilleri
gördüğümüz veya turistik mekanlarda kullanıcılara mekanın önemini, tarihini göstermek veya kentsel bir deneyim kazandırmak
için döşeme üzerinde yapılan uygulamalar (Şekil, 3.1, 3.2), 

İşlev yani fonksiyonun göz önünde bulundurulduğu buna ilaveten kullanılan malzemenin doğal ve yapay olması, rengi, formu
yani estetik özelliklerine dikkat edilerek tasarlanan oturma birimleri (Şekil, 3.3, 3.4),
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Şekil 3.1: Eskişehir’den döşeme örnekleri (Şentürk, 2018).

Şekil 3.2: Viyana’dan döşeme örnekler (Altınçekiç, 2015).
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Şekil 3.3: Klasik oturma birimlerinin yanı sıra oturulmadığında birer estetik obje olarak kent

estetiğine katkı sağlayan oturma birimleri örnekleri, Eskişehir (Foto: Şentürk, 2018).

Şekil 3.4: Modern tasarımların yanı sıra şehrin dokusuyla da uyumlu, 

yorulan insanların rahatça dinlenebileceği çok yönlü kullanılabilir oturma birimleri, Viyana (Foto: Altınçekiç, 2015).
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Aydınlatmanın temel işlevi olan karanlık alanların aydınlatılıp, araçların ve yayaların güvenlikli bir şekilde hareket edebilmelerinin
sağlandığı hoparlör, bayrak, tabela veya çiçek gibi sabit olmayan eklentilerle çok yönlü hale getirildiği uygulamalar
(Şekil, 3.5, 3.6),

Bütün sert peyzaj tasarım elemanlarında olduğu gibi estetik ve fonksiyonel olma özelliği su ögelerinde de önemli bir konudur.
Suyun akmadığı veya olmadığı zamanlarda kötü görüntü oluşturmayan estetik uygulamalar (Şentürk, 2016) (Şekil, 3.7, 3.8),
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Şekil 3.5: Eskişehir sokaklarından aydınlatma örnekleri (Foto: Şentürk, 2018).

Şekil 3.6: Viyana’dan tarihiyle özdeşleşmiş mekanlarda kentin tarihi ve kültürel dokusuna uygun olarak tasarlanan 

ve çok yönlü kullanılan aydınlatma birimleri örnekleri.(Foto: Altınçekiç, 2015).
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Peyzajın görsel değerini arttıran, tasarımı daha etkili ve algılanabilir yapan, kullanıcıların psikolojik ve sosyolojik ihtiyaçları cevap
veren, sert peyzaj tasarım elemanı olarak kullanılan sanatsal obje uygulamaları (Şekil, 3.9, 3.10),
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Şekil 3.7: Sokaklarda ve parklarda kullanılan değişik tasarımlı çeşme ve toplumsal katılımının göz ardı edilmediği 

su ögesi örnekleri. (Foto: Şentürk, 2018).

Şekil 3.8: Sokaklarda ve parklarda kullanılan değişik tasarımlı çeşme ve su ögesi örnekleri (Foto: Altınçekiç, 2015).
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Şekil 3.9: Eskişehir sokaklarından çeşitli sanatsal obje örnekleri (Foto: Şentürk, 2018).

Şekil 3.10: Viyana’nın sembollerinden biri haline gelen Hundertwasser Evi ve çeşitli sanatsal obje örnekler (Foto: Altınçekiç, 2015).
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4. SONUÇ VE TARTIŞMA
Kent mobilyaları, görsel çevre kalitesinin artırılması, daha yaşanabilir mekanlar oluşturulması, bulundukları fonksiyon alanlarının
işlevselliğinin sağlanması ile birlikte kent kimliğinin oluşumunda görev yapan önemli peyzaj elemanlarının başında 
gelmektedir.

Gerek kentleri birbirinden farklı kılacak şekilde gerekse o kent halkının gelenek, görenek ve kültür düzeyleri ile kentin doğal ve
yapay çevresel özelliklerine uyumlu tasarlanmaları kent mobilyalarının kent kimliği üzerindeki katkılarını artıracaktır.

Çalışma alanlarından biri olan Viyana, Avusturya‘nın başkenti olarak Avrupa‘nın en donanımlı kentlerinden bir tanesi olarak
karşımıza çıkmaktadır Turizmin en gözde merkezlerinden bir tanesi olması, ekonomik canlılığı, sosyal donanımı zengin bir kenttir.
80‘li yıllara gelindiğinde tarihi değerleri koruma bilincinin artmaya başladığı gözlenmiş ve Viyana, kent gelişimi ve yönetimi
konusunda kendi alanlarında uzman gruplar ile birlikte kentin geleceği adına bir strateji planı hazırlamıştır (Koçarslan, 2010).

Günümüzde Viyana örneğinde de olduğu gibi gelişmiş ülke kentlerinde kullanılan kent mobilyaları incelendiğinde kent 
mobilyalarının kullanıcıların beklentilerine cevap verebilen,  sağlam, ergonomik ve kentin tarihsel geçmişi göz ardı edilmeyen,
tarihi bina ve yapılarla uyumlu, tarihi, kültür ve gelenekleri, alanın geçmişini yansıtan uygulamalar olduğu görülmektedir. Kent
mobilyaları bir yandan kentsel zenginliği arttırırken geçen yıllar içerisinde de bulunmuş olduğu kentle özdeşleşmiş ve bir kimlik
kazandırmıştır. 

Eskişehir ise tarihi çok eski dönemlere kadar uzanan bir kenttir. Kentin ilk çağ dönemlerinden günümüzdeki dönemlerine kadar
birçok kültüre ev sahipliği yaptığı bilinmektedir. Eskişehir, 1950’li yıllardan sonra hızlı bir kentleşme sürecine girmiş ve 1980
yılının sonlarına doğru bugünkü görünümünü kazanmıştır (İlgar, 2008). Eskişehir’de bulunan kent mobilyalarının kent kimliğine
katkısı hususunda bir bütünlük oluşturmadıkları gözlenmiştir. Kent mobilyalarında o kente ait tasarımların tercih edilmesi yerine
Eskişehir’e ait olmayan, kentin kültürel ve sosyal niteliklerini simgelemeyen kent mobilyalarını görmekteyiz. Bu tarz tasarımlar
Eskişehir halkı tarafından ne kadar kabul görse de kent kimliğinin unutulmasına sebep olacağı ve belli bir kimliği olmayan 
birbirine benzer karakterde kentlerin oluşacağı unutulmamalıdır.
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Özet
Toplumlar çeşitli kavramlara simgesel değerler yüklerler. Yüklenen değerler o toplumun geçmişinin bir birikimi olmasının yanı
sıra geleceğin şekillenmesinde de temel bir unsurdur. Günümüzde yeşil kavramı birçok kişi, toplum ve devletlerin günde-
mindedir. Ülkemizin gündemi de bundan nasibini almış ve önümüzdeki günlerde de daha fazla alacağı görülmektedir. Bu çalışma
yeşil kavramının mevcut simgesel değerlerini ortaya koymayı amaçlamıştır. Ayrıca çalışma kapsamında yeşil veya yeşil alan
siyasetine yardımcı olması amacıyla yeşil bakış tiplemeleri yapılmıştır. Bu kapsamda günümüz sözlük, kitap ve makalelerinde
yeşilin simgesel değerleri derlenmiş ve çözümlenmeye çalışılmıştır. Yeşil kavramı Türkçede çok eskiden beri kullanılmaktadır.
Bu kullanımlar günümüze kadar genişleyerek gelmiştir. Günümüzde yeşilin simgesel değerleri olarak; yeşil rengi, bitkiyi, ormanı,
baharı, sağlığı, alanı, siyaseti, zenginliği, işi, devleti ve cenneti simgelediği ortaya konulmuştur. Bu simgesel değerlerden siyasetin,
işin ve devletin yeşillenmesi son dönemlerde belirgin olarak ortaya çıkmaktadır. Yeşil veya yeşil alana bakış için dört tip tanım-
lanmıştır. Bu tipler; Koruyucular, betoncular, parçacılar ve ilgisizlerdir. Koruyucu tipin yeşil ve yeşil alan anlayışı; arazi 
kullanımlarındaki değişimin yerleşim lehine olmamasını esas alır. Betoncu ise doğal alanları (orman, çayır, nehir gibi) yerleşime
çevirmeye esas alır. Parçacı tipler ise betoncuların kurduğu yerleşim alanlarında yeşil alan oluşturulması savunurken doğanın
korunmasında pek istekli olmayanlardır. İlgisizler için ise doğanın korunması, yeşil alanlar gibi konular sadece kelimelerden
ibaret olup söz konusu kavramlar mangalla özdeşleşmiştir.

Anahtar Kelimeler: Yeşil, simge, yeşillenme, yeşil terimleri, yeşil alan

THE SYMBOLIC VALUE OF GREEN AND OVERVIEW OF GREEN
Abstract
Societies assign symbolic values to various concepts. The values attributed are the main factor in shaping the future, in addition
to being a cultural accumulation of the past of society. Nowadays, the concept of green is on the agenda of many people,
society and states. The agenda of our country has taken its share and it is seen that it will take more in the coming days. The
aim of this study is to reveal the present symbolic values of the concept of green. Besides in order to assist in green or green
area politics, this paper proposes the typologies to classify the green approach. In this context, symbolic values of green have
been compiled and evaluated in current dictionaries, books, and articles. The concept of green has been used for a long time
in the Turkish language. These usages have increased to the present day.  In the results of this study, it is revealed that the
symbolic values of green attribute to green color, plant, forest, spring, health, area, politics, wealth, work, state, and paradise
today. Of these symbolic values, the greening of politics, business, and the state has specifically come up in view in recent
years. Four types are determined for the green or green area approach such as protector, concretor, fragments and 
uninterested. Green and green area approach of the protector types, it is based on the fact that the change in land use is not
in favor of the settlement. On the other hand, the green and green area approach of the concretors is based on turning natural
areas (forests, meadows, rivers, etc.) into settlements. Fragments types are not willing to protect nature while advocating 
designing green areas in the settlements established by concretors. For the uninterested, issues such as nature conservation
and green areas are only simple words, and green and green area approach of these refer to barbecue. This study could provide
support for the nature protection process by presenting the present symbolic values of the concept of green.

Keywords: Green, symbol, greening, green terms, green area
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1. GİRİŞ
Toplum tarafından herhangi bir kavramın kendi anlamı dışında, üzerinde anlaştığı anlam simgesel anlam olarak kabul görmek-
tedir (Anonim, 2020a). Bu kullanım, kavramın toplumsal değerini öne çıkarmakta ve kavramın anlam çeşitliliğinin anlaşılmasını
sağlamaktadır. Kavramların simgesel kullanımları kültürün çeşitli ürünlerinde görmek mümkündür. Simgesel kullanımın en
yaygın olduğu kavramların başında renkler gelir. 

Renkler birçok toplumda çeşitli anlamlara gelmektedir. Bilimsel çalışmalarda ise renkleri içeren kavram ve terimlere tek bir
anlam verilme çabası bilimsel düşüncenin gerekliliğidir. Aynı alanda çalışan bilim insanları arasında dahi kavram ve terimler
konusunda tartışmalar devam etmektedir. Bununla birlikte söz konusu kavram ve terimler toplumun diğer kesimleriyle 
paylaşıldığında söz konusu anlamların genişlemesi, daralması ve simgesel kullanımı söz konusu olabilir. Özellikle renkle ilgili
kavramlar son derece geniş kültürel, tarihsel ve toplumsal simgesel değerleri bulunduğundan bu sözcüklerin kamuoyuna
yönelik ifadelerde kullanılmasında simgesel anlamları dikkate alınmalıdır. 

Çalışmanın amacı yeşil kavramının çeşitli alanlardaki simgesel anlamlarını ortaya koymaktır. Böylece yeşil alan uygulamalarını
içeren siyasete katkı sağlanması amaçlanmıştır. Bununla birlikte, çalışmada kullanılan kaynakların oluşum sürecinde daha az
bulunduğu düşünülen bazı yeşile bakış açıları da tipleştirilerek verilmiştir. Bu tipleştirmenin amacı ise yeşilin günümüzde
kazandığı veya kazanacağı yeni anlamlar konusunda metni okuyanların (özellikle siyaset ve uygulamacılar) konu üzerine 
düşünmeye teşvik etmeyi amaçlamıştır. 

Çalışmada uygulanan yaklaşımın aşamaları ise; 1) temel sözlüklerden ve makalelerden yeşil renginin incelenmesi (Kubbealtı
Sözlüğü (Ayverdi, 2008), Türk Dil Kurumu Sözlüğü (Anonim, 2020a), Derleme Sözlüğü (Anonim 1963-1993), TÜBA Terimler Sö-
zlüğü (Anonim, 2020b) vb.), 2) Yeşil kavramının simgesel anlamlarının gruplandırılması ve 3) Yeşil ve yeşil alana bakış tipleri
oluşturulması şeklinde düzenlenmiştir.

2. YEŞİLİN SİMGESEL DEĞERLERİ

2.1. “Yeşil” Bir Renk Midir?
“Yeşil”, Türkçede yaygın şekilde kullanılır. Türkçede sözcüğün biçim, anlam ve kavram alanında yeşil renk adının geçtiği; renk
(105 adet) hayvan (50 adet) ve bitki adları (28 adet); kimya (4 adet), tıp (17 adet) ve doğa (3 adet) ile ilgili terimler; yeradları,
kişi, su adları ve özel adlar (98 adet); deyim ve atasözü (15 adet); mecaz (15 adet) olmak üzere toplam 339 adet farklı kullanım
belirlenmiştir (Bayraktar, 2014). Diğer yandan “yeşil”, birçok toplum için ana renklerin başında gelir (Ufuk, 2017).  Dolayısıyla
yeşil kavramı esas olarak bir rengi ifade eder. 

2.2. “Yeşil” Bahar mıdır?
Bahâristan kelimesi Farsçadan Türkçeye geçmiştir. Bahâristan kelimesinin anlamı ise 1) Baharın hüküm sürdüğü mevsim, ilkbahar.
2) Çimenleri yeşermiş, çiçekleri açmış, yeşillik yer; bahçe, bağ, çayır (Ayverdi, 2008:266) olarak kullanılmıştır. Benzer şekilde
“14. yüzyıldan beri “bahâr” kelimesi “yaprak” ve “çiçek” anlamları ile hem nazım hem nesir sahasında kullanılmaktadır” (Yılmaz,
2011). Yeşil kavramı eski Türklerde doğrudan yeni yılla ilgilidir. “Eski Türkler yılbaşını başlıca iki tabiat olayının görülmesi ile
başlatmışlardı: 1. Otların yeşermesi, 2. Gök gürlemeleri ile yıldırımların başlaması. Bu sebeble eski Türkler yaşlarını söylerken,
“Ben 20 yeşerme gördüm” derlerdi. Böyle bir söz, “Ben 20 yaşındayım” demektir” (Ögel, 2006:272).

Ülkemizde kıştan çıkarken bitkilerde ilk faaliyetler kökte başlar; havanın daha ısınmasıyla birlikte ağaçların tomurcukları şişmeye
başlar daha sonra tomurcuklar açar. Bitkiler kıştan bahara geçişte yaşanan bu tomurcukların büyümesi, yaprakların gelişmesi
ve çiçeklerin açılması ile dönemin ismi olan baharı özdeşleştirmiştir. Böylece doğanın yeşille donanması sürecinin adı yeşillenme
olup mevsimsel ismi ise bahardır. Bundan dolayı da rahmetli Prof. Dr. Abdülkadir Kalıpsız hocamız vejetasyon dönemi için
yeşerim dönemi kavramını kullanmıştır (Kalıpsız, 1982). Günlük dilde de sebzelerin tazeleğine vurgu yapmak için yeşil kelimesi
sıfat olarak kullanılmaktadır. Bazen de yeşil olgunlaşmayan meyveler için kullanılmaktadır. Bazen de hem tazeye hem de 
olmamışlığa vurgu için kullanılabilir. Örneğin; taze soğan, yeşil kayısı gibi. Fakat bu kullanımların baharla ilgisi düşüktür.
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2.3. “Yeşil” Bitki veya Orman mıdır?
Baharın müjdecisi olan bitkilerin faaliyete geçmesi diğer ifadeyle doğanın yeşil don giymesiyle özdeştir. Yeşil örtü, yeşil alan
ifadelerinde olduğu gibi yeşil, bitki veya orman anlamını çağrıştırmaktadır. Bu özdeşleşmenin faydalanılarak; “konut satışları
için incelenen reklamlarda “doğallık” vurgusu yeşil alanlarla öne çıkarılmakta, modern bireyin en çok şikâyet ettiği; doğadan,
temiz havadan ve diğer canlılardan uzak kalma durumu” (Alpman ve Göker, 2010) gibi ormanın bazı işlevleri öne çıkarılmaktadır.
Böylece bitki veya ormanın daha genel ifadeyle doğal alanların tahrip edilmesi yoluyla elde edilen yerleşim alanlarındaki 
konutların satışında dahi bitki ve orman daha da genel olarak doğa kullanılmaktadır. Yeşilin ormana doğrudan karşılık kullanıldığı
alanlar ise; kent ormanları, korular ve diğer ağaçlarla kaplı alanlardır. Örneğin “bazı ülke tanımları içinde kent orman ifadesi
yerine, "kentsel yeşil alanlar", "kent yeşili", "kentsel yeşil" gibi kavramlar kullanılmakta” veya "kent ormancılığı" ile "kent 
yeşillendirmeleri" deyimlerini aynı anlamda kullanmaktadırlar (Ermeydan, 2006). Ormancılığın en önemli davalarını içeren
kitap da “Yeşil Kitap” olarak isimlendirilmiştir (Anonim, 2005).

2.4. “Yeşil” Bir Alan mıdır?
Türkçede yer, alan ve saha kavramları birçok kişi açısından aynı anlamda düşünülse de aralarında hem köken hem de kullanıldığı
yer itibarıyla farklılıklar bulunmaktadır. Yer ve alan kelimeleri Türkçenin en eski kelimeleri iken saha kelimesi alan anlamında
kullanılan Arapça kökenli Türkçe kelimedir. Saha kelimesi yeşil saha ifadesinde görüldüğü gibi kullanılmaya devam edilmektedir.
Alan kelimesinin eski Türkçe’de ve halk ağzında anlamı “orman içinde düz ve ağaçsız yer” veya “açıklık düz yer”dir (Anonim
1963-1993; Ayverdi, 2008). Bundan dolayı ülkemizde ormanlık alanlarda yer isimlerine alan kelimesi eklenerek yer isimleri
türetilmiştir Yeşil alan ifadesinde ki alan kelimesi; yer, muhit, ortam, orman, çayır anlamında kullanılmaktadır. Yeşil kelimesi ise
doğrudan bitkiye gönderme yapmaktadır. Aslında yeşil alan ifadesi bitkili yer olarak tasavvur edilse de, bundan daha fazlasını
ifade eder. Çünkü yeşil (bitki), bulunduğu yerde diğer canlıların da var olabileceğinin göstergesidir. Kent yaşamına uyum 
sağlamaya çalışan canlı grupları için yeşil alanlar birer yaşam ortamı işlevi görür. Yeşil ifadesi aynı zamanda bir alanı yansıtmakla
birlikte sıradan bir yüz ölçümü olmayıp onun canlılığını da öne çıkarır. Bazı ifadelerde ise alanın şekli öne çıkarılmıştır. Örneğin
yeşil kuşak ifadesidir. Yeşil kuşak şehirlerin etrafında çepçevre oluşturulan yeşil alanlardır (Pamay, 1978a).

Yeşille ifade edilenlerin başında bitki ve ormanlar gelir. Bundan dolayı da yeşilin bir yeri vardır. Türkçenin bazı dönemlerinde
yeşil alan türleri için; “Ak yer: Ağaçsız yer, Çölig yer: Çöl, Bükli yer; Ormanlı yer” (Ögel, 2006:256) kelimeleri kullanılmıştır. Günlük
dilde de bu kelimelerin bazıları yaşamaktadır. Yeşerti; yeşermiş yer, bozkır; kısa süreli otlar ve bodur bitkilerin bulunduğu ağaçsız
yerler anlamında kullanılmaktadır (Ayverdi, 2008).

Yeşilin varlık kazanması için her şeyden önce bir alana ihtiyacı vardır. Yeşilin hakimiyet kurması bu alan üzerinde olur ve yeşil
alan varlık kazanır. Onun içinde yeşil çoğu zaman alanla birlikte anılır. Hatta bazı kaynaklarda yeşilalan şeklinde yazılmıştır
(Pamay, 1978b; Yıldız, 1978). Yeşil alanlar farklı ölçütlere göre çeşitli şekillerde sınıflandırılmıştır. 

Yeşil alanların sınıflandırılmasına çeşitli örnekler verilebilir. Örneğin yeşil doku sisteminin dağılımına göre sınıflandırılması; 1)
dağınık yeşil alanlar ve 2) yeşil bandlar şeklindedir (Gül ve Küçük, 2001). Orman alanları, kentsel yeşil alan, ilköğretim çocuk
bahçeleri, konut, mahalle, semt gibi birimlerin yeşil alanları olarak sınıflandırılmasıdır (Gül ve Küçük, 2001; Ceylan, 2007). Bu
sınıflandırma yeşil alan hiyerarşisi olarak kabul görmektedir (Ceylan, 2007). Ayrıca açık ve yeşil alanlar bir sistem olarak değer-
lendirilmekte olup başlıca kullanılan kavramlar ise; Yeşil uzantı, yeşil örgü, yeşil örgün, yeşil zincir, yeşil çerçeve, yeşil kalp, yeşil
altyapı, yeşil bağlantı, yeşil yapı gibi (Öztürk, 2004; Yeşil, 2006; Akyazı, 2019). Açık ve yeşil alan sistemleri ile değişiklikleri içeren
yaklaşımlar ve uygulamalar yeşil strateji ve planı da yeşil strateji planı olarak ifade edilmiştir (Öztürk, 2004). 

Kentsel açık - yeşil alanların mülkiyete göre sınıflandırılması ise; 1) Kamusal (genel) açık-yeşil alanlar (Gül ve Küçük, 2001) veya
Kamusal yeşil alanlar (Akyazı, 2019) ya da kamusal yeşillikler (Özdemir, 2009), 2) Yarı-özel açık-yeşil alanlar (Gül ve Küçük, 2001)
ve 3) Özel açık - yeşil alanlar (Gül ve Küçük, 2001) şeklindedir. Söz konusu yeşil alan planlamalarında yukarıda belirtilen sınıflandır-
malar kullanılmıştır. Yeşil alanların planlaması ise 1970’li yıllardan itibaren Türkçe bilimsel kaynaklarda yerini almıştır (Pamay,
1978a). 
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2.5.  “Yeşil” Sağlık mıdır?
İstanbul yeşil alanlarına yönelik belki de ilk sempozyum 22-24 Kasım 1978 tarihinde Orman Fakültesi’nde “Kentlinin Sağlığı ve
İhtiyaçları Açısından Büyük İstanbul’un Yeşilalan Sorunları Ulusal Simpozyumu” başlığıyla yapılmış ve doğrudan başlıkta yeşil
alan ile sağlık kavramları birlikte kullanılmıştır. Bazen sağlık yerine daha kapsayıcı bir ifade olarak yaşam kalitesi de 
kullanılabilmektedir. “Yeşil alanların sadece doğanın kent içinde sembolize edilmiş bir formu olmaktan çok işlevselliği ile kent
yaşamının ve sosyal mekanın bir parçası olarak yer alması, “yeşil” kavramının, doğallığı çağrıştırmasının yanında, kentsel yaşamın
“kaliteli” yanını da sergilemesi açısından önemlidir” (Öznam, 2010). Kentlerde yaşayan insanların kentsel yeşil alanları kullanım
düzeyleri ve yeşil alan kullanım sıklığı gibi hususlar yeşil alanlardan memnuniyetleriyle ilgilidir (Koramaz ve Türkoğlu, 2014). 

Yeşil ve yeşil alanlar, gürültüyü önlemekte, kirliliği temizlemekte, spor yapma ortamı sağlaması, strese bağlı hastalıkları azaltması
yoluyla insan sağlığını olumlu yönde desteklemektedir (Ceylan, 2007). Kent içinde yeşil alanlar yağış sularının akış hızını 
düzenlediğinden dere içlerine yapılan evlerin (çarpık kentleşmenin bir ürünü) su basmasının bağlı can kayıplarının azalmasına
katkı sağlamaktadır.

Kent insanlarının sağlığı veya yaşam kaliteleri için olması gereken yeşil alan miktarının belirlenmesi önemli bir sorundur. Yeşil
alan standardı, kişi başına düşen yeşil alanların m² miktarı olarak belirlenmiştir (Aksoy, 2014). Kişi başına düşen yeşil alan 
miktarının kent insanlarının sağlığının göstergesi olarak kullanılabilme olasılığı araştırılmaya değerdir. Ayrıca okul bahçelerinde
öğrenci başına düşen yeşil alan miktarı, çocukların sağlığı ve doğa bilinci için ivedilikle gündeme getirilmelidir. 

2.6. “Yeşil” Siyaset midir?
Günümüzde doğal alanları ve daha özelde insanların yaşadığı çevreyi kirletmiş, kirletmekte olan ve daha da kirleteceği bir
siyasal anlayış hâkimdir. Avrupa’nın siyaseti son zamanlarda yeşillenmekte daha da yeşilleneceği düşünülmektedir. Avrupa’da
siyasetin yeşillenme hallerinin başında kapitalizmin yeşillenmiş hali olan yeşil kapitalizm, diğeri ise yeşil düşüncedir. Bunların
dışında Avrupa siyasetinde Eko-Marksizm bir seçenek olarak ortaya konulmuştur (Ünver, 2017). Söz konusu grupların hepsi
ülkemizde de yeşillenmektedir. 

Yeşil kapitalizm kavramı kapsamında geliştirilen yeni kavramlar için; yeşil aklama, yeşil biyoteknoloji, ekoköyler, yeşil devrim,
yeşil lojistik, yeşil mimarlık, yeşil pazar, yeşil pazarlama, yeşil pazarlama stratejisi, yeşil sertifika, yeşil şirket gibi örnekler
verilebilir.

Avrupa’da yeşil düşüncesi etrafında geliştirilen kavramlar ise; Yeşiller, Yeşil Partileri, gibi. Örneğin yeşiller; “Batı siyasal yaşamında
çevre bilinci, demokrasinin kökleşmesi, kişisel ve toplumsal sorumlulukların üstlenilmesi, şiddeti sona erdirme, yerinden 
yönetimi yerleştirme, ataerkine son verme, ayrılıklara saygı duyma ve geleceğin korunması gibi siyasal görüşleri savunan parti
ve akımlar” (Anonim, 2020b). Çeşitli ülkelerde yeşiller partisi kurulduğu gibi ülkemizde de yeşiller partisi kurulmuştur (Ergen,
1994; Üste, 2015). 

Ülkemizde doğayla ilgili düşünceler ise yeşil bir kavramla ifade edilmesi gerekirse yeşilimtırak veya yeşillimsidir. Yeşilimtırak
siyasetin yeşil kapitalizm veya yeşil düşünceyle ilişkisi seyyar temsilcilikten ibarettir. Yeşilimtırak siyasette yeşil kapitalizm, yeşil
düşünce ve Eko-Maksizm’den esintiler görmek mümkündür. Bu yeşilimtırak anlayışın belediyeler ölçeğinde bazı uygulamalarına
örnek olarak; Kentlerdeki ağaçların konum bilgisini de içeren envanter çalışmaları olan yeşil kadastro, anıt ağaçların envanteri
sayılabilir. Tabiki örnek olarak verilen işlerin kendisine bir itirazdan daha çok yeşil bir siyasetin olmamasına vurgu yapılmak 
istenmiştir. Örneğin anıt ağaçların envanteri yapıldı. Sonuç ne oldu? Sadece bir envanter oldu. Oysa bu envanterin bir devamının
olması gerektiği bir bütünün içindeki bir işlem olmalıydı. 

Bazı dönemlerde ise renkler ideolojik olarak kullanılmıştır. Örneğin “yeşil renk çoğu zaman ideolojik olarak İslam ile bağdaştırıl-
makta ve kırmızının (komünizmin) zıt anlamlısı olarak kullanılmaktadır” (Yunusoğlu, 2009). Bu ideolojik simgeleştirmenin; “ABD
Başkanı Jimmy Carter'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Zbigniev Brzezinski tarafından 1977'de geliştirilen "Yeşil Kuşak" projesi”
(Erhan, 2003) ile ilişkisi olup olmadığı araştırılmaya değerdir. Ayrıca kentler için önerilen yeşil kuşak ile siyasi anlamdaki yeşil
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kuşağın işlevsel yönlerden benzerliği dikkat çekicidir. Bununla birlikte yeşil kuşak projesi (Çağlar, 2017) kavramı ve kullanıldığı
gibi “Orta Asya cumhuriyetlerine İslam yoluyla sızmaya çalışan ABD, "kızıltehlikeye karşı yeşil panzehir" üretmeye girişti” (Erhan,
2003) ifadelerine de yer verilmiştir. 

2.7.  “Yeşil” Zenginlik midir?
Yeşillenen kapitalist ürünlerin önemli kısmı ek ücretlendirmeye sahiptir. Dolayısıyla yeşil ürün satanlar için iyi bir ticaret 
kaynağıdır. Bu kaynak sıradan üretimlerden daha karlıdır. Birçok insanın doğayı koruma isteği söz konusu firmalar tarafından
kazança dönüştürebilmektedir. Söz konusu yeşil ürün talebinin sonuçta doğayı ne kadar tahrip ettiği araştırılmaya değerdir.
Bunun ülkemizde örneklerini günlük yaşantımızda gözlemleyebileceğimiz gibi, aynı zamanda bu veriler doğrudan yapılan çalış-
malarla da bilimsel olarak ortaya konulmuştur. Örneğin yapılan bir çalışmada kentsel yeşil alanların varlığı bölgeden konut
almayı düşünen kişilerin daha fazla ödeme yapmaya gönüllü olduklarını göstermektedir (Alaca, 2010). Bu da ülkemizde doğal
alanların tahrip edilerek daha fazla bina yapılmasına neden olabilmektedir.

Yeşillenme bir taraftan çevreye olumlu yönde katkı sağlarken, diğer taraftan özel firmalar değişime uğrayarak zenginleşmeye
devam etmiştir. Bu dönüşüm kampanyalarını çeşitli ülkelerde görmek mümkündür (Ericson, 2013). 

Yeşilin zenginlik anlamı sadece yaşanılan hayatta değildir. Aynı zamanda uyurken görülen rüyalarda da yeşilin simgesel değeri
zenginliği temsil etmektedir. 

2.8. “Yeşil” İş midir?
Günümüzde yaşanan çevre sorunlarına bağlı olarak ekonomik, ekolojik ve siyasal buhranları çözmenin aracı olarak yeşil ekonomi
gündeme gelmiştir (Yalçın, 2016). Yeşil ekonominin temelinde insanların yaşanan çevre sorunlarına karşı duyduğu kaygı bulunur.
Çevre bilincinin, kayda değer bir oranda genişleyen yeşil (çevreci) ürün pazarıyla birlikte, tüketici davranışları üzerinde derin
bir etki yaratarak yeşil tüketici oluşmuştur (Çakmak ve Özkan, 2016). Dolayısıyla çevreye kaygılı insanların talepleri yeşil tüketici
ve yeşil tüketime evrilmiştir. İnsanlar yeşil algısı yeşil olma bilinçlerinden tutumlarına kadar çok sayıda dinamik yeşil tüketim
davranışına etki edebilmektedir (Üstündağlı ve Güzeloğlu, 2015). Söz konusu yeşil algı karşılanması gereken bir talebe dönüşmüş
veya dönüştürülmüştür. Yeşil işler doğrudan veya dolaylı olarak çevreye yönelik yapılan işleri kapsar. Yeşil işler; “ekosistemleri
ve biyolojik çeşitliliği korumaya yardım eden işleri; yüksek yeterlik stratejileri vasıtasıyla enerji, materyal ve su tüketiminin
azaltılması hususlarını; ekonomiyi karbonsuzlaştırmayı ve her türlü atıkla kirlilikten kaçınma ya da en aza indirme gibi yöntemleri
içerir” (Üner, 2017). Bu işler yeni ihtiyaçları karşılamak için olduğu gibi daha önceki işlerde yapılan değişiklikleri de içermektedir.
Söz konusu yeşil işlerin yapılması veya bu ihtiyaçların karşılanması için yeşil beceri gerekmektedir (Üner, 2017). Örneğin yeşil
elektrik; elektrik enerjisi üretiminin yenilenebilir kaynaklardan yapılmasını ifade eder (Anonim, 2011). Yeşil işlerin yapılması
yeşil teknoloji (Turgut, 2014), yeşil bilişim (Doğan ve ark., 2016) ve yeşil girişimciliği (Üner, 2017) gerektirir. 

Ayrıca herhangi bir ürünün yeşil ürün ya da yeşil pazarlama nitelikleri olmadığı halde böyleymiş gibi sunulması yeşil badanalama
olarak tanımlanır (Anonim, 2011). Bunun yanı sıra şirketlerin canlı çeşitlilik kredileri, ekosistem hizmet sağlayıcı şirketlerin 
kullandıkları yeşil krediler, yeşil bankacılık, yeşil hesap, yeşil çek hesapları, yeşil kredi kartı, yeşil ev kredilerinden söz edilmektedir
(Purkıs, 2018; Bingül ve Türk, 2019). Yeşil işler kapsamında oluşturulan Yeni Yeşil Düzen’in mali politikaları ise; Mali teşvikler,
karbon piyasası, vergi reformu, hedefler ve standartlar, enerji seçenekleri, ürün iadesi, eko-etiketleme, araştırma ve geliştirme
bütçesi ile uluslararası yardımlardır (Yalçın, 2016). Bazı sektörlerin nasıl yeşilleneceği ise Yeşil Rehber’lere konu olmuştur. Yeşil
Liman uygulamaları için hazırlanan yeşil rehber bulunmaktadır (Danışman ve Özalp, 2015).

Yeşil işlerin kendisi ekonomik değer olduğu gibi sadece yeşil rengin kullanılması dahi yeşil işlerin kapsamında olabilir. Bunun en
belirgin olanı yeşil reklamlardır. Reklamlarda yeşil rengin temel olarak kullanılmasıyla “tanıtımı yapılan mekanın doğallığına
gönderme yaparken, yaşam alanı olarak aynı zamanda huzur ve mutluluk dolu bir alanı, güvenli bir ortamı çağrıştırmaktadır”
(Alpman ve Göker, 2010). Böylece yeşil renk ürünün satılmasına doğrudan katkı sağlamaktadır. 

Günümüzde şirketler Yeşil Rönesans dönemi yaşamakta olup bu kapsamda çalışanlarından yeşil davranış hareketleri konusunda
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teşvik etmektedirler (Eroymak ve ark., 2018). Ayrıca çevreci işlerde çalışanlar yeşil yakalı olarak tanımlanmaktadır (Üner, 2017).
Yeşil işler kapsamında yapılanların tamamı yeşil endüstriye dönüşmüştür (Üner, 2017).

Yeşil pazarlama stratejisi dört gruba ayrılmış olup; zayıf yeşil, savunmacı yeşil, gölge yeşil ve aşırı yeşildir (Köksal, 2011). Yeşil
pazarlamanın en önemli öğelerinden biri de yeşil dağıtımdır (Köksal, 2011). Yeşil ürünleri satın alma tercihlerine göre tüketiciler,
Gerçek Mavi Yeşiller, Yeşil Yeşilciler, Yeşerenler, Umursamayanlar ve Klasik Kahverengiler olmak üzere sınıflandırmıştır (Köksal,
2011). 

2.9. “Yeşil” Devlet midir?
İslam ve Türk Devletlerinde yeşil rengi; iktidarı, devleti ve orduyu ya doğrudan temsil etmekte ya da diğer renklerle birlikte bu
anlamı taşıyacak şekilde kullanılmıştır (Küçük, 2010; Kütük, 2014). Osmanlının kuruluşunda görülen rüyadaki ağaç da bunun
bir göstergesidir. Ağaç bir taraftan büyüklüğüyle gücü temsil ederken devamlı büyümesiyle de devletin sonsuzluğunu ifade 
etmiştir. Bundan dolayı da günümüzde sosyal devletin bir gereği olarak yeşil kart, devlette belirli süre çalışanlara verilen yeşil
pasaport, kamuya ait yapım işlerinde hakedişe girecek olan imalat miktarlarının işlendiği yeşil defter kullanılmaktadır. 
Karayollarının düzenlenmesinde kullanılan yeşil ışıklar ile vatandaşına yolda geçme hakkı vermektedir. Bu yeşil ışıklar ardışık
bir düzen içermesi yeşil dalga uygulamasıdır (Anonim, 2020b). Ayrıca devlet kurumlarının yeşillenmesi de mümkündür. Bu
yeşillenme sonucunda; yeşil çatı, yeşil resmi binalar, yeşil üniversite, yeşil kampüs, yeşil hastane, yeşil kütüphanelere dönüşürler.
Ayrıca bu kavramların alt uygulamaları da bulunmaktadır. Örneğin; yeşil kütüphane kuramı, yeşil temizlik, yeşil kullanım ve
yeşil depolama gibi hususları da kapsar (Akbulut ve ark., 2018).

Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde “Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Seferberliği Eylem Planı” kapsamında Orman Bölge
Müdürlüklerinde 2008 yılında “yeşil masa” kurularak ve “yeşil masa uygulamalarına” geçilerek diğer devlet birimlerine de
örnek olmuştur. Yeşil masa ve uygulamaları 2016 yılından sonra ise Tarım ve Orman Bakanlığı İl Müdürlüklerinde hayata 
geçirilmiştir. 

Avrupa Komisyonu’nca ifade edildiği üzere “Daha İyi Bir Çevre için Kamu Alımları başlıklı bildiriminde “aynı temel işleve sahip
mal, hizmet ve yapım işleri arasında, yaşam döngüsü boyunca benzerlerine kıyasla daha az çevresel etkisi olan mal, hizmet ve
yapım işlerinin kamu idareleri tarafından satın alınma süreci Yeşil Satın Alım” olarak tanımlanır (Anonim, 2011). Dolayısıyla
kamu alımlarında yeşil satın alma işlemi yapılması yeşille örtüşen devletin bir zorunluluğu haline geleceği düşünülmektedir. Bu
yaklaşım devletin yeşilleştirilmesidir. Bunun örneğini bazı uygulamalarda görmek mümkündür. Örneğin TÜBİTAK desteklediği
projeler kapsamında yapılan arazi harcamalarında sadece kurşunsuz benzin ödemeleri yapılmaktadır. Diğer ülkelerde daha
kapsamlı yeşillenme desteklenmektedir. Örneğin “İngiltere’de devlet destekli “Yeşil Anlaşma” programı evler ve işletmeler için
yalıtım, çift cam kullanımı ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı gibi enerji verimliliği önlemleri sübvanse edilmektedir
(Üner,  2017). Benzer şekilde yeşil binaların yapımı için yeşil bina vergi teşvikleri uygulanabilir (Şentürk, 2014).

Yeşil ayrıca devletler arasındaki ilişkileri anlatmak içinde kullanılmaktadır. Devletler arasındaki ilişkilerde bir devletin diğer
devlete “yeşil ışık” yakması durumu “diplomatik oyunun parçası gibi görünmekte” (Yunusoğlu, 2009) ve yapılacak işi onayla-
maktadır. Ayrıca devletler arasında yapılan Paris Anlaşmasına göre yeşil ekonomiye geçiş için “Yeşil İklim Fonu” önemli bir mali
kaynak olarak önerilmektedir (Yalçın, 2016). Ülkelerin gelişmişlik düzeyleri yeşil gelişmiş ve yeşil gelişmemiş şeklinde yapıla-
bileceği gibi söz konusu ülkelerde yaşanan ekonomik sıkıntılar için yeşil kemer sıkma politikaları (Ünver, 2017) önerilmektedir.

2.10. “Yeşil” Cennet midir?
Yeşil rengi mitoloji döneminde, Gök Tanrı inancı ve İslamiyet döneminde kullanılmıştır. Örneğin mitolojide yaradılış destanında
Gök Tanrı’nın dört oğlundan birinin ismi Yeşil Han’dır (Küçük, 2010). Türkçe’nin Gök Tanrı dini döneminde bazen gök mavi
olmakla birlikte gök rengi aynı zamanda yeşili de karşılar (Küçük, 2010). Dolayısıyla islamiyet öncesinde de yeşil renginin inanışta
özel bir anlamı bulunmaktadır. Yeşilin bu inanç temsiliyeti islamiyetle birlikte daha da pekiştirilmiştir. Bu durum özellikle cennet
tasvirlerinde görmek mümkündür. 
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Cennet kelimesi doğrudan “cennetin yeşil bir bitki örtüsü ve sık ağaçlarla kaplı bir mekan anlamına gelmesi” (Öztürk, 2001)
yeşil kavramıyla doğrudan ilişkisini belirlemektedir. Yeşil rengi Allah’ın rahmetinin yansıması olarak doğadaki canlılığa ve güzelliğe,
Allahın kudret ve yaratmasına dikkat çekmek amacıyla kullanılmıştır (Çelik, 2010). “Cennetin tasvirlerinde müminler yeşil
bahçelerde yeşil ipek elbiseler içinde boy gösterirler ve cennette yeşil hakimdir (Gündüzöz, 2003). Yeşil rengi cennetle o kadar
özleşmiştir ki cennetle ilgili uydurma hadislerde dahi yeşil rengi kullanılmıştır (Turun, 2008). Hatta nefsin çeşitli mertebelerinde
bulunan dervişler rüyalarında “yeşil çimenler, sahralar, ağaçlar ve akar çeşmeler” görmeye başlarlar (Kayacı, 2018). İslamiyette
yeşilin simgesel değeri çeşitli tarikatların kullandığı renk olması, türbelerin yeşile boyanması gibi örneklerde görülebilir.
Dolayısıyla yeşille islamiyet özdeşleşmiştir (Akyüz, 2014). Bununla birlikte günümüzde yeşilin dini simgesel değeri ile dinin bir
başka simgesel değeri olan cami karşı karşıya gelmiştir. Validebağ’da yaşananlar bunun en bariz örneği olabilir (Akyıldız, 2018).
Bu karşılaşmalar yeşilin İslami değerini zedelemesine zemin oluşturacağı düşünülmelidir 

3. YEŞİLE BAKIŞ TİPLERİ

3.1. Yeşil Alanlar ve Dönüşümleri
Yeşil alanlarda ölçek sorunu önemli olabilmektedir. Bazı çalışmalarda kent içi ve dışı ya da doğal insan yapımı şeklinde sınıflandır-
malara da rastlanmıştır. Yeşil alan kavramı çeşitli disiplinler açısından değerlendirilebilir. Bununla birlikte en geniş kapsamı ise
bitki ile kaplı alanlar olarak düşünüldüğünde herhangi idari birimin yeşil alanları 1) Ormanlar, 2) Çayır ve Mer’alar, 3) Tarım
alanlar (Geçici yeşil alanlar) ve 4) Yerleşim yerleri olmak üzere kabaca dört kısma ayrılabilir. Yerleşim yerlerindeki yeşil alanlar
ise 1) Korular, 2) Parklar, 3) Yol kenarları ve refüjler, 4) Çimenlikler olarak gruplandırılabilir. Bazen de cephe yeşillendirmeleri
(Ayaslıgil, 1988) veya yapı yüzeylerinin yeşillendirilmesi (Akarsu, 2009), özellikle binaların üst yüzeylerinde oluşturulan yeşil
çatılar (Ekşi, 2014) yeşil alan kavramının çeşitlenmesine neden olmaktadırlar. 

Konu kapsamında alan dönüşümleri genelde doğal yeşil alanların tarım ve yerleşim alanına dönüşümü ya da tarım alanlarının
yerleşime dönüşmesi şeklinde oluşmaktadır. Daha sonra ise yerleşim yerlerinde yapay yeşil alanların oluşturulma cabasına 
girilmektedir. Bu dönüşümlerin hepsi de insanlar ve onların bakış açılarıyla yapılmaktadır.

3.2. Tipler 
Sinema sektörünün en sevilen dönemin ismi Yeşilçam olması her ne kadar ilk film şirketlerinin, İstanbul’da Yeşilçam sokağında
kurulmasından kaynaklansa da (Anonim, 2020b) filmler çekildiği dönemdeki İstanbul doğasıyla ilgili kıymetli bilgileri 
(görüntüleme yoluyla) kayıt etmesi açısından değerlidir. Ayrıca bu filimler İstanbul’un nasıl kentleşemediğinin anlaşılmasına da
katkı sağlar. Özellikle yeşil alanlar ve kent büyümesi bu filmlerde verilen (görüntülerle) bilgilerle değerlendirilmesi önemli olabilir.
İstanbul’un yeşil alan siyasetinin uygulamaları bu filmlerden anlaşılabileceği gibi diğer yazılı kaynaklarda bunu destekleyecektir.
Bu örneklerin bir kısmının olumlu bir kısmının ise olumsuz olması mümkündür. Fakat bu siyasetin bir niteliği yoktur. Belki de
siyaseti yoktur. 

Bu çalışmamızda ülkemizde yeşile yönelik bir siyasetin oluşmasında katkı sağlaması amacıyla aşağıdaki tipleştirmeler yapılmıştır.
Bu tipler arttırılabilir veya daha başka tiplemelere gidilebilir. Bu tiplemelerin özellikleri (Şekil 1 ve Çizelge 1) ve sayılarının bilinmesi
yeşil bir siyasetin oluşturulması ve uygulanmasına katkı sağlayacaktır. 

Yeşil kavramının doğrudan bitkiye ve bitkili alana gönderme yapıldığı bilinmektedir. Bilindiği üzere doğal yeşil alanlar orman ve
çayırlardır. Arazi kullanımında diğer önemli alan ise tarım alanlarıdır. Orman ve çayır alanları yılın tamamında yeşil bir örtüyle
kaplıyken, tarım alanları yılın belirli zamanlarında yetiştirilen ürüne göre üzerinde yeşil örtü bulundurur. Bu arazi kullanımların
da yeşil örtünün örtme dereceleri farklı olabilir. Tarım alanları tıpkı yerleşim yerleri gibi doğal alanlardan elde edilmiştir. Yerleşim
yerlerinde bazı ağaç ve toplulukları, çimen gibi yeşil örtüler bulunsa da diğer arazi kullanımlarıyla kıyas olmayacak kadar yeşil
örtüden ve örtme derecesinden yoksundur. 

Arazi kullanımlarındaki değişikliklere yönelik politikalar yeşil alanları hedef almaktadır. Bu hedef almalar doğrudan ormana
yöneldiği gibi (2B uygulamaları, çeşitli proje alanlarının ormandan seçilmesi) tarım alanlarının yerleşime dönüştürülmesi (imara
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açılması, çeşitli proje alanlarının tarımdan seçilmesi) şeklinde de olmaktadır. Ülke veya il ölçeğinde yeşil alan siyasetinin bunu
görmezden gelmesi ve içermemesi yeşil alanla ilgili yapılacak uygulamaları değersizleştirmektedir. Yeşil alan siyasetinin en
önemli iddiası doğal ve yarı doğal alanların (orman, çayır ve tarım alanlarının) korunması ve yerleşim alanlarının sınırlandırılması
olmalıdır. Yoksa İstanbul’un yaşadığını kısaca özetlenirse; yerleşim alanlarını genişletmek için doğal ve yarı doğal alanları 
(toprakları) yok edip, binalar dikildikten sonra yeşillendirme çabalarına girilmesidir. Bu yaşananların en bariz tanığı ise İstanbul
merkezinde birkaç korunun dışında ağaçların sığındığı yerler; mezarlıklar, türbeler, kısmen cami avluları gibi konut yapılma
imkanının olmadığı yerlerdir. 
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Yeşille ilgili genel algı ve yaklaşımlar için dört tip belirlenmiştir. Bunlar sırasıyla; 1) Koruyucular, 2) Betoncular, 3) Parçacılar ve 4)
İlgisizler olup özellikleri çizelge 1’de sunulmuştur. 

4. SONUÇ ve ÖNERİLER
Yeşil; farklı açılardan ele alındığında, insan yaşamıyla doğrudan ilgili olan her alanda kendine anlam bulan bir kavramdır. Gıdadan
sağlığı, canlı sistemden sanata her alanda yeşil kavramıyla ilgili simgesel anlamı olmuştur. Yeşil önüne geldiği kelimeyi kendi
anlamıyla donatmış ve önüne geldiği kelimeyi dönüştürerek kendi anlamını simgesel olarak genişletmiştir. Yeşil kavramının
simgesel kullanımlarına göre; Yeşil bir renktir.

Yeşil bitkidir; Ormandır.
Yeşil bahardır.
Yeşil sağlıktır.
Yeşil alandır.
Yeşil siyasettir.
Yeşil zenginliktir.
Yeşil iştir.
Yeşil devlettir.
Yeşil cennettir.

Yeşillenme faaliyetleri yeşil kapitalizmin bir uygulaması olmaktan ziyade tüketim alışkanlıklarımızı daha da özelde yaşam tarzımızı
değiştirmeye yönelmelidir. Böylece kapitalizmin olumsuzluklarının yeşil kapitalizm adıyla sürdürülmesinin önüne geçilmesi
sağlanabilir.

Yeşil ve yeşil alan uygulamalarının toplum tarafından kabullenilmesinde çok önemli olabilecek simgesel anlam alt yapısı 
bulunmaktadır. Bu simgesel değerler yeşil ve yeşil alan siyasetinde önemli kolaylıklar sağlayacaktır.

Yeşil alan siyasetinin temelinde il ölçeğinde mevcut orman, çayır ve tarım alanlarının korunması yerleşim ölçeğinde ise ağaç ve
çalıların korunması bulunmalıdır.

Belediyelerin uygulayacağı yeşil alan politikaları “en çok yakıt kullanan ve en çok emisyon yaratan otomobili temel alan, otomobil
kullanıcısı olmayanı da dışlayan bir ulaşım sistemiyle” (Sutcliffe, 2013) birlikte yürütülemeyeceğinden ulaşım anlayışında değişik-
likler yapılmalıdır.
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Özet
Bostanlar; İstanbul Kara Surlarını çevreleyen açık ve yeşil alanlar ile bütünleşik bir sistem oluşturmakla birlikte İstanbul özelinde
üretken kent peyzajı olarak Bizans döneminden günümüze ulaşan en özgün yeşil alanlardan biridir. İstanbul’da 1600 yıla varan
kentsel tarım geleneğinin yaşatıldığı bu bostanlar, tarihi şehir merkezinde kalmış en eski tarım alanı olarak da bilinmektedir.
Fakat Yedikule Kapı ve Belgradkapı arasındaki bostanlar, 2013 yılında park ve rekreasyon alanına dönüştürülmek istenmiş ve
bu sebeple alana moloz ve niteliksiz toprak yığılması sonucunda bostanların bir kısmı işlevsiz hale getirilmiştir. 
Bu müdahaleye karşın alanın sahip olduğu doğal, tarihsel ve kültürel özellikleri dikkate alındığında, bostanların insan ve doğa
arakesitini yansıtan kültürel peyzaj örneği olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda, alanın bağlamından koparıl-
madan surlar ile bir bütünlük içinde korunabilmesi ve gelecek nesillere ulaştırılması için Kara Surları Dünya Miras Alanı İzleme
Raporunda da alanın kültürel peyzaj olarak ele alınması gerekliliği vurgulanmıştır. Bu nedenle bostanların yer aldığı dünya miras
alanının bir parçası olarak kabul edilebilmesi ve çevresindeki açık yeşil alanlar ile birlikte bütünleşik olarak korunabilmesi için
kültürel peyzaj kavramının mevzuata dahil edilmesi gerekmektedir.
Bu bildiri kapsamında; bostanların, surların kültürel peyzajının ayrılmaz bir parçası olduğu kabulüyle bostanların mevcut durumu
belgelendirilmiştir. Bu doğrultuda, saha çalışması yapılarak sayı, büyüklük, sınırlar, mimari elemanlar gibi bostanların fiziksel ve
yapısal özelliklerine dair ayrıntılı bilgiler ortaya konulmuştur. Bunun yanı sıra, resmi kurumlardan parsel bazında alanın mülkiyet
durumu sorgulanmış ve geçmişten bugüne alana dair plan kararları ve çeşitli tarihi haritalar incelenmiştir. Saha çalışması, 
incelenen görsel ve yazılı belgelere ek olarak bostancılık faaliyetlerini yürüten 8 kişi ile yarı yapılandırılmış derinlemesine
görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Nitel ve nicel araştırma tekniklerinin bir arada kullanıldığı bu çalışmanın sonucunda, bostanlar
ve İstanbul Kara Surları arasında güçlü bir ilişkinin olduğu, fakat zaman içinde müdahaleler ile bu ilişkiye zarar verildiği, kalan
bostanları koruyabilmek için bütünleşik bir koruma yaklaşımıyla alanın sahip olduğu değerlerin bir arada gözetilmesi ve 
değerlendirilmesi gerektiği anlaşılmaktadır.

*Bu bildiri “İstanbul Kara Surları Dünya Miras Alanındaki Tarihi Bostanların Kültürel Peyzaj Kapsamında Değerlendirilmesi”
başlıklı yüksek lisans tezinden türetilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Bostanlar, İstanbul Kara Surları, Kültürel Peyzaj, Dünya Miras Alanı ve Bütünleşik Koruma. 

EVALUATION OF OPEN GREEN SPACE IN THE CONTEXT OF CULTURAL LANDSCAPE: YEDIKULE MARKET GARDENS*

Abstract
The market gardens that form an integrated system with the open green space surrounding the Istanbul Land Walls; it is one
of the most original green areas from the Byzantine period to the present day as a productive urban a landscape for İstanbul
These gardens, where the tradition of urban agriculture has been in existence for 1600 years in Istanbul, are also known the
oldest agricultural area in the historic city center. However, the market gardens between Yedikule Gate and Belgradkapı were
requested to be converted into a park and recreation area in 2013. For this reason, as a result of filling the area, some of the
market gardens were disabled.Despite this intervention, the market gardens should be evaluated as an example of cultural
landscape reflecting the intersection of human and nature.
In this context, it was emphasized that the area was treated as a cultural landscape in the Land Walls World Heritage Site 
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Monitoring Report so that it can be protected together with the walls and delivered to the next generations. For this reason,
the concept of cultural landscape should be included in the legislation The scope of the paper; the current situation of the
market gardens have been documented with the assumption that the market gardens are an integral part of the cultural 
landscape of the İstanbul Land Walls.
Accordingly, detailed information on the physical and structural features of the gardens such as number, size, borders, and 
architectural elements were obtained by field study.In addition, the ownership status of the area on the basis of parcels was
questioned and the plan decisions and various historical maps of the area were examined from past to present and 
semi-structured in-depth interviews were conducted with 8 people carrying out the gardening activities.
As a result of the study, it was observed that there was a strong correlation between the market gardens and the Istanbul
Land Walls. but it is understood that these values are damaged in time and the values of the region should be taken into 
consideration makes.

Keywords: Market Gardens, Istanbul Land Walls, Cultural Landscape, World Heritage Site and Integrated Conservation.

1. GİRİŞ
Kültürel peyzajlar, doğal çevre ve insan arasındaki etkileşimlerin ve ilişkilerin şekillendirmesi ile oluşmuş alanlardır. Bu alanlar,
tarih boyunca insanların doğa ile ilişkiler kurmasıyla sosyal, kültürel, ekonomik, estetik değerler ile birlikte insanların kullanım
amaçlarına göre çeşitli nitelikler ve fonksiyonlar kazanmıştır. Bu sebeple kültürel peyzajlar, dünyanın farklı bölgelerinde ve
coğrafyalarında tarımsal amaçlı teraslamalar, tarihi bahçeler, milli parklar, geleneksel yerleşimler gibi örnekler ile birlikte geniş
bir çeşitlilik göstermektedir. Sahip olduğu özellikleri ile bu alanların korunması ve geliştirilmesi konusunda yapılan çalışmaların
özellikle uluslararası platformlarda değerlendirilmesi ile birlikte kültürel peyzajların sosyal, ekonomik, kültürel, estetik ve görsel
değerleri ve nitelikleri ile gelecek nesillere ulaştırılması dünya genelinde önem kazanmaya başlamıştır. Özellikle kültürel 
peyzajların 1992 yılında “Dünya Miras Komitesi” tarafından UNESCO Dünya Miras Listesinde temsil edilmesi bu alanların 
korunması ve geliştirilmesi adına atılan önemli adımlardan biri olmuştur. Bu gelişmeyle birlikte zaman içinde kültürel peyzajların
korunması için birçok çalışma yapılmıştır.

Bu bildiri kapsamında ele alınan İstanbul Kara Surları Dünya Miras Alanındaki ve yakın çevresindeki tarihi bostanlar, İstanbul’un
tarihi mirasının ve Kara Surlarının önemli ve ayrılmaz bir parçası olmuştur. Bizans ve Osmanlı İstanbul’undan günümüze ulaşan
sur-bostan birlikteliği yaşayan ve üretken bir kültürel peyzaj değeri oluşturmaktadır. Bu doğrultuda, bildiride niteliksel ve 
niceliksel yöntemler ile birlikte bostanların kültürel peyzaj değerinin ispatlanması amaçlanmıştır. Bu amaca yönelik olarak
literatür taraması, resmi belgeler, plan kararları, tarihi haritalar, mülkiyet durumu, koruma kurulu kararları, uydu görüntüleri
ve fotoğraflar gibi yazılı ve görsel çeşitli verilerin incelenmesi, saha çalışması ve bostancılar ile yapılan derinlemesine mülakatlar
yoluyla bostanların kültürel peyzaj değeri ortaya konulmuştur.

2. KÜLTÜREL PEYZAJ 
Kültürel peyzaj, tarihsel gelişim süreci içerisinde çeşitli yaklaşımlar ve bakış açıları ile tanımlanan ve açıklanan bir kavram 
olmuştur. Kavram, kentsel koruma ve miras anlayışının geçirmiş olduğu tarihsel evrim ile birlikte koruma literatüründe yerini
almıştır. 

Özellikle anıtsal eserlerin ve tarihi yapıların korunmasıyla başlayan kentsel koruma ve miras anlayışının 20. yüzyılın ortalarına
doğru değişmeye başladığı görülmektedir. Bu dönemde 1931’de Atina’da düzenlenen “Tarihi Anıtların Korunması ile İlgili Mimari
ve Teknisyenleri 1. Uluslararası Konferansı”nın sonucunda Eski Eserler ve Güzel Sanatlar Yüksek Kurulunun oluşturduğu 11
maddelik Restorasyon Kartası kabul edilmiştir. Bu kartanın 6. maddesi kültür mirası ve koruma anlayışının kentsel ölçeğe doğru
genişlediğinin habercisi niteliğindedir.

Soz konusu konferanstan sonra, tarihi yapıların korunması ve onarımıyla ilgili ilkeleri, uluslararası bir çerçeveye yerleştirmek
amacıyla Venedik’te 25-31 Mayıs 1964 tarihleri arasında “II. Uluslararası Tarihî Anıtlar Mimar ve Teknisyenleri Kongresi” düzen-
lenmiş, bu konferansta “Venedik Tüzüğü” olarak bilinen kararlar alınmıştır. 1960’lı yıllardan sonra gelişen koruma yaklaşımlarına
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paralel olarak bu konferans, sadece anıtsal yapılar için değil; tarihsel çevre, taşınır ve taşınmaz değerler ile birlikte geniş kentsel
alanları koruma altına almasıyla kültürel miras tanımı ve içeriği ile çağdaş koruma anlayışının oluşturulmasında önemli bir adım
olmuştur. Bu konferansa müteakiben 1975 yılında Amsterdam’da Avrupa Konseyi Bakanlar Kurulu tarafından düzenlenen 
kongrede Amsterdam Bildirgesi yayınlanmıştır. Bu bildirgede, tarihi kent merkezlerindeki uygulamalarda sosyal yapı ile fiziksel
dokunun bir bütün olarak değerlendirilmesi gerektiği, korumada fiziksel dokunun ve yapıların yanı sıra korumanın sosyal ve
ekonomik boyutlarının da gözetildiği “bütünleşik koruma” yaklaşımı ön plana çıkmıştır.  Yine bu dönemde UNESCO tarafından
Paris’te düzenlenen toplantıda “Dünya Doğal ve Kültürel Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme”si kabul edilmiş, bu sözleşmeyle
üstün evrensel değer taşıyan anıtları, yapı grupları, kentsel ve kırsal dokuları ve sit alanlarını içeren Dünya Miras Listesi 
oluşturulmuştur. Üstün Evrensel Değer kavramına ve kriterlerine 1992 yılında kültürel peyzaj alanları da dahil edilerek bu yıldan
itibaren kültürel peyzaj alanları, uluslararası koruma altına alınıp Dünya Mirası Listesi’nde yer edinmeye başlamıştır. 

Günümüze gelindiğinde 2011 yılındaki UNESCO Genel Kurulunda “Tarihi Kentsel Peyzaja İlişkin Tavsiye Kararı” kabul edilmiştir.
Bu belgede, doğal ve kültürel değerler ve özellikler ile birlikte tarihin katmanlaşmasıyla oluşmuş kentsel alanlar olarak “tarihi
kentsel peyzajlar” tanımlanmıştır.  Kültürel peyzaj bağlamında değerlendirilen bu alanların, toplumsal ve kültürel pratikleri ve
değerleri, ekonomik süreçleri, kültürel çeşitlilik ve kimlikle ilişkili olarak mirasın soyut öğelerini içerdiği ifade edilmiştir 
(UNESCO, 2011).

2014 yılına ise ICOMOS tarafından “İnsanı Değer Olarak Miras ve Peyzaj” temasıyla bir genel kurul toplantısı düzenlenmiş, bu
genel kurulda kabul edilen Floransa Sözleşmesinde “Kültürel miras ve peyzaj, toplulukların kimliklerinin vazgeçilmez bir unsur”u
olarak tanımlanmıştır.

Bu gelişmenin ardından ICOMOS, 2017 yılında “Miras Olarak Kırsal Peyzajlara İlişkin İlkeler” isimli bir rapor yayınlamış, bu 
raporda kültürel peyzaj alanları içinde kırsal yerleşimleri konu edinerek kültürel peyzajın kapsamının ve kültürel peyzaj 
çalışmalarının giderek arttığı anlaşılmaktadır.

Kültürel peyzaj çalışmaları arasında, tarihi bahçeler önemli bir yer tutmaktadır. 1982 yılında yayımlanan Floransa Tüzüğü ile
tarihi bahçelerin korunması ve kültür varlıkları olarak tanımlanması kararlaştırılmıştır. Bu tüzükte “bahçe, başlıca bileşenin bitki
olduğu, korunmasının özel şartlar gerektirdiği yaşayan bir anıt” olarak kabul edilmiştir. Tarihi bahçelerin korunması, bahçelerin
tespit edilmesine ve listelenmesine bağlı olduğuna işaret edilmiştir. Bu sebeple, Uluslararası Peyzaj Mimarları Federasyonu
tarafından tarihi park ve bahçelerin envanterinin çıkartılması amacıyla yapılan çalışmaların, kültürel peyzaj için bir yöntem
olarak kullanılabileceğini ifade etmektedir. 

Bu kapsamda “tarihi bahçe” kavramı içinde değerlendirilen bostanlar, İstanbul Kara Surlarını çevreleyen açık yeşil alanlar ile
bütünleşik bir sistem oluşturmak ile birlikte İstanbul özelinde üretken kent peyzajı olarak Bizans döneminden günümüze ulaşan
en özgün yeşil alanlardan biridir. 1600 yıla dayanan kentsel tarım geleneğinin yaşatıldığı bu alanlar, tarihi şehir merkezinde
kalmış en eski tarım alanı olarak da bilinmektedir. Özgün ve biricik özellikleri sebebiyle Kara Surlarını çevreleyen tarihi bostanların
kültürel peyzaj olarak değerlendirilmesi ve bu kapsamda korunarak geliştirilmesi fikri ise geçerli Tarihi Yarımada Alan Yönetim
Planının “Koruma-Restorasyon” teması altında değerlendirildiği görülmektedir. Bu tema  kapsamında “Üstün Evrensel Değeri
Oluşturan Kültürel Mirasın Korunmasının ve Sürdürülebilirliğinin Sağlanması” hedefinin altında sıralanan “Kültür Varlıklarının
Korunmasına Yönelik Uygulamaların Arttırılması” stratejisinin eylemlerinden olan “Dünya Mirası Alanındaki Tarihi Bahçeler
Öncelikli Olmak Üzere Yönetim Planı Kapsamındaki Planlama, Proje ve Uygulamalarda Uluslararası Tüzüklerin Dikkate Alınması”
başlığına yer verilerek kültürel peyzaj bağlamında İstanbul özelinde tarihi bahçelerin stratejik programa alındığı 
görülmektedir.

3. KÜLTÜREL PEYZAJ DEĞERİ OLARAK YEDİKULE BOSTANLARININ TARİHSEL GELİŞİMİ 
İstanbul'un kültürel peyzaj ve tarihi kentsel tarım alanlarından biri olarak bostanlar, şehrin kültürel mirasının bir unsuru olup
bu yönüyle, tarihi şehir merkezleri arasında en eski kentsel tarım alanı olduğu bilinmektedir. Nüfus artışı, göçler, imar, yapılaşma,
baskılar ve kentsel dinamikler sonucunda çok büyük bir bölümü yok edilen bostanlardan sadece bir kısmı
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(Yedikule, Piyalepaşa, vb.) kent merkezinde kalarak günümüze ulaşmıştır. Bu bildiri kapsamında, 1985 yılında UNESCO Dünya
Miras Listesine dahil edilmiş Kara Surlarına ve surun yakın çevresine konumlanmış tarihi bostanlar ele alınmıştır (Şekil 1).

Bostanlar, sur savunma yapısının uzantılarından olan hendeklerde, birbirine paralel iki sur duvarının arasında ve ulusal mevzuatla
sınırları belirlenen sur koruma bandında yer yer olmak üzere varlıklarını geçmişten günümüze sürdürmektedir. Topkapı-Yedikule
(Altınkapı) arasındaki İstanbul Kara Surları boyunca doğrusal bir hat boyunca ilerleyen bu bostanlar, önemli bir ulaşım aksı olan
10. Yıl Caddesi ile sınırlanmıştır (Şekil 2).
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Bostanlar tarihsel olarak, Kara Surlarının yapıldığı döneme dayandığı ifade edilmektedir. Bizans dönemi ile ilgili olarak A. Ricci
“İstanbul’da Somut Olmayan Kültürel Miras: Kara Surları’nda Bizans Dönemi Sebze Bahçeleri” makalesinde Kara Surlarının ve
yakın çevresinin kültürel peyzajı hakkında önemli bilgiler vermektedir. Ricci’nin bahsettiği 422 tarihli Theodosius 
Kanunnamesinde geçen bir hükümde (Cilt VII.8.13) Kara Surlarına ait iç duvarda yer alan kulelerin alt katlarının çevredeki arsa
sahiplerinin tarım aletlerini ve sebze-meyve depolamaları için çiftçilerin kullanımlarına tahsis edildiği, çiftçilerin bu alanları 
kullanmasının karşılığında surların korunmasından sorumlu tutulacağı belirtilmektedir (Ricci, 2008). Dolayısıyla Kara Surlarının
inşası ile birlikte bostanlar, surların ayrılmaz ve bütünlüklü bir parçası olmuştur.

Osmanlı Dönemine gelindiğinde ise, bostanlar ile ilgili çeşitli tahrir ve vakfiye kayıtları gibi yazılı belgeler ve haritalar gibi görsel
belgeler ile karşılaşılmaktadır. Bu dönemle ilgili olarak Aleksander Shopov ve Ayhan Han’ın incelediği tarihi belgeler ve çeşitli
haritalar, bostanların kent dokusundaki yerine dair önemli veriler sağlayan kaynaklardır. Ayrıca bu döneme ait belgeler, 
bostanların bulunduğu bölgenin topografyası ve bostanların mekânsal özellikleri hakkında ayrıntılı bilgiler içermektedir. Bu 
belgeler arasında Yedikule Bostanları ile ilgili en kapsamlı bilgilere ulaşılan kaynaklardan biri 1735 tarihli bir Kefil Defteri’dir.
Defterde; bostancılar, kiracılar ve bostancıların memleketleri hakkında bilgilere yer verilmiştir. Bu defterde, İstanbul suriçindeki
344 adet bostandan Yedikule’den Silivrikapı’ya kadar sur ve çevresinde 9 tane bostan ve suriçinde çalışan 1381 bostancının 52
neferinin olduğu tespiti yer almaktadır (Shopov ve Han, 2013). Söz konusu defterde Hacı Evhad ve Hacı Piri mahallelerinde 
bulunduğu ifade edilen bostanlar, Kauffer’in ve Hellert’in haritası ile teyit edilebilmektedir. Bu bostanlar arasında 2013’te
yıkımlar ile gündeme gelen İsmailpaşa Bostanı, Kauffer’in haritasında görülebilmektedir (Şekil 3).

Şekil 3. a) Kauffer haritasında İsmailpaşa Bostanı (Kaynak: The Jewis National University Library), b) Hellert haritasında İsmailpaşa
Bostanı (Mansel, 1991), c) 2013’te moloza gömülen tarihi İsmailpaşa Bostanı (Yedikule Bostanları Koruma Girişimi, 2013) 

Osmanlı döneminde Kauffer ile birlikte ölçekli şehir haritalarının yapılmasıyla birlikte, ilerleyen zaman içerisinde haritalarda
bostanlar ile ilgili çok daha fazla bilgiye ulaşılmaktadır (Şekil 4).
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Şekil 4. a) 1845 tarihli İstanbul haritasında bostanlar (Yılmaz, 2015), b) Stolpe haritasında bostanlar (IFEA Arşivi), c) II. Abdülhamit
dönemi İstanbul Haritasında bostanlar (İBB Kültür A.Ş., 2013), d) 1909 tarihli İstanbul haritasında bostanlar (IFEA Arşivi)

Tarihi haritalardan ve uydu görüntülerinden 20. yüzyılın ortalarına kadar büyük ölçüde korunduğu anlaşılan bostanların, 
1950’lilerden itibaren ivme kazanan kentleşme süreçleri, nüfus artışı, iç göçler ve kent genelinde oluşturulan yollar sebebiyle
giderek azalma sürecine girdiği görülmüştür. Bu dönemde Menderes’in imar operasyonları ve açılan çok şeritli geniş bulvarlar
sonucunda tarihi bostanların önemli bir kısmı yok edilmiştir (Şekil 5). 

1970’lerden itibaren nüfus artışının, iç göçlerin ve kentleşmenin kontrolsüz ve artan yıkıcı etkileri ile, kentin geleneksel peyzaj
özelliklerini taşıyan tarım alanları ve bostanları, büyük bir hızla imarlı ve yapılaşmış alanlara dönüşmüştür. İstanbul’da kentsel
tarım alanları, 1980’lerde iç göçe bağlı olarak karşılanamayan konut arzı sebebiyle şehrin çeperlerinde yeni yerleşimlerin ve
konutların yapılmasına neden olmuştur ve bu durumun sonucunda İstanbul’daki tarım alanlarında büyük kayıplar yaşanmıştır.

4. YEŞİL ALAN OLARAK YEDİKULE BOSTANLARI 
Bugün halen varlığını sürdürebilen bostanlar, İstanbul Kara Surları ile birlikte, 1985 yılında Dünya Miras Listesine dahil edilmiştir.
Fakat 2006 yılında bu miras alanı, 2005 yılında 5366 sayılı yenileme yasasının çıkartılmasıyla tehdit altına girmiştir. Çünkü bu
tarihten itibaren Kara Surları’nın hemen iç tarafında yer alan bostanları ve surları tahrip edici müdahaleler gerçekleştirilmiştir.
Eylül 2006’da Yedikule'de surun üzerinde bir yarık açılmıştır. Yine Yedikule'de, bostandan halı sahaya dönüşen ve dünya miras
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alanı sınırları içinde kalan alan üzerinde Yedikule Konaklarının yapıldığı görülmüştür.

5366 sayılı “Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun”
çerçevesinde bostanlarında yer aldığı alanların Bakanlar Kurulu kararıyla “yenileme alanı” ilan edilmesi ve 2011 yılında 
bostanların "tematik" olarak düzenlenebilecek ve değerlendirilebilecek bir yeşil alana dönüştürüldüğü plan kararı ve notu
değişikliğinin koruma kurulu tarafından onaylanması ile birlikte bostanlar ile ilgili dönüşüm projelerinin uygulanmasına zemin
oluşturmuştur. Bu gelişmelere bağlı olarak 2013 yılında Koruma Kurulu kararıyla "Yedikule Kapı ile Belgrad Kapı Arasında Kara
Surları İç Koruma Rekreasyon Projesi" onaylanmıştır. Bu proje sebebiyle sur içindeki tarihi bostanların bir kısmı, 2013 yılında
moloza gömülerek işlevsiz hale getirilmiştir. 2013 yılında uygulanmak istenen proje, 2014 yılında dönemin İBB Başkanı Kadir
Topbaş tarafından veto edilerek uygulanmamıştır. 2017 yılına gelindiğinde ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından söz
konusu alanın “Kentsel Tarım Parkı” isimli bir projeyle düzenlenmesini öngören ikinci bir projenin koruma kurulundan geçirildiği
fakat projenin bu tarihten hemen sonra revizyona girdiği öğrenilmiştir. Bir süre sonra, projenin durdurulduğu görülmüştür
(Şekil 6).

Bostancılık faaliyetlerini sürdüren bostancılar ile ilgili olarak 1990 yılında Günçıkan’ın yaptığı alan araştırmasında İstanbul'un
ilk sebze ve meyve üreticilerinin Rumlar ve Ermeniler olduğu daha sonra mesleği öğrenenler arasına Bulgarların ve Arnavutların
da girdiği ifade edilmiştir (Günçıkan, 1990). 1883'e ait bir İstanbul haritasında çoğu bostanın üstünde Ermeni ya da Arnavut
isimlerinin olması, bostancıların etnik kimliği hakkında bilgi vermektedir (Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, 1993). 

Bu kapsamda bostancılık; Rum, Arnavut, Bulgar, Makedon ve Ermeni usta bahçıvanlar tarafından günümüze aktarılan bir 
gelenektir. Hüner ve beceri gerektiren bu meslek, tarihsel bir birikimle kuşaktan kuşağa, usta çırak ilişkisiyle günümüze 
ulaşabilmiştir. Bostancılar, bu tarihsel birikimin taşıyıcısı ve uygulayıcısı konumundadır. Bu yönüyle “bostancılık” yaşayan ve
somut olmayan bir kültürel miras niteliği ve değeri taşımaktadır.

Bostanlar, geleneksel üretici faaliyetlerine ek olarak fiziksel ve mimari yapılarına ilişkin değerler ve özellikler de ön plana 
çıkmaktadır.

Bu özelliklerden biri de bostanların, şehrin kurulduğu topoğrafya ile su dağıtım sistemleri arasındaki ilişkilerdir. Tarihi belgelerde,
Yedikule sur içindeki İsmailpaşa, Bayrampaşa ve Hazinedar Süleymanpaşa gibi tarihi bostanların eğimin azalmasına bağlı olarak
suya erişimin daha kolay olduğu araziler üzerinde yer aldığı ve Yedikule-Silivrikapı arası sur hattı boyunca kanal sulamacılığının
olmaması sebebiyle, Yedikule’deki bostanların yeraltı suları ve kuyular ile beslendiği ifade edilmektedir (Shopov & Han,
2013).Belgelerde değinilmek ile birlikte saha çalışması ve bostancılar ile yapılan görüşmelerden bostanlarda sulamanın kuyu-
lardan ve havuzlardan pompalanan yeraltı suyu ile yapıldığı anlaşılmaktadır. Osmanlı Döneminde yer altı sularını toplamak
amacıyla yapılmış taş örgü kuyular, bugün bostancılar için sulama kaynağı olarak işlevini sürdürmektedir (Şekil 7). 
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Yedikule’de çapları 3 ile 5 metre arasında değişen bu kuyular, yuvarlak planlı ve taş örgü olarak inşa edilmiştir. Bu kuyuların bir
kısmı tescilli olmakla birlikte kuyulardan biriyle ilgili olarak yapılan tescil başvurusunda, İstanbul II Numaralı Yenileme Alanları
Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 17.03.2015 gün ve 1036 sayılı kararında “Tarihi Yarımadayı besleyen
Kırkçeşme ve Halkalı Su Yollarının geçiş güzergahı yakınında olduğu, mevcut veriler dikkate alındığında bahse konu taş örgü su
kuyusu gibi yapıların bu tarihi su yollarına ait yapı bileşenleri ile irtibatlı olmasının muhtemel olduğu…” ifade edilmiştir. Bu
karar, bostanların kuyular, havuzlar ve su kanalları ile İstanbul’un tarihi su sisteminin bir parçası olduğuna işaret etmektedir.

Kuyuların yanı sıra bostancıların kullandığı havuzlar, dikdörtgen planlıdır. Bostan havuzları genellikle düzgün kesme taştan inşa
edilmiştir. Bu havuzlardan sadece birkaçı, günümüze özgün haliyle ulaşabilmiştir. Fakat bazı havuzlar, zaman içinde su tutamaz
hale gelince onarımlar ile özgün görünümünü yitirmiş bu sebeple yıkılarak yeniden yapılmıştır. 

Bostanlarda, kuyular ve havuzlar ile yapılan geleneksel sulama yöntemlerinin yanı sıra alanın görüntüsünü doğrudan etkileyen
ekim teknikleri kullanılmaktadır. Bugünkü bostancılar, önceki usta Makedon, Arnavut ve Bulgar bahçıvanlardan öğrendikleri
ve gördükleri teknikler ile arazilerini “tahta” ve “maşula/tava” biçiminde bölmektedir. Kuyularla sulanan satranç tahtası düzenini
andıran ekim yatakları (maşula) bostanların yüzyıllardır değişmez bir özelliği olduğu görülmektedir. Maşula, bostancı tarafından
toprağın şekillendirilmesi sonucu kareli bir ızgara sistemidir. Her bir maşula, bahçıvanın bahçesinde sergilediği hüneri ve marifeti
ile teker teker açılmaktadır. Bu sistemde, maşula veya tava içine salınan suyun her bitkiye eşit dağılması gözetilmektedir.
Tavalarda sırasıyla suyu kesmeye ve maşula içinde suyu biriktirmeye yönelik ağızlar açılıp kapatılmaktadır. Su, maşulaya salınarak
tavanın dolması sağlanarak tavanın sırtını ve yüksekliğini aşmayacak şekilde dolumu sağlanıp çapa yardımıyla maşulanın ağzına
toprak çekilerek tavanın ağzı kapatılmaktadır. Bostancı, tavalara yaptığı yoldaki suyu ekim yataklarının her birine dağıtmak için
çapayı hünerini ve marifetini sergileyerek kullanmaktadır. Çapayla suyun dağıtıldığı ve yönlendirildiği bu sistemde, tüm alanın
ıslanması sağlanılmaktadır (Şekil 8)
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Şekil 8. a) Bostana Geleneksel Görünüm Veren Maşula (Shopov, 2013), b) Geleneksel Sulama Tekniği (Kıran, 2018), c) Bostanlara
Geleneksel Görünüm Veren Maşula (Kıran, 2018)

Bostanın geleneksel görünümünü ve görsel peyzajını oluşturan tahtalar ise, tesviye edilmiş, birbirine paralel olacak şekilde
düzenlenmiş ve düz olarak bölünen ekim alanlarıdır. Tahtada, maşulanın aksine göllendirme yapılmayarak dar ve uzun şeritlere
bölünen suyollarında suyun yüzeysel akışı sağlanmaktadır. Bu sebeple tahtada su, ince bir katman oluşturacak biçimde iler-
lemektedir (Şekil 9). 

Şekil 9. a) Kilise Bostanı ve Tahta Şeklinde Düzenlenen Ekili Alanlar (Kıran, 2016), b) Yenikapı Mevlevihanesine Komşu Bostan
ve Tahta Şeklinde Düzenlenen Ekili Alanlar (Kıran, 2018) 

Bu bakımdan, Rum, Ermeni, Arnavut ve Bulgar bostancılar tarafından öğrenilen arazi düzenleme biçiminin ve üretim faaliyet-
lerinin geçmişten bugüne tarihsel izlerinin ve geleneksel bilgi birikiminin doğanın şekillendirilmesinde halen kullanıldığı
görülmektedir.

Bununla birlikte bostanlar, bir üretim mekanı olmakla birlikte geleneksel ilişkilerin ve değerlerin muhafaza edildiği ve
sürdürüldüğü alanlardır. Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de özellikle 1980'lerden sonra tarıma yönelik politikaların değişmeye
başlaması sonucu (tarım makineleri, kimyasallar, fenni gübreler, hibrit ve genetiği değiştirilmiş tohumların kullanımı, düşük
kredi ve sübvansiyonlar) geleneksel ilişkiler bozulmaya başlamış ve küçük üreticiler büyük ölçüde ortadan kalkmıştır. Bu
bağlamda, bostancılığın yerel üretim ve tüketim sistemine dayanması, geleneksel ilişkilerin ve değerlerin önemli ölçüde
sürdürülüyor olması nedeniyle korunması gerekmektedir.

Bostancılar, bahçe işlerini dayanışma ve işbölümü içinde yerine getirmektedir. Bildiri kapsamında yapılan görüşmelerden
bostancılar arasında tohuma ihtiyaç duyulduğunda, birbirlerine tohum satmadıkları ve kendi aralarında bir takas sistemi
işlettikleri öğrenilmiştir.  Aralarında gerçekleştirdikleri tohum takasıyla bostancılar, geleneksel üretimi önemli ölçüde ayakta
tutmuştur. Bugün kendi aralarında işlettiği tohum takasıyla yerel ya da köylü olarak adlandırılan tohumların dolaşımını sağlayarak
endüstriyel ve ticari tohumların toprağa daha az girmesini sağlayarak geleneksel bilgilerin ve yerel üreticiliğin korunmasını
sağlamıştır. Bu durum, bostanlarda sürdürülebilirliği arttırmaktadır.

Bostanlarda sürdürülebilirliği sağlayan durumlardan bir diğeri ise üretim yapısıdır. Ürün çeşitliliği, bostanlardaki üretimin 
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karakteristik özelliklerinden biridir. Yapılan görüşmeler ile İstanbul’da bir bostanda yıl içinde 15-20 çeşit sebze üretildiği 
öğrenilmiştir. Bu ürünler soğan, turp, pırasa, ıspanak, roka, nane, kıvırcık, kırmızı turp, semizotu, kişniş, kekik, kuzu kulağı, reyhan,
dereotu, kara lahana, domates, biber, patlıcan ve salatalık gibi ürünlere varan geniş bir çeşitliliği içermektedir. Bu ürünler
arasında kabak, patlıcan, domates ve yeşil fasulye gibi bazı ürünlerin satılmak için değil ev tüketimi için üretildiği bostancılar ile
yapılan görüşmelerden edinilen bilgiler arasındadır. Bostanlarda kiraz, dut, kayısı, yenidünya, Trabzon hurması, elma, armut ve
incir olmak üzere çeşitli ağaçlar da bulunmaktadır. Yapılan görüşmelerden incir dışındaki meyvelerin satılmak için değil kişisel
tüketim için kullanıldığı öğrenilmiştir.

Bostanlarda görülen ürün çeşitliliği, yoğun emek gerektiren bir çalışmanın sonucudur. Akdeniz tarımının özelliklerini yansıtan
bostanlarda bostancılar, karışık (çoklu) ekim ve birlikte ekim yoluyla verimliliği arttırmaktadır.  Verimliliği arttırmak için sebze
üretimi sürekliliği sağlanmaktadır. Bu sebeple ekim ve hasat kademeli olarak bostanlarda yapılmaktadır. Bununla birlikte bir
önceki yıl ile bir sonraki yıl arasında üretilen ürünler farklılaşmakta ve hatta bu ürünlerin bostandaki yerleri değişmektedir.  

Bostanların sahip olduğu tüm bu özellikler bakımından geçmişten bugüne somut ve somut olmayan kültürel miras değerlerine
sahip kent içinde tarımsal üretime olanak sağlayan bir alandır. Bu bakımdan da İstanbul yeşil alan sistemi içinde farklı bir konuma
sahip bostanların, sahip olduğu bu miras değerlerinin korunarak geliştirilmesi gerekmektedir.

5. DEĞERLENDİRME VE SONUÇ
İstanbul'da 1500 yılı aşkın bir süredir kentsel tarım geleneğinin devam ettiği, yapıları, arazi kullanım teknikleri, geleneksel 
bilgilerin ve yöntemlerin uygulandığı, yoğun emeğe dayanan ve kentin taze sebze ve yeşillik ihtiyacını karşılayan bostanlar,
doğada insan emeği ile oluşturulmuş bir kültürel peyzaj alanıdır. Bu alanlar sahip olduğu tarihi değerlerin yanı sıra geçmişten
bugüne Kara Surlarına kültürel peyzaj karakteri veren yeşil alan sistemi içinde üretken bir peyzaj olarak önemli bir yeşil alan
türüdür. Bu yeşil alanların diğer yeşil alanlardan önemli farkı, doğa-insan etkileşiminin, arazi ve toprak kullanımının geleneksel
ve özgün bir örneği olmasının yanı sıra kaybolmakta olan bir kültürün ender ve nadir görülen bir temsili olmasıdır. Bu bakımdan
bostanlar, İstanbul Kara Surları ile birlikte bulunduğu Dünya Miras Alanının üstün evrensel değerini ve özgünlüğünü oluşturan
önemli yeşil alanlardır. Özellikle Dünya Miras Komitesinin 1992 yılında kültürel peyzajların üstün evrensel değerler kriterlerine
uygun olduğu konusundaki kararıyla, bostanların bir kültürel peyzaj ve somut olmayan kültür mirası olarak kabul edilmesi ve
tescillenmesi kapsamında surlar ile birlikte bütünleşik bir şekilde korunması ve değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda,
miras alanının kültürel peyzaj ile ilişkisinin kurulabilmesi, bostanların korunması gereken bir kültür varlığı olarak tescil edilebilmesi
ve Kara Surları ile birlikte bütünleşik bir şekilde değerlendirilmesi için kültürel peyzaj kavramının ulusal koruma mevzuatına
dahil edilmesi gerekmektedir. 

Ayrıca bostanlar, yapılaşma ve tarihi ve çevresel değerlerini görmezden gelen yenileme ve dönüşüm projeleri gibi tehditler 
nedeniyle büyük bir bölümü tarihsel süreç içinde yok edilmiş, kalan bostanlarda tahrip olma riski ile karşı karşıyadır. Çünkü
geliştirilen projelerde bostanların olduğu gibi korunması yerine bu alanlar için farklı işlevlerin tanımlanması ve plan kararları ile
bostanların tematik yeşil alan olarak kabul edilmesi gibi durumlar bostanlara yönelik yaklaşımlarda belirsizlik ve güvensizlik
oluşturmaktadır. Özellikle bostanların sahip olduğu somut ve somut olmayan kültürel miras değerlerini göz önünde bulundur-
madan parçacıl yaklaşımlar ve uygulamalar ile alanın tarihsel karakterini yok sayarak tasarım projeleriyle geliştirilen açık yeşil
alan kurgusu, Kara Surlarının bostanlar ile birlikte bir bütün olarak korunması ve geliştirilmesi fırsatını ortadan kaldırmaktadır.
Bostanların İstanbul’un yeşil alan sistemi içinde sadece “yeşil” üzerinden sistemin tasarlanması ve alanın değerlendirilmesi Kara
Surları Dünya Miras Alanı’nın özgünlüğünü ve bütünlüğünü oluşturan değerleri tehdit eden sonuçlar doğurmaktadır. Mevcut
kentsel açık yeşil alan sınıflandırmaları ve kriterleri arasında Kara Surlarının bulunduğu dünya miras alanının karakterini oluşturan
bostanlar gibi üretim alanları yer almamaktadır. Tarihi bostanlar, parklar, korular, mezarlıklar ve ormanlardan farklı olarak hem
üretimin gerçekleştirilmesi hem de tarımın kırsala içkin bir kategori olarak kabul edilmesi durumu, şehir merkezinde kalmış bu
alanların yok edilmelerine ve çeşitli dinamikler ve baskılar ile dönüştürülmelerine neden olmaktadır. Bunun yakın tarihteki
somut örneği, Yedikule ve Belgradkapı arasındaki bu alanlar üzerindeki faaliyetlerin biçimlerinin ve mekânsal ilişkilerin 
değiştirilerek üretim faaliyetinden insanların rekreatif ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik bir park alanına dönüştürme isteğinin
2013’te uygulanmak istenen projeyle ortaya çıkmasıdır.
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Bu sebeple yasal düzenlemeler ile bostanların yürürlükteki koruma amaçlı imar planlarında plan lejantının “bostan” veya
“kentsel tarım alanı” olarak değiştirilmesi ve bostanların bulunduğu arazi statüsünün tarım arazisi olarak kabul edilmesi gerek-
mektedir. Bu yasal düzenleme yapıldığı takdirde, bostanların sadece bir yeşil alan olarak değerlendirmekle kalmayıp geçmişten
bugüne tarım faaliyetlerinin sürdürüldüğü alanlar olarak korunmalarına ve gelişmesine imkan sağlayacaktır. Meri planlar, bu
alanlardaki geleneksel üretim faaliyetleri yok sayarak bostanları, tarım faaliyetleri dışında işlev yüklenilen ve tasarım nesnesi
bir yeşil alan olarak kabul edilmektedir. Bu bakımdan bostanların sadece yeşil alan olarak değerlendirilmeyip tarımsal üretimlerin
yapıldığı bir alan olarak da koruma altına alınması gerekmektedir. Bu kapsamda, bostanlar Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı
Kanununa göre tarım alanı olarak tescil edilerek ilgili kanunun 13. maddesine göre tarım arazilerinin tarımsal üretim amacı
dışında kullanılamayacağından hareketle bostanların tarımsal işlevinin korunabileceği anlaşılmaktadır. Toprak Koruma Kurulları
tarafından bostanlar sulu tarım arazisi olarak değerlendirildiği takdirde, kentte kalmış bu nadir tarım alanlarının yerel ölçekte
korunması için önemli bir adım oluşturacaktır. Bu bağlamda 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunundaki toprak
sınıflamaları tanımına bostanların da dahil edilmesi, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanununa kültürel peyzaj
kavramının eklenmesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği lejant listesine “bostan” veya “kentsel tarım alanı” lejantının 
eklenmesi ya da Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin ekinde yer alan lejant listesinden tarihi bostanların “Tarımsal Nitelikli
Alan” lejantıyla tanımlanarak plan tadilatı gibi bir işlemin gerçekleştirilmesi, bunun üzerinden ilgili kurumların olumlu görüşüyle
bostanların bulunduğu arazinin tarım alanı olarak kabul edilmesi ve bostanları yeşil alan olarak gözeten ilgili plan kararlarının
ve notlarının yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. Bunun yanı sıra somut olmayan bir miras değeri olan bostancılık 
faaliyetlerini sürdüren bostancıların “işgalci” olarak tanımlanması sebebiyle bu faaliyetlerin alınan bir karar ve bir proje ile 
ortadan kaldırılma tehlikesi ve tehdidi her an ortaya çıkmaktadır. Özellikle 1600 yıla varan geleneğin ve tarımsal faaliyetlerin
yaşatılması ve gelecek nesiller tarafından da devamının sağlanması adına bostanların tarım arazisi olarak tanımlanması ile
bostancıların yaptıkları tarımsal faaliyetlerin resmi kurumlar ve otoriteler tarafından tanınması sağlanarak bostanların
sürdürülebilirliğinin önündeki engeller ortadan kalkacaktır. Bugün gelinen noktada bostanlara yönelik alınmış kararların yeniden
değerlendirilebilmesi ve bostanlar ile ilgili gereken yasal düzenleme ve plan tadilatı gibi konuların hayata geçirilmesi İstanbul
Büyükşehir Belediyesi’nin, ilçe belediyelerinin ve İstanbul Alan Başkanlığının niyeti, kararlılığı ve uyumlu çalışması ile gerçek-
leşebilmektedir. Aksi takdirde alanın geçmişten bugüne sahip olduğu kültürel peyzaj özelliklerinin ve miras değerlerinin gelecek
nesillere aktarılması söz konusu olamayacaktır.
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Özet
Günümüzde metropollerde yaşayan insanların hem fiziki hem de psikolojik açıdan rekreasyonel ihtiyaçlarını karşılama için
kentsel yeşil alanlara gereksinimi artmakta, buna karşın ne yazık ki bu alanlar azalmakta ya da arttırılamamaktadır. 
Bu mekânlardan biri olan botanik bahçeleri ise yeşille insanı buluşturup rekreasyon konusunda hizmet verdiği gibi, araştırma,
eğitim ve özellikle koruma konularında faaliyet gösteren kurum olma özelliklerine sahiptir. Dünya geneli üzerinde yaklaşık 3000
botanik bahçesi, çok çeşitli bitki topluluklarına ve bitki çeşitliliğini korumak için benzersiz bir potansiyele sahiptir. Botanik
bahçeleri, bitki korumayı amaçladığı gibi biyoçeşitlilik potansiyelini yansıtır ve sadece tehdit altındaki bitkileri korumak için değil
ekosistem hizmetlerini korumak ve biyosfer bütünlüğünü sağlamak için de çabalar.
Bu çalışmada öncelikle zengin bir faaliyet ağına sahip, doğru bilgiler ile çevre duyarlılığı ve koruma bilincinin oluşmasını sağlayan
botanik bahçelerinin genel özellikleri ve kurulumlarında dikkat edilmesi gereken ilkeler (Yer seçim ilkeleri, planlama ilkeleri,
tasarım ilkeleri) belirtilmeye çalışılmıştır.
Bu araştırmada 16 yıllık botanik bahçesi geçmişi olan Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi’nin otoyol kenarında bulunan ilk ve
halen tek botanik bahçesi olmasından hareketle bütün zayıf ve güçlü yönleri ve Türkiye’nin en aktif ve en çok bilinen botanik
bahçesi olarak İstanbul’un yeşil alan sistemine katkıları vurgulanmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Kentsel Yeşil Alanlar, Doğa, Çevre, Botanik Bahçesi, Planlama ve Tasarım İlkeleri. 

THE INVESTIGATION OF THE PLANNING AND DESIGN CRITERIA OF BOTANICAL GARDENS IN THE CASE OF HIDDEN
HEAVEN NEZAHAT GÖKYİĞİT BOTANICAL GARDEN

Abstract
Today, the need for urban green spaces is increasing to meet the recreational needs of people living in metropolitan areas
both physically and psychologically, however these areas are either in decline or cannot be increased.
Being one of these places, botanical gardens, serve as institutions focusing on research, education and especially protection
while bringing people together with green. Nearly 3,000 botanical gardens around the world has a unique potential with a
wide range of plant communities in their possession and to preserve plant diversity. Whilst botanical gardens aim to protect
plants, they reflect the complexity of biodiversity and endeavours not only conserving threatened plants, but also protecting
ecosystem services and ensuring the integrity of the biosphere. 
In this study, general characteristics of botanical gardens which have a rich activity network and provide basis for creating 
environmental awareness and conservation consciousness with the right information, have been defined with the emphasis
on the principles that should be taken into consideration in their establisment.
Considering Nezahat Gökyiğit Botanical Garden’s 16 years of history and being the first and still the only botanical garden by
a highway, in this research, Botanical Garden’s strengths and weaknesses, and its contribution to Istanbul’s green space system
were highlighted.

Keywords: Urban Green Areas, Nature, Environment, Botanical Garden, Planning and Design Principles.
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1. GİRİŞ
Yaşam kalitemizi artıran kentsel yeşil alanlar, insanların dinlenme, gezinme ve rekreatif ihityaçlarının giderildiği yerlerdir. 
Bu gibi mekânlarda doğaya daha da fazla yaklaşırlar ve diğer farklı özelliklere, geleneklere ve kültürlere sahip insanlarla
sosyalleşirler.

Gelişmiş ülkelerdeki kentler incelendiğinde kişi başına düşen yeşil alan miktarının yaklaşık 20-30 m2 olduğu bilinmektedir. Bu
rakam İstanbul’da Büyükşehir Belediyesi Park-Bahçeler Müdürlüğü 2010 yılı rakamlarına göre (nüfus 12.782.960 üzerinden)
6,05 m2’dir. 2014 yılı itibariyle de 6,23 m2’dir. Bu rakam; mezarlıklar, yol ve otoban kenarları ile su havzaları gibi pasif yeşil alanlar
çıkarıldığında ve nüfusun yaklaşık 17 milyona çıktığı hesaba katıldığında 1 m2’ye kadar düşmektedir (Akkemik, 2017).

Önemli kentsel yeşil alanlardan biri olan botanik bahçeleri ise yeşille insanı buluşturup rekreasyon konusunda hizmet verdiği
gibi, araştırma, eğitim ve özellikle koruma konularında faaliyet gösteren kurum olma özelliklerine sahiptir. Bitki koruma, özellikle
olarak botanik bahçelerinin görevlerindendir. En geniş anlamıyla ve kapsamlı bir uygulama ile bitki koruma, sürdürülebilir bitki
koruma hedeflerini gerçekleştirmek için gereklidir ve botanik bahçeleri bunda büyük rol oynayacaktır.

Özellikle Rönesans sonrası, botanik bahçeleri, bitki bilimi ile bahçeciliği birleştirmede benzersiz bir rol oynamıştır. Sadece canlı
ve korunmuş bitkilerle botanik çalışmaları yapan bilimsel bir kurum değil aynı zamanda sanatsal ve sosyal bir amaca da hizmet
ederler.

Canlı bir laboratuvar olarak bitki ve tohumlar yoluyla nesli tükenmekte olan türler için çalışma ve doğal koruma için bir alan
sağlarlarken, aynı zamanda ziyaretçileri hoşnut edici büyüleyici bir süs bahçesi ve bitki dünyasının sayısız formuyla tanıştırırlar.

Bu özellikleri sebebiyle de bir adım daha ileride olması gereken botanik bahçeleri planlama ve tasarım kriterleri açısından da
iyi değerlendirilmelidir.  Bu bildiri içerisinde de botanik bahçeleri planlama ve tasarım kriterleri dünyada ve Türkiye’de otobanın
ortasında yer alan ilk ve halen tek botanik bahçesi Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi örneğinin üzerinde irdelenecektir.

2. GENEL KISIMLAR

2.1. Botanik Bahçelerinin Tanımı ve Genel Özellikleri 
Botanik bahçeleri konusunda sayısız tanım bulunmaktadır. Bunların bazıları birbirine oldukça benzerdir.

Dünya Botanik Bahçeleri Birliği Başkanı da olan, İngiliz botanikçisi V. Heywood “Dünyanın doğal ve kültür bitkilerini bahçenin
amaçlarına uygun olarak belli bir düzen içinde yetiştiren, bunları çocuklara, öğrencilere ve halka tanıtarak onları eğiten bitkiler
üzerinde değişik amaçlı bilimsel araştırmalar da yapan kuruluşları” botanik bahçesi olarak tanımlamıştır (Ekim, 2017).

Bu konuda sayısız kitap yazmış olan Sara Oldfield kitabında botanik bahçelerini ‘Dikkat çekici bitkilendirme tasarımları, bitki
korumayı esas alması ve çevre eğitimine de katkıda bulunması gibi farklı yönleriyle özel bir bahçe kategorisi’ olarak tanımlamış
ve botanik bahçelerini insanları ve bitkileri birleştirmede önemli bir rol oynadığını söylemiştir.

Ayrıca bunu da eklemiştir; ‘Botanik araştırmaları için canlı laboratuvarlardır ve tehlike altındaki türlerin korunmasında önemli
görev alırlar’ (Oldfield, 2007).

Türkiye’de ise botanik bahçelerinin tek yasal tanımı Milli Parklar ve Yaban Hayatını Koruma kanununda, Kamu Varlıkları 
Kanununda yer almıştır. Bu yasa ile bağ kurularak, bu tanıma çevre kirliliği önlemede ve Biyolojik Çeşitlilik Koruma Sözleşmesi
(CITES)’n de 1999'da yer verilmiştir. Milli Parklar ve Yaban Hayatı Koruma Kanununun 1975 sayılı kanun ve 3.bölümünde;
Botanik bahçesi bilgilerin dağıtılması, ilerletilmesi amacıyla kurulmuş bilimsel ve eğitsel bir kuruluş olarak tanımlanmakta ve
içerisinde, hortikültürel yetiştiricilik, herbaryum koleksiyonlarının kurulması, araştırma yapılabilmesi, sergileme imkânı sağlaması
ve açıklayıcı hizmetlerin verilmesi özelliklerinin bulunması gerektiği vurgulanmıştır (Demircan, 2002). 
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2017 yılında botanik bahçesi topluluğu botanik bahçelerinin yıllık raporlarına bakarak tanımlar elde etmiştir ve elde edilen
botanik bahçesi tanımları aşağıda gösterildiği gibi ülkelere göre farklılıklar göstermektedir.

• Yaşayan bir laboratuvar (Amerika).
• Canlı bitki koleksiyonların sahip bir müze (İzlanda).
• İnsanların duygularını uyandıran bir yer (Rusya).
• Doğa dünyasının bilgi yeri (Rusya).
• Botanik konusu için çalışma materyali olacak olan bitkileri koruyan yer (Hindistan).
• Önemli bir bilimsel anlayışın yeri (Avustralya).
• Bitkilerin tıbbi, ekonomik, kültürel ve çevresel önemini, insanlığın yaşaması ve refahı için gösteren (İngiltere).
• Bölgesel flora üzerine vurgu, özellikle ekolojik restorasyon için nesli tükenmekte olan türlerin çoğaltılması (Meksika).
• Bitki türlerinin yetiştirildiği bir yer, özellikle IUCN Kırmızı Listesinde yer alan tehdit altındaki türlerin...(İtalya).
• Botanik bilgisinin çalışmasını ve geliştirilmesini destekleyen bir kurum (Amerika).
• İnsanlığın doğal mirası ve çabalarını teşvik eden bir yer (Çin).

2.2. Botanik Bahçelerinin Kurulumunda Dikkat Edilmesi Gereken İlkeler 
Botanik bahçelerinin öncelikle, giriş-çıkışlarının kontrollü olması, pek çok bitki türünü birçok özelliklere göre farklı gruplar
içermesi ve bunları birbirleri ile ilişkilendirilerek halkın doğal geçişlerle bahçede dolaşması ve bu sırada da tüm rekreasyonel
ihtiyaçlarına hizmet verecek özellikler taşımaları gereklidir.

Kafeteryalar, sergi ve okuma salonları, havuz kenarlarında oturma birimleri, büfeler, yollar ve gezinti alanları, park yerleri,
danışma büroları, giriş-çıkış kontrol noktaları ve diğer tüm donatı elemanlarının botanik bahçesinde yerleştirilmesi kaplayacakları
alan, tip, renk ve malzemelerinin seçimi ve tüm bunların birbirleri ile ilişkilendirilmesi tamamen peyzaj planlama ve tasarım
çalışmalarına girmektedir (Keçeciler, 1995).

Botanik bahçeleri farklı topraklarda yetişen bitkilerin sergilendiği özel alanlara ve koleksiyonlara sahip olmalıdır. Bu nedenle
bahçelerde özel alanlar ve seralar tasarlanmalıdır. Örneğin; su bitkileri için havuzlar, yüksek rakımlarda taşlık alanlarda yetişen
bitkiler için de kaya bahçeleri yapılmalıdır. Muhakkak her bitki için üzerinde Latince adı, yerel adı ve orjininin yazılı olduğu
etiketler hazırlanmalıdır. Bu şekilde ziyaretçiler sadece kendi ülkelerinin değil, diğer dünya ülkelerinin de bitkilerini görmüş olur
(Müminoğlu, 2018).

2.2.1. Yer Seçim İlkeleri 
Botanik bahçeleri büyüklüklerine göre; bitki koleksiyonları, seralar, idari yapı, laboratuvar, teknik donanım alanı gibi bölümler
içerdiğinden ve aynı zamanda eğitsel ve araştırmacı yönünden dolayı diğer parklardan ayrılmaktadır. Bu nedenle de botanik
bahçesine ayrılacak yerin özenle seçilmesi gerekir. Bunun için ekolojik koşullar, ulaşım, sulama olanakları gibi unsurlar önem
kazanmaktadır (Sokolov, 1959; Müminoğlu, 2018).

Özkan (2011)’in aktardığına göre; botanik bahçesinin işlevlerini yerine getirebilmesi için seçilecek yer ya da yerlerle ilgili olarak
bazı verilerin elde edilmesi ve kararların bunlara göre verilmesi önemlidir. Bunun için başlıca araştırılacak konular şunlardır;

• Meteorolojik durum,
• Toprak- topoğrafya,
• Su,
• Bitki örtüsü,
• Sosyo-kültürel ve sosyo-ekonomik yapıdır.

Yer seçilirken hareketli bir arazinin seçilmesi istenir. Göl, nehir, yamaç ve tepe gibi alanlar ziyaretçilere alanda dolaşırken zevkli
ve monoton olmayan alanlar oluşturur. Ayrıca eğimde istenilen bir ilkedir. Eğimli alanlar farklı bakış açılarının oluşmasını sağlar.
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Bazı botanik bahçelerinin bu şekilde olduğu bilinmektedir (Ekim, 1991).

2.2.2. Planlama İlkeleri 
Botanik bahçelerinin bir yandan bilimsel işlevleri, diğer yandan eğitim ve rekreatif işlevleri dikkate alındığında park ve
bahçelerden farklı bir planlama ve organizasyon gerektirdiği görülür. Bu nedenle, botanik bahçelerinin planlanmasında dikkate
alınacak ilkeler aşağıdaki gibi sıralanabilir (Ekim, 1991; Şen, 1993; Perçin, 1997; Uydaş, 1998; Ölçal, 2003).

• Bir kentin nüfusu yüz bine ulaşmadan botanik bahçesi planlamasına başlanmalıdır. Kentteki arboretum sayısı ise 
500.000-1.000.000 kişiye bir tane olarak hesap edilmelidir.

• Botanik bahçelerinin büyüklüğü 5 hektar ile 5.000 hektar arasında değişmektedir.

• Botanik bahçelerinin üniversite ya da benzer bilimsel amaçlı kurumlarla iletişim içerisinde bulunmaları gerektiğinden bu 
kurumlara yakın alanlarda planlanmalıdır.

• Botanik bahçeleri, halka açık parklar olsalar da aynı zamanda bilimsel araştırmaların yapıldığı bir kurum oldukları için gezinti,
yürüyüş gibi aktiviteler dışında diğer aktivitelere fazla yer verilmemektedir.

• Botanik bahçelerinde ziyaretçilerin dinlenmesi ve ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için cafe- restaurantlar bulunmaktadır. Aynı
zamanda büyük botanik bahçelerinin belli bir bölümünde piknik alanları yer almaktadır.

• Botanik bahçeleri genellikle 9:00 -18:00 ya da 19:00 arası ziyarete açıktır. Kış dönemlerinde bu süre 16:30’a kadar inmektedir.
Bu nedenle aydınlatma bazı botanik bahçelerinde yoktur ya da güvenlik amacı ile kısmi aydınlatma söz konusudur.

• Genellikle botanik bahçelerinin yürüyüş yollarında kullanılan malzemeler çakıl, stabilize toprak ya da çimdir. Yürüyüş yollarında
banklar ve çöp kutuları muhakkak bulunmalıdır.

• Botanik bahçelerinin gezilebilen bütün bölümleri engelliler için de ulaşılabilir olmalıdır. Bazı botanik bahçelerinde engellilerin
kullanabileceği, uygulama yapabileceği yükseltilmiş parterler bulunmalıdır.

• Alan kullanımı ve tasarımı sadece bilimsel amaçlı olmayabilir, aynı zamanda pratik bilgi ve estetiğe dayalı etkinlikler ile yıl
boyu ilgi odağı yaratma durumu da göz önüne alınmalıdır.

• Alan kullanımı; yönetim, eğitim ve araştırma zonu, üretim zonu, rekreasyon zonu olmak üzere üç temel bölümde toplamak
gerekmektedir.

• Değişik ekolojilerin ve temaların yer aldığı botanik bahçelerinde bitkiler belli bir düzen ve etiketlendirme ile sergilenmelidir
(Ölçal; 2003).

2.2.3. Tasarım İlkeleri
Bunun yanında botanik bahçesini tasarlama, kurma ve inşa etme sürecini incelemek için bazı genel tasarım kriterleri ve detayları
önceden düşünülmelidir. Bunlar;
1. Çevre bölgelerle beraber botanik bahçesinin kurulması
2. Bahçeye giriş 
3. Bahçenin manzarası
4. Arazinin karakteri
5. Boyut 
6. Botanik bahçesinin konsept
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7. Kamu ve işletme alanları
8. Sirkülasyon sistemi 
9. Otopark olarak sıralanabilir.

3.1. MALZEME VE YÖNTEM 

3.1. Malzeme
Türkiye’nin zengin bitki örtüsü ile dünyanın önemli ülkelerinden biri olduğu bilinmektedir. Ülkenin en önemli ve en kalabalık
şehirlerinden biri olan İstanbul’da zengin bir bitki örtüsüne sahiptir

Çalışma alanı olan Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi (NGBB) de kendini bu biyolojik çeşitliliği korumaya adamış olan, bu değerli
İstanbul şehrinde yer alan bir botanik bahçesidir

Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi (NGBB), dünyada otoyol kavşağında kurulmuş olan, ilk ve tek botanik bahçesidir. 50 ha büyük-
lüğünde olan bahçenin, 42 ha alanı aktif olarak kullanılmaktadır. Karayolları arazisi üzerinde bulunan alan yollar nedeniyle 11
parsele ayrılmıştır. Şekil 1’de uydu görüntüsü yer almaktadır.

Bahçe ile ilgili araştırmalar yaparken dünyada ve ülkemizde konu ile ilgili yapılan çalışmalardan ve anketlerden yararlanılmıştır.
Bunun yanında eş yükselti eğrili harita, uydu görüntüleri, toprak analizi raporları, arazi incelemeleri ve çekilen fotoğraflar bu
konuda yardımcı olan diğer malzemelerdir.

3.2. Yöntem 
Araştırma yöntemi olarak ilk aşamada, gerekli temel bilgilerin sağlanabilmesi amacı ile çeşitli kütüphanelerden yararlanılmış
ve konu ile ilgili Türkiye ve Dünya’dan elde edilen çeşitli literatürün incelemesi yapılmıştır.

Bu incelemeler sonucunda botanik bahçelerinin kuruluş amaçları, çalışma konuları, planlama ve tasarım ilkeleri, yapısal ve
bitkisel elemanları incelenmiştir. Dünya’dan ve Türkiye’den örnekler incelenerek bahçelerin genel yapıları hakkında bilgi sahibi
olunmuştur.

Araştırma alanının doğal peyzaj değerleri olarak konumu, topoğrafyası, bitki örtüsü, faunası, toprak ve iklim özellikleri hakkında
tablolar, yazılı-sözlü raporlar, anketler kaynaklar olarak incelenmiştir.

Alanın sosyal ve kültürel değerleri olarak tarihçesi, nüfusu, ulaşım imkânları, ziyaretçi potansiyelleri, eğitim-öğretim etkinlikleri
çeşitli kaynaklardan ve gözlemlerden elde edilmiştir.
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Ayrıca peyzaj değerleri, sosyal ve kültürel değerleri dışında alanın yapısal ve alansal kullanımı da incelenmiştir.

Bunun yanında SWOT analizi yapılarak güçlü ve zayıf yönleri ile fırsatlar ve tehditler açısından Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi
değerlendirilmiştir.

4. BULGULAR
Dikkat edilen en önemli özelliği alanın konumudur. Otoyol ortasında buluması sebebiyle ulaşımı oldukça zordur. Genel olarak
ziyaretçilerin bahçeye gelişlerinde sıkıntılar yaşandığı görülmektedir. Bu da ziyaretçi sayısında azalmaya sebep verebilir. Ama
böyle bir durumda bulunmasına rağmen bahçenin ziyaretçi sayısı oldukça fazla olduğu da gözlemlenmiştir

Alan otoyol ortasında karayolları arazisi üzerinde konumlanmıştır. 2025 yılına kadar geçerli olacak bir protokolle ANG vakfının
üstün desteği ile bahçe burada devamlılığını sağlayacaktır. Ama ziyaretçiler tarafından genelde alanın, belediyeye ait olduğu
zannedilmektedir. Bu konu ile ilgili gerekli bilgilendirmelerde bu durum belirtilmeli ve ziyaretçilerin ANG vakfının bahçe için
verdiği üstün çabanın bilinmesi sağlanmalıdır.

Halka açık bir şekilde hizmet veren ve girişi ücretsiz olan bahçenin ziyaretçi potansiyeli, Var ve Karaşah (2016)’ ın belirttiği üzere
en çok sonbahar ve ilkbahar dönemlerinde olmaktadır.

Tasarım ve planlama kriterleri açısından irdelendiğinde de öncelikli olarak, Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi kurulduğu yer
itibari ile dünya üzerinde ilk ve halen tek olması dikkat çekicidir. . Dünya da otoyol kenarında bulunan başka bir botanik bahçe
örneği mevcut değildir. Yol ortasında bulunması nedeniyle de çevre bölgelerle ilişkisi oldukça zordur. 

İlk önce ‘Otoyola İnat, Doğal Hayat’ diye serüvenine başlamış ve zamanla bu söylem ‘Betona İnat, Doğal Hayat’ diye değişmiştir.
Tam olarak, bu söylem NGBB tarafından eyleme dönüşmüştür. Şu anda NGBB, Ataşehir ve hatta İstanbul için adeta yeşil bir
nefes olmaktadır. 2011-2016 yılları arasında çekilmiş olan hava ve uydu fotoğrafları bunu çok net bir şekilde ortaya koymaktadır. 

Ayrıca bahçe büyüklüğü ve içerisinde bulundurduğu bitki sayısı ile 24 yaşında daha genç bir botanik bahçe olması ile de şimdiden
bazı köklü botanik bahçelerinin sınırlarına Tablo 1’de gösterildiği gibi ulaşmıştır.
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Şekil 1. Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi’nin uydu görüntüsü

Kaynak: NGBB Fotoğraf Arşivi, 2014.
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NGBB ile diğer bahçeleri bu tablolara göre kıyaslamaya çalışırsak, 24 yıl önce hayatına hatıra parkı olarak başlayan ve bunun
sadece son 16 yıllını bir botanik bahçesi olarak geçiren bahçe bu süre zarfında tabloda belirtilen dünyadaki birkaç botanik
bahçesinden daha çok özel olarak tasarlanmış koleksiyon alanlarına sahip olmuştur. Örneğin; alan olarak kendinden neredeyse
20 kat büyük olan ve 60 yıllık bir geçmişe sahip olan Briston Botanik Bahçesi’nin bulundurduğu bitki sayısına yakın bir bitki
sayısına sahiptir. Gelişen bir botanik bahçesi olan NGBB, yıllar ilerledikçe koleksiyonların da daha iyi şekilde geliştirilmesiyle 
beraber dünya üzerinde sayılı botanik bahçeleri arasına girebilir (Muşdal, 2019). 
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Tablo 1. Bazı botanik bahçelerinin büyüklüklerine ve bitki sayılarına göre karşılaştırması (Muşdal, 2019).

Kaynak: Muşdal, 2019
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Bitkisel tasarım ilkeleri açısından bahçeyi değerlendirdiğimizde otoyol ortasında bulunan ve toprağı defalarca iyileştiren bir
alan olarak bahçenin oldukça başarılı olduğu söylenebilir. Hatta bahçenin ilk yapım aşamasında bazı danışmanların Nihat Bey’e
burada tek bir ağaç yetiştiremezsiniz, bu fikrinizden vazgeçin denildiği Nihat Bey tarafından defalarca anlatılmıştır. Bu gelişmeler
üzerine bahçenin şu an ki hali için yeşilbir vaha veya saklı cennet denilmektedir.

Ayrıca amaçlar doğrultusunda oluşturmuş olduğu iyi belgelenmiş bahçe koleksiyonlarındaki tür çeşitliliği de Türkiye’deki az
sayıda botanik bahçesinin çok çok üstündedir. Koleksiyonlarında mevcut tür sayısı 2019 itibariyle 2000’i aşmıştır.

Bir botanik bahçesi içerisinde eğitim veya bilimsel amaçlı kamuya açık sergi gibi kullanılan tematik koleksiyonlar da çok önemlidir.
NGBB de bu konuda oldukça başarılı tematik koleksiyonlara sahiptir. Kuraklılığa ve tuzluluğa dayanıklı bitkiler koleksiyonu, kaya,
kaya çatlağı bahçesi, tıbbi, yenilebilir ve boya bitkileri bahçesi, karadeniz bitkileri bahçesi, eğrelti koleksiyonu tematik 
koleksiyonlarda örnek olarak verilebilir.

Aynı zamanda bahçe içerisinde geri dönüşüm ve yenilebilir kaynaklara da önem verilmektedir. Güneş enerjisinden yararlanmak
çatıların üzerinde güneş panelleri ve yağmur suyunun bahçe sulanmasında değerlendirildiği bir NGBB Barajı ve çatı altı yağmur
suyu depoları mevcuttur. A yrıca 2018 yılı itibariyle Türkiye geneli ile beraber bahçede ‘Sıfır Atık Projesi’ne dâhli olmuştur Bu
sebeple bahçe içerisinde yer alan bütün çöp kutuları 2019 yılı içerisinde yenilenerek plastik, metal, yemek atıkları ve cam olarak
üzere kategorilere ayrılmıştır. Bahçe içerisinde ayrıca ziyaretçilere açık olmayan bir bölümde bahçeden çıkan yeşil artıklarla
oluşturulan bir kompost alanı mevcuttur.

Bahçedeki en büyük dezavantajlardan biri de Karayolları ile yapılan protokol nedeniyle, kar amacı güden hiçbir kafe veya 
restaurant tarzı mekân açılmasına bahçe içerisinde izin verilmemesidir. Bu birimlerin olmayışı ziyaretçi sayısının azalmasına 
sebebiyet vermektedir. Bahçe girişinde yine bu protokol sebebi ile ayrıca para alınamamaktadır. Bahçe sadece ANG vakfı ve
bağışla ayakta durmaktadır. 

Bir botanik bahçesi edindiği amaç ve hedefler doğrultusunda hem bilime, hem eğitime, hem de bahçecilik fonksiyonlarına
önem vermelidir. Bu sebeple birtakım tehlike altında kalan endemikleri veya bitki gruplarını korumalı ve bu konuda halkı 
bilinçlendirmelidir. NGBB, iyi derecede belgelenmiş (kökeni bilinen) ve bitkilerin varlığı ve Ertuğrul Adası’nda yer alan el
değmemiş İstanbul bitkilerinin çoğunlukla olduğu Frigana alanı ile bu görevi en üst düzeyde yerine getirmektedir. Bunun yanında
Leadlay ve Greene, 2008 yılından özellikle doğal bitkilerin yer aldığı korunmuş bir alanın, o botanik bahçesini oldukça özgür
kıldığından bahsetmiştir.

Ayrıca bir botanik bahçesi bitki gruplarını seçerken öncelik olarak kendi ülke bitkilerini seçse de, ulusal bir kimlik kazanabilmesi
için dünya bitkileri üzerine de çalışmalarda bulunmalı, bazı özel bitkileri de ziyaretçilerine gösterebilmelidir. NGBB’de birkaç
bitki bu anlamda ön plana çıkmaktadır.

Darwin’in Botanik Bahçeleri El Kitabı’ndan alınan ve yeni bir botanik bahçesi için önerilen program elementlerine göre NGBB’yi,
dünyanın en köklü ve en eski botanik bahçelerinden biri olan Kraliyet Botanik Bahçesi ile kıyaslanınca eksik noktaları da açık
bir şekilde tablo 2’de ortaya konulmuştur.
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Türkiye’de bulunan ve bildirinin örneği olan Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi, 24 yıl önce hatıra parkı olarak başladığı yolcu-
luğuna 2003 yılından beri botanik bahçesi kimliği ile devam etmektedir. Bu kimliğin sürdürülebilirliğinin sağlanması ve önceden
hedefler konması ise çok önemlidir. Stratejik bir plan oluşturmanın bir parçası olarak, yönetimin, hedeflerine ulaşmaya çalışırken
bahçenin karşılaşabileceği önemli tehditleri, fırsatları, güçlü ve zayıf yönlerini tanımlaması gerekir. Ve bunu SWOT Analizi ile
yapmak mümkündür. Planlama ve tasarım ilkeleri de bu aşamada en iyi şekilde NGBB için belirlenmiş olacaktır. SWOT analizi
tablo 3’de gösterilmektedir. 
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Tablo 2. NGBB- KEW’ın botanik bahçe öğeleri bakımından karşılaştırması.

Kaynak: Muşdal, 2019.

Tablo 4: NGBB için SWOT analizi

Kaynak: Muşdal, 2019. 
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5. SONUÇ
Sonuç olarak, günümüzde NGBB, sınırlı alanı, Otoyol kenarında bulunan ilk ve halen tek botanik bahçesi olması ve bütün bu
zayıf ve güçlü yönleri ile apaçık bir şekilde Türkiye’nin en aktif ve en çok bilinen botanik bahçesidir. Bu noktaya 16 yıllık bir
botanik bahçesi geçmişi ile gelmiştir. Önümüzdeki yıllarda zayıf ve eksik yönlerinin giderilmesi ile beraber bahçenin sürekliliğinin
sağlanması kaçınılmaz olacak, sadece Türkiye’de değil, dünya genelinde adını gururla duyurmaya devam edecektir.
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Özet
Bilgi ve İletişim Teknolojisinde ortaya çıkan sürekli değişim ve gelişim, insan-bilgisayar etkileşimi, sosyal gelişim, sürdürülebilirlik
ve şehir-bölge planlama gibi mevcut sorunları çözen yeni yaklaşımlara ön ayak olmaktadır. Teknolojinin geldiği son noktada
kent yaşamına entegre olan dijitalleşme, çevremizde birçok alanda karşımıza çıkmaktadır. Endüstri 4.0’ın yapıtaşlarından olan
IoT (Internet of Things – Nesnelerin İnterneti) altyapısının, gelecekte şehirlerin itici güçlerinden birisi olması beklenmektedir.
Böylelikle şehirler daha akıllı ve kolay yaşanılabilir bir hale gelecektir. Genel olarak “akıllı şehir” kavramı bilgi ve iletişim 
teknolojileri kullanılarak, yeni nesil hizmetleri ve altyapıyı sunan şehir idaresi olarak tanımlanmaktadır. Akıllı şehirler kavramının
hızla hayatımıza girdiği bu dönemde kamuya açık alanlarda kullanılan, kente çağdaş ve estetik görünüm kazandıran şehir 
mobilyaları da bu gelişime göre şekil almaktadır. Çöp kutuları, çöp konteynerleri, parklardaki oturma bankları ve otobüs durakları
gibi kamusal alan içerisinde kullanılan tüm şehir mobilyaları, sensörler, kablosuz ağ, işlemciler ve mikro denetleyicilerle 
donatılarak akıllı hale gelmektedir. Böylelikle akıllı mobilyalar vasıtası ile toplanan veriler işlenerek kentsel fonksiyonların 
iyileştirilerek tüm kaynakların daha verimli ve etkin kullanılması sağlanmaktadır. Bu verimli ve etkin kullanım sosyoekonomik
fayda, şehir sakinlerine daha kaliteli hizmet, yaşam kalitesi yükselmesi gibi faydalar getirmektedir.
Bu çalışma kapsamında öncelikle “akıllı şehir”, “akıllı yeşil şehir” kavramlarının genel tanımlamaları yapılmış ve şehrin doğal
yapısı ve tüm paydaşları ile bütünleşik akıllı kent mobilyası konseptinin neler olabileceği incelenmiş ve örneklendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Akıllı Şehir; Akıllı Yeşil Şehir; Endüstri 4.0; Akıllı Ürünler; Akıllı Mobilya; Kent Mobilyası

SMART CITY FURNITURE

Abstract
Continuous change and development in Information and Communication Technology is pioneering new approaches that solve
existing problems such as human-computer interaction, social development, sustainability and city-regional planning. 
Digitalization, which is integrated into city life at the last point where technology comes, appears in many areas around us. IoT
(Internet of Things) infrastructure, which is one of the building blocks of Industry 4.0, is expected to be one of the driving
forces of cities in the future. In this way, cities will become more intelligent and livable. The concept of "smart city" is defined
as the city administration, which provides the next generation services and infrastructure by using information and 
communication technologies. In this period when the concept of smart cities entered our lives, the city furniture, which is
used in public spaces and gives the city a contemporary and aesthetic appearance, takes shape according to this development.
In these periods in which the concept of smart cities entered our lives, the city furniture, which is used in public spaces and
gives the city a contemporary and aesthetic appearance, takes shape according to this development. All city furniture used in
public areas, such as garbage cans, garbage containers, seating benches in parks and bus stops, are equipped with sensors,
wireless networks, processors and microcontrollers to become smart. In this way, data collected through smart furniture is
processed, and urban functions are improved, and all resources are used more efficiently and effectively. This efficient and 
efficient use brings benefits such as socio-economic benefit, higher quality service to city residents and quality of life.
Within the scope of this study, first of all, the definitions of "smart city" and "smart green city" were made and natural structure
of the city and the concept of smart urban furniture integrated with all its stakeholders are examined and exemplified.

Keywords: smart city, smart green city, Industry 4.0, smart products; smart furniture; urban furniture
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1. GİRİŞ
Kaya Kentleşme ve Kentlileşme adlı çalışmasında şehirleri; “İnsanların bir arada yerleşik olarak hukuki, siyasi, iktisadi ve içtimai
bir birim olarak yaşadığı yerleşim alanlarına” olarak tanımlamıştır (Kaya, 2016). İnsan oğlunun iklim değişiklikleri nedeniyle
avcı-toplayıcı yaşamı bırakıp tarım devrimi olarak adlandırılan dönemde tarım yapmak için yerleşik hayata geçmesi ile kalıcı
yerleşim merkezleri kurulmaya başlamıştır (Harari, 2015).Tarım ile uğraşan toplumlar bir süre bu yerleşim yerlerindeki insan
nüfusunun artması, toplum yapısındaki farklılaşma ve değişimler ile birlikte belli bir örgütsel bir yönetim sahip bulunulması ve
sanayiye yönelik ekonomik faaliyetlerde uzmanlaşması sonucu şehirleri oluşturmaya başlamıştır (Kaya, 2016). Asıl sanayide
uzmanlaşma Birinci sanayi devrimi olarak adlandırılacak olan dönemde 18’inci yüzyılın sonuna doğru buhar gücünün fabrika
ve o dönemin önemli taşıma aracı olan demiryollarında kullanılması ile birlikte makinalar insan yaşamında ve sanayide yeni
teknolojilerin kullanılmasına yol açmıştır (Eğilmez, 2017).Üretim sistemlerinde elektriğin kullanılması ile montaj hatlarının
yaygınlaşması ile seri üretimdeki artış sağlanmış ve bu dönem ikinci sanayi devrimi olarak adlandırılmıştır. 1970’lerde üçüncü
sanayi devrimi olarak nitelendirilen dönemde programlanabilir mantıksal denetleyicilerden yararlanılmış ve artık imalatta 
bilgisayarlar kullanılmaya başlanmıştır. Almanya’nın Hannover şehrinde 2011 yılında ortaya atılan Endüstri 4.0 deyimi ile artık
dördüncü sanayi devrimine girmiş bulunduğumuzun tartışıldığı bu dönemde, Dünya Ekonomik Forumunun kurucusu Klaus
Schwab dördüncü sanayi devriminin sadece akıllı ve bağlantılı makineler ile sınırlandırılmaması gerektiğini belirtmiştir. Schwab’
göre 4. Sanayi devriminde fiziksel, dijital ve biyolojik ortamların karşılıklı etkileşmektedir (Schwab, 2017).Bu devrimler gelişmiş
olan ülkelerde şehirleri yaşam için cazip hale getirmiştir (Eğilmez, 2017).Ülkemizde iş sahalarının şehirlerde olması ile kırsal
alanlardan şehirlere göçler sonucunda özellikle 1950’lerden bu yana büyük artış gözükmüştür (Sağlam, 2006).

Şehirleşme ile birlikte nüfusun artması sonucunda alt yapıların planlanması, işletilmesi ve bakımı her geçen gün daha önemli
hale gelmektedir. Şehirlerin aşırı nüfus ve plansız gelişeleri beraberinde birçok problemi getirmektedir. Günümüzde şehir 
denildiğinde akla planlı bir yapılanmaya, temiz havaya, geniş yeşil alanlara ve zengin kültürel fonksiyonlara sahip olan bir
yerleşim yerleri yerine trafik sıkışıklığı, plansız yapılaşma, hava kirliliği, yeşile hasret mekânlar, oyun oynayacak alan bulamayan
çocuklar ve benzeri olumsuzlukların olduğu yerler olarak akla gelmektedir (Kaya, 2016).

IoT, uygulama gereksinimleri esas alınarak farklı akıllı çevrelere entegre edilebilir. IoT kökenli akıllı çevreler, ana alanlarda
sınıflandırılmıştır. Bunlar, aşağıdaki şekilde gösterilmiştir (Ahmed ve diğ. 2016).
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Geçmişte ve günümüzde olduğu gibi gelecekteki şehir yaşamı içeresinde bulunan tüm kritik ve kritik olmayan altyapıların
güvenli ve emniyetli hale getirilmesi en önemli problemlerden biridir. Bu bakımdan şehre ait tüm alt yapılarına ait temel 
fonksiyonlar vatandaşlara daha iyi hizmet verebilmesi için kaynakların optimize bir şekilde akıllı ve hızlı şekilde yönetilmesi ve
izlenmesi gerekmektedir (Lara, Costa, Furlani, & Yiğitcanlar, 2016).Bu ihtiyaçlara yönelik çözümler akıllı şehir sözcüğü ile ifade
edilmektedir. Akıllı şehir kavramı şehirlerin veriye ve iletişime dayalı olarak şehrin planlanması, yönetimi, işletilmesi ve 
politikalarının oluşturulması için kullanılmaktadır.  Daha açık bir ifade ile bir şehrin içeresindeki tüm altyapıların yeni
teknolojilerden yararlanarak ve özellikle IoT teknolojileri kullanılarak anlık olarak algılanarak ve algılanan tüm verinin anlık
şekilde işlenerek bilgiye dönüştürülüp kullanılması olarak söylenebilir. Uzun vadede akıllı şehirlerin içeresinde bulunan tüm
sistemler ve tüm alt yapılar ihtiyaç duydukları enerji sağlanması dahil olmak üzere fiziksel çevresi etrafındaki su, hava kalitesi
gibi bilgileri toplayacak ve gerekli duyulan bilgilere dönüştürecektir.

2. AKILLI ŞEHİRLER
Bu kısımda bir akıllı şehrin oluşması için gerekli temel kavramlardan bahsedilecektir. Öncellikle ister akıllı şehir olsun ister akıllı
uygulama olsun bilgiye ulaşabilmek için veriye ihtiyaç duyulmaktadır. Veriyi işlenmesi gereken ham ve örgütlenmemiş gerçekler
olarak ele alınabilir. Veriler yapılandırılmış, yapılandırılmamış ve yarı yapılandırılmış halde bulunmaktadır. Günümüzde veri çok
büyük ortamlarda ve birçok değişik kaynaktan toplanmaktadır. Bu toplanmış olan verilerin saklanması, yönetilmesi ve işleme
kapasitesi açısından klasik yöntemlerden farklı olduğu için tanım genişletilerek büyük veri şeklinde adlandırılmaktadır (Doğan
& Arslantekin, 2016). Akıllı şehir uygulaması gerçekleştirme için verinin önce toplanması ve ardından işlenmesi gerekmektedir.
Genel olarak akıllı şehirlerdeki verilerimiz sensör adı verilen fiziksel ortam (sıcaklık, basınç, uzaklık vb.)  ile elektronik cihazları
birbirine bağlayan ve ortama ait değişkenleri veri olarak toplayan algılayıcılar vasıtası ile toplanmaktadır. Sensörler vasıta ile
toplanmış olan verilerin yani makineden makinaya bilgi aktarımı (M2M) geniş bant üzerinden yapılmaktadır. Geleneksel bilgi
iletişim ağlarından farklı olan ve hızlı yeni nesil iletişim teknolojilerin kullanıldığı çok kanallı haberleşme ağlarına geniş bant adı
verilmektedir hatta bu ağlar günümüzde 5G teknolojisinin gelmesi ile ultra geniş ağ olarak adlandırılmaktadır (Petrocchi, ve
diğerleri, 2017). Akıllı şehirlerde veri toplama için kullanılan bir başka teknoloji aygıtlara eklenmiş olan kodları otomatik olarak
algılayarak veriye dönüştüren Radyo Frekanslı Tanımlama adı verilen RFID teknolojisidir (rfid-wiot-tomorrow, 2017). Günümüzde
yoğun şekilde sensörlerin ve geniş ağların kullanılması aygıtların insanların fiziksel müdahele etmesine gerek duymadan birbirileri
arasında işlenmiş veri (bilgi) oluşturmaları ve bu bilgileri alışverişinde otomatik seçim yaptıkları yapılara Nesnelerin İnterneti
yada kısaca IoT (Internet of Things) adı verilmektedir. Bu teknolojilerin bir şehrin içerisinde sosyal, kültürel, siyasi, toplumsal ve
ekonomik anlamda kullanılması o şehrin akıllanması anlamına gelmektedir. Böylelikle şehirde yaşayan vatandaşlar kendilerine
sunulmuş olan kamusal hizmetlerden 7/24 her an yararlanabilecektir. Avrupa Birliği’nin kabul ettiği ve Boyd Cohen’in tasarlamış
olduğu “Akıllı Şehirler Çarkı” metodolojisi (Şekil 1) akıllı şehrin Akıllı Yaşam (Smart Living) , Akıllı Ulaşım (Smart Mobility), Akıllı
Toplum (Smart People) , Akıllı Çevre (Smart Enviroment), Akıllı Ekonomi (Smart Economy) ve Akıllı Yönetim (Smart Governance)
bileşenlerinden oluşmaktadır (Soe, 2017). Bu bileşenlere ait göstergeler Akıllı Şehirler Çarkı’ndan oluşturularak Tablo 1’de 
gösterilmiştir. Bütün bu göstergeler yukarda belirtilmiş olan teknolojileri kullanarak şehirdeki insanların yaşam kalitelerini 
artırmayı hedeflemektedir.
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Akıllı şehir kavramı; yukarıda da izah edildiği üzere yenilikçi bir yaklaşım ile teknolojiyi doğru kullanarak yaşanılan sorunların
çözümüne katkı sunan; muhtemel sorunları önceden sezinleyerek oluşmasına engel olan veya minimize eden; sosyal yaşamı
kolay, güvenli, sağlıklı ve keyifli hale getiren; tüm canlıları sosyal bir varlık olarak ele alarak sürdürülebilir yaşamsal şehir
döngüsünü sağlayan oldukça geniş bir perspektiftir.

Şehirlere gerekli bazı yatırımlarım yapılması suretiyle insanların daha çok keyifle zaman geçirmek isteyeceği akıllı şehirler ortaya
konabilir. İspanya’nın Barselona şehrine yeni akıllı şehir yatırımları yapılmıştır. Bu kapsamda IoT’yi destekleyen ücretsiz yüksek
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hızda Wi-Fi sağlayacak şekilde, şehir baştan başa fiber optik ağlarıyla donatılmıştır. Akıllı su, akıllı ışıklandırma ve akıllı park
yönetimi entegrasyonu sayesinde Barselona şehri 75 Milyon € gibi ciddi bir kaynak tasarrufu sağlamıştır. Buna ilaveten akıllı
teknolojiler sektöründe 47.000 yeni istihdam yaratılmıştır. Hollanda’nın Amsterdam şehrinde IoT tabanlı bir sistemin denemeleri
gerçekleştirilmiştir. Burada trafik akışı, enerji kullanımı ve toplum güvenliği alanlarında iyileştirmeler sağlamak üzere gerçek
zamanlı veriler izlenmiş ve ayarlamalar yapılmıştır. Amerika Birleşik Devletleri’nin öne çıkan şehirlerinden Boston ve Baltimore’da
şehrin birçok noktasına akıllı çöp konteyner/kutuları yerleştirilmiştir. Bunlar ise doluluk oranları ve diğer bazı bilgileri anlık izleyip
ilgili yerlere aktarmaktadır. Böylece şehirdeki çöplerin hem zamanında toplanması sağlanmakta hem de temizlik görevlilerinin
en verimli bir çöp toplama rotasında çalışmalarını sürdürmelerine katkı sunulmaktadır.

Akıllı teknolojiler gelişmeye devam ettikçe ve şehir merkezleri genişledikçe bunların her birisi diğeriyle daha etkileşimli olacaktır.
Örnek olarak; Birleşik Krallık (UK) gelecek gelişmelerde akıllı teknolojileri entegre etmeyi planlamakta ve ülkenin gelişimi 
noktasında daha iyi kararlar alınmasında büyük veriyi kullanmayı hedeflemektedir. Çünkü daha iyi kararların alınması,
şehrin/ülkenin ekonomisinin hızla yükselmesine katkı sunabilir. Toplumsal hizmet sistemlerinin gelişmesinin potansiyeli, diğer
bir ifadeyle yaşam kalitesinin artması ve maliyetlerin azalması, akıllı şehirlere olan talebi artıracaktır (Forbes, 2020).

3. MOBİLYA KAVRAMI
Mekân ve fonksiyonelliğine göre çeşitli tanımlamalar ile sınıflandırılan mobilya kavramında öncelik insanların beklentilerini
karşılamaya yöneliktir. Öncelikle iç mekân, dış mekân, ıslak hacimler ve sosyal mekânlarda kullanılan mobilyalar olarak mekânsal
ayrım yapabiliriz. Bunun devamında oturma grupları, depolama grupları, çalışma grupları ve bölücü veya yüzey kaplayıcı olarak
gruplanabilir. Temelde mobilya, insanların günlük yaşam faaliyetlerinde sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılayabilecek ahşap,
metal, cam, plastik, kompozit malzemelerden oluşan estetik kullanımlı eşyaların tümü olarak tanımlanabilir. Bu çalışma 
kapsamında dış mekân mobilyaları kavramında şehir mobilyaları ele alınacaktır.

Endüstri 4.0’ın unsurlarının gelişimi ile birlikte, çeşitli endüstri dallarında uygulama alanları da beraberinde ortaya çıkmıştır.
Bunlar arasında ülkemiz ekonomisi içinde 4. sırada yer alan Türkiye Orman Endüstrisi de gelmektedir. Endüstri 4.0’ın orman
ürünleri endüstrisi/ahşap endüstrisi/mobilya endüstrisi içinde çok sayıda ARGE ve inovasyon uygulama alanı bulunmaktadır.
Bu konuda yapılan çeşitli bilimsel makaleler, bildiriler, projeler, patentler ve sanayi çalışmaları yer almaktadır (Ocak ve diğ. 2016;
Tunçel ve Candan 2017; Tunçel ve diğ. 2017a; Tunçel ve diğ. 2017b; Tunçel ve diğ. 2017c; Ocak ve diğ. 2018; Tunçel ve diğ.
2018a; Tunçel ve diğ. 2018b; Tunçel ve diğ. 2018c; Tunçel ve diğ. 2018d; Tunçel ve diğ. 2019).

3.1. Şehir Mobilyası
Şehirler birçok mekânın birbiri ile etkileşimde olduğu ve donatı alanları ile etkileşimin sağlandığı mekânlar bütünüdür. Mekânı
oluşturan ögelerden biri de şehir mobilyalarıdır. Şehirlerin donatı alanlarında fonksiyonel ve estetik ihtiyaçları karşılamanın
yanı sıra şehire kimlik kazandıran bir işlevi de üstlenmektedir. Tüm bunlar tasarım sürecinde göz önüne alınmalı, şehrin kimliği
ve şehrin mimari yapısı ile uyumlu, imgesel değerler taşımalıdır (Sakal, 2007).

Şehir mobilyaları metal, cam, beton ve ahşap malzemelerin tasarımsal bütünlüğü ile ortaya çıkan insanların dinlenme, korunma,
bekleme vb. fonksiyonlarını yerine getirebilecekleri işlevlere sahip donatı elemanlarıdır.

Şehir mobilyalarının imalatında; mobilyanın kullanım yerine ve beklentileri karşılama durumuna göre; ahşap kökenli malzemeler,
metal ve plastik malzemeler, beton, cam ve kompozit malzemeler kullanılmaktadır. Konstrüksiyonun belirlenmesi kullanılacak
malzemenin tespiti gibi unsurlarda mekânın niteliğine ve kimliğine uygunluğu göz önüne alınmalıdır (Dilik & Gürsoy, 2017).
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3.2. Akıllı Şehir Mobilyası
Özellikle insanların hayatını kolaylaştırıcı çözümler barındıran, engelli bireylerin kolay kullanımına olanak veren, yenilenebilir
enerji kaynakları ve teknolojik donanıma sahip, etkileşimli şehir mobilyalarıdır. Tasarımın bütünselliğinde yenilikçi ve çevresel
çözümler barındıran bu mobilyalar işlevselliklerinin yanı sıra kişilerin dünyasında psikolojik açıdan olumlu etki bırakması 
açısından özgün içerikler barındırmaktadır. Ayrıca şehrin ağ sistemine bağlı bulunduğu mekân ve çevre hakkında bilgilendirme,
bilgilendirme, yönlendirme yapabilen, sosyal ve kültürel açıdan gerekli ihtiyaçlara yanıt verebilecek alt yapıya sahip olabilecek
unsurlar içermektedir. (Najafidashtape, 2018)

Günümüzde bu fonksiyonelliğe sahip şehir mobilyası tasarımları dünya genelinde kullanıma başlandığı, ülkemizde ise son
dönemlerde bu konuda ülkemizde de birçok farklı konseptlerde yenilenebilir enerji kullanan, şehir mobilyaları tasarlanmaktadır.
Özellikle ulaşım ağları ile ilgili interaktif bilgilendirme panoları, elektrik enerjisi kullanılarak şarj edilebilen banklar (Şekil 4) veya
duraklar günlük hayatımızda karşılaşmaya başladığımız şehir mobilyalarındandır.
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Şekil 3. Şehir Mobilyası Örneği

Şekil 4. Bornova Belediyesi Akıllı Bank Örneği (IzmirMag,2019)
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Şekil 6’da akıllı çöp kovası, içinde barındırmış olduğu özel akıllı bir sistem sayesinde çöpün doluluk oranını ilgili görevlilere
bildirmek suretiyle çöplerin daha etkin toplanmasına yardımcı olmaktadır. Buna ilaveten herhangi bir yangın vb. durumunu
ise önceden belirleyip ilgili mercilere haber etmektedir.
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Şekil 5. Tasarım Yarışmasından Akıllı Şehir Mobilyası Örneği

Şekil 6. Akıllı Çöp Kutusu
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Kuzey İrlanda menşeli özel bir şirket, akıllı bir bank geliştirmiş ve Amerika Birleşik Devletleri’nde Washington kentinde uygula-
maya başlamıştır. Burada akıllı şarj, USB, güneş enerjisi, Wi-fi gibi üniteler yer almaktadır. Bahsi geçen firma hem özel sektör
hem de toplumsal kullanım için geliştirdiği ürünlerini 22 ülkeye ihraç etmektedir (The Irish Times, 2020).

4. SONUÇ VE ÖNERİLER
I. Endüstri 4.0’ın bir unsuru olan yapay zeka, hemen hemen her gün televizyonlar ve diğer medya araçlarında gündeme gelerek
toplumda ve sanayide iyice bilinirliği artmakta ve uygulama alanları yaygınlaşmaktadır. Hiç şüphesiz ki ülkemiz ekonomisinin
lokomotif sektörlerinden, ithalatından daha fazla ihracatı olan, geniş istihdam yaratan mobilya endüstrisi de bu önemli devrimsel
süreçten geri kalmamalıdır. Tasarıma ilaveten akıllı sistemlerin mobilyalara entegre edilmesi ile yükte hafif pahada ağır, diğer
bir ifadeyle katma değerli mobilyaların üretilmesi ve bu vesileyle ihracatının yapılarak ülkemize döviz kazandırması söz
konusudur.
II. Üniversitelerde Endüstri 4.0 ile ilgili çeşitli ön lisans/lisans/lisansüstü programlar açılması yetişmiş insan kaynağı sağlama
noktasında yarar getirecektir. Özellikle meslek liseleri de bu sürece dahil edilerek katkı sağlanmalıdır.

III. Büyükşehir Belediyeleri, Belediyeler, çeşitli sivil toplum kuruluşları, sanayi kuruluşları, üniversiteler birlikte ortak ARGE ve
inovasyon projeleri gerçekleştirmelidir.

IV. Konu ile ilgili Avrupa Birliği’nin ciddi fonları bulunmaktadır. Ortak proje önerileri sunularak uluslararası konsersuyumlar 
oluşturulmalıdır.

V. TÜBİTAK ve Kalkınma Ajansları’nın Endüstri 4.0/Akıllı Şehirler/Akıllı Mobilyalar bağlamında proje çağrıları açması yararlı 
olacaktır.

VI. Üniversitelerde lisans ve lisansüstü dersler konulmalı, ilgili konularda tezler yaptırılmalıdır.
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VII. Akıllı şehir mobilyalarının tasarlanıp üretilip uygulamaya konulabilmesi için ARGE & İnovasyon & Tasarım Merkezleri 
kurulabilir. Orman Endüstri Mühendisleri, Ağaç İşleri Endüstri Mühendisleri, Mimarlar, Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
Mezunları, IT Uzmanları, Bilgisayar Mühendisleri, Yazılım Mühendisleri, Elektrik/Elektronik Mühendisleri, Şehir ve Bölge 
Planlama Bölümü Mezunları, İnşaat Mühendisleri, Kimya Mühendisleri ortak akılla entegre olarak çalışarak kaliteli, işlevsel,
ekonomik ve toplumsal değer yaratan projeleri ortaya koymalıdırlar.
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Özet
Kentsel donatı elemanlarının her biri kentin yaşanabilirliğini ve algılanabilirliğini ortaya çıkardığından kent tarafından bakıldığında
çok önemli bir yere sahiptir. Bir kenti yaşanabilir ve algılanabilir kılan kentsel donatı elemanlarıdır. Kentsel donatı elemanlarının
kullanıcılar açısından önemi ise kullanıcıların kentle kurduğu iletişimin bu elemanlar tarafınsan sağlanmasından kaynaklan-
maktadır. Kentsel donatı elemanlarının bulunduğu çevreyi tanımlayıp belirlemesi ve de özelleştirmesi kent bakımından önemini
göstermektedir. Bir kentin kimliğinin oluşmasındaki en büyük paylardan biri de bulunduğu çevre ile bütünleşmesi ve kendi 
aralarında oluşturdukları dil birlikteliği sayesinde kentsel donatı elemanları tarafından karşılanmaktadır. Bundan dolayı kentsel
donatı elemanlarının birer tasarım ürünü olarak değerlendirilmelerini sağlayacak, kendi aralarında ve bulundukları kentsel
mekânlar ile doğru bir şekilde ilişki kurmasına imkan tanıyacak bazı yaklaşımlara ihtiyaç duyulmaktadır. 
Kentsel donatı elemanları; kamusal kurumlarca yapılan, mevcut kent nüfusuna daha kaliteli bir yaşam standarttı sunabilmek,
kent nüfusunun ihtiyaçlarını karşılamak, kalıcı toplum hizmeti sağlamak amaçlarıyla görsel ya da işlevsel fonksiyonlar için
hareketli, yarı sabit veya durağan olarak konumlandırılan yapılardır.
Bu çalışma kapsamında öncelikle peyzaj ve peyzaj mimarlığının tanımı, kapsamı ve görevleri; sonrasında ise kentsel donatı 
elemanlarının tanımları, sınıflandırılmaları, peyzaj mimarlığında kullanımları ortaya konulmuştur. Bu bilgiler ışığında kentsel
donatı elemanları hakkında gerekli değerlendirmeler yapılmıştır.
Bu çalışmanın amacı; kentsel donatı elemanlarının neler olduğu, ne amaçlarla nerelerde kullanıldığını farklı örneklerle birlikte,
belirli bir sınıflandırma dahilinde inceleyerek sonuçlara ulaşmak ve öneriler sunmaktır.

Anahtar Kelimeler: Kent Mobilyaları, Kentsel Donatı Elemanları, Peyzaj Mimarlığı

THE USE OF URBAN FITTINGS IN LANDSCAPE ARCHITECTURE 

Abstract
Since each of the urban reinforcement elements reveals the viability and perceptibility of the city, it has a very important place
when viewed by the city. They are elements of urban reinforcement that make a city livable and perceptible. The importance
of urban reinforcement elements in terms of users stems from the provision of the communication established by users with
these elements. Urban reinforcement elements identify and identify the environment in which they are located and their 
privatization demonstrates its importance for the city. One of the biggest contributors to the formation of the identity of a city
is being met by the urban reinforcement elements thanks to its integration with the environment in which it is located and
the language union formed among themselves. Therefore, there is a need for some approaches that will enable urban 
reinforcement elements to be considered as design products and allow them to establish a correct relationship between
themselves and with the urban spaces in which they are located.
Elements of urban reinforcement; public institutions, to present a better quality of living standards to the existing urban 
population, to meet the needs of the urban population, to provide permanent community service for visual or functional 
functions are moving, semi-fixed or stationary structures are positioned.
In this study, first of all, the definition, scope and duties of landscape and landscape architecture; After that, the definitions,
classifications and uses of urban reinforcement elements in landscape architecture were revealed. In the light of this 
information, necessary evaluations have been made about urban reinforcement elements.
The aim of this study; The aim of the course is to examine the urban reinforcement elements and their purposes, and to give
conclusions and recommendations.

Keywords: Urban Furniture, Urban Reinforcement Elements, Landscape Architecture
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1. GİRİŞ
İçinde bulunduğumuz yüzyıla bakıldığında, ilerleyen teknolojiyi ve
bununla birlikte hızla artmaya devam eden nüfusu görmek zor
olmaz. Elbette insan nüfusu arttıkça ihtiyaç kavramı da aynı doğrul-
tuda artmakta. Temel ihtiyaçlarımızdan barınma ihtiyacının artışı
içinde bulunduğumuz ve bir bütün oluşturduğumuz çevreyi de 
sarsmaktadır. İnsanların ihtiyaçları doğrultusunda köyden kente
devam eden göç olayı, insanların bulunduğu yerleşim yerlerinin
taşıma kapasitesinin de üstüne çıkılmasına mahal veriyor. Doğanın
bilinçsizce tahrip edilerek her yerin beton binalarla kaplanma
düşüncesinin önüne geçilmesi, doğanın korunması, insanlara daha
kaliteli ve yeşil bir çevre içinde yaşam şansı sunması konuları
düşünüldüğünde bu noktada mesleğimiz peyzaj mimarlığı devreye
giriyor.

Peyzaj mimarlığı alanında tasarımla başlayan kavramlar; ölçekli plan, kesitler çizimler vs. ile uygulanma aşamasına getiriliyor.
Zihinde başlayarak çizgilerle kağıda aktarılan, sancılı bir doğum süreci olarak betimleyebileceğimiz tasarım süreci, konstrüksiyon
aşamasına geldiğinde uygulanabilirlik için gereken tüm çalışmalara olanak sağlıyor. 

Bu noktalardan bakıldığında ve kesişim yerlerine dikkat çekildiğinde; artan kent nüfusuna daha kaliteli bir yaşam sunmak ve
ihtiyaçlarını karşılamak için, aynı zamanda kişi başına düşen yeşil alan miktarını koruyup arttırmak için peyzaj çalışmaları devreye
giriyor. Kent donatı elemanları için bu amaçlar ve nedenler doğrultusunda tasarım süreci başlamış oluyor. 

Bu çalışmada kentsel donatı elemanlarının peyzaj mimarlığı alanında kullanımı, peyzaj ve peyzaj mimarlığının ne olduğuyla 
birlikte geniş bir yelpazede sunulmuştur. Bu çalışmanın amacı; kentsel donatı elemanlarının neler olduğu, ne amaçlarla nerelerde
kullanıldığını farklı örneklerle birlikte, belirli bir sınıflandırma dahilinde inceleyerek sonuçlara ulaşmak ve öneriler sunmaktır. 

2. PEYZAJ VE PEYZAJ MİMARLIĞI

2.1. Peyzaj Mimarlığı
Peyzaj ve çevre planlaması prehistorik devirlerde insanoğlunun kendine yaşama mekanı hazırlama gayesi ile tabiat içine 
yerleşerek çevresini ihtiyaçlarına göre kullanması ile başlar (Tanrıverdi, 1975).

Peyzaj, insanlar tarafından algılandığı şekliyle, karakteri tabii veya insanî unsurların eyleminin ve etkileşiminin sonucu olan bir
alan anlamına gelir. Bu, Avrupa Peyzaj Sözleşmesine göre tanımıdır (Anonim I, 2016).

Peyzaj; kelime olarak "manzara, görünüm" anlamına gelen Fransızca "paysage"dan dilimize girmiştir. Bir noktadan bakıldığında
görüş alanına giren her şey peyzajı oluşturur (Korkut, 1995).

Akılda kalıcı olacak şekilde duru bir anlatımla özetleyecek olursak; mimar bir binanın iç tasarımını yapar, projelendirir. Bir de 
binanın dışında kalan, bahçeler, yollar, duvarlar, havuzlar, setler, tesisler vb. vardır. Bunlar dış mekanlardır. Tasarımı için yapı
bilgisi, estetik, statik, hidroloji, çizim tekniği, dendroloji gibi bir takım disipline edilmiş bilgilerin tasarımcıda toplanmış olması
gerekir. İşte bu ve benzeri bilgilerle donatılmış elemanların yaptığı dış mekan projelerine "peyzaj" denir (Anonim XVII, 2016).

2.2. Peyzaj Mimarlığı
Dünya ülkeleri, giderek artan ve insanlığı tehdit eden çevre sorunlarına çözümler bulmak, doğal ve kültürel varlıkları korumak,
geliştirmek ve bunlardan belirli ölçülerde yararlanabilmeyi amaçlamaktadır. İşte Peyzaj Mimarlığı da bu amaçlarla ortaya çıkmış
yeni bir meslektir (Korkut, 1995).
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Peyzaj Mimarlığı kavramı, ilk defa 1863 yılında ABD'de F. L. Olmsted ve C. Vaux
tarafından New York Central Parkı tasarladıkları zaman gündeme gelmiştir. O
günden itibaren, Peyzaj Mimarlığı, diğer çevre bilimcileriyle (mimarlar,
mühendisler gibi) rekabet içinde faaliyetini sürdürmüştür (Şekil 2.1) (Anonim I,
2016).

ASLA'nın (Amerika Peyzaj Mimarlığı Topluluğu) tanımına göre, PEYZAJ MİMAR-
LIĞI; Doğal ve kültürel kaynakları koruma ve yönetme temelinde, kültürel ve
bilimsel birikimin (oluşturulacak fiziksel çevrenin işlevsel ve yaşam kalitesini
artırma yönünde) yeryüzünde uygulanması kapsamında, doğal ve kültürel ela-
manların düzenlenmesi, arazinin planlanması, tasarlanması ve 
yönetimi sanatıdır (Anonim IV, 2016).

Peyzaj planlama ve tasarımda ekolojik sınıflama Peyzaj Sınıfları/Doğal vejetasyon
potansiyeli ile iklim, toprak koşulları, morfolojik ve jeolojik yapı, su ilişkileri gibi
nitelik ya da etmenler (Mikro-klimatik alanlar, bakılar, morfolojik yapıyı inceler.)
göz önünde bulundurularak planlama ve tasarım yapılır ve bu etmenler son
derece önemli yer teşkil eder (Anonim, 2016).

Gerek doğal, kültürel ve sosyo-ekonomik çevreye ilişkin verilerin analizlerine ve değerlendirilmelerine dayalı peyzaj planlama
çalışmaları, gerekse sağlıklı sürdürülebilir ve görsel kalitesi yüksek yaşam çevresi yaratmayı amaçlayan yapısal ve bitkisel peyzaj
tasarımı çalışmaları, eğitimin temel konularını oluşturmaktadır. Eğitim programının amacı bu temel konularda, ülke gerçekleri
ve gereksinimleri de göz önünde bulundurularak, nitelikli, yetenekli, girişimci, dinamik ve meslekler arası bilgi-koordinasyon
tabanına sahip eleman yetiştirmektir (Korkut, 1995)

Bugün genellikle büyük şehirlerde kişi başına düşen yeşil alan miktarı 1 metrekare ve daha düşük ölçüdedir. Hızlı nüfus artışı ile
bu miktarın giderek daha da azalmakta olduğu görülmektedir. Oysa, milyonun üzerinde nüfusa sahip yerleşme alanımızın kişi
başına asgari 20 metrekare yeşil alan standartlarına sahip olması gereklidir. Bu nedenle yerleşme alanlarımız arasında kalan ve
giderek daralan dikey ve yatay mekanların korunması ve yeni ortamların yaratılması Peyzaj Mimarlığının 21. yüzyıl için en
önemli görevleri arasındadır. (Öztan, 1992)

Bu konuyu örneklendirmek istersek; World Cities Culture Forum’un 2013′te yayınladığı rapora göre İstanbul dünyanın diğer
metropolleriyle karşılaştırıldığında halka açık yeşil alan açısından vahim durumda.

Verilen infografikten de belli olduğu gibi halka açık yeşil alanlar, parklar ve bahçeler şehrin yalnızca %1,5′luk bir dilimine tekabül
ediyor. Sadece Paris, New York ve Londra gibi şehirlerle kıyaslandığında az değil bu alan, aynı zamanda aralarında Bogotá, Seul
gibi incelenen diğer şehirlerarasında da en düşük orana sahip İstanbul (Şekil 2.3) (Anonim V, 2016).

Yurt dışından gelen bu rakamlar inandırıcı gelmediyse o zaman World Cities Culture Forum’un kurucuları olan sekiz şehrin
içinde İstanbul’un da olduğunu ve bu araştırmanın da İstanbul Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü iş birliğiyle yapıldığını hatırlatalım
(Anonim V, 2016). 

İstanbul uzaktan bir hayli yeşil görünebilir aslında. Ama araştırmanın inceleme alanı kentsel yerleşmenin olduğu yerler ve
burada halkın kullanımına açık olan yeşil alanlar. İBB’nin paylaştığı rakamlarla hesaplarsanız da benzer bir sonuç çıkıyor zaten:
Yaklaşık beş buçuk milyarlık yüz ölçümünün yaklaşık 77 buçuk milyonluk kısmı halka açık yeşil alanlardan oluşuyor (Anonim V,
2016).
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Kişi başına düşen yeşil alan miktarı da pek iç açıcı değil. Dünya Sağlık Örgütü’nün önerdiği ve Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım
Örgütü’nün kabul ettiği minimum oran %9 iken İstanbul’da kişi başına %6 yeşil alan düşüyor (Anonim V, 2016).

3. KENTSEL DONATI ELEMANLARININ PEYZAJ MİMARLIĞINDA KULLANIMI 
Kenti yaşanabilir ve algılanabilir kılan kentsel donatı elemanlarının her biri kullanıcılar ve kent açısından farklı bir anlama ve
öneme sahiptir. Kullanıcılar açısından bu elemanların önemi kullanıcıların kentle kurdukları görsel ve fiziksel ilişkinin öncelikle
kentsel donatı elemanları aracılığıyla olması nedeniyledir. Kent açısından ise bu elemanlar bulundukları çevreyi tanımlayan,
belirleyen ve özelleştiren nitelikleri nedeniyle önemlidir. Belirli bir düzen içinde ele alınan, bulundukları çevre ile bütünleşerek
kentin bir öğesi haline gelen donatı elemanları birbirleri ile kurdukları dil birlikteliği aracılığı ile bir kentin kimliğinin oluşmasına
katkı koyan en önemli araçlardandır. Bu nedenle kentsel donatı elemanlarının birer tasarım ürünü olarak ele alınmalarını 
sağlayacak, birbirleri ve yer aldıkları kentsel mekânlar ile doğru ilişkiler kurmalarını olanaklı kılacak bazı yaklaşımlara gerek
duyulmaktadır (Güremen, 2011).

3.1. Kentsel Donatı Elemanları
Kentsel dış mekân düzenlemelerinde kullanılan kent mobilyaları; kent aksesuarları, çevre düzenleme öğeleri ve kentsel donatı
elemanları biçiminde üç ana başlık altında ele alınmaktadır. Bu çalışmanın konusunu oluşturan kentsel donatı elemanları, tanım-
layıcı, belirleyici, yönlendirici ve bilgilendirici elemanlardır. Donatı elemanları için kentin kimliği ile ilişkilenebilecek bir kültürel
boyuttan ve ölçek, renk, malzeme, form vb. gibi özellikleri içeren fiziksel bir boyuttan söz edilmektedir. Sosyal, kültürel ve
ekonomik özellikler gösteren kentsel donatı elemanları, öncelikle kentlilerin farklı gereksinimlerine cevap verecek işlevlere
uygun bir biçimde tasarlanmak zorundadır. Donatı elemanları kentsel mekânın yerine, büyüklüğüne ve anlamına uyumlu olmalı,
içinde yer aldığı çevrenin karakterini yansıtmalıdır. Kentsel donatı elemanları aynı zamanda kullanıcılara psikolojik rahatlık sağla-
maları açısından da ele alınmalıdır. Kentsel donatı elemanlarının kullanıcıların farklı gereksinimlerinin ötesinde toplumun
kültürel, sosyal ve ideolojik yapısına referansla düşünülmeleri gerekmektedir. Kullanıcıların kültürünü anlamak için üç yapısal
katmandan söz edilmektedir. İç düzeyde geleneksel, kültürel değerler, tercihler, hayaller; orta düzeyde davranış, dil ve aktiviteler;
dış düzeyde objeler ve malzemeler bulunmaktadır. Dolayısı ile kentsel donatı elemanları kullanıcıların kültürünü yansıtan birer
kültür nesnesi olarak da değerlendirilmektedir (Anonim XI, 2016).

3.2. Kentsel Donatı Elemanlarının İşlevlerine Göre Sınıflandırılması
Kamu mekânları üzerine yetkili kurumlarca yerleştirilmiş, kalıcı ya da geçici kullanılan kentsel donatı elemanları; otobüs durakları,
çöp kutuları, bayrak ve elektrik direkleri, ilan ve reklâm panoları ve tabelalar, aydınlatma elemanları, pergolalar, arkadlar, istinat
duvarları, teras ve bahçe  duvarları, bariyerler, merdivenler, büfeler, telefon kulübeleri, işaret levhaları, oturma sıraları, posta
kutuları, sokak levhaları, çiçeklikler, saksılar, su elemanları, yer döşemeleri vb. olarak sınıflandırılmaktadır (Bayraktar ve ark.,
2008).

Kentsel donatı elemanlarını kullanım olanaklarına göre de (Güremen, 2011):

➢ Geçici kullanım amaçlı kentsel donatı elemanları

➢ Süreli kullanım amaçlı kentsel donatı elemanları

➢ İşlevsel kullanım amaçlı kentsel donatı elemanları

➢ Yan kullanım amaçlı kentsel donatı elemanları biçiminde sınıflamak mümkündür.

3.2.1. Zemin Kaplamaları
Zemin kaplamaları; her ne amaçla, fonksiyon gerekliliğiyle ve estetik kaygılarla oluşturulursa oluşturulsun, mekanların zeminleri
de çeşitli kaplama malzemeleriyle döşenmelidir. Bu malzemeler suni kaplama malzemeleri olabileceği gibi doğal malzemeler
de olabilir. Estetik ve güvenli taban elemanları seçiminde dikkat edilecek belli başlı kriterler şunlardır (Güney ve ark. 1996);

➢ Taban elemanları işlevsel olmalıdır.  

➢ Görsel ve estetik bir değer taşımalıdır 

➢ Sağlam ve dayanıklı olmalıdır
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➢ Ekonomik faktörler göz önüne alınmalıdır

➢ Uygulaması kolay olmalıdır

➢ Güvenli olmalıdır

➢ Bakımı kolay olmalıdır

3.2.1.1 Yapay Materyallerle Zemin Kaplamaları
Cansız materyallerle yapılan ve genel karakterleri itibariyle sert yüzeyler olan döşemeler, canlı organik yapı göstermezler. Bu
özellikleri nedeniyle, değişik çevre koşullarından canlı bitkisel materyaller gibi çok çabuk etkilenmeyip, değişik tepkiler ortaya
koyarlar.  Çünkü materyalin cansız olma özelliği döşemeye dayanıklılık, sağlamlık ve sertlik getirir.  Bazı uygulamalarda yüzey
kaplamalarının sert oluşu, zeminin pek sempatik görünmemesine ve aynı zamanda estetik özelliklerinin kaybına neden olur.
Buna karşılık, döşemenin birçok fonksiyonunu sıcak görünümlü, yumuşak, canlı yüzeylerden çok daha iyi yerine getirebilirler
(Uzun, 2000).

➢Yapay Materyallerle Zemin Kaplamaları

➢Gevşek Yüzeyli Döşemeler

➢Sabit Yüzeyli Döşemeler

➢Beton Döşemeler

➢Kilitli Beton Parke Taş

➢ Karo Mozaik Döşemeler

➢ Asfalt Döşeme

➢ Pişmiş Toprak Ürünleri İle Yapılan Döşemeler

➢ Biriketler

➢ Ahşap Döşeme

3.2.1.2 Doğal Materyallerle Zemin Kaplamaları
Peyzaj içinde hemen her yerde rastlayabildiğimiz doğal materyaller özellikle taş, ahşap ve çakıl, kum gibi bazı agregatlar bitkilerle
birlikte de görülebilen doğal fizyonomi elemanlarıdır. Bu özellikleri ile doğal çevre içinde birçok materyalle uyumu kolay ve
yadırganmayan yapı malzemeleridir (Uzun, 2000).

➢ Taşlar

➢Volkanik Taşlar

➢Tortul Taşlar

➢Metamorfik Taş

➢Ahşap Malzemeler

3.2.1.3 Yolların Döşenmesi
Doğal taş yollar ve taş kaplı otoparklar otomobil için uygun, insan için sıcak bir çevre oluşturur. Doğal taş yolların çekiciliğini 
korumak için dikkat edilmesi gereken bazı noktalar vardır. Düzgün-taneli, küçük-büyük, dar-geniş, açık-koyu gibi taş özellikleri
kontrast etkisi yaratır. Kontrastların kullanımında ölçülü olunmasına dikkat edilmelidir. Yolların ve otoparkların taş ile 
döşenmesinde uzun sıraların ve geniş alanların belirli bir ritim içinde birleştirilmesi genel uyumu sağlar. Taş döşeme yolların
yapımında derz çizgilerinin aşırı uzun olması, kırılma yoluyla önlenmelidir. Zemin döşemesinde taş derzleri arasında dik açılardan
alabildiğince kaçınılmalı ve renk tonları arasında uyum sağlanmalıdır. Yol kenarlarında yapılara yöneltilmemek koşuluyla yaya
yollarında %2 eğim yüzey akışı için gerekli olmaktadır (Uzun, 2000).
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➢Mozaik Parke Döşeme

➢Doğal Taş Plakalarla döşeme

➢Mermer Kaplama

➢ Pişmiş Malzeme Döşemeler

➢ Tuğla Döşeme

➢ Klinker Döşeme

➢ Seramik Döşeme

➢Mozaik Döşemeler

➢Dökme mozaik kaplama

➢Karomozaik Döşeme

➢ Beton Döşeme

➢ Kum ve Çakıl Kaplama

➢ Adi Parke Döşeme

3.2.2 Oturma Birimleri
Kentsel mekanda kullanılan oturma birimleri, kullanıcı gereksinimlerini karşıladığı ölçüde dış mekan yaşantısına katkıda 
bulunabilir. Bu anlamda, oturma elemanının yerleşimi, türü ve tasarımı nitelikli bir dış mekan çözümü için değerlendirme kriter-
leri olarak ele alınmalıdır (Anonim VII), 2016.

Oturma Elemanlarının Yerleşimi: İnsanların oturmak için ne tür bir seçim yaptığına ilişkin çok sayıda araştırma yapılmıştır.
Araştırmaların sonucunda, oturmak için görüşün engellenmediği, iyi iklimsel koşullara sahip dış mekanın kenar bölümleri ya
da insanların arkalarını korunaklı hissettikleri yerlerin seçildiği belirlenmiştir. Bu nedenle oturma elemanlarının yerleşiminde
dikkatli bir planlama yapılması gerekmektedir (Gehl, 1987).

Oturma birimlerinin yaya aktivitelerinin gerçekleştiği alanlara dönük olması, elemanların kullanılırlığını etkileyen önemli bir
unsurdur. Dış mekanda gerçekleşen olayların görülmesi, elemanların konumlandırılmasında düşünülmesi gereken bir faktördür
(Alexander, 1977).

3.2.2.1 Banklar
Banklar, kentsel ya da kırsal çevreye uygun materyallerden ve bulunduğu mekan karakterlerine uyumlu olacak şekilde yapıl-
malıdır. Sırt dinlenme kısmı olmayan banklar, görsel olarak bulunduğu mekan ile daha uyumlu bir tasarım oluşturabilir. Fakat
kent içi möblesi olarak kullanıldıklarında yaşlı kişilerin dinlenmesi için pek uygun bir yapı göstermezler (Uzun, 2006).

3.2.2.2 Hareketli Sandalyeler
Açık alanlarda kullanılan hareketli sandalyeler, parklarda kullanılan banklara ve diğer oturma elemanlarına alternatif olarak
karşımıza çıkarlar. Her durumda mükemmel olmamakla birlikte, çoğunlukla kullanışlı ve banklardan daha rahattırlar. Maliyetleri
değişir ancak banklara göre daha ucuzdurlar; bir bank fiyatına ortalama on adet hareketli sandalye alınabilir. İnsanlar sandalyeleri
bulundukları mekan içerisinde nasıl isterlerse o şekilde düzenleyebilirler; daha yakın veya daha uzak, güneşli veya gölge alanlarda
oturabilirler (Yücel, 2006).

3.2.2.3 Diğer Grup Oturma Elemanları
Oturma eylemi için kullanılacak kent mobilyalarının seçimi farklı gruplar için çeşitlilik göstermektedir. Bu nedenle, bu işleve
karşılık veren elemanların sadece banklar ve sandalyeler olduğunu düşünmemek gerekir. Çocuklar ve gençler merdiven, havuz
kenarı, çiçek kasaları gibi farklı elemanları oturmak için kullanabilmektedir. Bu elemanlar ikincil oturmalardır ve burada ortamın
genel durumu oturma elemanının tipinden daha önemli bir seçim kriteridir. Bazı insanlar için de oturma elemanının tipi daha
önemlidir. Pek çok yaşlı insan için oturma elemanının rahat olması gereklidir. Banklar ve sandalyeler bu amaca hizmet eden
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birincil oturma elemanlarıdır ve dış mekanda yeterli sayıda bu tip oturma elemanı bulunmalıdır. Banklar ve sandalyeler kolay
oturup kalkma ve uzun süre rahat kullanım olanağı sağlamalıdır (Anonim VII, 2016).

3.2.3 Aydınlatma Elemanları
Aydınlatma, uygun derecede görüşün sağlanması açısından çok önemlidir. Gündüzleri göze çarpmayan ögelerin çoğu, akşamları
aydınlatma elemanlarıyla dikkat çekici bir hale gelir ve kent yaşamını olumlu derecede etkilemektedir. Aydınlatma tekniğinin
uygun biçimde tasarlanmasıyla estetik yönden başarılı görüntüler oluşturulmaktadır (Yenioğlu, 2010).

Aydınlatma elemanları; dış mekan aydınlatmasında temel amaç dış mekan elemanlarının işlevi, biçimi ve dokusunu ortaya
çıkaran bir aydınlatmanın yapılmasıdır. Aydınlatma armatürü seçimi yapılırken kullanılacak aydınlatma tekniği kadar, armatür-
lerin uzun yıllar çeşitli hava koşullarına dayanıklılık, sağlamlık ve renk gibi fiziksel, mimari stil ve peyzajla uyumu gibi görsel 
özellikleri de göz önünde tutulmalı ve bu elemanların mimariyi tamamlayıcı ve süreklilik arz eden bahçe mobilyaları gibi hizmet
ettiği unutulmamalıdır (Burultay 2001).

3.2.3.1. Peyzaj tasarımları için aydınlatma tasarımı ilkeleri

➢ Yaya Yolları Aydınlatılması

➢ Köprü Aydınlatması

➢ Bitki Aydınlatılması

➢Havuz, yapma göl ve su aydınlatması

➢ Çocuk Oyun Alanları Aydınlatması

➢Meydan aydınlatması

➢ Cephe aydınlatması

➢Merdiven aydınlatması

3.2.3.2. Aydınlatma Teknikleri

➢ Aşağıdan yukarıya doğru aydınlatma

➢ Yukarıdan aşağıya doğru aydınlatma

➢ Ayışığı aydınlatması

➢Gölge aydınlatması

➢Doku aydınlatması

➢ Vurgu aydınlatması

➢ Silüet aydınlatması

➢ Yansıma aydınlatması

➢ Çapraz aydınlatma

➢Hale etkili aydınlatma olarak sıralanabilir.

3.2.3.3 Aydınlatma türleri
Mekanları ve içinde bulunan nesneleri gerçek büyüklükleri ve doğal renkleri ile fark edebilmemiz için, doğal ve yapay aydınlatma
araçları ile nesnelerin üzerine ışık göndererek görmemizi sağlayan sistemlere aydınlatma denir. Mekanlar ve nesneler için ay-
dınlatmalar, aydınlatma gereksinimlerine göre iki şekilde aydınlatılmaktadır (Öztürk, 2006);
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• Genel aydınlatma; Mekanlarda ki aydınlık düzeyinin, mekanın tüm bölümlerine eşdeğer biçimde dağıtılmasının sağlanması
amacıyla yapılan aydınlatmadır.

• Bölgesel Aydınlatma; Mekan içinde belli bir bölgenin yüksek aydınlığa gereksinim olması ve bu bölgenin vurgulanması amacıyla
yapılan aydınlatmadır.

➢Doğal Aydınlatma

➢ Yapay Aydınlatma

3.2.3.4 Işık kaynakları

➢ Akkor telli lambalar

➢Deşarj lambalar

➢ Fiber optik ve LED sistemleri

3.2.4 İşaret Ve Bilgi Levhaları
İşaret ve bilgi levhaları; yaya ve araç sürücülerini bilgilendirmek ve yönlendirmek için konumlandırılmış, trafik düzenini ve
ulaşımı sağlama ve kolaylaştırmaya yönelik araçlardır. Kullanımlarında yükseklik, boyut, konum gibi faktörlere özellikle dikkat
edilmelidir. İnsan boyuna eşit veya alçak yapılmamalı, yaya yolları üzerine ve yayaların geçişini engelleyecek şekilde 
konumlandırılmamalıdır (Yücel, 2006).

3.2.4.1 İşaret Levhaları
İnsanlar bulundukları mekan içerisinde nerede olduklarını ve gitmek istedikleri yere nasıl gideceklerini bildiklerinde, kendilerini
daha güvende hissederler. İşaretleme olumlu ve bilgi verici olmalı; insanlara tek başlarına hareket etme rahatlığını vermelidir.
İşaretleme, insanları güvenlik konularında eğitmek ve şüpheli gördükleri aktiviteleri bildirme ve işaret ve teşvik etmek için bir
araç olarak da kullanılabilir (Özaydın vd., 1991).

3.2.4.2 Reklam Panoları (Billboards)
Kent ekonomisinin vazgeçilmezi ve önemli olan reklam sektörünün bir ürünü olan reklam panoları, kentselleşmenin yoğunluğu
ile artan kentsel donatılarıdır. Bu donatılar gerek yazı gerekse figür ve şekil olarak bilgiyi sunabilirler (Uzun, 1997).

3.2.5 Sınırlandırıcılar
Modern kent görünümünde donatı elemanları içinde sınıflandırılan kuşatma elemanları (duvarlar, demir parmaklıklar ve 
paravanlar, ahşap parmaklıklar, yeşil çitler, bahçe kapıları) önemli bir yer tutmaktadır (Uzun,1997; Başal ve ark., 1993; Tanrıverdi,
2001; Bilen, 2004;Bulut ve ark., 2008; Yörük ve ark.,2006).

3.2.5.1 Duvarlar
Duvar, doğal ya da yapay yapı materyallerini üst üste koymak suretiyle elde edilen bir yapıdır. Duvarlar, parçaları birleştirici bir
madde kullanarak yapılabildiği gibi doğrudan doğruya parçaları üst üste yığarak da elde edilir (Anonim IX, 2016).

➢ Taş Duvarlar

➢Moloz Taş Duvarlar

➢ Kaba Yonu Taş Duvarlar

➢ İnce Yonu Taş Duvarlar

➢ Kesme Taş Duvarlar

➢ Tuğla Duvarlar
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3.2.5.2 Parmaklıklar Ve Paravanlar
Paravanlar; kullanım amacı ve kullanıldığı yere göre mahremiyeti sağlama, dış etmenlerden korunma, sınırları belli etme gibi
fonksiyonlar üstlenirler. Üstlendikleri bu fonksiyonlar onların boyutunu ve yapı malzemesini etkiler. Kent merkezinde kuşatma
elemanları daha çok apartman bahçelerinde kullanılmıştır. Mahremiyet amacı gütmeden yapılan bu çok katlı apartman
bahçelerinde sınırları belirleme ve bahçeyi dış etkilerden koruma amacı ön planda tutulmuştur. Kuşatma elemanları göz 
seviyesinde olmamalı, daha alçak veya daha yüksek olmalıdır. Bu açıdan kent merkezindeki kuşatma elemanları ergonomiktir.
Resmi kurum bahçeleri etrafında daha çok yüksek boylu kombine sınırlayıcılar tercih edilmiştir. Tarihi eser bahçeleri etrafında
oluşturulan elemanlar yine sınırların tespiti ve dış etkenlerden koruma amacı ile tesis edilmiştir. Bazı sınırlayıcılar kullanıcıların
kısa süreli oturup dinlenme ihtiyacını karşılayabilmektedir (Anonim XI, 2016).

3.2.6. Su Öğesi
Su öğesi; kullanımı, insan yaşamı ile birlikte bağlayan, iç ve dış mekanda gerek biyolojik gerekse fiziksel ve psikolojik açıdan, 
insana sağlıklı ortamlar yaratan vazgeçilmez bir gereksinme olup, değişik form ve ölçüde iç ve dış mekanlarda yer alır. Dış
mekanda su kullanım yoğunluğu genellikle bir ülkenin iklim ve toplum isteklerine, sanat anlayışına uygun olarak planlanır. Yağışlı
iklim bölgelerinde su yüzeyleri için imkanlar geniş ve peyzaj tasarımında suya yer verilmesi kolaydır. Diğer taraftan kurak iklim
bölgelerinde ise, insan yaşantısına kazandıracağı anlam ve olumlu psikolojik etkiler yönünden vazgeçilmez bir tasarım elemanıdır.
Çünkü su, insanlar üzerinde görsel ve psikolojik etkiler yaratmakla birlikte, mekana canlılık getirir ve mekan elemanları arasında
birleştirici olur. Mekan çevresinde yer alan mimari eleman detaylarının ortaya çıkmasını sağlar (Uzun, 1997)

3.2.6.1 Suyun peyzaj mimarlığında kullanım biçimleri
Çevrenin doğal bir etkiye sahip olmasında suyun yeri ve önemi çok büyüktür. Çünkü su doğanın en önemli elemanlarından
birisidir. Peyzaj mimarlığı çalışmalarında su, durgun ve hareketli olarak iki farklı şekilde kullanılmaktadır (Ataturay, 1993).

Durgun ve hareketli olarak sular su şekillerde bulunur (Muratoğlu, 2010):

➢Durgun su

➢Havuzlar

➢Göl ve göletler

➢Su Bahçeleri

➢Hareketli su

➢ Kanallar ve dereler

➢ Fıskiyeler ve su perdeleri

➢ Kaskatlar ve çağlayanlar

➢ Çeşmeler

3.2.7 Üst Örtü Öğeleri
Açık mekanlarda, kapalı mekanlarda bulunan konfor ve güven duygusunun sağlanmasından söz etmiştik. Bu nedenle iklimsel
koşullar nedeniyle yağmur, rüzgar, güneş gibi doğa olaylarından korunabilmek için üst örtü elemanlarına ihtiyacımız vardır. Yani
üst örtü elemanları, açık mekanların tavanlarıdır denilebilir. Böylece her iklimsel koşulda açık mekanlardan faydalanabilme
olanağımız artmış olacaktır. Üst örtü elemanları görsel ve estetik açıdan tasarımın bir parçası olarak vurgu amaçlı olarak tek
başlarına kullanılabildikleri gibi, farklı fonksiyonların bir araya gelmesiyle daha da işlevsel kullanım alanı bulabilmektedirler.
Örneğin bir oturma grubuyla, büfe veya bir sergi mekanıyla birleşerek birkaç işleve birden karşılık verebilecek bitkisel materyalin
sergilenebileceği arkatlar oluşturularak hem gölgelendirme hem de sergileme işlevi birlikte gerçekleştirilebilir. Konstrüksiyonel
açıdan, malzeme ve form itibarıyla çeşitlilik gösteren üst örtü elemanları tarihsel akış içerisinde çeşitli biçimlerde karşımıza 
çıkmaktadır. Ahşap, beton, metal veya kombine malzemelerden oluşturulabilen tavan elemanlarına bitkisel materyal sardırılarak
da görsel ilginçlik sağlanabilmektedir. Günümüzde, yapımları itibarıyla en basitinden, teknolojinin sağladığı olanaklarla daha
büyük açıklıkları geçme amaçlı karmaşık konstrüksiyonlara sahip üst örtü elemanlarına rastlanmaktadır (Hepcan ve ark., 1996).
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3.2.7.1 Pergolalar
Pergola, (İtalyanca: Pergola) belirli bir hat boyunca yanlarına sütün ya da direkler dikilerek sarmaşık bitkilerle donatılmış gölgeli
yürüyüş yolu ya da geçittir. Sözcüğün kökeni, Latincede saçak, suyolu anlamına gelen “pergula” ifadesine dayanmaktadır. Avrupa
dillerine İtalyanca vasıtasıyla girmiş ve bugünkü anlamını kazanmıştır. 18. ve 19 yüzyıllarda, fazla yapay olmalarından dolayı
gelişen doğal bahçecilik eğilimine dayanamamışlar ve popülerliklerini yitirmişlerdir. Günümüzde yeniden canlanmakta olan
pergolalar sedir ya da sekoya gibi dayanıklı ağaçlardan yapılmaktadır (Anonim XII, 2016).

3.2.7.2 Kameriyeler
Çardak, kameriye ya da kamelya; tarla, bahçe ve avlularda yazın serinlemek ve vakit geçirmek amacıyla inşa edilen, üstü genelde
örtülü, bazen sarmaşık bitkilerle kaplanan basit yapı. Küp, silindir veya diğer geometrik şekillerde olabilir. Yapımında genellikle
ahşap malzemelerin kullanıldığı kameriyelerin içine bazen bir kapıdan girilir, bazen de bir veya birkaç yüzü tamamen açık olur.
Duvarlarında oturmaya yarayan çıkıntılar bulunabilir. Pek çok kameriyede yiyecek-içecek tüketiminde kullanılan bir masa bulunur
(Anonim XIII, 2016).

Çardak Türkçeye 14. yüzyılda Farsça çârtâk (dört kemer) sözcüğünden geçmiştir. Kameriye ve kamelya sözcükleri ise İtalyanca
camarilla (küçük odacık, kamara) kavramından 19. yüzyılda Türkçeye geçmiştir. Sözcüğün Arapça kamer (ay) ile ilişkilendirilmesi
yakıştırmadır (Anonim XIII, 2016).

3.2.7.3 Kemerler
Bilhassa bahçede giriş kapılarının üzerine demir boru ve çubuklardan yay şeklinde tek veya birkaç çerçeveli inşa edilirler. 
Üzerlerine özellikle sarılıcı gül, yasemin ve hanımeli gibi sarılıcı bitkiler sardırılır. Bahçede giriş kısmında güzel bir etki yaratmak
için inşa edilir (Tanrıverdi, 1975).

3.2.7.4 Duraklar
Kaliteli ve akılcı tasarımda kentlerin özellikle iklimsel özelliklerinin de dikkate alınarak uygun alanlara uygun durak tiplerinin
düşünülmesi kaçınılmazdır. Otobüs duraklarının sayısı ve tipi yoldaki trafik akımı üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Trafiğin
karışık ya da homojen olması durumlarında da farklılıkların olabileceği düşünülmelidir (Sağlık ve ark., 2016).

Bu yapılar durağın yerini belirtmenin yanında yolcuların beklerken maruz kalacakları öncelikli hava şartları olmak üzere diğer
dış etkilerden koruma ile araç trafiğinden ayrı, rahat bir şekilde beklemeleri amacı ile yapılan mekânlardır. Tasarım aşamasında
yöresel iklime uygunluk, amaca uygunluk, çevre ile uyum, yapım kolaylığı, estetik değerlere uygunluk, insanları güvence altına
alması, çevre koşullarına karşı koruma, kullanıcı yoğunluğu, kullanım sıklığı, kullanıcıların bekleme süresi gibi unsurlar göz önünde
tutulmalıdır (Sağlık ve ark., 2016).

3.2.8 Satış Birimleri
El sanatları ürünleri ve yöresel ürünlerin satışlarının yapılabileceği, bölge esnafının da yerleşebileceği ticari birimlerdir. Kent
meydanına canlılık katması, yılın her mevsiminde meydanın kullanılabilmesi için satış birimleri meydanın bir parçası olarak
düşünülmüştür. Kent Meydanı dışında bulunan satış birimleri insanları Kent Meydanına yönlendirir, içteki satış birimleri ise
yeme içme, kafe, kiosk gibi fonksiyonları barındırır (Anonim XV, 2016).

3.2.8.1 Büfeler (Kiosks)
Trafiğe açık ve kapalı bölgelerde ihtiyaç duyulabilecek ürünlerin satış fonksiyonunu gerçekleştiren ünitelerdir. Bu gibi birimlere
daha çok kent merkezlerinde ihtiyaç duyulur ve buralarda bilet, gazete, içecek, yiyecek ve ufak tefek hediyelik eşya satılır.
Büfelerin inşasında aralarında ortak bir dil oluşturabilmek ve ucuz ve hızlı bir üretime gidebilmek için ortak elemanlar kullanmak
zorunludur. Ancak bu ortak elemanların oluşturacağı monotonluğa engel olabilecek bir kurguyu da hedeflemek gerekmektedir.
Bir temel eleman ve türevleri ve bunlar arasındaki ilişkilerde tekdüzeliğe düşmeme çabası bu kurgunun özü olmalı, bu kurguda
renk ve malzeme kullanımının önemi göz ardı edilmemelidir (Kadıoğlu, 2001).

05 - 06 Şubat 2020 İstanbul Kongre Merkezi270

      

 iSTANBULTANBUL SENiN

     

 

     

 

     

 

k22-261-273:bu-kitap-25.3x19.6  18.06.2020  15:10  Page 10



3.2.9 Sanatsal Objeler (Heykel Ve Plastik Öğeler) 
Kentsel mekanlarda plastik elemanlar olarak ortaya çıkan heykeller, kentsel peyzaj oluşturan diğer elemanlarla birlikte kentsel
yaşam kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunmaktadırlar. Özellikle kamusal alanda yer alan heykeller görsel duyum zengin-
liğine katkıda bulunarak mekanın estetik kalitesini artırırlar (Bağbaşı, 2010).

3.2.10 Diğer Öğeler 

3.2.10.1 Çöp kutuları
Kentsel atıkların yerel yönetimlerce toplandığı elemanlardır. Ulaşabilme ve temizleme kolaylığı, bu elemanın önemli özelliğidir.
Bu elemanlar farklı tip ve büyüklükte olabilir. Çöp kutuları, mekanların özelliğine, ihtiyaca ve özellikle de ihtiyacı karşılayacak
miktarda yerleştirilmelidir. Çöp kutuları, dış mekan kullanış birimleri ve yaya yolu sirkülasyonu ile doğrudan ilişkili olacak şekilde
konumlandırılırlar. Mekana yetmeyen çöp elemanları alanın kirlenmesine, fazla ve gereksiz yerleştirilenler ise karmaşaya neden
olmaktadır. Her iki durumda da bir görsel  kirlilik oluşmaktadır. Ayrıca zaman, işgücü ve maliyet açısından da bir kayıp da söz
konusudur. Çöp elemanlarının alana yerleştiriliş biçimleri, çok önemlidir. Sağlam ve ergonomik olmalıdırlar. Diğer taraftan insan
ölçülerine uygun şekilde, antropometrik ölçüler doğrultusunda yapılan bir konumlandırma tercih edilmelidir (Gökçen, 2001).

3.2.10.2 Telefon kulübeleri
Telefon kabinleri, kent halkının iletişim sağlamak amacı ile kullandıkları donatı elemanlarıdır. Bu nedenle kolay ulaşılabilen 
noktalarda yer almalı, bakım ve onarım çalışmaları sürekli yapılmalı, estetik açıdan diğer donatı elemanları ile uyumlu olmalıdır-
lar. Kent genelinde ana caddeler üzerinde yer alan telefon kabinleri, büyük Şehirlerde genellikle camekânlı kabinler Şeklinde
kullanılmaktadır. Oysaki estetik açıdan uygunluğun sağlanması için kent dokusu ile uyumlu malzeme kullanımı uygun olacaktır
(Anonim XI, 2016).

3.2.10.3 Çiçeklikler
Bitki için yaşama ortamı sağlayan, estetik ve işlevsel amaçlar için kullanılan donatı elemanlarıdır. Bitki kasaları, kullanıldıkları
mekana estetik değerler kattıkları gibi bazı durumlarda, doğru kullanımlarla sınırlayıcı eleman olarak da görev yaparlar 
(Güremen, 2010)

3.2.10.4 Bayrak ve flama direkleri
Bayrak ve flamaları “gönder” denilen bölümleri vasıtasıyla taşıyan metal, ahşap veya betondan yapılmış düşey elemanlara
“bayrak direği” denir. Flama ve bayrak taşıyan direkler dış mekan donatıları içinde yer alan önemli elemanlardır. Bu nedenle
kent donatı elemanları içinde flama ve bayrak direkleri son yıllarda çok sık görülmekte ve yer almaktadır. Ülkemizde modüler
ve seri bayrak direği üretimi söz konusu olmaması nedeniyle bu direkler çoğu kez yerel atölyelerde sipariş üzerine yapılmakta
ve bu nedenle peyzaj mimarlığı çalışmaları içinde önemli konstrüktif detayları gerektirmektedir. Özellikle prestij yapıları, mey-
danlar ve büyük halk gruplarının toplandığı spor alanları bu tip direklerle donatılabildiği için bunların gerek materyal ve gerekse
tasarım olarak belirli kurallar içinde yapımı dış mekan planlayıcı meslek disiplinleri açısından önemli bulunmaktadır 
(Uzun, 2006).

4. SONUÇ VE ÖNERİLER
Şehir mekanları biçimlenmiş şekli ve sahip olduğu donatı elemanları ile mekan kullanıcılarının (mevcut nüfusun) sosyo-kültürel
ve estetik açıdan eğitici, işlevsellik açısından yönlendirici ve giderek şehir kültürünü olumlu yönde düzenleyici-oluşturucu gibi
bir dizi önemli görevi olduğu açıktır. Kullanıcılar ve kent açısından farklı bir anlam bütününe ve öneme sahip olan kentsel donatı
elemanlarının her biri birer iletişim ve kullanım nesnesi olarak ele alınmalıdır. Bu elemanlar aynı zamanda bilgi iletim aracı olma
özelliklerine, endüstriyel ürün olma niteliklerine ve ergonomik ölçülere sahiptirler.

Donatı elemanları insan-araç-çevre sisteminin bir parçası olarak aynı zamanda birer kültür öğesi olarak da kabul edilmektedirler.
Öte yandan her bir donatı elemanı yapılı çevrenin bir parçası olarak bulunduğu yeri tanımlayan bir özelliğe, kullanıcılar için
görsel bir obje niteliğine ve kent için sembolik bir anlama sahiptir. Bu nedenle şehirsel tasarımında önemli bir rol oynayan
kentsel donatı elemanlarının tasarımı, üretimi ve mekan içindeki konumunun planlama-tasarım sürecinden soyutlanamayacağı
gerçeğinin göz ardı edilmemesi gerekir.
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Donatı elemanlarının bir araya getirilişinde, eleman seçimine ve birimden bütüne olacak şekilde bir bütün olmalarına özen gös-
terilmelidir. Donatı elemanları tek tek değil bir bütünü oluşturan parçalar olarak değerlendirilmeli ve kamusal mekanlarda 
konumlandırılmalıdırlar. Kentsel donatı elemanlarının işlevsel benzerlikleri nedeniyle ortak bir dil özelliği taşımaları ve bir bütün
oluşturmaları beklenir bir durumdur. Bu ortak dil nedeniyle donatı elemanları kent içindeki sürekliliğin ve bütünlüğün birer
parçası, kenti yaşanabilir ve algılanabilir kılan birer kimlik öğesi olarak değerlendirilmelidir.

Kötü görünüşlü, bakımsız, uyumsuz, kötü kullanılan kent mobilyalarının ve kentsel mekânların sorumluluğu hepimize aittir. Bu
konuda hepimize görev ve sorumluluklar düşmektedir. Önemli olan bu bilince ulaşmak ve gerek çevreyi gerekse donatı 
elemanlarını bu bilinç ışığında kullanmak ve yönlendirmektir. Sağlıklı, modern, yaşam standardı yüksek, kaliteli yaşanabilir
çevreler yaratmak ve yaratılan bu standartlardaki çevreleri koruyup gelecek nesillere aktarmak bizim elimizdedir.

Metin içerisinde referans gösterilen kaynaklar parantez içerisinde “yazar soyadı, yayın yılı” şeklinde verilmelidir. Birden fazla
kaynak gösterilecekse, kaynaklar kronolojik sıraya göre sıralanmalı ve aralarında noktalı virgül kullanılmalıdır (Örnek: Allen ve
Fox, 1998; Yıldırım vd., 2002).
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Özet
Yer aldıkları mekanlara kimlik ve karakter kazandıran, mekanların canlılığını ve kullanımını arttıran ve çağdaş bir görünüm sunan
kentsel donatı elemanlarında malzeme hem ürün tasarımını etkilemesiyle hem de dayanım ve psikolojik bir etkiye sahip 
olmasıyla önemli bir yer teşkil etmektedir. 
Özellikle kentsel ekoloji ve sürdürülebilir yaklaşımın önem kazandığı günümüzde kent mekanlarının bir parçası olan kentsel 
donatı elemanlarında kullanılacak malzemelerin ekolojik, sürdürülebilir ve yaşam kalitesine katkı sunan türde malzemeler 
kullanılarak tasarlanması, dayanıklı ve uzun ömürlü malzemeler olması da istenmektedir. 
Bu araştırmada kentsel donatı elemanlarının ekolojik ve sürdürülebilir malzeme seçiminde nelere dikkat edilmesi gerektiği,
çalışma ve uygulama hatalarının neler olduğu üzerinde durulmuştur

Anahtar Kelimeler: Kentsel Donatı Elemanları, Sürdürülebilirlik ve Kentsel Ekoloji

MATERIAL SELECTION AND APPLICATION FAULTS IN STREET FURNITURE
Abstract
Materials in street furniture, which give identity and character to the spaces in which they take place, increase the viability
and use of spaces and provide modernity, have an important place in having durability and psychological effect and influencing
product design. 
Nowadays when urban ecology and sustainable approach gain importance, materials to be used in street furniture being a
part of urban spaces are especially required to be durable and long-lived and design using types of materials like ecological,
sustainable and contributing to the quality of life.
In this research, it is focus on what should be considered in the selection of ecological and sustainable materials of street 
furniture and what their works and application faults are.

Keywords: Street Furniture, Sustainability and Urban Ecology

1. GİRİŞ
Kentsel mekanlarda mekana fonksiyonel ve estetik açıdan anlam ve kimlik kazandıran kentsel donatı elemanları; tanımlayıcı,
belirleyici, bilgilendirici ve yönlendirici özellikleri barındıran, fonksiyonel ve görsel amacı oluşturmaya yarayan elemanları 
tanımlamaktadır (Kuter ve Kaya, 2019). 

Geçmişte zorunlu gereksinimleri karşılamaya yönelik planlanmış ve tasarlanmış mekanlar olan bu donatı elemanlarının (Sakal,
2007) günümüzde kentsel mekanlarda mekanın fonksiyonunu yerine getirmeye yardımcı olması; mekanla ve diğer donatılarla
entegrasyonu da sağlaması gerekmektedir (Çoban, 2013). Ayrıca bir sistem meydana getirmesi; mekanla ve etkinliklerle uyum
içinde olması beklenmektedir (Düzenli vd., 2018).

Kentsel dekorasyonun canlanması katkı sağlayan ve üç boyutlu bir karaktere sahip olan kentsel donatı elemanları (Aykut, 1997)
zaman içinde farklı özellikle bağlı olarak farlı sınıflandırılmalara tabi tutulmuştur.
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Asatekin (1981) kentsel donatı elemanları kullanım imkanlarına göre;
• geçici olarak kullanılan kentsel donatı elemanları,
• daimi olarak kullanılan kentsel donatı elemanları,
• fonksiyonel olarak kullanılan kentsel donatı elemanları,
• yan amaçlı kullanılan kentsel donatı elemanları olarak sınıflandırılmaktadır (Düzenli, 2017).

Erdem (1995) kentsel donatı elemanlarını;
• taban elemanları,
• üst örtü elemanları,
• perdeleme ve çevreleme elemanları,
• su elemanları,
• kent mobilyaları
• çocuk oyun alanları,
• spor alanları,
• teknik alt yapı gerektiren ekipmanlar olarak belirtmiştir.

Aksu (2012) kamusal alanlardaki kullanılan donatı elemanlarını; 
• zemin kaplamaları,
• oturma birimleri,
• aydınlatma elemanları,
• işaret ve bilgi levhaları, 
• sınırlandırıcılar, 
• su öğesi, 
• üst örtü öğeleri, 
• satış birimleri, 
• sanatsal objeler, 
• oyun alanı elemanları, 
• diğer öğeler (çöp kutuları, çiçeklikler, bisiklet park yerleri, meydan saatleri, bitkisel öğeler, bayrak direkleri, vb.) 
olarak sınıflandırmaktadır (Şekil 1).

Bazı otoriteler göre de kent donatıları (Street Furniture) ve kent donanımları (Street Hardware) arasında bir ayrım olduğu
söylenmektedir. Kentsel donatı elemanlarının haricinde park metreler, trafik işaret ve lambaları, rögar kapakları, kamu direkleri,
yangın muslukları gibi topluma hizmet eden donanımlardan ve mekanik sistemleri kent donanımları kategorisinde 
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değerlendirmektedir (Kaya, 2001).

Donatı elamanları bir sanayi ürünü olarak bakıldığından kullanım amacına göre uygun olması, kullanıcı ergonomisi düşünülmeli,
çevresel faktörlerin gözetilmeli (Bayraktar vd., 2008), ekolojik, sürdürülebilir ve yaşam kalitesine katkı veren dayanımı yüksek
uzun ömürlü kentsel donatı elemanları üretilmelidir.

Ayrıca kentsel donatı elamanları; 
• işlevsellik, 
• estetiklik, 
• ekonomiklik, 
• kolay uygulanabilirlik, 
• mukavemetli ve yüksek yapılabilirlik, 
• standartlara uygunluk, 
• ergonomiklik, 
• özgünlük, 
• dayanıklılık, 
• kolay bakımı yapılabilirlik, 
• taşınabilirlik malzeme ve işçiliğe uygunluk parametrelerine uygun olmalıdır (Yazıcı, 2007; Yıldırım, 2011).

Fonksiyonlar ve entegrasyon sağlanırken günümüzdeki ekoloji ve sürdürülebilirlik yaklaşımlarının kazandırıldığı kentsel donatı 
elemanları tasarlanmalıdır. Tasarımı etkileyen en önemli parametrelerden biri ise malzemedir. Gelişen teknoloji ile beraber
çeşitli malzemeler bir arada kullanılarak istenen etki yaratılabilinmektedir (Çelik, 2015).

Malzemeler kullanıcıyı psikolojik olarak uyarmaktadır. Örneğin ahşap malzemeler huzur ve dinlenme hissi verirken, seramik
malzemeler yaratıcılık ve hayal gücünü canlandırmaktadır. Beton malzeme ise uyarı ve güven duygusu verirken plastik gibi suni
malzemeler ise mekana modernlik kazandırmaktadır. Kentsel donatı elemanlarında hem doğal ve yapay malzemeler hem de
yeni teknolojik ve inovatif malzemeler kullanılmaya başlanmıştır. Yoğunluklu olarak ise ahşap, beton, metal, cam, plastik, akrilik,
fiberglas, mermer, granit ve tuğla (Şekil 2) gibi malzemelerden yararlanılmaktadır (Çelik, 2015).

Bu araştırmada kentsel donatı elemanlarının ekolojik ve sürdürülebilir malzeme seçiminde nelere dikkat edilmesi gerektiği,
çalışma ve uygulama hatalarının neler olduğu üzerinde durulmuştur.
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1. AĞAÇ MALZEME SEÇİMİ
Dış mekanlarda kullanılacak ağaç malzemeler, işlevsel olması, esteteik görünüş elde edilmesi, ekonomik olması, kolaylıkla 
uygulanabilmesi, mukavemetinin yeterli olması, ergonomik fonksiyonu sağlayabilmesi açısından en çok tercih edilen dış mekan
donatı elemanlarıdır.

Kentsel donatı elemanlarında kullanılan ağaç malzemelerin uygun seçilmemesi ve yapılan uygulama hataları sonucunda 
uygulama sonrası ağaç malzeme ve kentsel mobilyalarda problemler ortaya çıkmaktadır. Bu kısımda ağaç malzeme seçiminde
dikkat edilmesi gereken kurallar üzerinde durulacaktır.

2.1. Ağaç Malzeme Seçiminde Dikkat Edilmesi Gereken Kurallar
Kentsel mobilyalarda ağaç malzemeler birçok alanda kullanılmaktadır. Bu kısım kullanılacak ağaç malzeme seçiminde dikkat
edilmesi gereken ağaç malzeme özellikleri üzerinde durulacaktır.

2.1.1. Büyüme Hızı
Ağaç türleri odunları genellikle büyüme dönemi içerisinde her yıl çaplarına bir yıllık halka ilave ederler. İlkbahar ve yaz odunu
sınırındaki boyutsal değişiklikler bu kısımlardaki film oluşturan yüzey işlemlerinde çatlaklara ve kabarmalara neden olabilirler.
Yaz odunundaki boya veya vernik yıkımları bu şekildeki gerilmelerle başlar. Bu tabakalar teğet kesitlerde olduğu gibi geniş
alanlar oluşturuyorsa, etkiler artar ve film oluşturan vernik veya boyalardaki yıkımlanma eğilimleri dar alanlı radyal kesitlerden
oldukça fazla olur (Williams 2000). Meşe gibi sert odunların birçoğunun boya tutma performansları ilkbahar ve yaz odunu
arasındaki farklılıklardan daha çok, hücre boyutu, dağılımı (dağınık/halkalı traheli) ve yoğunluğu ile ilişkilidir (Malkoçoğlu, 2006)
. Bütün bunlara bağlı olarak; genellikle hem yapraklı hem de iğne yapraklı ağaç türlerinde dar yaz odunu oluşumu yanında, iç
koşullarda teğet, dış koşullarda ise radyal kesitli odunların kullanımı önerilebilir.

2.1.2. Özgül Ağırlık 
Odun özgül ağırlığı; yüzey işlem karakteristiklerini etkileyen en önemli faktörlerden biridir. Özgül ağırlık türden türe olduğu gibi
aynı türde bile önemli değişiklikler gösterir. Bilindiği gibi yüksek özgül ağırlıktaki odunlar düşük özgül ağırlıktaki odunlardan
daha fazla çalışır. Bu bakımdan; dış koşullardaki kullanımlar için düşük özgül ağırlıktaki türler (özellikle iğne yapraklı) yanında,
radyal kesitli ve dar parçalar iyi bir yüzey işlem performansı için önerilir. Aynı şekilde; çeşitli konstrüksiyonlardaki parça 
şekillerinde de yuvarlak kesitler öncelikli olmak üzere, kare ve dikdörtgen kesitler kullanılmalıdır. Bunların yanında; daha çok
estetiğin arandığı iç koşullarda ise orta ve yüksek özgül ağırlıktaki ağaç türleri ile teğet kesitli geniş paçalar önerilmektedir.

2.1.3. Budaklar 
Budaklar, genellikle odundaki çoğu kusurların nedeni olarak düşünülürler. Budak odunu farklı özgül ağırlıkta olup, genellikle
normal odundan yüksektir ve çevresindeki lifler çoğunlukla düzensizdir. Bu yapı, odunun işlenmesinde düzgün ve pürüzsüz bir
yüzeyin elde edilmesini zorlaştırır. Özellikle, saydam yüzey işlemlerinde kusurlu renklenmelere yol açmaktadırlar. Budaklar,
genellikle kusur olarak düşünülürse de kaynaşmış budaklı bazı iğne yapraklı ağaç cinsleri (Çam ve Sedir gibi) ayırt edici özellikleri
nedeniyle modern mobilya ile iç dekorasyonda aranmaktadır (Malkoçoğlu 2002). Yüzey işlemleri yönünden, budaklı 
malzemelerde boyalardan daha çok su itici içeren koruyucular ve renklendiriciler gibi doğal sistemler için uygundur. Boyaların
budaklar üzerindeki tutunması zayıftır ve budaklardaki reçine sızması uygun astarlama (gomlak v.b. ile) yapılmazsa renk 
bozulmalarına yol açabilmektedir (Anonym, 1999). 

2.1.4. Rutubet Miktarı 
Rutubet odunun içerdiği su miktarı olup, hem hücre çeperlerinde hem de boşluklarında bulunur. Odunda % 25-30 dan fazla
rutubet bulunduğunda (LDN) çeperlerle birlikte boşluklarda da su var demektir. Bilindiği gibi odun, ortam bağıl nemi ve sıcak-
lığına göre, bu miktarlar ile % 0 rutubet arasında çalışarak boyutlarını değiştirmektedir. LDN üzerinde odundaki su, boyanın
yüzeye adhezyonu oldukça azaltması yanında, kullanım süresince kabarma ve soyulmasına yol açar. LDN altındaki rutubette
önemli değişiklikler, odunda gerilmelere neden olacaktır. Bu gerilmeler belli miktarlar üzerinde ise; film esaslı yüzey işlem sis-
temlerinde odundaki daralmalar kabarma, şişmeler ise çatlak şeklindeki yıkımlar gösterir. Ayrıca su, bazı ağaç cinsleri (Sekoya
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ve Sedir) odunlarındaki suda çözülebilen ekstraktifleri çözerek kısa sürede boya rengini soldurur. Odunun rutubet miktarı 
% 20’yi aşıyorsa, film esaslı yüzey işlemlerinde kabarma ve soyulmalar artar. Odundaki rutubet miktarı çeşitli yöntemlerle
kolaylıkla kontrol edilebilmektedir. Ancak, çoğunlukla bu önemli faktör konstrüksiyon ve yüzey işlem sırasında ihmal edilmek-
tedir. Odun, kullanım süresince ortam denge rutubet miktarını koruduğu sürece yeterli bir vernik veya boya tutma özelliğine
sahiptir (Malkoçoğlu 2006). 

2.1.5. Ekstraktifler 
Odunun fiziksel yapısı ve rutubeti yanında kimyasal bileşikleri yüzey işlem performansını etkiler. Yavaş büyüyen ağaç türleri
fazla öz odunlu olarak bilinirler. Öz odun tanenler ve diğer polifenoller gibi birçok ekstraktif maddeleri bulundururlar. Sekoya,
Sedir ve Kestane gibi çoğu ağaç cinsleri öz odunu bitkisel ve hayvansal zararlılara doğal dirençlidir. Odunlarda suda çözünen
ekstraktiflerin bulunması yüzeyleri ve boyaların yüzeyini soldurabilir ve bu durum çoğunlukla ekstraktif sızması olarak bilinir.
Bunlar, uygun bir astar katla macunlanmazsa yüzey işlemlerinde renk solması sorunlarına neden olabilirler. Ancak, bazı 
ekstraktiflerin çürümeye karşı direnç sağlaması renk solmasının neden olduğu sakıncalardan daha önemlidir.

2.1.6. Kesit Şekli 
Teğet kesilmiş kerestelerin çoğu özellikleri, radyal kesilmiş keresteden farklıdır. Bunlar; görünüm veya desenleri, boyutsal 
stabilitesi ile kalkık liflilik ve lif ayrılması gibi işleme kusurları olarak belirtebilir. Kusurlar, film oluşturan yüzey işlem sistemlerinin
adhezyonunu belirleyicidir ve genellikle olumsuz yönde etkiler. Yıllık halkalar teğet kesitte daha geniş alanlar oluşturarak odunun
doğal yapısını ve görünümü belirginleştirerek daha güzel yüzeyler oluştururlar. Bu kesit şekli daha çok odunun doğal 
görüntüsünün istenildiği iç koşullardaki levha tipi masif mobilya ve dekorasyon uygulamalarda kullanılır. 

2.1.7. Yüzey Özellikleri 
Yüzey kalitesi ve yapısı; odunun yüzey karakteristiklerini oldukça fazla etkileyen değişikliklerde ve yüzey işlem performansında
önemli bir rol oynar. Genel olarak; çeşitli işlemlere tabi tutulan odunlarda kaba veya fazla pürüzlü olan yüzeylerin düzgün veya
az pürüzlü yüzeylerden daha fazla yüzey işlemi gerektirir. Bu şekildeki parçalarda daha fazla yüzey işlem malzemesi uygulanması
performansı artırır. Ayrıca, pürüzlü yüzeylerin oluşturduğu girinti veya çıkıntılar yüzey işlem adhezyonu arttırıcı daha fazla yüzey
alanı sağlamaktadır (Malkoçoğlu, 2006). Son aştırmalar zımparalanmış odun yüzeylerinin yüzey işlem performansını ve dayanık-
lılığını arttırdığını göstermiştir. 

2.1.8. Performans Beklentisi
Odun; çelik ve beton gibi çoğu yapı malzemelerinin tersine biyolojik bir üründür. Ürünü oluşturan her bir elemanın görünümü,
özellikleri ve performansı çok farklıdır. Odundan bir ürünün kullanım süresi dolaylı veya dolaysız birçok faktörle ilgilidir. Bunlardan
türün özellikleri, sınıf karakteristikleri ve üretim kalitesi dolaysız; kullanım, depolama, istifleme ve bakımı ise dolaylı faktörleri
kapsar. Odunun performansı; iklim değişiklikleri, kişilerin yetenekleri, tasarım, birleştirme yöntemleri ve montaj ile dış koşullarda
kapalı alanlar yanında, yapının örtülmesi veya kaplanması gibi diğer malzemelerle etkileşimlerini içeren birçok faktöre bağlıdır
(Kurtoğlu,2000). Uygun koşullar altında odun uzun bir dayanım süresine sahiptir. Bir kural olarak, çoğu az katlı ahşap yapılar
100 yıllık bir kullanım süresine göre tasarlanır ve inşa edilirler. Uzun bir kullanım (50 yıl) sonrası yapının dış cephenin yenilenmesi
için önemli bir onarımın gerektiği düşünülür. Odun ve odun ürünlerini uygun rutubette yani hava kurusu rutubette tutmak
uzun bir kullanım için diğer önemli bir etkendir. Dış koşullardaki su ve iç kaynaklardaki rutubete engel olacak şekilde uygun
tasarlanan ahşap yapılar 100 yıldan daha uzun süre dayanım gösterebilirler. Yüzey işlem sistemleri, odun yüzeylerini dış hava
koşullardaki bozunmalardan korur. 

3. AĞAÇ MALZEME YÜZEY İŞLEMLERİ SEÇİMİ
Dış mekanlarda ağaç malzemelerde kullanılacak yüzey işlemlerinin amacı, ağaç malzemenin korunması, estetik değer 
kazandırmak ve hijyenik (kolay silinmesi, temizlenmesi, mikrop barındırmaması gibi.) nedenlerle uygulanmaktadır. Özellikle
kentsel mobilyalarda kullanılacak yüzey işlemlerinde, beklenen faydalı ömrünün artması ve estetik değer kazandırmak en
önemli faktördür. Yüzey işlemleri seçiminde birçok hatalar yapılmaktadır. Bu kısımda kullanılacak yüzey işlemleri ve gerekli 
kurallar üzerinde durulacaktır.
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3.1. Kentsel Mobilyalarda Kullanılacak Yüzey İşlemleri
Kullanılacak yüzey işlemleri genellikle kuruma tiplerine göre fiziksel veya kimyasal olabilmektedir. Fiziksel yüzey işlemleri kolay
uygulanmaları yanında fazla miktarda solvent içermeleri ile bilinmektedir. Ayrıca bu tip sistemlerin dış koşullara dayanıklılık
performansları zayıf olduğundan fazla tercih edilmezler. Kimyasal kuruyan sistemler ise dış koşullara daha dayanıklı oldukların-
dan kent mobilyalarında tercih edilmektedir (Kurtoğlu 2000).

Yüzey işlemleri genelde ağaç malzemede katmam oluşturan (vernikler, boyalar) ve katman oluşturmayan 
(yağlar ve renklendiriciler) sistemler olarak da sınıflandırılmaktadır.

3.2. Yüzey İşlemlerinin Seçimi
Kentsel mobilyalarda yüzey işlemleri seçerken kullanılacak kentsel mobilya ve kullanılma amacı bilinmelidir. Genellikler saydam
vernik, yarı saydam ve boyalar kullanılmaktadır. Dış mekan için ağaç malzemenin karşılaştığı en önemli sorunlar, güneş ışınları,
yağmur gibi mekanik etkilerdir.

Yüzey işlemlerinde saydam vernik ve yarı saydam vernik uygulamalarında ağaç malzeme deseni belirgin bir şekilde görülür.
Boya uygulamasında ise ağaç malzeme deseni görünmez. Eğer kullanım yerinde ağaç malzeme deseni önemli ise saydam yada
yarı saydan vernik kullanılması gerekmektedir. Ağaç malzemenin deseninin görünmesi gerekmez ve boyadaki renk faktörü
daha önemli ise örtücü denilen boya uygulamaları yapılmalıdır.

Yüzey işlemleri seçimi yaparken öncelikle sağlık etkisi, zararsız olması gerekmektedir. Solvent bazlı vernik ve boyalar uçucu 
organik bileşikler olması sebebiyle kullanımında dikkat edilmelidir. Son zamanlarda bu konuda çalışmalar ileri düzeyde 
gerçekleşmektedir.

Kullanılacak yüzey işlemlerinin dış koşullar dayanımı ve mekanik dirençlerinin yüksek olması gerekmektedir. Yapılan çalışmalarda
tüm yüzey işlem sistemlerinin bu değerleri verilmektedir. Genellikle su bazlı, poliüretan ve akrilik sistemler önerilmektedir.

Bilindiği gibi dış koşullarda vernik dayanımları incelendiğinde saydam verniklerin 3-4 yıl, yarı saydan verniklerin 5-7 yıl ve örtücü
(boyalar) sitemlerin ise 8-10 yıl dayandığı belirtilmektedir (Malkocoglu, Özdemir, Tiryaki 2012). Yüzey işlem sitemleri seçerken
bu süreler önemli bulunmaktadır. Çünkü tekrar onarmak için yapılan harcamalar önemli bir miktar tutmaktadır.

4. SONUÇLAR VE ÖNERİLER 
Kentsel donatı elamanlarında ağaç malzemeler, işlevsellik, estetiklik, ekonomiklik, kolay uygulanabilirlik, mukavemetli ve yüksek
yapılabilirlik, standartlara uygunluk, ergonomiklik, özgünlük, dayanıklılık, kolay bakımı yapılabilirlik, taşınabilirlik malzeme ve
işçiliğe uygunluk parametrelerine uygun olduklarından en çok tercih edilen malzemelerden biridir.

Ağaç malzeme seçiminde ve kullanımında ağaç malzeme özellikleri iyi bilinmelidir. Kullanım yerinde yüzey özelliği, budak, 
rutubet, direnç, özgül ağırlık, beklene fayda  v.s. gibi etkenlerin bilinmesi gerekmektedir.

Ayrıca ağaç malzeme için koruma, estetik ve hijyeniklik sağlayan yüzey işlemlerinin seçimi de önemlidir. Yüzey işlemlerinin
dayanım özellikleri, sağlık etkisi, mekanik dirençleri bilinmelidir. Ağaç malzeme deseninin belirgin bir şekilde ortaya çıkarılıp
çıkarılmayacağı da dikkat edilmesi gereken etkenlerden biridir.
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Özet 
Kent mobilyaları kullanıcıların dış mekandaki ihtiyaçlarını karşılayan, kentsel mekanların yaşanabilir olmasını sağlayan, kentin
estetik ve kimliğine katkı sağlayan elemanlar olarak tanımlanabilir.
Kentlerde yaşayan nüfusun giderek artması, teknoloji alanında yaşanan büyük gelişmeler, değişen yaşam koşulları sonucunda
ortaya çıkan yeni gereksinimlerin giderek artması gerek bireysel gerekse kentsel yaşamı hızla değiştirmektedir. Doğal olarak
bu değişim kentin fiziksel dokusuna da yansımakta, kamusal alanlar ve kent mobilyalarında yeni yaklaşımlar ve kavramları
ortaya çıkarmaktadır. Akıllı ve ekolojik kent mobilyaları bu yeni kentsel yaklaşımlardandır.
Bu çalışmanın ana konusunu; yenilikçi ve ekolojik çözümler barındıran, kentin sürdürülebilirliğine ve yeşil altyapısına katkı
sağlayan, yenilenebilir enerji kaynakları ile çalışabilen, sahip olduğu teknolojik donamımlar sayesinde kullanıcıların farklı
ihtiyaçlarına cevap verebilen, insan hayatını kolaylaştıran, kent estetiğine ve kentsel yaşam kalitesine katkı sağlayan yeni nesil
kent mobilyaları yaklaşımları oluşturmaktadır. Bu kapsamda çalışmada ilk olarak, akıllı ve ekolojik kent mobilyası kavramları
ele alınmaktadır. Ardından Dünya’da yeni nesil akıllı ve ekolojik kent mobilyalarında yaşanan gelişmeler irdelenmektedir. Gelişen
bölümlerde ise ortaya çıkan bu yeni nesil kent mobilyaları yaklaşımları ve yenilikçi uygulamaları örnekler üzerinden ele alınarak,
kentsel yaşam ve sürdürülebilirlik açısından avantajları incelenmektedir. Bu kapsamda, ortaya çıkan yeni nesil kent mobilyaları
yaklaşımları; oturma elemanları, aydınlatma elemanları, üst örtü elemanları ve duraklar, park ve şarj istasyonları olarak 4 ana
başlıkta ele alınmaktadır. Çalışmanın son aşamasında ise bu analizler ve veriler ışığında ülkemizde yeni nesil kent mobilyaları
konusunda geliştirilebilecek stratejiler ve eylemler hakkında önerilerde bulunulmaktadır ve yerel yönetimlere ve uygulayıcılara
altyapı oluşturmada yol gösterici bir kaynak oluşturmak hedeflenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Yeni nesil kent mobilyaları, akıllı kent mobilyaları, ekolojik kent mobilyaları, akıllı kentler, sürdürülebilir
kentler.

NEW APPROACHES IN URBAN DESIGN: SMART AND ECOLOGICAL URBAN FURNITURES

Abstract 
Urban furniture can be defined as the elements that meet the outdoor needs of the users, make the urban spaces livable and
contribute to the aesthetics and identity of the city. 
Increasing population living in cities, the major developments in the field of technology, the increasing of new requirements
as a result of changing living conditions rapidly change both individual and urban life. Naturally, this change is reflected in the
texture of the city and brings new approaches and concepts in public spaces and urban furniture.
The main subject of this study is the new generation urban furniture approaches that include innovative and ecological 
solutions, contribute to urban sustainability and green infrastructure of the city, work with renewable energy sources, respond
to different needs of users with their technological equipment, facilitate human life, contribute to urban aesthetics and urban
life quality. In this context, initially, the concept of smart and ecological urban furniture is discussed. In the next section, 
developments in new generation smart and ecological urban furniture in the world and Turkey are examined. In the developing
sections, the new urban furniture approaches and innovative applications are examined based on examples and advantages
in terms of urban life and sustainability are analysed. In this context, smart urban furniture approaches are discussed under
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four main headings as seating elements, lighting elements, cover elements and bus stops, EV parking and charging stations. 
In the last section of the study, it is given suggestions about the strategies and actions that can be developed about the new
generation urban furniture in our country, based on these analysis and data. Also, it is aimed to form a guidance resource to
local governments and practitioners create infrastructure. 

Keywords: New generation urban furniture, smart urban furniture, ecological urban furniture, smart cities, sustainable cities.

1. GİRİŞ 
Kamusal mekan yaş, cinsiyet, etnik, köken veya sosyo-ekonomik seviyeye bakılmaksızın herkesin kullanımına açık ve erişilebilir
mekanlar olarak tanımlanabilir (Unesco, 2017). Kentsel tasarımda, kamusal alanlar genel olarak özel mülkler arasında kalan
açık mekanlardır. Kentsel mekanlarda bunlar; kamuya açık meydanlar, caddeler, sokaklar, otoyollar, parklar ve insanların 
kullanımı için serbestçe ulaşılabilen diğer mekanlardır (Heath vd., 2003). Kamusal mekanlar bir çok farklı role sahip, çok yönlü
mekanlardır. Bu rolleri, fiziksel, ekolojik, psikolojik, toplumsal, siyasal, ekonomik, sembolik ve estetik başlıkları altında sınıflamak
mümkündür (Carr vd, 1992; Gehl, 1996). 

Kamusal mekanları başarılı kılan 4 temel özellik bulunmaktadır. Bunlar; ulaşılabilir olmaları, insanların çeşitli aktivitelerde 
bulunmaları, mekanın konforlu ve iyi bir imajının olması ve sosyal faaliyetleri destekleyen, samimi, insanların birbiriyle buluşarak
daha fazla sosyal etkileşimin sağlandığı mekanlar olmasıdır (Whyte, 2000). Whyte gibi birçok araştırmacı da kamusal alanların
en temel özelliklerinden birini “sosyal etkileşim ve aktivitelere uygun” olmaları olarak tanımlamıştır (Uzgören ve Erdönmez,
2017).  

Kamusal mekanların başarılı olmasını sağlayan unsurların başında kent mobilyaları önemli bir parametre olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Bu bağlamda kent mobilyaları kamusal mekanların farklı insan grupları tarafından tercih edilen, işlevsel, yaşanılır,
çekici mekanlar olmasını sağlayan, kentin estetik ve kimliğine katkı sağlayan önemli donatı elemanlarıdır. 

Kent mobilyaları; kent kavramı ile birlikte, belirli süreçler sonucu, kullanıcıların gelişen ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik 
ürünlerden oluşan bir sistemdir (Hacıhasanoğlu, 1991).  Kent mobilyaları, kente ait tüm kamusal alanlara, açık alanlara yetkili
kurumlarca yerleştirilmiş, kamunun sorumluluğunda olan, kullanımı herkese açık ve kullanıcının konfor, bilgi edinme, dinlenme,
eğlenme gibi ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde tasarlanıp konumlandırılmış ve çevrenin sağlıklı gelişmesine katkıda bulunan
sistemlerdir (Yıldırım, 2004). 

Kentsel dış mekanlarda kullanılan her türlü kent mobilyasında, kullanıcı grupları ve onların beklentileri, kullanım amaçları,
mekanın tarihi özellikleri, alışkanlıkları, ergonomi, dayanıklılık ve estetik gibi etkenler önemli rol oynar. Kent mobilyaları 
kullanıcılara gerekli olan kolaylık ve psikolojik rahatlığı sağlamak amacıyla kullanılırlar (Çakır ve Özenç, 2005). 

Kent mobilyası özellikle; kentin bir parçası olmalı, bulunduğu yerin özelliklerini çağrıştırmalı, çevresini yaşatmalı, yerine göre
canlı, dinamik, duruma göre ihtiyaç giderici, dinlendirici veya eğlendirici ve bilgilendirici özellikte olmalı, kullanılmaya davet
edici bir nitelik yansıtmalı, güvenilir, sağlıklı, koruyucu ve nefes alan ortamlar oluşturmalıdır (Şatır, 2001). 

Literatürde kent mobilyaları çeşitli yöntemlerle sınıflandırılmaktadır. İşlevlerine göre kent mobilyaları şu şekilde sınıflandırılabilir
(Harris ve Dines, 1998; Yıldızcı, 2001); 

▪ Zemin kaplamaları (beton, taş, ahşap, asfalt, tuğla vb.) 
▪Oturma birimleri (banklar, sandalyeler, grup oturma elemanları) 
▪ Aydınlatma elemanları (yol aydınlatıcıları, alan aydınlatıcıları) 
▪ İşaret ve bilgi levhaları (yönlendiriciler, yer belirleyiciler, bilgi iletişim panoları) 
▪ Sınırlandırıcılar (sınırlayıcılar, caydırıcılar, yaya bariyerleri, trafik bariyerleri) 
▪ Su ögeleri (süs havuzları, çeşmeler) 
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▪Üst örtü ögeleri (duraklar, gölgelikler, pergolalar) 
▪ Satış birimleri (kiosklar, sergi pavyonları, büfeler) 
▪ Sanatsal objeler (heykeller) 
▪Oyun alanı elemanları 
▪Diğer ögeler (çöp kutuları, çiçeklikler, bisiklet park yerleri, bitkisel ögeler vb.) 

Kent mobilyalarının üretiminde kullanılan malzemeler ahşap malzeme, metal malzeme, plastik malzeme ve beton, cam ve
kompozit malzemeler olarak sınıflandırılmaktadır (Kurtoğlu ve Dilik, 2016). 

2. AKILLI VE EKOLOJİK KENT MOBİLYALARI 
Kentlerde yaşayan nüfusun giderek artması, teknoloji alanında yaşanan büyük gelişmeler, değişen yaşam koşulları sonucunda
ortaya çıkan yeni gereksinimlerin giderek artması, gerek bireysel gerekse kentsel yaşamı hızla değiştirmektedir. Buradan yola
çıkarak tasarımcılar değişen yaşam koşullarına cevap verebilen, yaşanabilir, modern, akıllı ve sürdürülebilir kentler yaratmaya
çalışmaktadır. Doğal olarak bu değişim kentin fiziksel dokusuna da yansımakta, kamusal alanlarda ve kent mobilyalarında da
değişim ve gelişimi zorunlu kılmakta; yeni yaklaşımlar ve kavramları ortaya çıkarmaktadır. 

20.yy’ın başlarında ortaya çıkan büyük şehirlerin nüfusunun hızla artması durumuna karşı gerek Amerika’da çözüm yolları aran-
maya başlanmış olması, gerekse de Avrupa Horizon 2020 stratejisi kapsamında oluşturulan EIP-SCC gibi akıllı kentleşme üzerinde
destek ve çalışma gösteren inisiyatiflerin kurulmaya başlamasıyla Avrupa, Amerika ve diğer ülkelerin akıllı kent çalışmaları 
hızlanmış ve bu çalışmaların kamusal alanlardaki yansımaları olan akıllı kent mobilyaları ortaya çıkmıştır. Akıllı kent mobilyaları
da akıllı kent uygulamaları kullanılarak tasarlanan yeni nesil kent öğeleridir (Demir, 2018). 

Günümüz ihtiyaçlarını karşılayan, yeni teknolojiler kullanılarak üretilen yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanarak kentin
sürdürülebilirliğine de katkı sağlayan yeni nesil kent mobilyaları, akıllı ve aynı zamanda da ekolojik kent mobilyalarıdır. 

Akıllı kent mobilyaları, yenilikçi ve çevreci çözümler barındıran, insan hayatını kolaylaştıran, engelli bireyler için kolay kullanım
imkanı tanıyan, teknolojik donanım sayesinde bireyler ile doğrudan iletişim kurma niteliğine sahip, yenilenebilir enerji kaynakları
ile çalışabilen, yer aldıkları mekanları tanımlayan, etkileşimli kent mobilyalardır. Bu mobilyalar tasarlandıkları amaçlara göre
işlevsel olmanın yanısıra bireylerin psikolojileri bakımından olumlu etkilenmeleri için estetik açısından da özgün özellikler
barındırmaktadır (Doğan, 2015). Mobil ağ ile desteklenen akıllı kent mobilyalarının kullanımında temel amaç, günümüz şehir
yaşamının ihtiyaçlarına yönelik çağa ayak uydurabilen sistemler ile donatılmış mekanizmalar aracılığıyla, bulundukları mekanları
ön plana çıkaracak çözümler sağlamaktır. 

Akıllı kent mobilyaları, teknik bakımdan güncel niteliğe sahip, barındırdığı çevre ile etkileşim özelliğinden dolayı bulundukları
mekanı tanımlayan, doğrudan mesajlar verebilen, çağdaş mobilyalardır (Aksu, 2010). Ayrıca akıllı kent mobilyaları belirleyici,
tanımlayıcı, bilgilendirici, yönlendirici, etkileşim olanağı yaratabilen, kültürel, politik, ekonomik ve sosyal açıdan da halkın çeşitli
ihtiyaçlarına cevap verebilecek nitelikler içermektedir (Najafidashtape, 2018).  

Akıllı kent mobilyaları kentte ortaya çıkan yeni hizmetleri kolaylaştırır, vatandaşlara ve ziyaretçilere wifi, mobil şarj, etkileşimli
şehir haritaları, gerçek zamanlı şehir bilgileri ve uyarıları şeklinde birçok hizmet sunmaktadır. Ayrıca sahip oldukları sensörler
aracılığıyla, kentin güvenliğini artırmak ve daha iyi yönetebilmek amacıyla hava kalitesi, trafik ve gürültü vb. verileri toplaya-
bilmektedir. Bunlara ek olarak akıllı kent mobilyaları, sahip oldukları yeni nesil sistemler sayesinde; elektrik gereksinimleri için
güneş ve rüzgar enerjisi kullanmakta, yağmur sularını depolamakta, havayı temizleyen çeşitli filtrelere sahip olabilmekte ve
dolayısıyla da kentin sürdürülebilirliğine ve yeşil altyapıya fayda sağlamaktadır. 

Bu çalışmada ortaya yeni nesil akıllı ve ekolojik kent mobilyalarından; oturma elemanları, aydınlatma elemanları, üst örtü 
elemanları ve duraklar, park ve şarj istasyonları olmak üzere 4 ana kategori ele alınmakta ve örnekler üzerinden incelenmektedir.  
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3. AKILLI VE EKOLOJİK OTURMA ELEMANLARI 
Bu oturma ögeleri, akıllı ve sürdürülebilir kentler için güneş enerjisi ile çalışan kent mobilyalarıdır. Cep telefonu ve akıllı cihazların
kullanımının günlük yaşamın her anına yayılmasından dolayı, bu cihazlar için şarj destek ünitesi fonksiyonuna sahip ürün ihtiyacı
da önem kazanmıştır. Bu nedenle, teknolojinin getirdiği yenilikleri kullanan ve sürdürülebilir enerji kaynağının kullanıldığı birçok
ürün kentsel mekanlarda yerini almıştır. Akıllı oturma ögeleri, kentlerdeki hizmet kalitesinin artırılmasını ve kullanıcıların kamusal
alanlarda keyifli vakit geçirmelerini sağlamaktadır (Demir, 2018). 

3.1. CityTree 
Green City Solutions firması tarafından geliştirilen CityTree havadan toz, zararlı gaz ve partikülleri filtre ederek havayı temizleme,
hava kalitesini arttırma ve temiz hava sahaları oluşturma gibi önemli çevresel etkilere sahip bir akıllı kent mobilyasıdır (Şekil 1).
Bu anlamda dünyanın ilk biyoteknolojik hava filtresidir. Sıradan bir oturma elemanı görünümlü dört metre yüksekliğindeki
ünite; 275 ağaç kapasitesinde hava temizliği sağlayan, oksijen üreten, havayı serinleten ve kentteki ısı adası etkisiyle mücadele
eden yosun kültürlerinden oluşan canlı duvar niteliğine sahiptir.  Bitkilerin dünyasını ve nesnelerin internetini (IoT: Internet of
Things) bir araya getiren sistemde; IoT teknolojisi yosun kültürleri kendi performansını ve ihtiyaçlarını izlemesine izin verirken,
güneş panelleri yağmur suyu toplama ve sulama sistemi için gerekli enerjiyi sağlamaktadır. City Tree, 50 metrelik bir yarıçap
içinde hava kalitesini iyileştirmeye yardımcı olmakla kalmıyor, aynı zamanda QR kod, iBeacon veya NFC (yakın alan iletişimi)
yoluyla yazı, görüntü veya dijital veri görüntüleyen bir pano olarak da kullanılabilmektedir. Bu akıllı bank, vandalizme karşı
güçlendirilmiş bir tasarıma sahiptir. Dolayısıyla dikey bahçe içerisindeki bitkiler, koparılmaya veya saksılarından çıkarılmaya ve
bankın üzerinin boyanmasına karşı korumalıdır (GreenCity Solutions).

3.2. Strawberry 
Strawberry isimli akıllı oturma elemanı; ücretsiz wifi hizmeti, akıllı cihaz şarj özelliği, güneş enerji paneli ve batarya sayesinde
enerji depolama, hava durumu, sıcaklık, nem, basınç, hava kirliliği, ses vb. gibi çevresel verileri sunması ve oturma fonksiyonu
sayesinde bulunduğu ortamda sosyalleşmeyi sağlayıp bulunduğu mekanın kentsel yaşam içerisindeki konforunu artırmaktadır.
Bunun yanı sıra tüm hava koşullarına karşı dayanıklılık, altyapıdan bağımsız kolay kurulum ve bakım kolaylığı gibi avantajları da
bulunan Strawberry akıllı bankların 4 farklı modeli bulunmaktadır. Strawberry Tree isimli model; akıllı bankların tüm özelliklerine
sahip, 4 metre yüksekliğinde, 3,5 metre genişliğinde gerçek bir ağaca benzeyen çelik konstrüksiyon son teknoloji bir tasarıma
sahiptir (Şekil 2). İnsanların ağaç altında oturma, dinlenme, güneşten korunma gibi ihtiyaçlarına cevap veren bu tasarım ile
kentin yeni buluşma ve sosyalleşme mekanlarının oluşturulması hedeflenmektedir (Strawberrye). 

3.3. Steora Urban + 
Include firmasının; Steora Urban + adlı akıllı bankları, IoT çözümlerini ve yeşil teknolojiyi bir araya getirmektedir. Her türlü 
koşuluna ve vandalizme karşı dayanıklı akıllı banklar, oturma fonksiyonu dışında güneş enerji panelleri ile gücünü besleyip
telefon şarj etme olanağı, ısıtıcılı oturma konforu, yakınında bulunan diğer cihazlara enerji sağlama, bulunduğu şehir için faydalı
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bilgilerin verildiği altyapı ve ekrana sahip olması, aydınlatma özelliği, güvenlik gözetimi ve wifi hizmeti sunmaktadır (Şekil 3).
Ayrıca reklam için bir platform olarak da işlev görmekte ve böylece gelir üretebilmektedir. Tüm alt yapısı hazır olan 6 farklı
modeli bulunan akıllı banklar herhangi bir alt yapıya ihtiyaç olmaksızın kullanıma hazır durumdadır (Steora). 

3.4. ConnecTable Cafe 
Carrier Class Group tarafından üretilen ConnecTable Cafe isimli ahşap ve paslanmaz çelik malzeme kullanılarak tasarlanan akıllı
kent mobilyası bünyesinde bulundurduğu güneş panelinden sağladığı enerji ile gece kullanımına, kullanıcıların telefon, tablet,
dizüstü bilgisayar ve diğer mobil cihazlarını şarj etme özelliğine sahip, altyapıdan bağımsız, masalı bir kent mobilyası sistemidir
(Şekil 4).  Üniversitelerde, parklarda, alışveriş merkezlerinde ve her türlü kamusal alanda oturma, çalışma, şarj, piknik ve
sosyalleşmeye imkan sağlamaktadır (Connectable Cafe). 

4. AKILLI VE EKOLOJİK AYDINLATMA ELEMANLARI 
Akıllı aydınlatma sistemleri; dağınık haldeki aydınlatmaların tek bir merkezden kontrol, kumanda ve gözlemlenebildiği bulut
tabanlı bir aydınlatma otomasyonudur. Harita bazlı olarak tüm aydınlatmalar izlenebilmekte, arıza durumunda ilgili birimlere
yönlendirme ve anında müdahale olanağı sağlanabilmektedir. 

Akıllı aydınlatma elemanları güneş enerjisi ile çalışabilmektedir. Güneş panellerinden gündüz boyunca elde ettikleri enerjiyi
aküler vasıtasıyla depolayarak gece boyunca da kullanma olanağı tanımaktadır. Bu tür aydınlatma elemanları, özel teknoloji
ampulleri ile çalışıp, aydınlatmanın yanısıra, güneşten gelen enerji ile bireylerin ihtiyaçlarına yönelik internet erişimi ve cihazların
şarj olanağını sağlayacak sistemler ile donatılmaktadırlar (Najafidashtape, 2018). 

Kentlerin sabit ve heybetli elemanlarından olan ve çoğu zaman bulunduğumuz mekanda fark etmediğimiz aydınlatma öğeleri,
akıllı şehirlerin en etkili elemanlarındandır. IoT (nesnelerin interneti) aracılığıyla değişen ve gelişen akıllı kent uygulamalarında
akıllı enerji büyük yer tutmaktadır. Akıllı aydınlatma öğeleri bu anlamda aydınlatma fonksiyonu dışında bulundurdukları dahili
kameralar aracılığıyla mekanın güvenliğinden, bulunduğu ortamın sıcaklığı, nemi, araç yoğunluğu, aydınlık şiddeti gibi birçok
veriyi sunabilmekte ve tehdit oluşturabilecek durumlarda Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), belediye, yerel güvenlik birimleri
gibi ilgili kurumlara hızlı veri aktarımı sağlamaktadır. Akıllı aydınlatma öğeleri bu sayede hem enerji tasarrufu sağlamakta hem
de toplumsa yaşamın kolaylaştırılmasında etkili olmaktadır (Demir, 2018). 

4.1. CityLight 
CityLight insan gücü ve elektrik olmak üzere iki farklı kaynaktan enerji elde edebilen hibrit bir kentsel aydınlatma sistemidir.
Sistem, geleneksel ampullerin yerine ışık kaynağı olarak enerji tasarruflu led ampuller kullanır. Kamusal alanlarda yer alan
fitness ekipmanlarına entegre olan akıllı aydınlatma elemanları üretilen kinetik enerjiyi bünyesinde depolayarak elektrik 
enerjisine dönüştürmekte ve aydınlatma için kullanmaktadır (Şekil 5). Aydınlatma elemanında yer alan monitör led ampüllerin
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şarj durumunu, kullanıcıların yaptıkları egzersiz ile yaktığı kaloriyi ve katkıda bulunduğu aydınlatma süresini göstermektedir.
Bu akıllı aydınlatma sistemi, kinetik enerjiyi kullanarak önemli miktarda kamu enerji harcamasından tasarruf sağlamaktadır.
Ayrıca, bireyleri daha sağlıklı bir yaşam tarzına teşvik etmekte ve sürdürülebilirlik bilincini arttırmaktadır (Citylight). 

4.2. Lumca 
Akıllı kutuplar; akıllı aydınlatma elemanlarına birçok farklı fonksiyon eklenmesiyle ortaya çıkan yeni nesil kent mobilyalarıdır.
Akıllı kutuplar kentin enerji tüketimini azaltırken, verimliliği arttırmakta, bünyesine eklenen teknolojik alt yapı ve öğeler
yardımıyla aydınlatma fonksiyonunun ötesinde hizmet vermektedir.  Akıllı ve çok amaçlı kutuplar; fotovoltaik panellerle enerji
depolama, hava kalitesini izleme, elektrikli araç şarj fonksiyonu, acil durum butonu, su taşkını vb. durumlarda alarm ve yetkili
birimlere bilgi verme, güvenlik kameraları, hoparlör, dijital ekranlar, wifi hizmeti, yaya bilgilendirmesi ve gerçek zamanlı otopark,
trafik bilgilendirmesi gibi farklı fonksiyonlara sahiptir (Şekil 6). Bulunduğu mekanı aydınlık, canlı ve güvenilir hale getiren akıllı
kutuplar, merkezi yönetim tarafından kontrol edilebilmeleri sayesinde herhangi bir arıza durumunda kısa sürede bakımı yapıla-
bilmektedir. Birçok farklı fonksiyonun eklenebildiği modüller sayesinde, mekanda birbirinden farklı tasarım anlayışında kent
öğelerinin bulunmasını engellemekte ve mekanda tasarım bütünlüğünü sağlamaktadır (Demir, 2018). 

4.3. Turbine Light 
TAK firması tarafından geliştirilen sistem ile otobanlarda araçların oluşturmuş olduğu rüzgar enerjisi enerjiye dönüştürülerek
daha aydınlık yollar yapılması planlanmaktadır. Yüksek enerji maliyetlerinden dolayı karayollarını komple aydınlatmak ülkemiz
dahil birçok ülkenin tercih etmediği bir sistemdir (Şekil 7). Fakat bu rüzgar türbini entegreli aydınlatma sistemi; otoyol üzerindeki
düşük hızlı hava akımları ve hatta araçların yarattığı hava akımlarından bile yenilenebilir enerji üreten türbin yapısı sayesinde
sürekli ve güçlü rüzgara ihtiyaç duymadan hem kendi enerjisini üretebilecek hem de bütün yollar daha aydınlık olacaktır 
(Inhabitat, 2010).

4.4. VTree
VTree firması tarafından tasarlanan ağaç formundaki akıllı aydınlatma elemanın dallarında solar aydınlatma ampulleri, kök kıs-
mında ise oturma birimleri yer almaktadır. Doğadaki formları günümüz teknolojisi ile birleştiren Vtree yeni nesil birçok akıllı
aydınlatma elemanı gibi oturma, ücretsiz wifi, akıllı cihazlar için şarj imkanı sunan usb çıkışları, bilgilendirici lcd ekranlar, reklam
panelleri gibi birçok fonksiyonu kullanıcısına sunmaktadır (Şekil 8). Vtree üzerinde bulunan güneş panellerinden elde ettiği 
enerjiyi kimyasal enerjiye çevirmekte, aydınlatma ve diğer fonksiyonlar için kullanmaktadır (The Solar Vtree, 2015). 
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Şekil 5.  CityLight (Citylight)    Şekil 6. Akıllı Kutuplar  (Url 1) 
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4.5. Duyarlı Kent Mobilyaları 
Duyarlı kent mobilyaları, farklı sebeplerle hareket güçlüğü yaşayan kişiler, yaşlılar ve engelliler için sokakların daha güvenli 
olmasını sağlamak için dijital teknolojiyi kullanır. Cep telefonu, tablet, akıllı saat gibi dijital cihazlar aracılığıyla daha parlak sokak
aydınlatmaları, sesli bilgilendirmeler, kullanılacak güzergah ve trafik ışıklarında karşıdan karşıya geçmek için daha fazla zaman
gibi bireylerin ihtiyaçlarına en uygun şekilde akıllı kent mobilyalarının adaptasyonunu sağlamaktadır (Respnsive Street Furniture,
2015). 

5. AKILLI VE EKOLOJİK ÜST ÖRTÜ ELEMANLARI VE DURAKLAR 
Kentsel toplu taşımanın önem arz ettiği günümüzde otobüs/metrobüs vb. durakları tasarlanırken odaklanılması gereken 
hedefler; estetik ve konforlu bir bekleme ortamı yaratmak, kentsel mekanı maksimum potansiyelde kullanabilmek, kentsel
estetik ve imaja katkı sağlamak şeklinde sıralanabilir.  

Akıllı durak sistemi, raylı sistem (tren, tramvay, vb.) ve karayollarında (otobüs, metrobüs, trolleybüs vb.) araçlarla duraklar
arasında kurulan akıllı bir otomasyon sistemidir. Günümüz şehir hayatının ve sıfır karbon şehirlerin vazgeçilmez bir parçası olan
çevreci araçlardan oluşan toplu taşıma sisteminde kullanılan akıllı duraklar; bekleme esnasında geçirilen zamanı daha keyifli
hale getirmeyi amaçlamamaktadır. Akıllı durak sistemlerinde farklı tasarımlar olmakla beraber genelde; bekleme fonksiyonu
dışında dijital ekranlar aracılığıyla otobüs saatleri, hava durumu, haberler, turistik bilgiler ve kentsel verileri alma imkanı, wifi
hizmetleri, usb sarj noktaları, elektrikli araçlar ve bisikletler için şarj imkanı, kütüphane gibi farklı fonksiyonlar mevcuttur. Akıllı
otobüs duraklarının çatılarında enerji elde etmeye yarayan güneş panelleri, yağmur suyu depolayan sistemler veya küçük
bahçeler yer almaktadır.

5.1. Osmose 
Metalco firması tarafından tasarlanan Osmose isimli akıllı durak farklı fonksiyonları bir arada bulunduran akıllı bir kent 
mobilyasıdır (Şekil 9). Üç ana bölümden oluşan akıllı durağın sol kısmında sabit bir şehir haritasının ve bilet alınabilen bir kioskun
bulunduğu bölüm, orta kısmında oturma birimleri, interaktif şehir haritası, otobüs bilgi ekranları bulunmaktadır. Sağ kısımda
ise küçük bir kitaplık ve okuma köşesi, akıllı cihazlar ve elektrikli bisikletler için şarj istasyonu bölümleriyle kent yaşamında
birçok hizmeti sunan kompakt bir kent mobilyası olarak hizmet vermektedir (Designboom, 2012). 

5.2. OMS Akıllı Durak 
OMS firması tarafından tasarlanan akıllı otobüs durağı çok işlevli kamusal alan sağlamanın yanı sıra kullanıcılar için yeni hizmet-
lerin seviyesini ve erişilebilirliğini arttırır. Akıllı durak; entegre ödeme cihazları ile toplu taşıma biletlerinin satışı, bisikletlerin 
kilitlenmesi, yiyecek ve içecek satışı, hava kalitesi ve gürültü seviyelerinin izlenmesi, güvenlik kamerası, ısıtmalı banklar ve
koltuklar, wifi hizmeti, akıllı kiosk aracığıyla reklam alanı ve çeşitli bilgilerin erişilebilirliği gibi birçok entegre işlev sunmaktadır
(Şekil 10). Stereo hoparlörler aracılığıyla görme engelli vatandaşların gerekli bilgilere kolay erişim imkanı sunulmaktadır. Bunun
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dışında tüm bilgi ve hizmetlere çocuklar ve engelliler kolaylıkla erişim sağlamaktadır. Durakta yer alan akıllı kiosk ise şehir ve
turistik bilgilere, toplu taşıma çizelgesine, okul, hastane vb. kamu hizmetleri bilgilerine erişimi sağlamaktadır. Akıllı durak uzaktan
yönetilebilmekte ve belediyeler için veri toplama ve analiz gibi işlevlerde sunmaktadır (IoT Systems). 

5.3. BeeStop 
BeeStop isimli otobüs duraklarında, bölgenin çeşitli kuş türleri ve arılar için ev ve yiyecek sağlayacak olan ve onları şehre dön-
meye davet eden sedum bitkilerinden oluşan yeşil çatı sistemi bulunmaktadır.  Yeşil çatı kuşları ve arıları çekmekte, durağa ısı
izolasyonu sağlamakta, havadaki ince tozları yakalayarak hava kalitesini arttırmakta, yağmur suyunu depolamakta ve şehrin
biyoçeşitliliğine katkı sağlamaktadır. Yeşil çatıda yer alan sedum bitkileri çok az su ve bakıma gereksinim duymakta ve tozlaşmayı
teşvik etmektedir (Şekil 11). Otobüs duraklarının hepsinde enerji tasarruflu led aydınlatmalar ve bambu tezgahları yer almak-
tadır. Durakta yer alan yeşil çatı otobüs bekleme esnasında kullanıcıların kuş sesleri ve çiçek kokuları arasında hoş vakit
geçirmesini ve çevre bilincinin oluşmasına katkı sağlamaktadır (Sasha, 2019). 

5.4. Digital Break 
Mathieu Lehanneur tarafından tasarlanan Digital Break isimli akıllı kent mobilyası yeşil çatılı bir wifi noktasıdır. Yeni kentsel 
mobilya ağaç gövdelerinin üzerine yerleştirilen yeşil çatı, ücretsiz wifi hizmetinin dışında, büyük digital ekranı sayesinde şehir
hizmetlerine, haritalarına, turistik bilgilere ve haberlere erişim, elektronik cihazlar için şarj imkanı sunmaktadır (Şekil 12). Beton
ve ahşap malzemenin bir arada kullanıldığı tasarımda döner oturma elemanları, masalar ve gece kullanımı için led aydınlatmalar
yer almaktadır (Lehanneur, 2015). 
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Şekil 9. Osmose (Designboom, 2012)  Şekil 10. Oms Akıllı Durak (IoT Systems) 

Şekil 11. BeeStop (Sasha, 2019)    Şekil 12. Digital Break (Lehanneur, 2015) 
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6. AKILLI VE EKOLOJİK ARAÇ PAYLAŞIM VE PARK SİSTEMLERİ 
Akıllı araç paylaşım sistemi; kullan-bırak elektrikli bisiklet ve araba kiralama hizmeti sunan, teknolojik veri tabanı ile destek-
lenerek bisiklet taşıma ve kiralama yapılan aracı aldığın noktaya geri bırakma zorunluluğunu ortadan kaldıran ve kentteki ulaşım
ağına entegre olabilen yeni nesil bir sistemdir.  Bu sistemde akıllı telefonlara indirilen uygulamalar aracılığıyla araç veya bisiklet
kiralanacak istasyonun müsaitlik durumu ve teslim edilecek istasyondaki park uygunluk durumu bilgisi alınabilmektedir. 

Akıllı park ve şarj istasyonları güneş enerji panelleri ile tüm elektrikli araçlar için farklı hızlarda şarj imkanı sağlamaktadır. Bu
şarj istasyonları kentteki çeşitli kamusal alanlarda, caddelerde avm parklarında, benzin istasyonlarında vb. yer almaktadır. Bu
istasyonların dışında caddelerdeki sokak lambaları da teknolojinin yardımıyla elektrikli araç şarj noktalarına dönüştürülebilmek-
tedir. 

6.1. Park In Green 
Menthol Architecture firması tarafından tasarlanan Park In Green ekolojik bir bisiklet parkıdır. Park In Green estetik bir bisiklet
parkı olmasının dışında, yeşil duvarları, oturma birimleri, reklam panoları ve interaktif bisiklet portalından oluşan bisiklet
kiralama sistemidir (Şekil 13). Her park yeri bisiklet kullanıcılarına özel olarak tasarlanmış interaktif portala bağlanmakta, 
kullanıcılar bu portalda hesap oluşturabilmekte, yolculuklarını kaydedebilmekte ve diğer kullanıcılar ile bisiklet rotaları, tehlikeli
yerler vb. hakkında bilgi alışverişinde bulunabilmektedir (Parkin Green, 2011). 

6.2. Eco-Cycle 
Eco-Cycle Giken Seisakusho firması tarafından tasarlanan bir yeraltı bisiklet park sistemidir. Düğmeye basınca harekete geçen
bir sistem yardımıyla 800 kadar bisikletin yer altına park edilmesine olanak sağlamaktadır. EcoCycle bisiklet park sistemi
sayesinde kentte bisiklet park yeri problemi, bisikletlerin ve sepetinde bıraktığınız eşyaların çalınması riski ortadan kalmış 
olmaktadır (Inhabitat, 2015). 
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Şekil 13. Eko-Bisiklet Parkı (Url 2)      Şekil 14. Eco-Cycle Bisiklet Parkı (Inhabitat, 2015) 
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6.3. BlueLA 
BlueLA park hava kirliliğine, park etme sorununa ve aracı alınan noktaya geri götürme zorunluluğuna çözüm olması amacıyla
geliştirilmiş bir elektrikli araba paylaşım sistemidir.  Kent içerisinde farklı noktalarda yer alan istasyonlar elektrikli şarj istasyonuna
sahip ve self servis hizmet veren bir sistemdir (Şekil 14). Elektrikli arabaları, uygun olan araç kiralama istasyonlarında teslim
alma ve istenilen istasyonlara teslim etme imkanı bulunmaktadır. Akıllı telefonlara indirilen uygulamayla arabanın alınacağı 
istasyonun müsaitlik durumu ve teslim edilecek noktadaki park etme uygunluk durumu bilgisi alınabilmektedir (BlueLa). 

7. SONUÇLAR 
Günümüzde yaşanan kontrolsüz nüfus artışı, göçler, çarpık kentleşme, sanayileşme kaynaklı sorunlar giderek artarken; kentsel
yeşil alanların ve doğal kaynakların azalması, çevre kirliliği, küresel ısınma, iklim değişikliği gibi birçok çevre sorunlarına neden
olmaktadır. Bunun sonucunda bölgedeki iklimsel ve ekolojik denge bozularak, kentlerin birçok olumsuzluklar üreten, yaşamın
giderek zorlaştığı yerleşimlere dönüşmesine sebep olmaktadır. Kentlerde ortaya çıkan bu sorunların çözümünde; bilgi ve
teknolojinin gelişimiyle beraber, kentlerin yönetiminde yeni yaklaşımların ve akıllı uygulamaların ortaya çıktığı görülmektedir.
Bu sayede kentler sürdürülebilir, ekolojik, sağlıklı, konforlu ve daha az enerji tüketen yerleşimlere dönüşmektedir.  

Yaşam şekillerinin ve ihtiyaçların değişmesi, teknolojinin insan yaşamındaki önemi, kentlerdeki akıllı uygulamaların belirlen-
mesinde etkili olmaktadır. Bu akıllı kent uygulamalarından biri de kentsel çevreyi oluşturan kent mobilyalarında akıllı ve ekolojik
öğelere ağırlık verilmesidir. Akıllı oturma elamanları, akıllı aydınlatma elemanları, akıllı üst örtü ve akıllı duraklar, akıllı araç 
paylaşım ve park sistemleri, akıllı şarj istasyonları vb. kent yaşamında yer alan yeni nesil akıllı ve ekolojik kent mobilyalarıdır.  

Kamusal alanlarda akıllı ve ekolojik kent mobilyalarına yer verilmesi vatandaşlara ve hükümetlere birçok fayda sağlamaktadır; 

▪ Kentin vizyonuna ve imajına katkı, 
▪Günümüz ihtiyaçlarına cevap veren tasarımlar sayesinde kamusal alanlarda konforlu ve kaliteli zaman geçirme olanağı, 
▪ Bilgi ve iletişim teknolojileri sayesinde çok fonksiyonlu kullanım imkanı, 
▪ IoT teknolojisi sayesinde etkileşimli engelli dostu kullanım (duyarlı kent mobilyaları), 
▪ Kentin sürdürülebilirliğine katkı (yağmur suyu depolama, kendi enerjisini üretebilme, havayı temizleme vb.), 
▪Güneş ve rüzgar enerjisi gibi yenilenebilir enerji kullanımı, 
▪ Yeni nesil teknoloji sayesinde düşük enerji kullanımı ve enerji tasarrufu, 
▪Güneş enerjisi ile çalışan ücretsiz elektronik cihaz şarj imkanı, 
▪Wifi hizmeti, 
▪Dijital ekranlar aracılığı ile toplu taşıma vb. kent hizmetleri hakkında güncel bilgiler, 
▪ CCTV kameralar (güvenlik kameraları) sayesinde daha güvenilir ve rahat ortamlar,  
▪ Kamu hizmetlerini geliştirebilmek için data (trafik, hava kirliliği, gürültü vb.) toplama, 
▪Geleneksel reklamcılık anlayışına farklı bir yaklaşım, 
▪ Çok fonksiyonlu kullanımlar sayesinde kent içinde optimum sayıda kent mobilyası kullanımı, 
▪ Altyapıdan bağımsız olma ve kolay kurulum imkanı, 
▪ Vandalizm, dış hava şartlarına daha dayanıklı materyaller ve daha bakım gereksinimi az modüler ve birbiriyle entegre 
ürün tasarımları. 

Dünya genelinde akıllı ve ekolojik kent mobilyalarının kullanımı son yıllarda giderek daha yaygın hale gelmekte ve birçok yenilikçi
uygulama kullanılmaktadır. Ülkemizde ise kamusal alanların tasarımında kullanılan kent mobilyalarının genel olarak hala klasik
anlayışla tasarlandığı gözlemlenmektedir. Akıllı ve ekolojik kent mobilyaları kamusal alanlarda nadiren yer almaktadır. Kamusal
alanlarda akıllı ve ekolojik kent mobilyalarının kullanımının yaygınlaştırılmasıyla; kentin genel vizyonuna katkı, çağın 
gereksinimlerine uygunluk, kamusal alan konforu, kullanıcı memnuniyeti, enerji verimliliği, maliyetlerde azalma gibi birçok
olumlu etkisi olacaktır.

05 - 06 Şubat 2020 İstanbul Kongre Merkezi 291

      

  iSTANBULTANBUL

     

  L YEŞiL ALANLAR ÇALI

     

  IŞTAYITAYI

     

  

     

  

     

  

k24-282-293:bu-kitap-25.3x19.6  18.06.2020  15:11  Page 10



KAYNAKLAR
Aksu, V. Ö., 2010. Kent Mobilyaları Tasarımında Özgün Yaklaşımlar, İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi, Cilt. 2, 
Sayı. 6:372-386. 

Bluela, nd. https://www.bluela.com/about-bluela adresinden alınmıştır (18.01.2020). 

Carr, S., Francıs, M., Rivlin, L.G., Stone, A.M., 1992. Public Space, Cambridge University Press, Cambridge. 

Citylight, nd. https://www.greendotawards.com/submit/upload/2007/large/3-39311_CITYLIGHT-ZHONGRENZHANg.
pdf adresinden alınmıştır (17.01.2020) 

Connectable Cafe, nd. http://www.manloveengineering.com/projects/connectable-solar-tablecharging-station-cafe-
prototype-project.html adresinden alınmıştır (17.01.2020) 

Demir, B., 2018. Kamusal Mekanların Akıllı Kent Mobilyaları Kullanılarak Düzenlenmesi 

Üzerine Bir Öneri: Maltepe Dolgu Alanı Orhangazi Şehir Parkı Örneği, Yüksek Lisans Tezi, 
İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018. 

Designboom, 2012. https://www.designboom.com/design/osmose-a-public-transit-station-bymetalco/ adresinden alınmıştır
(17.01.2020). 

Doğan, C., 2015. Çağdaş Kent Mobilyası Üzerine Bir İnceleme Örnekler ve Değerlendirmeler, Mimar.İst Dergisi, 
Cilt. 15, Sayı. 54: 47-59. 

Gehl, J., 1996. Life Between Buildings: Using Public Space, Arkitektens Forlag, Copenhagen. 

Greencity Solutions, nd. https://greencitysolutions.de/en/benefits/#section2 adresinden alınmıştır. (17.01.2020) 

Hacıhasanoğlu, I., 1991. Kent Mobilyaları, Teknografik Matbaacılık, İstanbul. 

Harris, C.W., Dines, N.T., 1998. Time-Saver Standards For Landscape Architecture: Design and Construction Data, 
Mc Graw Hill Publishing Company, New York. 

Inhabitat, 2010. https://inhabitat.com/turbine-light-powers-highway-lights-with-wind/ adresinden alınmıştır (17.01.2020). 

Inhabitat, 2015. https://inhabitat.com/tokyos-eco-cycle-park-is-a-state-of-the-art-undergroundbicycle-elevator/ 
adresinden alınmıştır (18.01.2020). 

Iot Systems, nd. http://iotsys.io/product-category/infrastructure/ adresinden alınmıştır (17.01.2020). 

Kurtoğlu, A., Dilik, T., 2016. Mobilya ve Ahşap Konstrüksiyonları Ders Notu, (Basılmamış), İÜ., 
Orman Fakültesi, Orman Endüstri Mühendisliği. Bölümü, İstanbul. 

Lehanneur, M., 2015. Escale Numérique http://www.mathieulehanneur.fr/project/escalenumerique-174 adresinden alınmıştır
(18.01.2020). 

Najafidashtape, A., 2018. Ulaşım Aktarma Merkezlerinde Akıllı Kent Mobilyaları. Mimarlık ve Yaşam Dergisi, 
Cilt.3, Sayı. 1:63-74.  

Parkin Green, 2011. http://www.menthol.pl/pl/pl_100_bikepark.php adresinden alınmıştır (18.01.2020). 

05 - 06 Şubat 2020 İstanbul Kongre Merkezi292

      

 iSTANBULTANBUL SENiN

     

 

     

 

     

 

k24-282-293:bu-kitap-25.3x19.6  18.06.2020  15:11  Page 11



Responsive Street Funiture, 2015. http://www.rossatkin.com/ wp/?portfolio=responsive-streetfurniture adresinden alınmıştır
(17.01.2020). 

Sasha, B., 2019. Dutch city transforms over 300 bus stops into 'bee stops' https://www.lonelyplanet.com/articles/utrecht-bee-
stops adresinden alınmıştır (17.01.2020). 

Steora, nd. https://www.include.eu/steora/ adresinden alınmıştır (17.01.2020).

Strawberrye, nd. https://strawberrye.com/product.html adresinden alınmıştır (17.01.2020).

Şatır, S., 2001. Kent Mobilyaları Kavramı ve İstanbul’daki Kent Mobilyalarının İrdelenmesi, I. Uluslararası Kent Mobilyaları 
Sempozyumu, İstanbul, 9-11 Mayıs 2001. s.183-185. 

The Solar Vtree, 2015. https://www.vtree.solar/ adresinden alınmıştır (17.01.2020).

Unesco, 2017. Inclusion Through Access to Public Space, http://www.unesco.org/new/en/social-and-human-
sciences/themes/urbandevelopment/migrants-inclusion-in-cities/good-practices/inclusion-through-access-to-publicspace
adresinden alınmıştır (15.01.2020) 

Url 1 http://purplesoil.com/smart-pole.php adresinden alınmıştır (17.01.2020) 

Uzgören, G., Erdönmez, M. E., 2017. Kamusal Açık Alanlarda Mekan Kalitesi ve Kentsel 

Mekan Aktiviteleri İlişkisi Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme, Megaron Dergisi, Cilt. 12, Sayı. 1: 41-56. 

Yıldırım, E., 2004. İstanbul’da Kent Mobilyalarının Değerlendirilmesi “Sultanahmet Meydanı Örneği”. İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü
Yüksek Lisans Tezi, İstanbul. 

Yıldızcı, A., 2001. Kent Mobilyaları Kavramı ve İstanbul’daki Kent Mobilyalarının İrdelenmesi, I. Uluslararası Kent Mobilyaları
Sempozyumu, İstanbul, 9-11 Mayıs. s. 29-34. 

Whyte, W. H., 2000. The Social Life Of Small Urban Spaces, Common Ground? Readings and Reflections on Public Space, Ed.:
A.M. Orum and Z.P. Neal (editors), Routledge, New York. 

05 - 06 Şubat 2020 İstanbul Kongre Merkezi 293

      

  iSTANBULTANBUL

     

  L YEŞiL ALANLAR ÇALI

     

  IŞTAYITAYI

     

  

     

  

     

  

k24-282-293:bu-kitap-25.3x19.6  18.06.2020  15:11  Page 12



Özet
Çocukluk dönemi bir insanın yetişkin yaşlardaki kişilik ve zihinsel yeteneklerin gelişmesinin temelinin atıldığı dönemdir. Bu
yeteneklerin gelişmesindeki en önemli gereksinim ise kendilerini özgürce ifade ettikleri oyun kavramı ve çocuk oyun alanlarıdır.
Çocuk oyun alanları kentsel yeşil alan planlamasında önemli bir yeri olan yeşil alan sisteminin bir parçasını oluşturmaktadır ve
çocukların kent merkezlerinde, gittikçe betonlaşan bina yığınları arasındaki yaşantılarından ve gerçek yaşamdan izole edilmiş
ve sınırlandırılmış, yetişkinler tarafından belirlenen bir takım kriterler doğrultusunda tasarlanan çocuk oyun alanlarından az da
olsa uzaklaştıracak ve rahatlatacak mekânlara ve mekânsal organizasyonlara ihtiyaç duyulmaktadır. 
Günümüzde birçok ülkede kentsel mekânların çocuklar için önemi fark edilerek çocuklar için daha yaşanılır kılınması için farklı
isimler altında bir takım düzenlemelere gidilmektedir. Bu alternatif fikirlerden birisi de çocukların kent yaşamının her alanında
aktif olarak oynayabileceği ve düzenleyebileceği pop-up (portatif) oyun alanları kavramıdır. 
Pop-up oyun alanları; çocuğun kentsel mekânda fiziksel çevresini oluşturan konut yakın çevresi, sokak, ulaşım alanları, alışveriş
alanları ve parklar başta olmak üzere tüm kamusal mekânların çocukların gereksinim, istek ve arzularına cevap veren ve oyun
eylemine olanak sağlayan alternatif ve değişken olarak kent içinde ortaya çıkan oyun alanlarıdır. Bu alanlar, bir günlük özel bir
etkinlik için taşınabilir oyun alanlarından belirli bir konumdaki yarı kalıcı bir oyun kurulumuna kadar uzun süreli alanlar olabilir.
Geçici, sürekli değişen ve sürekli hareket halinde veya düzenli olarak planlanan yer ve saatlerde gerçekleşebilir. Pop-up oyun
fikirleri kaldırımda veya sokak köşesinde bağımsız bir oyun kurulumunun yapılması, mevcut bir parka- özellikle oyun alanları
olmayanlara- oyun getirilmesi, alışveriş merkezi veya kamusal alan gibi popüler bir yere oyun fırsatları getirilmesi, gerektiğinde
çeşitli etkinlikler ve konumlar arasında taşınacak bir nakliye konteynerine oyun tesisatı yerleştirmek gibi fikirleri içermektedir.
Bu araştırmada pop-up oyun alanı kavramı tanımlanarak; bu alanlar için tasarım stratejileri ortaya konulacaktır. Ayrıca portatif
oyun alanı alternatifleri ve tasarım detayları yurtdışı ve yurtiçi uygulama örnekleri üzerinden değerlendirilecektir.

Anahtar Kelimeler: Pop-up Çocuk Oyun Alanı, Çocuk Dostu Kent, Kent Mobilyaları, Kentsel Tasarım, Peyzaj Mimarlığı

POP-UP CHILDREN PLAY AREAS IN URBAN DESIGN
Abstract
Children's playgrounds form part of the green space system, which plays an important role in urban green space planning.
There should be areas where children meet with nature in the urban environment shaped by children's playgrounds, roads
and structures, where they can exercise, learn and play their creativity while improving their physical and mental and 
physiological structure. Nowadays in many countries around the World, it can be seen that a number of arrangements are
being made under different names in order to make urban spaces more viable for children by recognizing the importance of
urban spaces for children, One of these alternative ideas is the concept of pop-up playgrounds where children can actively
play and organize in every aspect of urban life.
Pop-up playgrounds can be long-term playgrounds, from portable playgrounds for a one-day special event to a semi-permanent
play set-up in a particular location. It can take place temporarily, continuously changing and constantly on the move or at 
regularly scheduled locations and times. Portable and pop-up gaming ideas include the existence of an independent play 
installation on the sidewalk or street corner, the introduction of an existing park - especially those without playgrounds - the
establishment of a playground in a popular location, such as a shopping mall or public space, where necessary to move between
events and locations. 
In this research, the concept of pop-up playground is defined and design strategies for these areas will be introduced. In a
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ddition, pop-up playground alternatives and design details will be evaluated through examples from abroad and domestic 
implementations.

Keywords: Pop-up Children Play Area, Child Friendly City, Urban Furniture, Urban Design, Landscape Architecture

1. GİRİŞ
Çocukluk döneminin (0-12 yaş) bireyin bilincinin ve kimliğinin oluşumundaki önemi, gelişim psikolojisi alanında sıkça vurgulan-
maktadır. Gelişim psikolojisinde bugün kabul edilen görüş, gelişimi sağlayan etkenlerin kaynağının kalıtım ve çevre etkenlerinin
birleşimi olduğudur. (Onur, 1995). Bununla birlikte araştırmacıların çoğu, sağlıklı bir gelişim için çevre koşullarının daha etkin
olduğunu belirtmektedirler. Türkiye’de çocuğun mekân dışı alanda ve mekânda temsilini irdeleyen bir yüksek lisans tezinde
(Çukur, 2003), çocukların bedensel, zihinsel ve sosyal gereksinimlerinin yeterince karşılanamadığı, başka bir anlatımla, toplumda
çocuklara yönelik bilinç eksikliği bulunduğu ve bunun kültürel mekan üretimine de yansıdığı ortaya konulmuştur. Çocuğun
sağlıklı gelişimi için, temel yaşamsal gereksinimlerinden biri olan ve varlığını oluşturduğu oyun eylemi; fiziki planlama alanında
ise oyuna yönelik mekânsal düzenlemelerin niteliği önemli olmaktadır. Ayrıca, günümüzde çocuk üzerindeki dış baskıların
yoğunluğu göz önüne alındığında, dış mekândaki oyun alanlarının nicelik ve nitelik açısından değeri, çocuk gelişimin etkilemek-
tedir ve mekânsal düzenlemelerde oyunun değerini artırmak oldukça önemli olmaktadır. Bu nedenle son yıllarda yurtdışında
çocuk parkı tasarımında, çocukların merak ve keşif duygularını göz önünde bulunduran, yaratıcılığın gelişimini sağlayan, çocuk-
ların katılımıyla kurulan daha çok maceraya dönük bir anlayış benimsenmeye başlanmıştır (Tandoğan, 2014).

Genel anlamıyla oyun, “belli bir amaca yönelik olan ya da olmayan kurallı ya da kuralsız gerçekleşebilen, fakat her durumda
çocuğun isteyerek ve hoşlanarak yer aldığı, fiziksel, bilişsel, dil, duygusal ve sosyal gelişiminin temeli olan, gerçek hayatın bir
parçası ve çocuk için en etkin öğrenme sürecidir” diye tanımlanabilir (Çukur, 2009).

Uluğ (2007)’a göre çocuk, oyuncağa sahip olmaktan çok oyun yerine sahip olmalıdır. Bu bağlamda çocuğun oyun çevresi tasarımı,
çocuk psikolojisinin evrensel geçerliliği olan bilimsel gerçeklerine oturmalıdır. Bu doğrultuda öncelikle günümüzdeki çocuk 
oyununun anlamı ve oyuna yönelik mekânsal düzenlemelerin oyunun anılan önemini yansıtıp yansıtmadığın değerlendirilmesi
önemlidir.

Geleneksel mimarimizdeki sokak-konut bütünlüğü ve buradaki mekânsal öğeler, çocuklar için oyun yerleri ve oyun araçları sun-
maktaydı. Günümüz çağdaş mimarisinde sokak ve konutun, ulaşım ve barınma işlevleriyle birbirinden kesin sınırlarla ayrılması
ve iletişim teknolojisinin gelişimi ile oyun eylemi, maalesef iç mekanlara kaymakta ve çocuk oyununun anlamı ve mekanı
değişmektedir. Oyun oynamak, bilgisayar ve PS oyunları oynamakla özdeşleşmiştir (Ergen, 2000).

Günümüzde Batılı yazarların çoğu, çocukluğun yok oluşunun en önemli kanıtı olarak sokak oyunlarının yitirilmesini göstermek-
tedir. Geçmişte dış mekanda, gerçek dünyada oynanan oyunların yerini bugün dört duvar arasına sokulan, sanal, kurumsal,
ticari oyunlar almaktadır. Oyunda insanların yerini nesneler almıştır (Uluğ, 2007).

Sonuçta bütün dünyada çocukların oyun etkinlikleri birbirine benzer hale gelmekte; oyun kültürü (oyun türleri, yerleri, araçları,
anlamı) değişmektedir. Oyun gereksinimi kültürel/yapay mekânlarda karşılanmakta hatta çeşitli kuruluşlar tarafından ücretli
düzenlenen atölye ve etkinliklerle ticarileştirilmektedir.

Mevcut oyun alanı mekânsal düzenlemelerinde görülen sorunlar ise çocuğa yönelik açık-yeşil alan donatımındaki yetersizlik,
yer seçimlerinin ve büyüklüklerinin belirlenmesinde belirli prensipler gözetilmemesi, çoğunlukla parselasyon artığı alanların
çocuk bahçesine dönüştürülmesi, araç/gereç donatımındaki yetersizlik, kontrol ve bakım konularında yetersizlik, genellikle 
fabrika ürünü sabit, standart oyun araç ve gereçlerinden oluşması şeklinde sıralanabilir (Çukur, 2009).
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2. ÇOCUK OYUN ALANLARI TASARIMI
Piaget’nin oyun elemanları konusundaki görüşüne göre, “oyun elemanları tasarımında tasarlanan ürün, gerçek hayattaki hayal
gücünden yararlanarak ortaya çıkan fantezilerdir. Oyun elemanları bazen çok basit formlarda çocukların kolayca algılayabileceği
türden olabileceği gibi, bazen de bir eşyanın tüm özelliklerini içeren karmaşık formlara da sahip olabilir” (Piaget,  2019).

Oyun elemanı çocuğun kolayca algılayabileceği, çocuğa zarar vermeyecek, hayal gücünü geliştirecek özelliklere sahip olmalıdır.
Renklerin ve formların dikkatlice kullanımı çocuğun renk kavramının gelişimi, oyun motivasyonu ve eğitimi açısından önemlidir.
En heyecan verici oyun aracı basit ve kolay anlaşılabilen olanıdır. 

Bir oyun elemanından beklenen özellikler ise çocuğa özgürlüğü tattırmalı, oyun çeşitliliğine sahip olmalı, sosyal etkileşime 
elverişli olmalı, güvenilir olmalı,  koşmak, dönmek, zıplamak gibi hareket çeşitliliği getirmeli, yaratıcılığa olanak sağlamalı,
malzeme olarak çevre dostu ve zehirsiz malzemeler kullanılmalı, değişik yaş gruplarının oyun gereksinimlerini karşılayabilmeli,
iklim koşullarına uygun materyalden yapılmış olmalı, yedek parça ve yeniden temin kolaylığı olmalı, çocuğa bir takım becerileri
kazandırmada, zekâsını geliştirmede ve fiziksel açıdan gelişmelerini sağlayabilecek nitelikte olmalı ve en önemlisi, özürlü çocuk
kullanımına uygun olmalı şeklinde özetlenebilir (Perçin, H. 2000).

3. YENİ BİR YAKLAŞIM OLARAK "PLAY EVERYWHERE” GİRİŞİMİ VE POP-UP OYUN ALANLARI
Oyunun temel özelliklerinin (“içsel olarak güdülenme”, “özgürce seçilme”, “etkin biçimde katılma”) gitgide yitirilmesinden 
duyulan kaygıdan ötürü, son yıllarda dünyada oyun kültürüyle ilişkili çalışmaların önem kazanmaktadır (Çukur, 2009).

Pop-up oyun alanları kavramı Avrupa merkezlidir ve sabit olmayan oyun malzemeleri ile (karton kutular, plastik küpler, kumaş,
bant ve ip gibi) çocukların kendi yönettiği oyunların oluşturulduğu, bir görevlinin gözetmen olarak bulunduğu halka açık ücretsiz
oyun alanlarıdır. Klasik macera oyun alanı modelinin tanıtıcı bir versiyonu olan bu alanlar; her yaştan ve yetenekten insanı
birlikte oynamaya davet ederler ve kontrollü risk ve özgürlük temalarını sunarlar. Bu etkinlikler, önce toplumu alıştırarak ederek
ve gönüllülere pratik yapma şansı vererek daha kalıcı bir macera oyun alanı için organize etmeye başlamanın etkili bir yoludur
(Juster & Leichter-Saxby, 2014).

Pop-up macera oyun alanları yaklaşımları, oyun aracılığıyla herhangi bir ortamı iyileştirmek için kolayca uygulanabilen ve oldukça
davetkâr ve erişilebilir olan bir sosyal yardım şeklidir. Okullar, öğretmen okulları, çocuk müzeleri, sanat müzeleri ve toplumsal
destek organizasyonları gibi çeşitli kuruluşlar için eğitim ve etkinlik destek paketleri sunmaktadır. Bu etkinlikler, birkaç ailenin
bulunduğu bir gruptan 15.000 kişinin yer aldığı büyük topluluklara kadar farklı ölçeklerde kentsel ve kırsal topluluklarda birkaç
saatten tüm güne yayılan zaman dilimlerinde gerçekleştirilmiştir (Pop-up Adventure Play,2020)

Benzer şekilde, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki “play everywhere” girişimi özellikle düşük gelirli topluluklarda yaşayan çocuklar
arasında oyun oynama oranını arttırma, oyun kültürünü ve oyun kavramına yaklaşımı değiştirme ve potansiyeli olan oyun 
fikirlerini test etmek çoğaltmak amacıyla kurulmuştur. “Play everywhere” girişimi, kamusal alanlarda çocuklara yönelik oyun
oynamayı desteklemekte ve çocukların oynama hakkı, insan hakları, vatandaşlık ve katılım gibi konulardaki tartışmalara yeni
bir yaklaşım getirmeyi amaçlamaktadır (Acherman, 2011)

Pop-Up Macera Oyun Alanları, parklar, sokaklar veya alışveriş merkezleri gibi halka açık alanlarda düzenlenen çocuklara yönelik
oyun etkinlikleridir. Bu etkinliklerin üç temel unsuru vardır; oyun, oyun topluluğu ve çevresel sürdürülebilirlik.

Pop-Up alanlar, yetişkinler ve yerel işletmeler tarafından temin edilen karton kutular, bantlar, halatlar, tencere ve tavalar, 
kumaşlar, dallar, yapraklar ve hatta eski bilgisayar klavyeleri gibi pahalı olmayan günlük eşyaların kullanılmasını destekleyici
etkinliklere ev sahipliği yapmaktadırlar. Ayrıca hazır üretilmiş ve çocukların bir araya getirebileceği serbest parçalar ve oyun
kitleri de kullanılabilmektedir. Tüm Pop-up Macera Oyun Alanlarında, çocuklar istedikleri ve istedikleri gibi oynayabilirler. Çocuk-
ların oyunlarına önderlik etmesine izin verilmekte ve yetişkinler sadece çocuklar istediklerinde yardımcı olmak üzere alanda
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gözetmenlik yapmaktadırlar (Pop-up Adventure Play,2020)

Pop-up'ta ortak görüş, deneyerek ve kendi yolunda bir şeyler yaratan çocukların bir araya gelmesidir. Çocukların karton kutularını
gemilere veya kendi özel alanlarına dönüştürdüğünü, yapraklardan veya zincirlerden yemek pişirdiğini izlemek olasıdır. Etkinlikte
elindeki malzemeleri kullanarak tek başına bir oyuna yoğunlaşan bir çocukta yer alabilir. Yaratıcılık, hayal gücü, sosyal beceriler,
bağımsızlık, dayanıklılık ve sağlıklı risk alma üzerinde çalışan bir çocuk grubu da oluşabilir.  Hepsinden iyisi, pop-up oyun alan-
larının her yaştan, ilgi alanından ve yeteneklerden çocuk ve ailelerine açık, kapsayıcı olmasıdır (March,2011)

Çocukların kendi yönettiği oyun alanlarında ne oynanacağı, ne zaman oynanacağı ve hangi kurallarla oynanacağı çocuklar
tarafından belirlenir. Bu tür oyun alanlarının faydaları ise sorunları kendi kendine çözebilmeleri, sağlıklı riskleri nasıl alacaklarını
öğrenmeleri, yaratıcı problem çözme becerilerini geliştirmeleri, başarısızlık duygusu yaşamadan kendi yaratıcı fikirlerini ortaya
koyabilmeleri ve farklı bakış açılarına ve yeteneklere sahip çocuklarla bir arada problem çözebilmeleri şeklinde sıralanmaktadır
(Juster ve Leichter-Saxby, 2014)

İlk pop-up macera oyun alanı 2010 New York'ta düzenlenmiştir ve dünyanın dört bir yanındaki girişimciler tarafından destek-
lenerek yaygınlaşmaya başlamıştır. Bağımsız organizatörler ile şu anda ABD, İngiltere, Avustralya, Kosta Rika, Kolombiya ve
Uganda dâhil olmak üzere dünya çapında bir düzineden fazla ülkede faaliyet göstermektedir ve organizatörler tarafından bu
etkinliklerin topluluklarının sağlıklı iletişim kurmasında, çocukların yaşamlarında ve kendilerinde yaptıkları farklılıkların dikkate
değer hikâyelerini paylaşmaktadırlar. (Wikipedia, 2019).

Pop-up macera oyun alanları savunucuları, çocuk oyununun daha sağlıklı bireyler, aileler ve topluluklar için hem bir işaret hem
de katalizör olduğuna inandıklarını söylemektedirler ve bir kişinin en iyi anıları genellikle en basit olanıdır (çamurlu bir su 
birikintisi, tırmanmak için bir ağaç, arkadaşlarla bir kutu kale) söyleminden yola çıkarak çocuklar ve yetişkinler için bu tür 
deneyimleri yaşamaları için fırsatlar sunmasına yardımcı olmayı hedeflemektedirler (Pop-up Adventure Play, 2020). 

Bunu okullar, mahalleler, müzeler, parklar ve çocukların bulunabileceği başka herhangi bir yer için oyun alanı prensiplerini 
uygulayarak yapmakta ve oyun savunucuları ve çocuk profesyonelleri için eğitim, kaynaklar ve sürekli destek de vermektedirler.
Misyonlarını ise “Küçük başlayın, şimdi başlayın, devam edin. Dünyayı birlikte değiştirelim” şeklinde ifade etmektedirler.

Pop-up oyun alanı prensipleri aşağıdaki şekilde özetlenebilir.

- Pop-up Adventure Oyun Grupları ücretsizdir.
- Katılımcılar alana istedikleri zaman gelip ayrılabilirler.
- Çocuklar ne ve nasıl oynadıkları hakkında kendi seçimlerini yaparlar.
- Her yaştan, cinsiyetten, geçmişten, yeteneklerden ve ilgi alanından insanlar katılabilir.
- Oyun için ilgi çekici fırsatların ve malzemelerin pahalı olması gerekmez. Günlük eşyalar ve geri dönüşüm 

malzemeleri kullanılabilir.
- Pop-up'lar ticari olmayan alanlardır. Etkinlikler ücretsizdir (Playworld,2020).

Mekanın özellikleri ne olmalıdır?
İyi bir oyun alanı planlaması sadece en iyi ekipmanı satın almakla ilgili değildir. Tüm oyun alanını ve kullanıcılarının ihtiyaçlarını
belirlemekle ilgilidir. Dikkate alınması gereken bazı temel mekân özellikleri aşağıda yer almaktadır (playworld.com):

Alanın boyutu ve formu: Seçilen alan hem aktif hem de sessiz oyun alanlarının yanı sıra otopark olanakları sağlayacak kadar
büyük olmalıdır. Nispeten düz ve yeterli drenaja sahip bir alan olması, tesviye ve hazırlık giderlerinden tasarruf sağlayacaktır. 

Altyapı özellikleri: Belirlenen alandaki doğalgaz, su ve elektrik hatları, trafolar dahil olmak üzere altyapı özelliklerinin önceden
belirlenmesi ve işaretlenmesi gerekmektedir.
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Güvenlik ve Denetim: Her yıl, oyun alanlarıyla ilgili kazalar nedeniyle 200.000'den fazla çocuk acil servise gitmektedir. Bu nedenle
aşağıdaki başlıklar dikkate alınmalıdır.

Döşemeler: Oyun alanı yaralanmalarının yüzde yetmiş beşi, uygun olmayan veya bakımsız bir oyun alanı yüzeyindeki 
düşmelerden kaynaklanmaktadır. Ekipmanınızın altında kullandığınız döşeme malzemeleri genel güvenliği, erişilebilirliği ve
oyun alanı deneyimini etkileyebilir.

Zon (Bölge) kullanımı: Oyun alanlarının kullanım ihtiyaçlarını (oyun ekipmanlarının her parçası için gereken açık alan miktarı)
akılda tutarak tasarlanması gerekmektedir. Gözetmenlerin çocukları oyun alanındaki herhangi bir görüş noktasından net bir
şekilde görmelerini sağlamak için oyun alanı boyunca görüş açılarının düşünülmesi gerekmektedir.

Standartlar: Her ekipman TSE güvenlik kurallarına ve uluslararası yönergelere uygun olmalıdır ve belirlenen standartları 
karşılamalıdır.

Risk Yönetimi Bilgilendirme Levhaları: Farklı yaş gruplarının farklı dinlenme yetenekleri ve oyun alanı güvenlik ihtiyaçları vardır.
Herkes için kolaylık sağlamak amacıyla gerekli oyun alanı kuralları ve yaş hedeflerini gösteren bilgilendirme levhalarının 
hazırlanması gerekmektedir.

Düzenli bakım: Düzenli ekipman denetimlerini içeren bir bakım programı ile oyun alanı güvenliğini sağlanmalıdır. Herhangi 
bir garanti kapsamı veya kaza durumunda özellikle önemli olacak tüm denetimlerin ve onarımların kaydı tutulmalıdır.

Erişilebilirlik ve Kapsayıcılık: Yetenek seviyelerinden bağımsız olarak herkes oyun alanında eşit fırsata sahip olmalıdır. Engelliler
için erişilebilirlik yönergelerini anlayarak ve bu oyun alanlarında, çevrelerinde ve içlerinde erişilebilir yollar sağlayarak ve yer
seviyesindeki tüm aktivitelerin erişilebilir hale getirilerek planlanması gerekmektedir.

Kentsel Donatılar: Oyun alanının tüm kullanıcılar için uygun, güvenli ve eğlenceli bir yer haline getiren ekstra güvenlik için 
aydınlatma ve sınırlama elemanları, banklar, piknik masaları, tuvaletler ve güneşin aşırı etkilerini önlemek için gölgeleme 
elemanları gibi ayrıntıların dikkatle belirlenmesi gerekmektedir.

Oyun ekipmanı depolama: Oyun alanı ekipmanının oyun alanı kurulum gününden önce başka bir yerde saklanması gerektiğinde
doğru depolama çözümleri bulunmalıdır.  İdeal olarak, yer temiz ve erişilebilir olmalı ve ekipman parçalarını barındıracak kadar
geniş olmalıdır (Playworld,2020).

4. KAMUSAL ALANLARDA POP-UP OYUN ALANI DENEYİMLERİ
Kamusal alan yaş, cinsiyet, etnik, köken veya sosyo-ekonomik seviyeye bakılmaksızın herkesin kullanımına açık ve erişilebilir
mekânlar olarak tanımlanabilir.  Kentsel tasarımda, kamusal alanlar genel olarak özel mülkler arasında kalan açık mekanlardır.
Kentsel mekanlarda bunlar; kamuya açık meydanlar, caddeler, sokaklar, otoyollar, parklar ve insanların kullanımı için serbestçe
ulaşılabilen diğer mekanlardır (Unesco, 2017).

Kamusal mekanların ulaşılabilir olmaları, insanların çeşitli aktivitelerde bulunmaları, mekanın konforlu ve iyi bir imajının olması
ve sosyal faaliyetleri destekleyen, samimi, insanların birbiriyle buluşarak daha fazla sosyal etkileşimin sağlandığı mekanlar
olması, onları başarılı kılmaktadır. Whyte gibi birçok araştırmacı da kamusal alanların en temel özelliklerinden birini “sosyal
etkileşim ve aktivitelere uygun” olmaları olarak tanımlamıştır (Whyte, 2000).

Fakat oldukça canlı kamusal yaşama sahip New York gibi şehirlerde bile çocuklar yayaların sadece %10’undan azını oluştur-
maktadır ve kamusal alanları aktif olarak kullanamamaktadır (https://kaboom.org/play_everywhere). Bunun nedeni olarak
yüksek kalitede tasarlamış kentsel alanların genelde oyun oynama fırsatından yoksun olması, oyunun ve oyun alanlarının
günlük aktivitelerden izole edilmiş olması, kapalı mekânlarda bulunmanın gün geçtikçe daha cezbedici hale getirilmesi sayılabilir.
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Nerede oyun oynanması gerektiği hakkındaki zihniyeti ve kültürü değiştirmek amacıyla Avrupa ve A.B.D. merkezli “play every-
where” gibi uluslararası girişimler pop-up çocuk oyun alanları ile ilgili başarılı örnekler sunmaktadırlar (Lampert-Abramovitch,
2014).

4.1. Kentsel Tasarımda Oyun Alanları Ağı Oluşturmak İçin Yapılması Gereken Değerlendirmeler ve Öneriler
Bir parka veya oyun alanına kolay erişimi olmayan coğrafi alanları ve nüfus merkezlerini belirlemek için parkların ve oyun alan-
larının kentin geneli ve mahalleler arasındaki genel dağılımının belirlenmesi gerekmektedir. Oyun ağı oluşturmak için aradaki
boşluklara yönelik potansiyeller belirlenmeli ve insanların yaşadıkları veya çok zaman geçirdikleri yerlere daha yakın oyun 
fırsatları sağlanmalıdır (Play Everywhere,2020).

Yoğun trafik ve kullanıma sahip olması muhtemel parkları ve kamusal alanları belirlemeli ve en çok ihtiyaç duyanlara oyun 
getirmek için alanın demografik özellikleri, arazi kullanımları ve kullanıcı dağılımları analiz edilmelidir.

Çocukların ve ailelerin hâlihazırda parkı veya kamusal alanı nasıl kullandıklarını ve nasıl oynadıklarını gözlemlenerek mevcut
olanlar geliştirilmelidir. Çocuklar gayri resmi oyun için belirli alanları benimsemiş olabilirler. Oyun için tasarlanmadığı halde bazı
su özellikleri, topografyadaki değişiklikler, duvarlar ve merdivenler, keşfedilecek heykeller, tırmanacak ağaçlar, ilginç renkler ve
dokular dahil olmak üzere bazı peyzaj elemanları çocuklar için çekici hale getirilebilir (Juster ve Leichter-Saxby, 2014)

Alanın boyutuna bakılmaksızın,  birden çok kullanım ve işlevlere olanak tanıyan esnek ve erişilebilir bir tasarım oluşturulmalıdır.
Dinlenme için sessiz köşeler, yetişkinler için oturma elemanları (daha fazla esneklik için hareketli mobilyalar) ve doğa ile temas
alanı her yaş ve yetenek için çekici hale getirebilir. 

Mevcut oyun alanı bulunan bir parkta yenisi tasarlanırken var olanı tamamlamanın yolları düşünülmeli, çeşitli yaşlar ve yetenek-
ler için oyun fırsatları sunan veya çocukların bedenlerini ve hayal güçlerini farklı şekillerde kullanmalarına yardımcı olabilecek
alanlar yaratılmalıdır.

Anlamlı oyun için çok büyük alanlara ihtiyaç yoktur; Küçük alanlar bile sınırsız ilham ve hayal gücüne ilham verebilir. Bir alandaki
köşeler, yüzeyler ve çıkıntılar bile harikulade ilham kaynağı olabilir (Juster ve Leichter-Saxby, 2014)

Oyun alanı görsel olarak da erişilebilir ve görünür olmalıdır. Mümkünse, bir oyun kurulumunu bir park veya kamusal alanda 
gizlememeli; yoldan geçerken veya çevredeki sokaklardan görünmesi sağlanmalıdır. Gözden uzak olması gerektiğinde, dikkat
çekmek ve çocukları ve aileleri oyun alanına yönlendirmek için eğlenceli işaretler ve yol bulma öğeleri eklenmelidir.

Her yaştan ve yetenekten insanların ilgisini çeken oyun mekânları tasarlanmalıdır. Restoran, kafe, market gibi kullanımların
dışındaki oturma ve toplanma alanları yakınında oyun alanlarının bulunması, çocuklara ve yetişkinlere birbirine yakın ayrı
faaliyetlerde bulunma seçeneği sunarken, güvenlik ve koruma duygusu oluşturan doğal ancak zorlayıcı olmayan bir gözetim
oluşturur (Play Everywhere,2020).

Oyun elemanlarını seçerken iklim verileri ve mevsim dikkate alınmalıdır. Güneşlenme ve gölge ihtiyacı düşünülmeli, gerekirse
gölgeleme elemanlarına yer verilmelidir. Oyun zamanları farklı saatlerde, farklı mevsimlerde ve her türlü hava koşulunda çekici
hale getirilmelidir.

Tüm kullanıcılarına fayda sağlayan yaratıcı oyun alanlarını yaygınlaştırmak için özel sektör ve kuruluşlarla ve özel mülk sahipleriyle
ortaklıklar kurulmalıdır (Play Everywhere,2020).

4.2. Kentsel Tasarımda Pop-up Oyun alanları ve Yerleştirme Örneklerinin Uygulanabileceği Kentsel Kamusal Alanlar
Pop-up oyun alanları ve yerleştirme örneklerinin uygulanabileceği kentsel kamusal alanlar park ve bahçeler, konut alanları,
ticari alanlar, kamu alanları, ulaşım alanları, cadde ve kaldırımlar ve gezici pop-up oyun alternatifleri olarak 7 başlıkta 
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değerlendirilebilir.

Park, Bahçe ve Patikalar
Birçok aile için oynamaya çıkmak "parka gitmek" ile eş anlamlıdır. Ancak tek başına parklar - ya da en azından kapalı bir oyun
alanına sahip geleneksel bir mahalle parkı fikri - oyun açığını kendi başına çözemez ya da her yaş ve yetenek için günlük oyun
ihtiyacını karşılayamaz.

“Her Yerde Oyna” girişimine göre; parklara, açık alanlara ve diğer kamusal alanlara yeni fırsatlar getirilmeli ve gözden kaçan
alanlardaki fırsatlar değerlendirilmelidir. Bugüne kadar çocukların yer almadığı yetersiz kullanımlı ve işlevsiz alanlar eğlenceli
kullanımlar için etkinleştirilmeli ve geri kazanılmalıdır. Bu alanlar büyük ya da küçük, doğal ya da yapılandırılmış,  kamu ya da
özel sektöre ait olabilir. Herkesin yararlanabileceği eğlenceli deneyimler yaratmak için hem kamu hem de özel kuruluşlarla bir-
likte çalışılmalıdır. Son olarak ve en önemlisi, oyun tek bir parktaki tek bir hedef yerine kamusal alan ağı olarak düşünülmelidir
(Lampert-Abramovitch, 2014).

Konut Alanları
Bazı yaratıcı düşüncelerle, oyun eve yakın her yerde bulunabilir. Birçok çocuğun yaşadığı mahallelerde veya toplu konut 
alanlarında kullanılmayan alanlar oyun için farklı fırsatlar sunabilir.  Konut alanları arasındaki ortak alanlar, açık alanlar, patikalar,
az kullanılan bir park alanı veya daha iyi ve eğlenceli oyunlar için kullanılabilecek diğer alanları bulmak kolaydır. Zaten bu alan-
larda oynayan çocuklara farklı oyun modellerinden öğrenme ve yeni oyun alanları inşa etme fırsatları sunulabilir.

Bazı yerleşim alanları oyun alanı olarak kullanılabilecek açık veya ortak alan türlerinden yoksun olabilir veya diğer faktörler
oyun kurulumu engelleyebilir. Bu gibi durumlarda, birden fazla konut alanı sakinlerine hizmet veren ortak oyun alanlarının
oluşturulmasını, bakımını ve işletilmesini denetleyen bir "oyun bölgesi" kurmak gibi seçenekler de düşünülebilir 
(Playground ideas, 2020 )

Ticari Alanlar 
Marketlerden alışveriş merkezleri ve bankalara, bakkallara, kuaförler ve giyim mağazalarına kadar kentsel ticari alanlar genellikle
aileler için gidilmesi gereken zorunlu noktalardır. Bunlar, ebeveynlerin ve bakıcıların günlük yaşamın düzenli işlerini ve işlemlerini
gerçekleştirmek için düzenli olarak ziyaret etmeleri gereken yerlerdir ve çoğu zaman çocukların uzun süre beklemek zorunda
kaldıkları yerlerdir. Bununla birlikte, ticari alanlar günün en sinir bozucu bölümlerini eğlenceli deneyimlere dönüştürmek için
mükemmel fırsatlar da sunabilir. İşletmelerdeki iç mekânlardan çevrelerindeki dış mekânlara kadar, ticari faaliyetlerin meydana
geldiği yerler arasında oyun için yeniden değerlendirilebilecek az kullanılan alanlar bulunmaktadır (Pop-up Adventure Play,
2020). Ticari alanlarda oyun, bireysel bir işletme veya daha büyük bir ticaret bölgesi veya koridor ile ilişkilendirilebilir. İç mekân-
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Şekil 4.1. Kuzey Carolina, A.B.D.’nde Tren Yolu boyunca Rail Trail Müzik alanı yerleştirmesinde çocuklar birlikte müzik yapıyorlar (Play Everywhere,2020).

Şekil 4.2. Richmond, CA'daki yetersiz hizmet alan bir bölgede "yeşil bir sokak" oluşturmak için yerel sanatçılar, kar amacı gütmeyen kuruluşlar 
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larda, ticari alanların çevresinde inşa edilebildiği gibi yakın çevresindeki dış mekânda da ortaya çıkabilir. Ebeveynlerin ve
bakıcıların günlük işleri ve rutinlerini tamamlarken çocukların oyunlarını gözlemleyebilecekleri, izleyebilecekleri hatta oyuna
katılabilecekleri bir yerde gerçekleşmesi ideal olanıdır.

Sivil alanlar/ Kamu Alanları
Ülke genelinde belediyeler ve kamu hizmeti sağlayıcıları vatandaşlar ile aralarındaki bağlantıları güçlendirmek için çeşitli
hizmetler sunmakta ve etkinlikler düzenlemektedirler. Pop-up oyun alanları ve “her yerde oyna” girişimini sivil, kamusal alan-
larda birleştirmek vatandaşlar ve bu kurumlar arasında köprü kurmaya yardımcı olabilir. Bu alanlar, çocuklar ve aileler için sivil
kurumlarla bağ kurma ve aidiyet duygusu hissetmeleri için kolay ve mevcut bir fırsattır. Kentsel alanlarda, coğrafi ve 
sosyoekonomik olarak farlı yerlerden gelen çeşitli aileler hizmetlere ve tesislere erişmek ve işlerin yapılmasını sağlamak için
bir araya gelmektedir. Çocuklar ve aileler için bu alanlarda görünür oyun alanları sağlamak, onların hoş karşılandıklarını, değerli
olduklarını ve kentin önemli bir parçası olduklarını hissettirir (Pop-up Adventure Play, 2020).

Ulaşım/Geçiş Alanları
Çocuklarla toplu taşıma araçlarını kullanmak,  aileler ve bakıcılar için, zorlayıcı ve sinir bozucu olabilir. Toplu taşıma sorunlarının
ve bekleme süresinin ötesinde, ailelerin beklediği ve geçiş yaptığı fiziksel mekanlar- otobüs durakları, demiryolu ve metro 
platformları, yolcu bekleme alanları, transit merkezleri veya terminaller – zorlukları daha da arttırabilmektedir. Göz ardı edilen
bu kamusal alanlar boş duvarlar ve kullanışsız oturma alanları ile doludur, bazen güvensizdir ve bir sonraki otobüs veya tren
gelmeden önce çocuklar için kesinlikle çok az alternatif sunmaktadır.  Ancak, aynı transit alanlar oyun için çeşitli potansiyelleri
vardır ve çocuklar için farklı fırsatlar sunabilir (Playground ideas,2020). 
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Şekil 4.3.a. Louisiana, New Orleans'taki 9. Bölge Pazarı'nın yanındaki alanı kullanan The Urban Conga’nın geliştirdiği, görüntü, ses ve 

dokunuşu araştıran interaktif kurulum

Şekil 4,3.b. İstanbul İstinye Park Alışveriş Merkezindeki geçici oyun alanları

Şekil 4.4.a. Rochester, NY'da bir halk kütüphanesinin girişinde uygulanan termoplastik boya ile oyun ortamı yaratılması

Şekil4.4.b. Berkeley, Kaliforniya'daki Habitat Çocuk Müzesinin 3.600 metrekarelik otoparkının yedi günde 1.700'den 

fazla çocuğun ilgisini çeken dev bir kum havuzuna dönüştürülmesi
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Otobüs hareket noktaları ve otobüs duraklarının çevresindeki alanlardan, metro platform duvarlarına ve transit merkezlerin
bekleme alanlarına kadar, bu tür alanlar dinamik ve ödüllendirici yerlere dönüştürülebilir. Toplu taşımayı kullanırken yol boyunca
oynamak için fırsatlar oluşturulursa, sık sık zahmetli bir yerden bir yere ulaşma ve oraya vardıktan sonra beklemek, hem çocuklar
hem de yetişkinler için neşeli ve anlamlı bir deneyim haline gelebilir.

Ulaşım ve geçiş alanları tek bir geçiş platformuna sahip küçük tesislerden, çeşitli iç mekanlara, işlevlere ve olanaklara sahip
daha büyük ve daha karmaşık geçiş merkezlerine kadar farklılık gösterebilir. Tesise bağlı olarak oyun alternatifleri

• İstasyonlarda ve transit merkezlerde bekleme alanlarında oyun alanlarına yer verilmesi
• Ulaşım istasyonları ve terminallerin duvarlarında, zeminlerinde, platformlarında ve koridorlarında eğlenceli duvar resimleri
çizilmesi
• Duyurular arasında veya platformlar, koridorlar, merdivenler veya yürüyen merdivenler gibi belirli konumlarda ses sistemleri
kullanılarak ortama eğlenceli sesler veya müzik eklenmesi
• İstasyonlarda ve transit merkezlerde bekleme alanlarının oyun oynamak için yapılandırılması
• Ulaşım istasyonları ve terminallerin duvarlarında, zeminlerinde, platformlarında ve koridorlarında eğlenceli duvar resimleri
çizilmesi
• Duyurular arasında veya platformlar, koridorlar, merdivenler veya yürüyen merdivenler gibi belirli konumlarda ses sistemleri
kullanan istasyonlara eğlenceli sesler veya müzik eklenmesi. (Tokyo ve New York gibi şehirlerdeki bazı transit sistemleri, görme
engelliler için navigasyon istasyonlarına kaydedilen kuş seslerini eklemiştir)
• Çeşitli oyun kurulumlarını transit geçiş alanları ve “park et devam et” sistemleri ile ilişkili otopark alanlarının entegre edilmesi
• Geçiş durakları, platformlar ve istasyon çıkışlarının yolunu vurgulamak ve canlandırmak için işaretler, boya ve sanat gibi 
eğlenceli yol bulma öğelerinin yerleştirilmesi şeklinde özetlenebilir (Play Everywhere,2020)

Cadde ve Kaldırımlar
Play Everywhere ve çocuk dostu şehirleri teşvik etmek için yayaların geçiş üstünlüğünü sahiplenmek çok önemlidir. Sokaklar
ve kaldırımlar - ve buna ek olarak, yapı adalarını ikiye bölen yollar, sokaklar ve merdivenler - her gün etkileşimde bulunduğumuz
ve günlük hayattaki işlerimizi yürüttüğümüz ve çocukların yetişkin dünyası ile temasa geçtikleri, yetişkinlerden nasıl kullanacak-
larını öğrendikleri yerlerdir. Sokakları, kaldırımları, mahalle aralarını oyun mekânları olarak geri kazanmak, çocukları topluluk
içinde ön plana çıkarmaktadır. Ayrıca daha geniş topluluğa da kentlerde çocuklarında hakları olduğunu hatırlatmaktadır (Unicef,
2020).

Sokaklar araç trafiği için hizmet etseler de bazı kısımlarını oyun için geri kazanmak için çok sayıda fırsat vardır. Bu konudaki 
alternatifler (Play Everywhere,2020):
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Şekil 4.5.a. Lexington, KY, ana otobüs istasyonunu günde yaklaşık 5.000 vatandaşa hizmet veren sanat, yaratıcı programlama ve 

oyun fırsatlarıyla donatılması (iPlayCO, 2019)

Şekil 4.5.b. Knoxville, TN'deki "Downtown Slides", şehrin Oditoryumu ve Kolezyumu için yapılan otopark alanının yakınında oyun ve egzersiz olanakları 
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• Duvar resimleri ve dekoratif öğeler gibi eğlenceli görsellerle yaya geçitlerini ve kavşakları canlandırılması. Bu sadece oyunu
teşvik etmekle kalmaz, aynı zamanda yaya alanını da vurgular, trafiği yavaşlatır ve çocukların cadde boyunca oyun oynayabile-
cekleri yerleri gösterir.

• Sokakta otopark olarak işgal edilen alanların bazılarının kamusal alanlar olarak yeniden kullanılması

• Otomobiller tarafından kullanılmadıkları uzun süreler boyunca çıkmaz sokakların veya diğer düşük trafikli sokakların sokak
içi oyun alanları olarak yeniden tasarlanması

• Çeşitli oyun fırsatları için geniş, güvenli alanlar oluşturmak amacıyla düzenli olarak planlanan zamanlarda sokakların geçici
kapatılmasıyla (hatta büyük caddeler) oyun sokakları ve festival sokaklarının oluşturulması

• Boyalı duvar resimleri ve oyunlarla kaldırımların yaya geçiş bölgelerinin canlandırılması veya çocuklara kendi tebeşir sanatlarını
yapmaları için yer sağlanması

• Kaldırımlarda yayaların geçişi için ayrılan bölgenin dışında yol ağaçları ve kent mobilyaları için ayrılan alanlara oyun fırsatların
eklenmesi. Bu alanlar genellikle gölge ağaçları içerir ve oturma ve diğer sokak mobilyalarını barındıracak kadar geniş olabilir.

• Bina cephelerinin ve pencerelerinin boyalı veya cepheye yapıştırılmış duvar resimleri, oyunlar ve diğer hareketli unsurlarla
canlandırılması

• Çocukların göz hizasında, belirli rotalarda eğlenceli sokak mobilyalarının yerleştirilmesi 

• Az kullanılan otoyol veya demiryolu üst/alt geçitlerinin oyun alanına dönüştürülmesi. Bu alanlara yaratıcı ve eğlenceli
görünümler katmak onları daha davetkâr hale getirmekle ve mahalleler arasındaki bu “bölücü” alanları toplulukları birleştiren
toplanma yerlerine dönüştürmektedir.

• Sınırlama elemanları, engeller ve bariyerler gibi elemanlara çeşitli oyun aktivitelerinin ve görsellerin entegre edilmesi

• Uzun, yorucu merdivenlerin tırmanışı zahmetli olmaktan ziyade keyifli hale getirmek için sanat ve çeşitli yerleştirmelerle 
canlandırılması (Play Everywhere,2020)
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Şekil 4.6.a. Brezilya’daki trafik ölümlerini azaltmak amacıyla yapılan cadde düzenlemesi

Fotoğraf: WRI (World Resource Institute) 

Şekil 4.6.b. Morgan Hill, CA şehrindeki Camino a Jugar oyun yolu üzerinde oynayan çocuklar 
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Gezici pop-up oyun alternatifleri
Taşınabilir ve pop-up oyun kurulumları, oyunun nasıl ve nerede sağlandığı konusunda alışılagelmişin dışında alternatifler sunabilir.
Hem esnek hem de modüler olan bu oyun alanları belirli bir yere bağlı değildir ve kentin etrafında hareket edebilir. Oyun, kent
içinde farklı zamanlarda farklı yerlere taşınan bir kutuya bile konabilir. Bu esneklik nedeniyle, taşınabilir pop-up oyun, bir 
festivalde veya başka bir özel etkinlikte oyun kurulumu sağlama gibi benzersiz fırsatlar sağlamaktadır. Hareketli ve pop-up oyun
alternatifleri ile, bir oyun kurulumu tasarlanırken ve konumlandırırken tüm çocukların anlamlı ve aktif oyuna erişimi 
sağlanabilmektedir. Mobil oyun kurulumları, çocukları en çok çekecek kalıcı yerlerin seçimini de belirleyebilir 
(Play Everywhere,2020).

Taşınabilir ve pop-up oyun kurulumları, bir günlük özel bir etkinlikten belirli bir konumdaki yarı kalıcı bir oyun kurulumuna kadar
uzun bir süre boyunca yerleştirilebilir. Belirlenmiş yerlerde ve zamanlarda gerçekleşen geçici, sürekli değişen ve sürekli hareket
halinde veya düzenli olarak planlanan etkinlikler olabilirler.

Sosyal medyanın ve gerçek zamanlı bilgi teknolojisinin gücünden yararlanarak, tıpkı gıda kamyonlarının yerlerini günlük olarak
sosyal medya aracılığıyla duyurulması gibi, taşınabilir oyun alanları oyunu "yakınınızdaki bir sokağa" getirmekte ve sosyal ağlar
aracılığıyla nispeten düşük bir maliyetle herkes için erişim fırsatları sunmaktadır (Pop-up Adventure Play,2020).

Ayrıca, istendiğinde ve istenilen yerde ön hazırlık gerekmeden hareketli ve pop-up oyun alanı oluşturmak için, çocukların bir
araya getirebileceği serbest parçalardan oluşan, Imagination Playground ™ veya Uni reading room gibi hazır oyun kitleri de
bulunmaktadır. Şehir parklarında, merkezi iş alanlarında, okul bölgelerinde konumlandırılabilecek daha büyük mobil oyun setleri
oluşturarak pop-up oyun örneklerini çoğaltmak ta mümkün olmaktadır (Street Lab,2020) (Imagination playground, 2020).

5. SONUÇLAR
Çocuk gelişiminde ve sağlıklı bireyler olarak yetişmesinde, tüm çocukların istedikleri zaman ve mekânda oyun oynama 
özgürlüğüne sahip olmaları ve oynayacakları oyunu özgürce seçebilmeleri oldukça önemlidir. Daha fazla çocuğun oyun oynama 
fırsatının ve oyun alanlarına erişiminin olması geleceğimiz için oldukça önemli yatırımlar arasında olmalıdır.
Bir kent tasarımında herkes için oyun oynama fırsatı veren mekânların çeşitliliği, yetişkinler, gençler ve çocukların birlikte olmaları
ve sosyalleşebilmeleri için önemli fırsatlar sunarlar. Kaliteli oyun alanları bireylerin ve toplulukların gelişiminde önemli katkılar
sağlar.

Kentlerde yaşayan tüm özne gruplarına kendilerini “öteki” olarak hissettirmeyen ve ekolojik dengenin korunmasını temel alan
kültürel mekânlar üretmek, yaşanabilir kentleşmenin ön koşuludur. Bunu sağlamak için yeni nesli buna hazırlamak gereklidir.
Bu da sosyalizasyon süreciyle ve özellikle çocukluk döneminde, gereksinimlere uygun çevre koşullarının oluşturulmasıyla 
gerçekleşebilir. Çocuğa ancak varlığını oluşturduğu oyun eylemi üzerinden yaklaşılabileceği için, çocuk-çocuk oyunu-çocuk oyun
mekanları üçlüsü, anılan gerekliliği sağlamadaki araçlar olarak belirginleşmektedir. 
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Şekil 4.7.a. Imagination Playground ™ mobil oyun setlerinin şehir merkezini daha aile dostu hale getirmek için Morgan Hill, CA'daki 
bir parkta kullanılması (Imagination playground, 2020)

Şekil 4.7.b. Corona, Queens ‘de taşınabilir okuma odası (Uni Reading Room) ile etkileşim. Fotoğraf: Leslie Davol (Street Lab,2020)
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Çocukların her yerde oynayabileceği fikrinden yola çıkarak; çocukların kent merkezlerinde, gittikçe betonlaşan bina yığınları
arasındaki yaşantılarından ve gerçek yaşamdan izole edilmiş ve sınırlandırılmış, yetişkinler tarafından belirlenen bir takım 
kriterler doğrultusunda tasarlanan çocuk oyun alanlarından az da olsa uzaklaştıracak ve rahatlatacak mekânlara ve mekânsal
organizasyonlara daha fazla yer verilmelidir.

Çocuğun gelişimini gerçekleştirebilmesi için fiziksel yaşam çevresinin oyun değerini artırmak oldukça önemlidir. Bu oyun 
fırsatlarının oluşturulmasında kalıcı çocuk oyun alanları tasarlanmasının yanı sıra pop-up oyun girişimlerine de yer verilmesi ve
çocukların kentlerimizde daha görünür kılınmasını sağlamak gerekmektedir.
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Özet
Ülkemizde mekânsal planlama süreci içinde doğrudan yer almayan açık ve yeşil alan sistem planlaması son yıllarda 
kentlerimizdeki yaşam konforunun artırılması açısından önem kazanmıştır. Bazı Avrupa ve Kuzey Amerika’daki eyaletlerle
karşılaştırıldığında ülkemizde özellikle son yıllarda daha fazla gündeme geliyor olması belki de ekonominin kentler üzerindeki
etkisinin bir sonucu olarak karşımıza çıkmaktadır. Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisinde öncelikle gerekli olan Fizyolojik ve Güvenlik
İhtiyaçları sonrasında gelen Sosyal İhtiyaçlar, Değer Verilme/Saygınlık İhtiyacı ve Kendini Gerçekleştirme aşamalarının ülkeden
ülkeye birey ve gruplarda farklılık gösterdiği bilinmektedir. Bu durum haliyle kentlerimizde ekonominin ön planda olduğu bir
gelişmeyi ön plana çıkarmaktadır. Temel ihtiyaçların karşılandığı topluluklarda sosyal ihtiyaçlar ve sonrasına doğru bir gelişme
zaman alacaktır.
İnsan ve doğal faktörlerin etkileşiminin bir sonucu olarak tanımlanan peyzaj, farklı ekosistemlerin bir araya gelerek oluşturdukları
bir mozaik olarak ön plana çıkmaktadır. Bu mozaiğin her bir parçasında gerçekleştirilen süreçlerin tanımlanması ve anlaşılması
peyzajın daha iyi yönetilebilmesini sağlamaktadır. Ancak günümüz kentlerine baktığımızda içinde yaşadığımız peyzajın bir parçası
olan farklı ekosistemleri anlamadan, algılamadan alınan kararlar insanın doğa ile etkileşimi azaltmaktadır. Bu durumda bilgi
çağı ya da güncel tanımlamalarla endüstri 4 çağının insanına birazda olsa yaşam konforunu artıracak açık ve yeşil alanların 
sistemli bir planlamasına, genel olarak ise doğal ve kültürel kaynakların sürdürülebilirliğine ihtiyaç bulunmaktadır.  
Ülkemizde hâlihazırda 3194 sayılı imar kanunu ile şekillenen kentlerimiz için mekânsal planlama süreçlerinde mekânsal strateji
planlarından, çevre düzeni planlarına, alt ölçeklerde nazım ve uygulama imar planlarına kadar açık ve yeşil alan plan ve 
uygulamalarının entegrasyonunu hız verilmesi gerekmektedir. Bu sürecin gerçekleştirilmesi bazı uygulamalarda yukarından
aşağıya olabileceği gibi (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekolojik koridorlar kavramı), bazı durumlarda Yerel yönetimlerin aldığı
kararlarla da gerçekleştirilebilecektir. 5216 ve 6360 sayılı kanunlarla ülkemizde 30 ildeki yapılanma beraberinde iller içindeki
kırsal ve kentsel tüm mekanların planlanmasında ekolojik temelli plan kararlarının üretilmesi gerekliliğini oluşturmuştur.
Dolayısıyla kırsal ve kentsel mekânlar arasında konumlanan farklı ekosistemlerin ekomerkezli bir bakış açısıyla yönetimi gereklidir.
Bu durum özellikle üst ölçeklerde kalkınma planlarında alınacak kararlardan, çevre düzeni ve imar planlarında alınacak kararlara
kadar peyzaj planlama yaklaşımlarının entegrasyonu ile olanaklı olacaktır. Zaten bu kapsamda Avrupa konseyinin Avrupa peyzaj
sözleşmesi kapsamındaki  önerisi de peyzaj planlarının ya bağımsız ya da mekânsal planlara entegrasyonu yönündedir.
Bu çalışmada üst ölçekten alt ölçeğe farklı plan kademelerinde peyzaj planlama yaklaşımlarının, mekânsal planlara nasıl 
entegrasyonunun sağlanabileceğine ilişkin bazı öneriler getirilecek. Özellikle İmar planları aşamasında planlara entegre 
edilebilecek bir “Açık ve Yeşil Alan Sistem Planının” genel çerçevesi hakkında ulusal, bölgesel ve yerel stratejilerin geliştirilmesine
yönelik bazı öneriler üzerinde durulacaktır. Son olarak da bu kapsamda oluşturulacak bir yasal düzenlemenin mevcut süreç
içindeki yerine  ilişkin bazı öneriler getirilerek, tartışmaya açılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Açık ve Yeşil Alanlar, peyzaj planlama, ekolojik planlama, yeşil alt yapı, sürdürülebilir kentler

EVALUATION OF OPEN AND GREEN AREA SYSTEM PLANNING IN TERMS OF LEGAL AND ADMINISTRATIVE STRUCTURE

Abstract
Open and green space system planning, which is not directly involved in the spatial planning process in our country, has gained
importance in terms of increasing the comfort of living in our cities in recent years. Compared to some European and North
American states, the fact that it has been on the agenda especially in recent years is perhaps the result of the impact of the
economy on the cities. It is known that Maslow's needs in the hierarchy of needs differ from country to country in individuals
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and groups, as well as the Social Needs, Valuation / Reputation Needs and Self Realization stages that follow Physiological and
Safety Needs. This situation brings to the fore a development in our cities where the economy is a priority. In communities
where basic needs are met, development towards social needs will take time.
The landscape, defined as a result of the interaction of human and natural factors, is a mosaic of different ecosystems coming
together. The identification and understanding of the processes performed in each part of this mosaic enables better 
management of the landscape. However, when we look at today's cities, decisions taken without understanding and 
understanding the different ecosystems that are part of the landscape we live in reduce the interaction of human with nature.
In this case, there is a need for systematic planning of open and green spaces that will improve the living comfort of the 
information age or people of industry 4. In general, sustainability of natural and cultural resources is needed.
In our country, the integration of open and green space plans and applications from spatial strategy plans to environmental
layout plans and sub-scale master and implementation zoning plans should be accelerated for our cities, which are currently
shaped by the zoning law 3194. The implementation of this process may be top-down in some implementations (the concept
of ecological corridors of the Ministry of Environment and Urbanization), and in some cases it may also be realized by decisions
taken by local governments. Laws numbered 5216 and 6360 constituted the necessity of producing ecological based planning
decisions in the planning of all rural and urban spaces within the administrative provinces along with the restructuring in 30
provinces in our country. Therefore, it is necessary to manage different ecosystems located between rural and urban spaces
from an eco-centric point of view. This situation will be possible with the integration of landscape planning approaches especially
from the decisions to be taken in the development plans at upper scales to the decisions to be taken in the environmental
and structure plans. In this context, the European Council's proposal within the scope of the European landscape contraction
is in the direction of the integration of landscape plans into either independent or spatial plans.
In this study, some suggestions on how to integrate landscape planning approaches to spatial plans at different plan levels
from upper scale to lower scale will be introduced. The general framework of an Open and Green Area System Plan that can
be integrated into the plans will be defined especially during the structure plans stage. Some recommendations will be made
for the development of national, regional and local strategies. Finally, some suggestions regarding the place of a legal regulation
to be established within this scope will be opened for discussion.

Key Words: Open and Green Areas, landscape planning, ecological planning, green infrastructure, sustainable cities

1.GİRİŞ
Bugün yürürlükte olan mevzuata göre, il düzeyinde üst ölçekli planlar Kalkınma Ajansları tarafından hazırlanan Bölge Planları;
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan birden çok ili kapsayan Çevre Düzeni Planları;  İl Çevre Düzeni Planları,
Büyükşehir belediyeleri tarafından hazırlanan 1/25.000 ölçekli nazım imar planları olarak sıralanabilir.

Ersoy (2013)’e göre, Ülkemizde mekânsal planlamanın geçmişi Tanzimat ile başlamaktadır,  Bu dönemde mekânsal planlar
semt ya da mahalle ölçeğinde, yani “yerel altı”/mevzii düzeyde hazırlanmaktadır. Cumhuriyetin ilanından sonra1933 onay
tarihli 2290 sayılı Yapı ve Yollar Kanunu ile “yerel” düzeyde planlama yapılması zorunlu hale gelmiştir. 1957 yılında yürürlüğe
giren ve 1972 yılında 1605 sayılı yasa ile güçlendirilen 6785 sayılı İmar Kanunu mekânsal planlama tarihimizin en kapsamlı yasal
belgesidir. 1605 sayılı yasa ile kent bütünü yanı sıra kentin yakın çevresinin/mücavir alanının planlanması sorumluluğu da
belediyelere verilmiş, ayrıca ilgili Bakanlığa da birden fazla belediyeyi ilgilendiren metropoliten imar planlarını yapma yetkisi
verilmiştir. Halen yürürlükte olan 1985 onay tarihli 3194 sayılı İmar Yasası ile planlama alanının kapsamı da daha da genişletilerek
bölge düzeyine çıkartılmıştır. 648-644 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerle Çevre Şehircilik Bakanlığına üst ölçekli mekânsal
strateji planları adıyla ulusal ve bölgesel nitelikte mekânsal planlar hazırlama yetki ve görevi verilmiştir.

5216 sayılı Büyükşehir Kanunu ile büyükşehir sınırlarının il sınırları ile örtüşmesi nedeniyle, Büyükşehir belediyelerine verilen
görev: “Çevre düzeni plânına uygun olmak kaydıyla, büyükşehir belediye ve mücavir alan sınırları içinde 1/5.000 ile 1/25.000
arasındaki her ölçekte nazım imar plânını yapmak, yaptırmak ve onaylayarak uygulamak; büyükşehir içindeki belediyelerin
nazım plâna uygun olarak hazırlayacakları uygulama imar plânlarını, bu plânlarda yapılacak değişiklikleri, parselasyon plânlarını
ve imar ıslah plânlarını aynen veya değiştirerek onaylamak ve uygulanmasını denetlemek; nazım imar plânının yürürlüğe girdiği
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tarihten itibaren bir yıl içinde uygulama imar plânlarını ve parselasyon plânlarını yapmayan ilçe ve ilk kademe belediyelerinin
uygulama imar plânlarını ve parselasyon plânlarını yapmak veya yaptırmak” olarak tanımlanmıştır (Ersoy 2013).

Mekânsal planlama açısından üst ölçekte hazırlanacak stratejik nitelikli planların kapsadıkları alanın geniş olması, bu alan
bütününde birbirinden kopuk, parçacı planların hazırlanmasına engel olması açısından yararlı görülmektedir. Ancak Kalkınma
Ajansları tarafından hazırlanan Bölge Planları ile bu illerde büyükşehir belediyeleri tarafından hazırlanacak il çevre düzeni planları
ve nazım planlar arasından örtüşme/ çakışma çatışmalarını önleyecek yeni bir düzenlemeye gereksinim bulunmaktadır. Yine
aynı kanunla Belde belediyelerinin kapatılması ve planlama yetkisini ilçe belediyelerine aktarılması ile alt ölçekli planların 
hazırlanmasında yerel halkın zaten yetersiz olan katılım olanakları iyice daraltılarak yerellik ilkesi önemli ölçüde zedelediği de 
savunulmaktadır (Ersoy 2013).

Belde (2006)’ye göre, Avrupa’daki ülkelerin önemli bir bölümünde genellikle dörtlü bir planlama kademelenmesi görülmektedir.
Bunlar; ülkesel planlar, bölge planları, yapısal planlar ve yerel planlardır. İngiltere, Fransa, Almanya ve Danimarka’da mekânsal
planlamanın başlaması; bu ülkelerin sanayileşme ve kentleşme sürecine bağlı olarak çok gerilere gitmekte ve 1900’lerin başı
olarak tarihlenmektedir. Bu ülkelerde, planlama kurumsallaşmış ve gelenekselleşmiştir. Bu çerçevede; iki önemli konu ortaya
çıkmaktadır. Bunların ilki, planlamanın tüzel boyutunun anayasal düzeyde ele alınması, ikincisi ise planlamanın bu yasal
çerçevede yerel nitelikler taşıması nedeni ile bir yerel yönetim görevi ve aktivitesi olarak tanımlanmasıdır (Uzun 2015). 
Avrupa’nın çoğu ülkesinde ve Amerika’da kent planlarının oluşturulması ve gelişimlerinde zaman içinde ekolojik altlıkların 
kullanılması gerekliliği ortaya çıkmıştır.

Booth (1984)’a göre (kısa ve uzun dönemli) planlama ekoloji düşünülmeksizin başarılamaz. 19 ve 20. yüzyıllarda, toplumun
önceliklerini ortaya koymada planlamada ekolojik prensiplerin benimsenmesi yavaş olmuştur. Arazi planlama ve yönetiminde
ekolojik kökenli yöntem ve teorilerin varlığı 19 ve 20. yüzyıl içerisinde geliştirilmiştir (Leitao and Ahern 2002). Bu yöntemler,
Peyzaj Planlama, Çevresel Etki Değerlendirmesi, Peyzaj Ekolojisi, Ekosistem Yönetimi, Çevre Sistemlerine Dayalı Kırsal Planlama,
Peyzaj Ekolojisi Planlaması gibi farklı başlıklarda ele alınmaktadır.

Avrupa’nın her yerinde peyzaj çeşitliliğinin ve kalitesinin korunması, planlaması ve yönetimi için kamu otoritelerini yerel, 
bölgesel, ulusal ve uluslararası seviyede peyzajı koruyucu, yönetici, planlayıcı politika ile kural uygulamaya ve kamuyu, kurumları,
yerel ve bölgesel yöneticileri peyzajın önemini ve değerini anlamaya teşvik etmek için hazırlanan, Ülkemizde de 10.06.2003
tarih ve 4881 sayılı Kanun no ile TBMM tarafından onaylanmış ve 27 Temmuz 2003 tarih ve 25181 sayılı Resmi Gazete’de 
yayınlanarak yürürlüğe girmiş olan uluslararası Avrupa Peyzaj Sözleşmesi (APS) ülkemiz için planlamada ekolojinin
düşünülmesinde önemli bir gelişme olmuştur.

Wascher et al., (2005)’e göre, sözleşme; Avrupa içindeki peyzajların yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde korunması,
yönetimi ve planlanması için kamu yetkililerinin politika ve önlemler almasını amaçlamaktadır. Hem ilginç hem de sıradan olan,
insanların yaşam çevrelerinin kalitesini belirleyen tüm peyzajları kapsamaktadır. Sözleşme; katı koruma, koruma-kullanım,
yönetim, geliştirme ve oluşturma gibi çeşitli hareketler gerektiren peyzajların belirli özelliklerine yönelik esnek bir yaklaşım
sunmaktadır (Uzun ve ark.  2012).

Avrupa peyzaj sözleşmesinde peyzaj insanlar tarafından algılandığı şekliyle, özellikleri doğal ve/veya insan aktiviteleri ve 
etkileşimleri sonucu oluşan bir alan olarak tanımlanmıştır. APS’de peyzaj planlama peyzajın değerinin arttırılması, iyileştirilmesi
veya oluşturulması için yapılan ileriye dönük esaslı eylemler olarak tanımlanmıştır.

TS (12706), da peyzaj planlama, peyzaj gelişimi stratejilerinin belirlenmesi, biyotopların analizi ve haritalanması, koruma amaçlı
planların hazırlanması, çevre düzeni planı içindeki peyzajın arazi ve alan kullanımlarının belirlenmesi, imar plan hazırlama
sürecinde açık ve/veya yeşil alan sistemlerinin geliştirilmesi, yaşama ilişkin peyzaj ve estetik kalitesinin değerlendirilmesi, yeşil
kuşak ve yol planlaması, bitkisel perdeleme (rüzgar, kar, gürültü vb.), su-kıyı alanlarının kullanıma açılma kriterlerinin belirlenmesi
ile çevre kirliliğinin önlenmesi, peyzajların onarımı-yenileme ve sağlıklaştırması, doğal çevre ile dinamik bağlantı açısından
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kaynak envanteri,  peyzaj analizi, ekolojik sınıflandırması, peyzajların tanımlanması, uygulama, izleme ve yönetimi hizmetlerini
içermektedir.

Avrupa konseyinin kararları arasında, peyzaj planlamanın ya mekânsal planlama sisteminde ayrı olarak yer alması ya da mevcut
mekânsal planlara entegrasyonu önerilmektedir. Dolayısıyla ülkemiz içinde peyzaj planlama başta olmak üzere onun 
bileşenlerinden olan açık ve yeşil alan sistem planlamasının yasa ve yönetmeliklerde kendisine yer bularak, mekânsal planlama
sistemine entegrasyon süreci devam etmektedir.

Bu çalışmada üst ölçekten alt ölçeğe farklı plan kademelerinde peyzaj planlama yaklaşımlarının, mekânsal planlara nasıl 
entegrasyonunun sağlanabileceğine ilişkin bazı öneriler getirilecek. Özellikle İmar planları aşamasında planlara entegre 
edilebilecek bir “Açık ve Yeşil Alan Sistem Planının” genel çerçevesi hakkında ulusal, bölgesel ve yerel stratejilerini geliştirilmesine
yönelik bazı öneriler üzerinde durulacaktır.

2. MATERYAL VE YÖNTEM
Çalışmanın materyalini mekânsal planlama kapsamında ilgili Bakanlıklar ve kurumlar tarafından yapılmış çalışmalar ve planlarla
birlikte konuyla ilgili yapılmış makale, proje, rapor vb. oluşturmaktadır. Çalışmanın yöntemi 

1. Peyzaj planlamaya ilişkin ülkemizde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen bazı projeler,
2. Mekânsal planlamada peyzaj planlamaya duyulan gereksinimlerle ilgili bölge planları ve çevre düzenleri bazında bazı 
irdelemeler,
3. Peyzaj planlamanın bir alt bileşeni olan açık ve yeşil alan sistem planlamasına ilişkin bazı örnekler ve öneriler,
4. Çalışmanın son bölümünde ise yasa ve yönetmelikler çerçevesinde yapılması gerekenlerle ilgili bazı önerilerin getirilmesi
aşamalardan oluşmaktadır.

3. ARAŞTIRMA BULGULARI
Ndubisi (2002)’ye göre, Peyzaj planlama çalışmalarının başlangıcı Peyzaj Mimarlığı Meslek disiplininin kurucusu olan Frederick
Law Olmsted (1822-1903)’e kadar gitmektedir. Olmsted 1864 de Kaliforniya’daki Yosemite vadisinin planını yapmıştır. Ekolojik
planlamaya hala bir örnek olarak verilen bu vadi planlanmasında Olmsted vadi peyzajının geliştirilmesine yönelik plana ilaveten,
doğal güzellikleri benzer alanların yönetimine ilişkin ulusal stratejilerde oluşturmuştur (Uzun 2015).

Peyzaj planlama yöntemlerine ilişkin en önemli çıkış noktası McHarg (1969) tarafından ortaya konulan planlama yaklaşımıdır.
McHarg envanter de ulaşılabilen tüm bilgilere önem vermiş, dinamik süreçler üzerindeki bilgiler üzerinde durmuş,  özellikle;
iklim, jeoloji, fizyografya, hidroloji, toprak, bitki birlikleri, hayvanlar, alan kullanımlarını haritalamıştır. McHarg (1969)’ın planlama
çalışmalarında farklı haritaları çakıştırma metodu ile bir araya getirmesi ve plan kararlarına ulaşması, özellikle 1970’li yıllardan
sonra Coğrafi Bilgi Sistemleri (Geographical Information System) (GIS) nin gelişmesini ve ilerleyen yıllarda aktif olarak planlamada
kullanılmasının yolunu açmıştır. McHarg ayrıca çalışmalarında ekonomik envanterler ve görsel kriterler üzerinde de durarak
planlamada ekolojik ve ekonomik kriterlerin bütünleştirilmesinde önemli bir rol oynamıştır (Uzun 2015).

BfN (2008)’e göre, peyzaj planlama Almanya’daki peyzaj yönetimi ve doğa koruma çalışmalarında anahtar bir rol oynamaktadır.
Almanya da peyzaj planlama bütün federal eyaletleri içeren “Peyzaj Programı” (Landscape programme), bölge seviyesinde
“Peyzaj Yapısal Planları (Landscape Structure plan) ”, Arazi kullanım öncelikli Peyzaj planları (Landscape plan) ve Açık ve yeşil
alan planları (open space structure plan) olmak üzere 4 aşamada gerçekleştirilmektedir (Uzun 2015)

Ülkemizde mekânsal planlamanın yasal boyutunda en önemli eksiklikler peyzaj planlama ya da peyzaj planlama yaklaşımlarının
yasal ve yönetsel olarak yer almamasıdır. Ülkemizde peyzaj planlamaya ilişkin bugün sayısı 70’lere ulaşan Peyzaj Mimarlığı
bölümlerinde önemli bir alt yapı oluşturulmuştur (Uzun 2015) (çizelge 1).
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3.1.  Peyzaj Planlamaya İlişkin Ülkemizde Tarım Ve Orman Bakanlığı Tarafından Yürütülen Bazı Çalışmalar
Ülkemizde mekânsal planlarla bütünleştirilmiş peyzaj planlama yaklaşımlarına ya da peyzaj planlarına resmi olarak yer 
verilmemektedir. Avrupa Peyzaj Sözleşmesi’ne 2003 yılında taraf olan ve sözleşmenin odak noktası konumunda bulunan Tarım
ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Peyzaj Koruma Şubesi tarafından bir dizi proje yürütülmeye
ve desteklenmeye başlanmıştır. Bu kapsamda en önemli üç projeye aşağıda değinilmiştir.

2008-2010 yılları arasında gerçekleştirilen “Konya ili, Bozkır, Şeydişehir, Ahırlı, Yalıhüyük ilçeleri ve Suğla Gölü Mevki ve yakın
çevresinde Peyzaj Yönetimi, Koruma ve Planlama Projesi”’nin amacı ulusal, bölgesel, yerel ölçekte oluşturulan peyzaj
sınıflandırma yönteminden hareketle, planlama alanına ilişkin peyzaj karakter tiplerinin belirlenmesi, peyzaj fonksiyonlarından
yola çıkılarak, peyzaj ekolojisi temelli bir yaklaşımla sektörel peyzaj politikalarının da tanımlandığı ülkemizdeki ilk resmi peyzaj
planının oluşturulması, peyzaj planının uygulanmasındaki peyzaj yönetiminin ortaya konulmasıdır (Uzun ve ark 2012).
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T.C. İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü
ve T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün Müşteri Kuruluş olarak yer aldığı ve
Ankara Üniversitesi’nin Yürütücü Kuruluş olduğu TÜBİTAK Kamu Araştırmaları Destek Grubu (KAMAG) 1007 Programı tarafından
desteklenen “İl Ölçeğinde Peyzaj Karakter Analizi ve Turizm/Rekreasyon Açısından Değerlendirilmesi” başlıklı proje 2012-2014
yılları arasında Malatya ilinde gerçekleştirilmiştir (Şahin ve ark 2014).

2012-2015 yıllarını içeren “Yeşilırmak Havzası Peyzaj Atlası  (Peyzaj Karakteri, Peyzaj Çeşitliliği ve Biyoçeşitlilik, Peyzaj Kalitesi,
Peyzaj Stratejileri) Projesi”nin amacı; Yeşilırmak Havzası’nda doğal ve kültürel peyzaj envanter temelinde peyzaj karakter değer-
lendirmesinin (peyzaj karakter analizleri,  peyzaj fonksiyon analizi, değişim ve baskı analizleri, görsel peyzaj analizleri) yapılarak
peyzaj karakter tiplerinin ve peyzaj karakter alanlarının, peyzaj çeşitliliği ve biyoçeşitliliğin belirlendiği ve peyzaj kalite haritasının
çıkarıldığı “Yeşilırmak Havzası Peyzaj Atlası"nın hazırlanması ve peyzaj koruma/gelişim stratejilerinin belirlenerek sektörel peyzaj
rehberlerinin oluşturulmasıdır (Uzun ve ark 2015).

Yeşilırmak Havzası Peyzaj Atlası projesinin devamı olarak, Büyük Menderes Peyzaj Atlası Projesi 2018-2021 tarihleri arasında
devam etmektedir.

Bu projelerin tamamı incelendiğinde mekândaki süreçler irdelenerek, ekosistemlerin işleyişlerinin değerlendirildiği, peyzajın
yapı, fonksiyon ve değişimin karar süreçlerine aktarıldığı çalışmalar olduğu görülmektedir.  

3.2. Mekansal Planlamada Peyzaj Planlamaya Duyulan Gereksinimlerle İlgili Bölge Planları Ve Çevre Düzenleri Bazında 
Bazı İrdelemeler
Ülkemizde mekânsal planlamada il düzeyinde üst ölçekli planlardan olan ve Kalkınma Ajansları tarafından hazırlanmakta olan
Bölge Planları Şenik ve Uzun (2015) tarafından 2015 yılında irdelenmiştir.

Şenik ve Uzun (2015), 26 kalkınma ajansı bölgesinde  yapılan 2014-2023 yıllarını kapsayan güncel bölge planlarının bir irdelemesi
yaptıkları çalışmalarında, bölge planlarının içerisindeki temel konu başlıklarına, bölge planları kapsamında hazırlanan ve bölge
planlarına altlık oluşturan çevresel hassasiyetlerin kısmen de olsa ortaya konduğu diğer çalışmalara yer verilmişlerdir. En son
olarak da bölge planlarında hem doğal hem de kültürel kaynaklara ilişkin ortak olarak ortaya konulan hedef ve stratejilerin
kapsamları bakımından dayandığı çalışmaların değerlendirilmeleri yapılarak, bölge planında çevresel hassasiyete ilişkin herhangi
bir süreç analizi yapılmadan ulaşılan hedef ve stratejiler ayrı, doğal ve kültürel kaynakların etkileşimlerinin, süreç analizleri vb.
çalışmalara kısmen dayandırıldığı hedef ve stratejilerin yer aldığı bölge planları ayrı olarak değerlendirmişlerdir.

Buna göre, yalnızca 6 kalkınma ajansının kısmen de olsa “Bölge Planları Kapsamında Çevresel Hassasiyetlerle İlgili Yapılan Çalış-
malar”da bölge planlarına bazı ekolojik verileri sağlayacak altlıkları/raporları değerlendirme kapsamına alarak bölge planlama
çalışmalarını gerçekleştirdiği görülmüştür. Bunlar; (Şenik ve Uzun 2015).

►Mevlana Kalkınma Ajansı TR52 Bölge Planı (Konya, Karaman)
►Orta Anadolu Kalkınma Ajansı TR72 Bölge Planı (Kayseri, Sivas, Yozgat)
► Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı TR81 Bölge Planı (Zonguldak, Karabük, Bartın)
►Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı TR83 Bölge Planı (Amasya, Çorum, Tokat, Samsun)
►Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı TR90 Bölge Planı (Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane)
►Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı TRB2 Bölge Planı (Van, Muş, Bitlis, Hakkari)

Ancak bu planlarda “Plandaki Temel Konu Başlıkları” kısmında “sürdürülebilir çevre, yeşil büyüme, sağlıklı ve dengeli bir çevre,
yeşil doğa ve yaşanabilir mekanlar” gibi konu başlıklarına yer verilse de hiçbir kalkınma ajansı, bölge planlarının hem mevcut
durumunun değerlendirilmesi kısmında, hem de buna yönelik hedef ve stratejilerde ilgili konu başlıklarına yönelik olarak peyzaj
planlamanın ön gördüğü gibi kapsamlı analizlerin yapıldığı bir çalışma ortaya koyamamıştır. Bu nedenle bölgelerin ekolojik
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sürdürülebilirliğine yönelik öneriler yüzeysel bir biçimde geliştirilmiştir (Şenik ve Uzun 2015).

Aynı şekilde Çevre ve Şehircilik Bakanlığının web sayfasında yer alan Çevre Düzeni planları da irdelendiğinde, Çevre konusundaki
hassasiyetlere ilgili yönetmelikler çerçevesinde gerekli olduğu kadar yer verildiği saptamasıdır. 

Bazı Çevre düzeni planlarında özelikle eğim doğal bir eşik olarak kullanılmıştır. Çoğu çalışmada ise orman sınırlarının bulunduğu
yerler, taşkın alanları, korunan alan sınırları vb. hali hazırda devlet kurumları tarafından belirlenen harita ve raporların doğal ve
yasal eşikler olarak kullanıldığı görülmüştür. Ancak peyzaj planlama yaklaşım ve yöntemlerinde olduğu gibi peyzajın yapı,
fonksiyonuna yönelik analizlerin, ekosistemlerin işleyişlerinin ve birbirleri ile ilişkilerinin irdelendiği çalışmalara yer verilmediği
görülmüştür.

Bu kapsamda Uzun ve arkadaşları (2015)  tarafından yapılan Yeşilırmak Peyzaj Atlası projesi kapsamında peyzaj kalitesi ile
mevcut çevre düzen, planları arasında aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır.

Projede peyzaj planlama yaklaşımlarının mikrohavzalar düzeyinde yönlendirilmesi, koruma, yönetim ve planlama kararlarının
bu doğrultuda geliştirilmesi gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda projenin analizlerinin omurgasını ekosistem hizmetleriyle eşgüdüm
içinde kurgulanan peyzaj fonksiyon analizleri, peyzaj göstergeleri başlığı altında kurgulanan insan kullanımları-sosyo-ekonomik
yapıya ilişkin, akarsu ve yakın çevresinin değerlendirilmesine ilişkin, havzaların değerlendirilmesine ilişkin bazı göstergeler ile
peyzaj etki-değişim-baskı analizleri oluşturmuştur. Peyzaj Kalitesi ve Peyzaj Kalite hedefleri başlığı altında peyzaj kalitesini artıran
ve azaltan etmenlerden yola çıkılarak öncelikle potansiyel peyzaj kalitesi/peyzaj kalitesini artıran etmenler belirlenmiş daha
sonra bu etmenlerin peyzaj kalitesini azaltan etmenlerle bir araya gelmesi ile mevcut peyzaj kalitesi ortaya konulmuştur. Havzaya
ilişkin mevcut peyzaj kalitesinden yola çıkılarak mikrohavzalar bazında peyzaj kalite hedefleri tanımlanmış ve haritalanmış ve
mekânsal olarak hedefler belirlenmiştir (Uzun ve ark. 2015).

Elde edilen peyzaj kalite haritaları ile Tokat Çevre Düzeni Planı ile çakıştırıldığında aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır
(Uzun ve ark. 2015, Uzun ve ark. 2018).

• Yerleşim alanlarının %22'sinin çok az bozulmuş peyzaj kalitesi ve az bozulmuş peyzaj kalitesine sahip mikrohavzalarda, %40'ının
orta bozulmuş peyzaj kalitesine sahip mikrohavzalarda bulunduğu,

• Sanayi alanlarının %30'unun çok az bozulmuş peyzaj kalitesi ve az bozulmuş peyzaj kalitesine sahip mikrohavzalarda, %37'sinin
orta bozulmuş peyzaj kalitesine sahip mikrohavzalarda bulunduğu, 

• Organize Sanayi Bölgeleri'nin %29'unun az bozulmuş peyzaj kalitesine sahip mikrohavzalarda, %44'ünün orta bozulmuş peyzaj
kalitesine sahip mikrohavzalarda bulunduğu, 

• Mutlak tarım alanlarının %38'inin çok az bozulmuş peyzaj kalitesi ve az bozulmuş peyzaj kalitesine sahip mikro havzalarda,
%46'sının orta bozulmuş peyzaj kalitesine sahip mikrohavzalarda bulunduğu 

• Marjinal tarım alanlarının %35'inin çok az bozulmuş peyzaj kalitesi ve az bozulmuş peyzaj kalitesine sahip mikro havzalarda,
%45'inin orta bozulmuş peyzaj kalitesine sahip mikrohavzalarda bulunduğu belirlenmiştir.

Bu durum çevresel hassasiyetlerin tam olarak Çevre Düzeni Planı'na yansıtılamadığı sonucunun bir kanıtıdır. Dolayısıyla ülkemizin
hemen hemen tüm coğrafyalarında bu duruma rastlanılmaktadır.
Bugün yürürlükte olan mevzuata göre, il düzeyinde üst ölçekli planlar olan Kalkınma Ajansları tarafından hazırlanan Bölge Plan-
larında; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan birden çok ili kapsayan Çevre Düzeni Planlarında; İl Çevre Düzeni
Planlarında, Büyükşehir belediyeleri tarafından hazırlanan 1/25.000 ölçekli nazım imar planlarında peyzaj planlama ya da peyzaj
planlama yaklaşımlarına yer verilmediğinden, kentin açık ve yeşil alan sistemlerine ilişkinde planlı bir yaklaşıma rastlanılma-
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maktadır. Yeşil alan miktarı imar yönetmeliği kapsamında tüm kentler için 5m2 ile 10 m2 arasında gidip gelmekte, bu rakamların
hesaplanmasında da farklı illerin karakterleri üzerinde durulmamaktadır. Bu durumda yine ekolojik temelli yaklaşımların 
mekânsal planlarda yer almamasından kaynaklanmaktadır.

3.3. Peyzaj Planlamanın Bir Alt Bileşeni Olan Açık Ve Yeşil Alan Sistem Planlamasına İlişkin Bazı Öneriler

Şenik (2019) çalışmasında açık ve yeşil alan sistemlerine ilişkin gelişimi aşağıdaki biçimde tanımlamıştır:

“Kenti sarmalayarak sorunlu kentsel gelişmeyi engelleyen yeşil kuşak çalışmaları (Ateş, 1985) özellikle Avrupa’da bir açık ve
yeşil alan stratejisi olarak pek çok ülkede benimsenmiştir. Howard’ın Bahçe Kent modelindeki uygulamaları yeşil kuşağın ilk
örneği olmakla birlikte, Londra Yeşil Kuşak Planları,  Frankfurt Yeşil Kuşak Planı ve 1970’lerde planlanan Münih Planı diğer
önemli örnekler arasında yer almaktadır. Bölgesel ölçekte kentleri birbirine bağlayan yeşil kalp stratejisi (Öztürk, 2004), 
Hollanda’da Amsterdam, Utrecht, Rotterdam ve Lahey kentlerindeki açık ve yeşil alanları birbirine bağlayarak bir sistem 
oluşturmaktadır (Greenbelt, 2018). Diğer yandan, Danimarka’nın başkenti Kopenhag’ta 5 parmaktan oluşan bir eli andıran
“Finger Plan” ile yerleşim alanları ve ulaşım ağının açık ve yeşil alan sistemiyle bütünleşmekte; kentsel alanlar doğrusal 
koridorlarla sınırlandırılmaktadır (Urban Institute Ireland, 2008)”. Sonuçta, 1980 öncesi park ve rekreasyon planlaması temelli,
1980’lerde açık alan planlaması temelli, 1900’lerde yeşil yollar ve açık alan planlaması temelli ilerleyen süreçte, 2000’li yıllara
gelindiğinde yeşil alt yapı stratejileriyle (Randolph, 2004), açık ve yeşil alan sistemi planlanmasına çok boyutlu bir biçimde ele
alınmasının gerekliliği ortaya çıkmıştır.

Kentsel alanlarda, boş zaman dinlence, eğlence faaliyetleri, eğitim, sağlık ve refah, biyolojik-çeşitlilik, kültürel ve miras peyzajlar,
toplum refahı, kentin dayanaklılığını geliştirme perspektiflerine çok işlevli ekosistem hizmetleri sunan doğal çevre unsurlarının
tümü yeşil altyapı olarak adlandırılmaktadır. Burada şehrin temel ve hayati bir bölümünü oluşturan yeşil altyapıyı çok işlevli bir
ağ olarak tanımlamaktan doğan fırsatlar ise çok büyüktür. Bu, sadece mevcut ve gelecekteki kentsel ve kent çevresi yeşil alanların
estetiğine özen göstermekten daha fazlasını gerektirmektedir (Andreucci 2019).

Rekreasyonu taşkın risk yönetimi ile, mirası kentsel iklimlendirme ile, sağlık teşvikini ekonomik büyüme ve sosyal kapsayıcılık
ile birleştirmek doğal sermayemizin yapısal bileşenlerini, kentsel yeşil alanların spesifik sosyal-ekolojik fonksiyonları açısından
yeniden düşünmek anlamına gelmektedir. Doğanın binalara, semtlere ve kamusal alanlara nasıl dahil edileceği üzerinde düşün-
memiz, sokak ve kamusal alandaki gri altyapının kalitesinin doğaya dayalı teknolojiler ve çözümlerle nasıl geliştirilebileceğini
tanımlamamız gerekmektedir (Andreucci 2019).

Andreucci (2019)’a göre, geçtiğimiz 30 yıl boyunca Barselona kentinde, entegre bir yaklaşımla yeşil altyapının geliştirilmesine
öncelik verilmiştir. Kentsel dönüşüm ve kentsel inovasyon ile ilgili “22 @ Barcelona” çatısı altındaki projeler, modern bir yeşil
ağ sistemi, enerji, telekomünikasyon, bölgesel ısıtma ve hava basınçlı çöp toplama sistemleri ağının geliştirilmesini 
motive etmiştir.

Singapore, kentin genel cazibesinin yeşil altyapı tarafından üretilen çoklu faydalarla belirlendiği mantığını takiben kentsel yeşil
açık alan erişilebilirliğine bağlı yaşam kalitesindeki iyileştirmelere odaklanmıştır. 1992'den bu yana uygulanan Singapur'un "Yeşil
Planı", Dünya Bankası tarafından yeşil altyapı sayesinde çevresel kaygıları ekonomik büyümeye entegre etmenin en 
iyi uygulaması haline getirmiştir (Andreucci 2019).

Chicago Şehri, yeşil altyapı sektörüne yapılan yatırımların sayesinde, kenti yeşil bir şehir olarak yeniden konumlandırmayı 
hedefleyen bir pazarlama sürecine girmiştir. "GO 2040 planı", sürdürülebilir ekonomik büyüme sağlamanın bir yolu olarak
yaşam kalitesindeki iyileştirmelere odaklanmaktadır. "Sürdürülebilir Chicago 2015 Eylem Planı" ile kanıtlandığı gibi yeşil altyapı
ağındaki iyileştirmeler kentin önceliğidir (Andreucci 2019).
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İsveç'in üçüncü büyük şehri olan Malmö, 1990'ların sonlarından bu yana kendini sürdürülebilir yeniden gelişime adamıştır.
Kentsel dönüşüm sürecini Batı Limanı alanındaki ‘Bo-01’ adlı eko-bölge projesi üzerine yoğunlaştırmıştır. Bu bölge eskiden
Kockums tersanesine ev sahipliği yapmaktaydı, ancak şimdi Avrupa’nın en büyük Passivhaus konsantrasyonuna ev sahipliği
yapmaktadır (Andreucci 2019).

Avrupa’nın Doğal Sermayesini Geliştirmek Avrupa Komisyonu Bildiriminde, Yeşil Altyapı, ekosistem değerlerini ve işlevlerini
koruyan, ekosistem hizmetlerini sunmak için tasarlanan ve yönetilen, birbirleriyle bağlantılı doğal, yarı-doğal ve kültürel alanların
oluşturduğu bir yeşil alan ağı olarak tanımlanmaktadır. Yeşil altyapı, doğa tabanlı çözümlerle birlikte iklim değişikliğinin olumsuz
etkileriyle mücadelede kentlerin dayanıklılığını arttırmada önemli bir araçtır. AB'nin Yeşil Altyapı Stratejisi yeşil altyapının bölgesel
kalkınmanın ayrılmaz bir parçası olarak AB politikalarına bütünüyle entegre edilmesini desteklemektedir. Strateji doğa tabanlı
çözümlerle politik hedeflere ve Avrupa 2020 Büyüme Stratejisinin bazı alanlarına önemli katkılar sağlanabileceğinin altını
çizmektedir. Ayrıca, AB Biyolojik Çeşitlilik Stratejisi “2020'ye kadar, yeşil altyapı oluşturarak ve bozuk ekosistemin en az %15'ini
onararak ekosistemlerin ve hizmetlerinin devam ettirilmesini ve geliştirilmesini sağlamayı hedeflemektedir”. Bu strateji, Üye
Devletlerin sahip oldukları ekosistemlerin güncel durumlarını saptamaları ve ekosistem hizmetlerini değerlendirmeleri gerek-
tiğini belirtmektedir. Böylece, bu çalışma ekosistem hizmetlerinin ekonomik değerlerinin saptanmasına katkı sağlayacak ve
2020'ye kadar bu değerlerin AB ve ulusal muhasebe ve raporlama sistemlerine entegrasyonunu teşvik edecektir. Yeşil Altyapı,
özellikle Yedinci Çevre Eylem Programı (7EAP), Bölgesel Politika 2014–2020, Su Çerçevesi Direktifi, Nitrat Direktifi, Taşkın Direktifi
ve İklim Değişikliğine Adaptasyon Konulu AB Stratejisi olmak üzere AB politikalarının farklı alanlarında da yer bulmuştur (Doğa
Koruma merkezi 2020).

Pauleit (2019)’a göre, GREEN SURGE Projesi Kentsel yeşil altyapı planlama kavramını pekiştirmek, Avrupa’daki en son teknolojiyi
kurmak, iyi uygulamaları tanımlamak, iyi bir uygulama rehberi oluşturmak amacıyla hazırlanmıştır. Pauleit ve Ark., (2018)’e
göre,  Kentsel yeşil altyapı planlamasında, kentleşmenin getirdiği zorlukların üstesinden gelmek için birtakım prensiplere 
uyulması gerekli olup, Bu bağlamda dört ilke esas alınmaktadır (Pauleit 2019).

- Bağlantılılığı arttırmak–Hem mekânsal hem de işlevsel olarak bağlantılılığı arttırmak. Örneğin Bitki ve hayvanların hareketi,
hava akımı ve su gibi. 

- Aynı anda pek çok fayda sağlayabilen çok işlevli yeşil altyapı planlaması–Kentin farklı işlevleri arasında nasıl bir sinerji yaratıla-
bileceğinin keşfedilmesi. Örneğin, kentsel alanların rekreasyonu, biyolojik çeşitliliği ve ısı kontrolünü planlarken, hava kirliliğinden
kaynaklanan alerjik polen yükleri gibi sorunları en aza indirgemek. İlgili ekosistemlerin koşul ve ihtiyaçlarını değerlendirmek
çok işlevli planlama yaklaşımını desteklemek için iyi bir araç olacaktır. 

- Gri ve yeşil altyapının entegre edilmesi–Böylesi bir entegrasyon, atık su sistemleri, sağlık tesisleri gibi sosyal altyapılar ve çevre
dostu ulaşım, erişilebilirlik, mobilite stratejileri gibi gri altyapının da gelişimine katkı sağlayacaktır. 

- Planlama süreçlerinin sosyal açıdan kapsayıcı bir yaklaşım ile düzenlenmesi – Böylece tüm paydaşların seslerini duyurmak ve
katkıda bulunmak için eşit şansa sahip olması sağlanacaktır. Bu noktada, sosyal açıdan daha zayıf, dezavantajlı grupların planlama
sürecine dahil edilmesi özel bir öneme sahiptir. 

Açık ve yeşil alan planlaması ya da son zamanlardaki güncel ismiyle, Temel Yeşil Altyapı faydalarına genel bakış çizelge 2 de
verilmiştir.
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4. SONUÇ VE ÖNERİLER
Ülkemizde hâlihazırda 3194 sayılı imar kanunu ile şekillenen kentlerimiz için mekânsal planlama süreçlerinde, mekânsal strateji
planlarından, çevre düzeni planlarına, alt ölçeklerde nazım ve uygulama imar planlarına kadar peyzaj planlama yaklaşımlarının
dolayısıyla açık ve yeşil alan plan ve uygulamalarının entegrasyonunu hız verilmesi gerekmektedir. Bu sürecin gerçekleştirilmesi
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bazı uygulamalarda yukarından aşağıya olabileceği gibi (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekolojik koridorlar kavramı), bazı durum-
larda Yerel yönetimlerin aldığı kararlarla da gerçekleştirilebilecektir. 5216 ve 6360 sayılı kanunlarla ülkemizde 30 ildeki yapılanma
beraberinde kırsal ve kentsel tüm mekanların planlanmasında ekolojik temelli plan kararlarının üretilmesi gerekliliğini 
oluşturmuştur.

Bu kapsamda farklı illerde konuya ilişkin bir farkındalık oluşturulmuş olup, bu kapsamda bazı projeler yürütülmeye başlanmıştır.
Örneğin İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan ve sürdürülen “İzmir Yeşil Alt Yapı Stratejesi”, İstanbul Büyükşehir
Belediyesinin başlatmış olduğu ve muhtemelen sürdürüleceği “İstanbul Yeşil alanlar çalıştayı” ve sonrasında yapılacak çalışmalar,
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 2019 yılında hazırlıkları başlatılan ve 2020 de sürdürülecek olan” Kocaeli Sürdürülebilir
Bütüncül Yeşil Alan Sistemleri ve Kıyı Alan Kullanımları Projesi” ülkemizdeki peyzaj planlama dolyısıyla açık ve yeşil alan sistem-
lerine ilişkin farklı yaklaşımların geliştirilmesini sağlayacaktır. Bu durum önümüzdeki yıllarda ülke/bölge ve il düzeyinde önemli
peyzajların korunması için aşağıdan yukarıya bir gelişim sağlanmasını sağlayacaktır. Ayrıca Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından
geliştirilen Ekolojik koridorlar ve Millet Bahçesi kavramlarının da bu süreç içinde yer yerine oturmasını sağlayacaktır.

Açık ve Yeşil alan sistemlerin günümüzdeki yansıması olan, iyi planlanmış ve tasarlanmış ve yönetilen yeşil altyapı, şehirleri
daha cazip hale getirmeye, daha fazla sayıda sakin ve ziyaretçiyi çekmeye ve yerel ürün ve hizmetlerde harcamaların artmasına
katkıda bulunabilecek daha sağlam ekonomik faaliyetlerin sağlanmasına yardımcı olacaktır. Bu artan harcama hacimleri ve
bunlardan kaynaklanan ilişkili çarpan etkileri ile ek istihdam seviyelerinin de üretilebilmesi söz konusu olacaktır. Yeşil altyapı,
kentsel sıcak ada etkisinin azaltılması, kirleticilerin yok edilmesi, iyileştirilmiş hava ve su kalitesi ve sel risklerinin azaltılması gibi
çevre yönetimine değerli düşük maliyetli katkılar sağlayabilecektir. Bu durum, sıra dışı olayların yol açtığı hasarı gidermek için
gereken harcama seviyelerinin azalmasına yol açacak ve serbest kalan finansal kaynaklarla daha karlı ve sosyal açıdan faydalı
ekonomik girişimlere yatırım yapılabilmesinin de yolunu açacaktır (Andreucci 2019). 

Ülkemiz doğal kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı, kentlerin sürdürülebilir ve yaşam konforunu artırmak amacıyla, mevcut
planlama pratiklerinin ve teorilerinin ülkemizde peyzaj planlamaya ilişkin teori ve uygulama örnekleri ile bütünleştirilmesinin
zamanı gelmiştir. Bu bağlamda;

- Kalkınma Planları ve Mekânsal Strateji planlarında;
Ulusal peyzaj stratejileri çerçevesinde hareket edilmesi ve peyzaj planlama yaklaşımlarından hareketle ulusal ölçekte Türkiye
peyzajını oluşturan önemli ekosistemlerin koruma, planlama ve yönetimine ilişkin kararların oluşturulması ve Kalkınma Planları
ve Mekânsal Strateji planlarıyla bütünleştirilmesi, Bu aşamada Ulusal Açık ve Yeşil Alan Stratejisinin oluşturulması
- Bölgesel Planlar ve Çevre Düzeni planlarında;
Kakınma ajansları tarafından yapılan Bölgesel planlarda ve Çevre Düzeni planlarında peyzaj planlama yaklaşımlarının entegre
edilmesi, özellikle güncelleme dönemine girmiş olan çevredüzeni planlarına oluşturulacak Bölgesel Açık ve Yeşil Alanlar Strateji
ve Planlarının bütünleştirilmesi
- Nazım ve Uygulama İmar Planlarında; 
Kentlerin mevcut durumlarında açık ve yeşil alan planlamasına yönelik rehabilitasyon projelerinin hazırlanması, yeni kentsel
alanlarda da kentin karakterine uygun nitelikte hazırlanacak açık ve yeşil alan planlarına göre hareket edilmesi önerilmektedir.
Bu kapsamda Şekil 1. de vurgulandığı üzere, mekânsal planlama ile peyzaj planlama arasındaki bütünleşme sağlanmalı, farklı
ölçeklerde Açık ve Yeşil Alan Strateji ve Planları oluşturularak uygulamaya geçilmesi sağlanmalıdır.

Sonuç olarak, insan ve doğal faktörlerin etkileşiminin bir sonucu olarak tanımlanan peyzaj, farklı ekosistemlerin bir araya gelerek
oluşturdukları bir mozaik olarak ön plana çıkmaktadır. Bu mozaiğin her bir parçasında gerçekleştirilen süreçlerin tanımlanması
ve anlaşılması peyzajın daha iyi yönetilebilmesini sağlamaktadır. Ancak günümüz kentlerine baktığımızda içinde yaşadığımız
peyzajın bir parçası olan farklı ekosistemleri anlamadan, algılamadan alınan kararlar insanın doğa ile etkileşimi azaltmaktadır.
Eğer kentlerimizin mevcut haliyle sürdürülmesinden rahatsızlık duyuyorsak, yaşam konforumuzun her geçen gün düştüğünü
hissediyorsak, kentlerde ve kırsal mekânlarda kendi elimizle oluşturduğumuz yapay ekosistemlerin, doğal ekosistemlerin bir
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parçası olarak fonksiyon kazandırılmasını istiyorsak peyzaj planlama yaklaşımlarına mekânsal planlarda yer verilmelidir. Kentlerin
farklı ölçeklerde Açık ve Yeşil Alan Planlarının yapılması ve uygulamaya geçilmesi önümüzdeki yılların daha yaşanabilir ve
sürdürülebilir olması için bir gerekliliktir.
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Özet
Çalışmada; ekonomik büyüme ve kentsel yayılmaya odaklanan kentsel politikaların zaman içinde yeşil alanları ve ormanları
nasıl etkilediği sorusuna yanıt aranmıştır. Ana amaç; Türkiye'deki hızlı kentleşme politikasının İstanbul'daki yeşil alanlar üzerindeki
etkilerini değerlendirmektir. Bu kapsamda: (i) 1984-2000-2017 yıllarında İstanbul’daki arazi kullanımı ve arazi değişimi 
belirlenmiş, (ii) Arazi değişiminin kentsel yeşil alanlar üzerindeki baskısının yarattığı ekolojik yıkımlar tespit edilmiş ve (iii) arazi 
kullanım değişimini hızlandıran kent ve ormancılık politikaları tartışılmıştır. Araştırmada fiziksel veriler, sosyo-ekonomik veriler
ve kentsel politika ile ilgili medya haberleri ve diğer istatistiksel veriler kullanılmıştır. İstanbul'da arazi kullanımdaki değişiklikleri
belirlemek için 1984, 2000 ve 2017 yıllarına ait uydu görüntüleri ile ASTER GDEM v2'den İstanbul için DEM verileri Uzaktan 
Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) ile sınıflandırılmıştır. Çalışma, İstanbul'un arazi formlarındaki dönüşümlerin bireysel olarak
değil, birbirleriyle bağlantılı olduğu ve bu değişikliklerin farklı dönemlerde farklı eğilimlere sahip olabileceği, ancak bu 
değişikliklerin her zaman genişleyen kentsel alanlarda meydana geldiği sonucuna varmıştır. Bu değişikliklerin rant ve özel
faydalar kapsamında geliştiği sayısal olarak tespit edilmiş ve yorumlanmıştır. Bu tespitlere göre; 1984 ile 2017 yılları arasında
tarım ve orman alanları ciddi oranda azalırken, yerleşim alanları, madencilik ve inşaat alanları ile ulaşım ağının ciddi oranlarda
arttığı görülmüştür. Azalmakta olan yeşil alanların ve ormanların durumunu iyileştirmek için yerel ve ulusal politikaların
ekonomiyi öne çıkaran neoliberal politikaların tersine, ekolojiyi öne çıkaran toplumcu politikalar yönünde değiştirilmesi 
önerilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Arazi kullanım politikası, Kentleşme, Neoliberal kentsel politikalar, Orman, Yeşil alanlar.

THE IMPACT OF ECONOMIC GROWTH ORIENTED DEVELOPMENT POLICIES ON LANDSCAPE CHANGES IN ISTANBUL 

Abstract
This study was to evaluate the effects of Turkey’s rapid urbanization policy on landscape changes specific to Istanbul.
Physical data, socio-economic data and media news on urban policy, and other statistical data were used in the study. To 
determine changes inland use in Istanbul, satellite images of 1984, 2000 and 2017 as well as the DEM data for Istanbul from
ASTER GDEM v2. were classified via the Remote Sensing (RS) and Geographic Information System (GIS).
The study has concluded that transformations in Istanbul land forms occurred not as one sided but transitive to each other,
and these changes might have different trends in different periods. Yet these changes always occur towards expanding urban
areas. It has been numerically identified and interpreted that these changes evolved within the scope of unearned income
and private benefits. It has been suggested that country’s policies change toward social policies, which highlight ecology, as
opposed to neoliberal policies, which highlight economy, to improve Turkey’s green areas.

Keywords: Forest, Green areas, Land use policy, Neo-liberal urban policies, Urbanization

5Bu çalışma, 2019 yılının Eylül ayında Land Use Policy Dergisi’nin 87. Sayısında yayımlanan “The impact of economic growth oriented 

development policies on landscape changes in Istanbul Province in Turkey” adlı makalemizin bulgularını ilgililerle paylaşmak için hazırlanmıştır.
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1. GİRİŞ
1900 yılında dünya nüfusunun sadece %9'u kentsel alanlarda yaşıyordu. 1980'de %40'a, 2000'de %50'ye yükselen bu oranın
2025'te %60'ı ve 2060'da da %66'yı geçmesi beklenmektedir (McIntyre vd., 2000; Konijnendijk vd., 2003; Birleşmiş Milletler,
2014; Upreti vd., 2017). 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren, hızla genişleyen kentsel nüfus, yeşil alanlardan giderek daha fazla
işlev talep etmektedir. Yeşil alanlar üzerindeki baskı, kentsel ekoloji ve kentsel yeşil alan planlaması gibi yenilikçi yaklaşımları
doğurmuştur (Atmiş, 2016).

Neo-liberal politikaların şekillendirdiği, 1980'lerde küresel düzeyde uygulanan yeni serbest piyasa düzeni, kentsel arazi 
kullanımını özellikle rantiyenin hizmetine sunmuştur (Brenner ve Theodore, 2002; Moulaert vd., 2003; Hackworth, 2007).
Gelişmiş ülkeler, doğal varlıklarının sürdürülebilir şekilde değerlendirilmesini sağlamak ve rantsal yaklaşımları önlemek için Yeşil
Altyapı, Habitat 2000 ve Doğal Çözümler gibi yöntemlere başvurmuşlardır (Ugolini vd., 2015; Davies ve Lafortezza, 2017).
Gelişmekte olan ülkeler ise, mevcut doğal varlıklarını korumak için stratejiler geliştirmekten daha çok, doğal ve kültürel kay-
naklarını daha hızlı tüketme eğilimindedir (Abelairas-Etxebarria ve Astorkiza, 2012). Türkiye bunun en güzel örneklerinden
biridir. 

1980'lerden sonra, Türkiye'de neoliberal kentsel politikalar ekonomik ve sosyo-mekansal yeniden yapılanmaya yol açmıştır
(Öcü, 1988; Coşar, 2004; Eliçin, 2014). Kentsel gelişme hız kazanmış ve devletin kentsel arazi ve mülk pazarlarındaki pazar odaklı
talepleri karşılaması bir öncelik haline gelmiştir. 2000'li yıllarda, daha büyük, daha yüksek maliyetli ve daha sembolik projeler
geliştirilmesi ile şehrin ekonomisi ve kentsel çevre yeniden yapılandırılarak dramatik bir değişim yaşanmaktadır (Lovering ve
Türkmen, 2011; Balaban, 2012). Neo-liberalizm ile Türkiye'deki kentsel gelişme arasındaki ilişkileri analiz eden literatür 
araştırmaları kentsel politikaların yasal ve kurumsal çerçeveleri, ekonomik ve politik alanların küresel eğilimleri ve değişen
sosyo-mekansal yapıyla bağlantılı olarak yeni yasaların ve devletin rolü üzerinde durmaktadır (Yetişkul vd.,  2016; Balaban,
2012; Eraydın, 2012; Türkün, 2011). 2000’li yıllardan sonra ekonomik büyümedeki düşüşü önlemek için inşaat sektörünün
teşvik edilmesi, kentsel yeşil alanlar üzerindeki aşırı yapılaşmanın en önemli nedeni olarak görülmektedir. Bu sektörün hızla
büyümesiyle kentsel yeşil alanlar da hızla azalmaya başlamıştır (Kuyucu ve Ünsal, 2010). Düşük faiz oranları ve kentsel planlama
mevzuatındaki değişiklikler inşaat sektörünün baskınlığını sağlamaktadır. İnşaat sektörü, ekonomik büyümeyi besleyen sektör
olarak kentsel alanlarda etkisini belirgin bir şekilde hissettirmektedir (Enlil, 2011). Örneğin; inşaat sektöründeki aşırı büyümenin
2010-2014 döneminde Türkiye’deki ekonomik büyümeye olumlu yansıdığı belirtilmektedir (Erol ve Ünal, 2015).

Mevcut hükümetin büyümeye yönelik yönetim anlayışı ve buna göre yeniden şekillendirdiği yasal altyapı nedeniyle 
Taksim-Gezi Parkı gibi şehirde kalan son yeşil alanlar, otel, rezidans, cami, iş merkezi vb. inşa etmek için yok edilmiştir. Ayrıca
ormanlar; havaalanları, otoyollar gibi büyük altyapı projeleri ile otel ve golf sahaları gibi turistik amaçlar için feda edilmiştir
(Özkaynak vd., 2015; Atmiş ve Günşen, 2017).

Türkiye'nin "Vizyon 2023", stratejik belgesi kamusal altyapı yatırımlarının daha çok ekonomik büyüme ile kentsel ve küresel
kalkınmanın önemini vurgulayarak, Türkiye Cumhuriyeti'nin yüzüncü yılı kapsamında ulaşılacak bir dizi hedefi tanımlamaktadır
(World Profile Group, 2013).  2023 hedefleriyle ilişkili sayısız projeler içinde, büyük ölçekli kentsel gelişme önerilerinden en
sembolik olanları şunlardır: İstanbul Boğazı’nda 3. Köprü inşası, Karadeniz'i Marmara Deniz’ine bağlayan “Kanal İstanbul" projesi
ve üçüncü havalimanı (Dogan ve Stupar, 2016; Gül vd., 2014). Kanal İstanbul dışında ikisi de tamamlanmış olan bu projelerin
tümünün İstanbul’a yapılmasının planlanmış olması hiç şaşırtıcı değildir. 

1950'lerde tarımdan sanayi ekonomisine geçişin başlamasıyla birlikte bir sanayi ve ticaret kenti olan İstanbul'un nüfusu iç göçler
nedeniyle hızla artmıştır (Biehl, 2014; Umut Doğan ve Kabadayı, 2015). İstanbul’daki nüfus artış oranı o zamanlar ülke nüfus
artış oranının hemen hemen üç katına kadar çıkmıştır. Son yıllarda, göçün azalmasıyla birlikte nüfus artış hızı da azalmıştır. 1960
yılında 1.882.092 nüfustan 2017 yılında 15.029.231'e ulaşılmıştır (TÜİK, 2019). Türkiye'deki her beş kişiden birinin yaşadığı 
İstanbul, ülke nüfusunun% 18,7'sini barındırmaktadır.

İstanbul’da uygulanan projelerin kent ve kentli açısından yol açtığı tahribat orman alanları ve kentsel yeşil alanlar üzerindeki
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yıkımların temelini oluşturmaktadır. Çünkü, çeşitli mega (çılgın) projelerle yapılaşmanın havza ve orman alanlarına kaymasının
önü açılarak kentin sürdürülebilirliği tehlikeye atılmaktadır. Düşük yoğunluklu, boş ya da yeşil alan ve havzalara göz diken sayısız
alış veriş merkezi (AVM), rezidans, prestij ve site projeleri ise kamuya açık alanları kısıtlamakta, yapılaşma yoğunluğunu arttırarak,
hava akımı ve su kaynakları üzerinde baskılar yaratmaktadır (Ökten vd., 2013). Kamusal alanların ve yeşil alanların farklı 
fonksiyonlara dönüşüm süreci, İstanbul özelinde 1980-2000 arası ve 2000 sonrası kent politikaları olmak üzere iki farklı dönemin
oluşmasına neden olmuştur. 1980 sonrası yeni liberal politikalar ve rant odaklı kentsel gelişmenin yeşil alanlar üzerindeki ilk
olumsuz yansımaları parklar ve koruluklar üzerinde ilan edilen turizm alanları ve otel inşaatları şeklinde başlamıştır. Yine bu
dönemde orman alanı içerisinde yapılmaya başlanan kapalı siteler büyük yeşil alan kayıplarına neden olmuştur (Geymen ve
Baz, 2008). 2000 sonrasında Başbakanlığa bağlı toplu Konut İdaresi (TOKİ), Özelleştirme İdaresi gibi imar yetkileri arttırılan 
kurumlar aracılığıyla açık alanlar hızla yapılaşmaya açılmıştır (Kuşçu Şimşek vd., 2014). Bunun yanında; yerleşim alanlarına
lojistik destek sağlayan; kömür ocağı, kum ocağı, fidanlık, depo, baraj, köprü, havalimanı, enerji nakil hattı, otoyol gibi kullanımlar
da hızlı bir şekilde artmaktadır.

Türkiye’deki ekonomik büyümeye yönelik kalkınma politikalarının kentlerdeki peyzaj değişimleri üzerindeki etkisi; en iyi şekilde
hızlı ve çarpık kentleşmeye maruz kalan İstanbul’un yeşil alanlarının nasıl yok edildiğinin analizi ile açıklanabilir. Dolayısıyla bu
çalışmanın temel amacı; Türkiye'nin hızlı kentleşme politikasının İstanbul'un yeşil alanları üzerindeki etkilerini değerlendirmektir.
Çalışmanın alt hedefleri şunlardır: (i) 1984-2000-2017 yıllarında arazi kullanımını ve arazi değişiminin belirlenmesi, (ii) arazi
değişiminin kentsel yeşil alan üzerindeki baskısının ekolojik etkisinin açıklanması ve (iii) arazi kullanım değişikliğini hızlandıran
kent ve ormancılık politikalarının tartışılması.

2.MATERYAL VE YÖNTEM
2.1. Materyal
Çalışma alanı; Türkiye’de son 50 yıldır kırsal nüfus hızlı bir şekilde kentsel nüfusa dönüşmekte ve bu dönüşüm süreci çoğunlukla
nüfusun metropollerde kümelenmesiyle sonuçlanmaktadır. 2011 nüfus sayımına göre nüfusun %77'si kent merkezlerinde 
yaşamaktayken, ülke yerel yönetim biçimini kökten değiştirecek şekilde 2012 yılında yürürlüğe giren 6360 sayılı yasayla birlikte
1580 belde belediyesi ve 16140 köyün tüzel kişiliği ortadan kaldırılarak bir anda mahalleye dönüştürülmüş (Demiroğlu ve vd.,
2019) ve kentte yaşayanların ülke toplam nüfusuna oranı %92’ye ulaşmıştır (TÜİK, 2019).

5442 km2 alan ile Türkiye'nin yüz ölçümü olarak %0,7'sini kaplayan İstanbul, nüfus bakımından %18,7 sine, toplam çalışan 
nüfusun %32'sine, toplam ticaret hacminin %55'ine, toplam turizm gelirlerinin %25'ini ve Türkiye'deki dış ticaret hacminin
%43'üne ülkenin en büyük metropolü olarak ev sahipliği yapmaktadır (Gülersoy ve Gökmen, 2014; TÜİK, 2019).

İstanbul ilinin Türkiye nüfusu içindeki payı 1960’da %6,8 iken 2017 yılında %18,7 olmuştur. 1960 yılından 2016 yılına kadar 
İstanbul nüfusu 13.147.139 kişi (%698,5 oranında) artış göstermiştir. 57 yıllık süre içerisinde İstanbul’un yıllık ortalama nüfus
artışı 230.651 kişi (%12,3) olarak gerçekleşmiştir. Bu artış hızı tüm ülkede olduğu gibi İstanbul’da da 2000 yılından sonra daha
düşük seviyelere inmiştir (TÜİK; 2019).

İstanbul ilinde nüfus yoğunluğu 1970 yılında 553 kişi/km² iken, bu değer 2012 yılında 2540 kişi/km² değere ulaşmıştır 
(Şahin, 2014). 42 yıl içinde yaklaşık 5 kat artan nüfus yoğunluğunun yeşil alanlar üstünde oluşturduğu baskı da çok şiddetli 
olmuştur. Türk İmar Yönetmeliği standartlarına göre; mahalle düzeyindeki aktif yeşil alanların kişi başı 10 m² olması gerekmek-
tedir. İstanbul’da 1975’te 2,3 m² aktif yeşil alan, 4,5 aktif olmayan yeşil alan olmak üzere toplam 6,8 m² yeşil alan varken, 2004’te
2 m² aktif kullanılan yeşil alan, 3,5 m² aktif kullanılmayan yeşil alan olmak üzere toplam 5,5 m² yeşil alan kalmıştır. İstanbul
Büyükşehir Belediyesi’ne göre de İstanbul’da kişi başına 6,3 m² yeşil alan düşmektedir. Bir başka bilgiye göre; 2004 itibariyle 
İstanbul’da kişi başına sadece 1m² park alanı, 0,2m² çocuk oyun alanı olmak üzere 1,2 m² aktif yeşil alan düşmektedir. Ayrıca
kişi başına 2,15m² koruluk ve mezarlık alanı düşmektedir (Kuşçu Şimşek vd., 2014)

Veri yapısı: Çalışmada, mekânsal ve mekânsal olmayan iki tip veri kullanılmıştır.
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Mekânsal veriler; (1) 1984, 2001 ve 2017 yıllarına ait uydu görüntüleri (Landsat TM, ETM ve OLI) (2) Sayısal Yükseklik Modeli
(ASTER GDEM v2). (3) İstanbul il sınırları.

Mekânsal olmayan veriler; (1) Sosyo ekonomik veri setleri (TÜİK) (2) Kanun ve Yönetmelikler (3) Hükümet politikaları (4) Gazete
haberleri (5) Fotoğraf ve yazılı dokümanlar.

2.2. Yöntem
Araştırmanın yöntemi, Veri ön işleme, Arazi örtüsü/kullanımı sınıflandırılması, Sınıflandırma sonrası analizler (Değişim tespit
analizleri) ve Veri değerlendirme olmak üzere 4 aşamadan oluşmaktadır.

Veri ön işleme; bu aşamada araştırmada kullanılacak uydu görüntülerinin geometrik ve atmosferik düzeltmeleri yapılmıştır. 
Arazi örtüsü/kullanımı sınıflandırılması; arazi çalışmaları ve araştırmanın amacı doğrultusunda, çalışma alanında 8 arazi 
kullanımı/örtüsü kategorisi belirlenmiştir: Tarımsal alanlar, Seyrek vejetasyon alanları ve çorak alanlar, Kentsel alanlar, Orman
ve ağaçlık alanlar, Maden ve inşaat sahaları, Ulaşım ağları, Kentsel yeşiller ve konut bahçeleri ve Su yüzeyleri. Araştırmada uydu
görüntülerini belirlenen arazi kullanımı/örtüsü kategorilerine göre sınıflandırmak için eşik ve nesne tabanlı sınıflandırma tekniği
kullanılmıştır. 

Sınıflandırma sonrası analizler; sınıflandırma sonrası değişim tespit tekniği ile 1984-2000, 2000-2017 ve 1984-2017 dönem-
lerinde arazi kullanım geçişleri belirlenmiştir. Yöntem ile ilgili detaylı bilgi yazarların (Cengiz vd., 2019) Land Use Policy Dergisi’nde
yayımlanmış olan  “The impact of economic growth oriented development policies on landscape changes in Istanbul Province
in Turkey” adlı çalışmasından takip edilebilir.

3. BULGULAR
3.1. İstanbul’da Arazi Kullanım Değişimi
Mekânsal zamansal verilere göre (1984-2000-2017 LULC) çeşitli haritalar üretilmiştir. Bu haritalar kentleşmenin yeşil alanlara
doğru hızla yayıldığını göstermektedir. Araştırmadan üretilen bu görüntülere göre; başlangıçta doğu-batı ekseninde genişlemesi
planlanan İstanbul'un kuzeyde bulunan tarımsal alanlara ve ormanlara doğru genişlediği gözlenmiştir (Şekil 1). 1984 yılında ilin
toplam alanının sadece %4,8'ini oluşturan yerleşim alanları (yerleşim, ticaret ve sanayi) 2000 yılında %10,8'e, 2017 yılında ise
%13,6'ya ulaşmıştır (Tablo 1). Verilere göre, kent yöneticileri tarafından artan nüfus ihtiyacını karşılamak için yapılan imar 
düzenlemeleri, özellikle tarım arazileri ve orman arazilerinin yerleşim alanlarına dönüştürülmesine neden olmuştur. 

Tarım arazileri, 1984 yılında kentin %31,76'sını kapsamaktayken, 2000 yılında %27,2 ve 2017 yılında ise %23,7’ye düşmüştür.
Ormanlar ve ağaçlık alanlar da bu dönemde önemli bir düşüş göstermiştir. 1984 yılında tüm alanın %56,1'ini kaplayan ormanlık
alanlar, 2000 yılında %52,2 'ye, 2017 yılında ise %49,6 'ya düşmüştür. Ulaşım ağı, genel alan içinde yüksek bir orana sahip olmasa
bile, yıllar içinde ciddi bir artış göstermiştir (Tablo 1).

Arazi kullanım kategorilerindeki artış ve azalış miktarını belirlemek için bu alanlardaki miktar ve değişim yüzdesi ölçülmüştür
(Tablo 2). Bu ölçümlere göre; 1980-2017 yılları arasında yerleşim alanları %183,5 artmıştır. Tarım arazileri %27,34 azalmıştır;
ormanlar bu dönemde %11,55 azalmıştır. Kentsel yeşil alanlar ve konut bahçeleri %100,3, ulaşım ağı %117,4, madencilik ve 
inşaat alanları %279,6 ve su yüzeyleri %124,3 artmıştır. Tarım arazileri daha çok 1984 ve 2000 yılları arasında azalmıştır 
(%-14.3). Bu ilk dönemde kentsel alanda ciddi bir artış (%124.7) meydana gelmiştir. Orman ve ağaçlık alanlar 1984 ile 2000
yılları arasında %6.90 ve bir sonraki dönemde %5 azalmıştır. 1984 ve 2000 yılları arasında kentsel yeşil alan ve konut bahçelerinin
oranı da %44.17 artış göstermiştir. 
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3.2 Arazi kullanımında geçişler
Arazi kullanım kategorilerindeki değişimi daha iyi açıklamak için 1984-2000 ve 2000-2017 dönemlerindeki arazi kullanım geçişleri
sınıflandırma sonrası Değişim Tespit Analizi ile açıklanmıştır. İzlenen LULC değişikliklerini bulmak için, Şekil 2'de bir değişiklik
tespit haritası verilmiştir. Değişim analizleri; tarım arazisi, yapay yüzeyler, orman arazisi, kentsel yeşil ve diğer LULC olmak üzere
beş sınıfta gerçekleştirilmiştir.
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Tarımsal alanlar kategorisi “Tarımsal arazi”leri içermektedir. Yapay yüzeyler kategorisi, Tablo 1'de verilen arazi kullanım kate-
gorileri olan “Madencilik ve inşaat sahası”, “Ulaşım ağı” ve “Kentsel alanları” kategorilerini içermektedir. Orman arazisi kategorisi
“Orman ve ağaçlık alanları”, kentsel yeşil alanlar kategorisi, “Kentsel yeşiller ve konut bahçeleri” ni içerir. Diğer LULC-AÖAK
(Arazi Örtüsü Arazi Kullanımı) kategorisi “Seyrek vejetasyon alanları ve çorak alanlar” ile “Su yüzeyleri” ni içermektedir 
(Tablo 2).

Ölçümlere göre, 1984 ile 2000 arasındaki en büyük geçiş 254,49 Km2 ile orman arazisinden tarım arazisine doğru olmuştur. Bir
sonraki büyük geçişler tarım alanlarından yapay yüzeylere (227,6 km2), ormandan yapay yüzeylere (193.7 km2) şeklinde 
olmuştur. Tarım arazilerinin yapay yüzeylere geçişleri 1984 ve 2000 yılları arasında daha yoğundur; ormanların yapay yüzeylere
geçişleri 2000 ve 2017 yılları arasında daha yoğun olarak gerçekleşmiştir (Tablo 3).
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4. TARTIŞMA

4.1. Kentsel alanlarda yayılma ve plansız kentleşme
İstanbul 1960’lı yıllarda göç almaya başlamış ve ülke ortalamasının çok üstünde hızlı bir nüfus artışı yaşamıştır. 1990’lardan
sonra nüfus artış hızı azalsa da geniş aile tipinden çekirdek aileye geçiş yeni yerleşim alanlarına olan ihtiyacı artırmış ve kentsel
yayılma artan bir şekilde devam etmiştir. Örneğin; ortalama hane halkı büyüklüğü 1990 yılında 4,14 iken, 2000 yılında 3,85’e
düşmüştür (Şahin, 2014). Bunun yanında 1984’den sonra dünya kapitalizmine eklemlenen İstanbul’a uluslararası ticaret merkezi
olma misyonu yüklendiği için, kentsel yayılma daha da hızlı hale gelmiştir (Terzi ve Bölen, 2012).

Hükümet politikaları, İstanbul’u “Turizm kenti” “Avrupa kültür başkenti”, “İslam şehri” “Küresel ulaşım kavşağı” ve “Marka
şehir” vurguları içinde inşaat furyasına açmıştır (İnalcık, 1990; Günay, 2010; Çetindamar ve Günsel, 2010; Bıçakçı, 2012). Artık
İstanbul’da kent coğrafyası kontrol edilemez ve sürdürülemez bir biçimde doğal eşik sınırlarına dayandırılan doğu batı aksından
sonra kuzey yönüne genişlemektedir (Terzi ve Bölen, 2012). Bu genişlemenin yanı sıra kent içinde devam eden kentsel dönüşüm
yıkımları çevresel ve ekolojik dinamikler için tehlike oluşturmaktadır (Özbay ve Bartu Candan, 2014). Kentsel yeniden geliştirme
projeleri, 1980'lerden beri İstanbul'da yaşanan ekonomik yeniden yapılanma ve hızlı kentleşme süreçleri nedeniyle ekonomik
değerin düşük olduğu kent çeperinde kalan alanların (gecekondu alanları) arazi değerinin yükseltilmesi amacıyla, ticari ve
turistik yatırımlar için cazip hale getirilerek kentsel dönüşüme maruz bırakılmasından kaynaklanmaktadır (Yetişkul vd., 2016).

Bu gelişmelerin sonuçları bu çalışmada elde edilen verilere yansımıştır. 1984 yılında 381 km2 ile yapay yüzeyler (madencilik ve
inşaat alanı, ulaşım ağı ve kentsel alanlar) ilin yüzölçümünün %7,0'sını kaplamışken, 2017 yılında 1083,7 km2'ye çıkarak %19,9
oranına ulaşmıştır. Yapay yüzeyler bu süre zarfında %184,4 artmıştır. Şahin (2014), İstanbul'daki kentsel alanın 1971'de 208,1
km2 olduğunu, 2012 yılında 852,8 km2'lik bir artışla 1060,9 km2'ye ulaştığını, böylece kentsel alanın 1971 ile 2012 arasında
%409,8 oranında arttığını bildirmektedir. Farklı dönemleri kapsamasına rağmen bu çalışmanın sonuçları Şahin (2014)’in 
çalışmasının sonuçlarıyla aynı yönde bir değişime işaret etmektedir.
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İkinci Boğaz köprüsü (Fatih Sultan Mehmet) ve yeni çevre yolları İstanbul’un kuzeyindeki ormanlık alanların kentleşmesini hı-
zlandırmıştır.  Gaziosmanpaşa, Ümraniye, Sultanbeyli, Arnavutköy, Sultangazi gibi küçük yerleşimler çevre yollarından sonra
kısa bir süre içinde kalabalık yerleşimlere dönüşmüştür. Örneğin 1985–1990 yılları arasında İstanbul’un nüfusu %23 artarken,
Sultanbeyli’nin nüfusu %2100 artmıştır. 2023 yılında 16 milyon olarak öngörülmüş olan eşik nüfusun, kentin kuzeyinde ortaya
çıkacak yeni yapılaşma (iki yeni kent) alanları göz önüne alındığında, 20 milyonu geçeceği öngörülmektedir (Gerçek, 2014).

İstanbul'daki kentsel alanlar son 30 yıl içinde neredeyse üç katına çıkmıştır. Şehirde kentleşme, daha önce gözlemlendiği gibi,
yeşil alanlar için yer bırakan bir kentleşme yerine, yeşil alanları işgal eden çok katlı binalar şeklinde gelişmektedir. Geçmişte,
düşük gelirli ailelerin inşa ettiği gecekondular da, orta gelirlilerin oturduğu toplu konutlar da yeşil alanları içeriyordu. Bugün,
kentsel dönüşüm ve soylulaştırma çabaları ile birlikte, bu tür yeşil alanlar da yok olmakta ve yerini yüksek beton binalara 
bırakmaktadır.

Madencilik ve inşaat alanları 1984 ve 2017 yılları arasında%0,9'dan %3,5'e yükselmiştir. Yol ve ev inşaatlarının hızla büyümesi
ve inşaat sektörünün gelişmesi ile kum, çimento, kireç, kireçtaşı, mermer, vb. ürünleri elde etmek için ormanların ve tarım
alanlarının maden ve taş ocakları olarak kullanımı artmaktadır.

Kent nüfusu arttıkça şehirdeki tatlı suya olan talep de artmaktadır. 1984 ve 2017 yılları arasında su yüzeyleri %1,4'ten %3,1'e
yükselmiştir. Su üretimi için yeni barajlar inşa edilmesi gerektiğinden, daha fazla tarımsal alan, orman ve yeşil alan sular altında
kalmaktadır. Öte yandan tatlı su havzalarındaki yapılar bu barajları kirletmekte ve tatlı su varlıklarını tehdit etmektedir. Ayrıca,
yerel kaynaklardan sağlanan tatlı sular İstanbul için yeterli olmadığından, geri kalanı il dışında bulunan farklı havzalardan 
borularla taşınmaktadır. Bu da havzalar arası su transferi şeklinde başka bir ekolojik tehdidi yaratmaktadır.

Ayrıca yeni projelerden kaynaklanan yeni arazi kullanımlarının (su kanalı, havalimanı, yeni ve ilave ekstra yerleşim, sanayi,
otoyol, beton alanlar vb.) bölgenin iklimini değiştirdiği de iddia edilmektedir (Türkeş, 2014).

4.2. Kentsel Alanları Genişletme Araçları: Yol, Havaalanı Ve Köprüler
İstanbul’daki havalimanı alanları 1984 ve 2017 yılları arasında %0,1'den %0,4'e yükselmiştir. 2001 yılında inşa edilen Sabiha
Gökçen Havalimanı, ilk dönemdeki artışın nedenidir. Bu havalimanı, önemli bir ihtiyacı karşılayacağı ve aşırı inşaat yapılmasına
yol açmayacağı için büyük bir tartışma konusu olmamıştır. İkinci dönemdeki artışın nedeni, dünyanın en büyük havaalanlarından
biri olması hedeflenen üçüncü havalimanının inşasıdır. Bu havalimanının içinde ve çevresinde inşa edilecek yeni yerleşimler ve
yollar nedeniyle ormanlara ve su toplama havzalarına zarar vereceği bilinmektedir. Bu havalimanın İstanbul'un yerleşimini 
kuzeye kaydırmak için inşa edildiği konusundaki iddiaların varlığı bilinmektedir.

Üçüncü havalimanı ile birlikte planlanan Boğaz'daki üçüncü köprü (Yavuz Sultan Selim) ve bu köprü için yapılan bağlantı yolları
bu iddiayı desteklemektedir. Bu çalışmaya göre üçüncü havalimanı şu an 4.89 km2'lik bir alanı kaplamaktadır. Fakat, farklı 
çalışmalara göre; üçüncü havalimanı daha fazla alanı kaplayacaktır. Örneğin; toplam alanının 76,5 km2 olacağı belirtilen 
havalimanının 61.7 km2’si orman, 0.02 km2’si maden ve diğer kullanımlar, 6.6 km2’si göl, 2.36 km2’si mera, 0.6 km2’si kuru
tarım, 0.02 km2’si fundalık arazisidir (Gülersoy ve Gökmen, 2014; Kuşçu Şimşek vd., 2014). Tolunay'a (2014) göre; üçüncü 
havalimanı ve üçüncü köprü ile bağlantı yolları için tahrip edilecek toplam orman arazisi 87,15 km2’dir. Bu miktar İstanbul'daki
ormanların %3,22'sine karşılık gelmektedir. Bu veriler ile çalışmamız arasında ortaya çıkan büyük farkın nedeni; planlarda 
havalimanına tahsis edilmiş olan bu alanların tümünün inşaatının henüz bitmemiş olmasıdır. Bu nedenle yeni inşaat alanları
2017 uydu görüntülerine yansımamıştır.

Hızlı sanayileşme ve nüfus artışının bir sonucu olarak, kentin çeperlere doğru büyümesi, uzaklıkları artan kentsel alanları ulaşım
sistemleri ile bağlama gereksinimini ortaya çıkarmıştır. Bununla birlikte, 1970’li yıllarda E-5 otoyolunun ve ilk boğaz köprüsünün
inşa edilmesi, sürdürülebilir bir çözüm sunmak yerine kentsel yayılmayı tetiklemiş ve İstanbul, 1980'lerde "büyümüş sanayi
kenti" (“overgrown industrial city”) haline gelmiştir (Güvenç, 1993). Çalışmamızın verilerine göre; İstanbul'daki ulaşım ağının
oranı 1984 ve 2017 yılları arasında %1,3'den %2,7'ye yükselmiştir. Bilindiği gibi karayolları plansız kentleşme için en öncelikli
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ulaşım seçeneği olarak belirlenmektedir. Bunun bir sonucu olarak; İstanbul da karayolu taşımacılığının dominant olduğu bir
sisteme sahiptir. Kentin kuzeye doğru gelişimi yeni köprüler ve yolların inşası ile mümkündür. Karayolu ağının yaygınlaştırılması
sayesinde yeni yerleşim yerleri ve sanayi bölgeleri için de yeni araziler oluşturulabilmektedir.

Günümüzde trafik, endüstriyel atıklar, evsel ısıtma, kirleticilerin uzun menzilli taşınması ve gemi emisyonları İstanbul'un en
önemli emisyon kaynaklarıdır. Kent özellikle ikincil partikül madde ve azot dioksit (NO2) problemleriyle karşı karşıyadır. Bu da
evler, endüstriyel tesisler, vb. ile motorlu taşıtla ilgili hava kirliliğinden kaynaklanmaktadır (İncecik ve İm, 2013). Karayolları
ağırlıklı ulaşım ağının bu kadar yaygınlaşması İstanbul’un hava kirliliğinin artmasına da yol açmaktadır.

Üçüncü havalimanı ve üçüncü boğaz köprüsü ile birlikte “çılgın projelerden” biri olarak planlanan Kanal İstanbul Projesi için
2020 yılının ocak ayında ÇED olumlu kararı verilmiştir.  Her ne kadar proje İstanbul Boğazı’nın uluslararası gemi trafiği için yeterli
olmadığı gerekçesiyle gündeme getirilmiş olsa da, bu kanalın gemi trafiğini kolaylaştırmaktan çok, her iki yakasında inşa edilecek
yerleşimler için bir rant projesi olduğu belirtilmektedir. Projenin ormanları ve diğer yeşil alanları yok edeceği uzmanlar tarafından
ifade edilmektedir (Gülersoy ve Gökmen, 2014; Tolunay, 2014; Doğan ve Stupar, 2017).

4.3. Genişleyen Kentsel Alanların Yok Ettiği Varlıklar; Tarım Alanları, Kent İçi Yeşil Alanlar Ve Ormanlar
İstanbul'daki hızlı ve plansız kentleşmenin tarım ve orman alanlarını azalttığı bu çalışmada da ortaya konmaktadır. Sanayi
tesisleri, konutlar ve ulaşım ağlarının artması tarım ve orman alanlarının azalmasına neden olmuştur. İstanbul'daki ormanlar
ve ağaçlık alanların 1984 ve 2017 yılları arasında %56,1'den %49,6'ya düştüğü görülmektedir. Değişim Tespit Analizi verilerine
göre, bu alanlar artık kentsel alanların (320,4 Km2) genişlemesi ile yapay yüzeylere dönüştürülmekte veya büyüyen kentsel 
nüfusun tarımsal ürün ihtiyaçlarını karşılayacak tarım arazilerine (291.2 km2) dönüştürülmektedir. Yine Günşen ve Atmiş
(2019)’ın Orman Genel Müdürlüğü’nün resmi verilerine dayanarak hazırladıkları çalışmaya göre İstanbul, 2005 ile 2015 yılları
arasında orman alanı azalan 19 il arasında yer almıştır.

Orman ve ağaçlık alan sınıfındaki alansal azalmayla birlikte (3052.8 km2'den 2700.2 km2'ye düşmüştür), bu alanların kenar
uzunluğunun arttığı ve bu sınıfa ait peyzajın kenar etkisinin düzensizleştiği söylenebilir. Değişiklik tespit analizi sonuçları ve
çalışma alanına özgü iki dönem arasındaki mekânsal değişim eğilimi birlikte değerlendirildiğinde, bunun altında yatan birçok
neden vardır. Bunlar karışık yeni kentsel alanlar ve mevcut orman arazilerinin bitişiğindeki ve son zamanlarda orman arazisi
içinde yaratılan madencilik ve inşaat alanlarıdır (bu dönemde orman arazilerinden yapay yüzeylere geçiş 320.4 km2'dir). Bu
durum peyzaj formlarını sınıf düzeyinde düzensiz yapan en önemli nedenlerdir.

1984-2000 döneminde yapay yüzeylerdeki leke uzaklıkları, sanayi alanı çeperlerindeki gecekondu yerleşimleri nedeniyle 
yüksektir. İzleyen yıllarda lekeler arasındaki uzaklığın azalması kent ve gecekondu yerleşimleri arasında orman ve tarım alan-
larının kentsel alanlara dönüştüğünü göstermektedir. Bu durumun siyasal nedenlerle yapılan kentsel planlama revizyonları ile
ilişkisi bulunmaktadır (örneğin; Gecekondu affı- imarsız ve ruhsatsız kaçak konutlara ruhsat ve tapu verme). Ormanlardaki 
parçalanmanın önemli bir nedeni ise; özel mülkiyete sahip ormanlarda konut yapma hakkının 1980’li yıllarda %2’den %6’ya
çıkarılması ve uygulamada bu oranın %85’e kadar ulaşmasıdır (Atmiş vd., 2007). Yani İstanbul’daki özel ormanlar süreç içinde
özellikle zenginlere ait villaların bulunduğu birer konut sitesine dönüşmüştür.

Orman alanlarındaki düşüşün bir diğer nedeni, orman alanlarının madencilik, turizm, eğitim ve altyapı gibi ormancılık dışı
amaçlara tahsis edilmesidir. Türkiye ormanlarının %99,9’u devlete aittir. T.C. Anayasası’nın 169. Maddesine göre: “Devlet 
ormanlarının mülkiyeti devrolunamaz, devlet ormanları devletçe yönetilir ve işletilir, kamu yararı dışında irtifak hakkına konu
olamaz.” denmesine rağmen, orman alanları ve kentsel yeşil alanların ormancılık dışı amaçlarla kullanımı son on beş yılda 
şiddetle artmıştır. Çünkü yürürlükteki 6831 sayılı Orman Kanunu’nun 16. ve 17. maddeleri ve bunlara bağlı yönetmeliklerin
yanı sıra, Maden Kanunu, Turizm Teşvik Kanunu vb. kanunlara göre orman alanları; “kamu yararı ve zaruret olması halinde
savunma, ulaşım, enerji, haberleşme, su, atık su, maden, petrol, doğalgaz, altyapı, katı atık bertaraf ve düzenli depolama
tesisleri; baraj, gölet, sokak hayvanları bakımevi ve mezarlıklar; Devlete ait sağlık, eğitim ve spor tesisleri için” 49 veya 99 yıllığına
kolayca tahsis edilebilmektedir (Atmiş vd., 2007).
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Bu alanlar, ormancılık dışı amaçlarla kullanıldıktan sonra orman ekosistemi niteliğini kaybediyor olsa da resmi kayıtlarda orman
olarak gösterilmektedir. Orman alanlarının tahsisinde şart olarak belirtilen kamu yararı kavramı, başta ormancılık örgütü olmak
üzere devlet kurumlarınca çoğu zaman tek taraflı ve eksik yorumlanıp genellikle ormanlar aleyhine kullanılmaktadır. Bu durum
ormanların daha hızlı tahrip olmasına neden olmaktadır. Türkiye genelinde toplam orman tahribatı alanı 5520 km2'ye ulaşmıştır.
Bu tahsisler yaklaşık 68.000 ayrı yetkilendirme ile gerçekleştirilmiş, bu alanlarda orman ekosistemi tahrip olmuş ve parçalanmaya
(fragmentasyon) uğramıştır. Buna rağmen orman ekosistemi niteliğini kaybeden bu alanlar kayıtlara orman alanı azalması
olarak yansıtılmamaktadır (Atmiş, 2016; Tolunay, 2016). Çalışmamızdaki sonuçlara benzer bulgulara sahip olan bir çalışmaya
göre (Şahin, 2014); İstanbul’da yerleşim alanlarına lojistik destek sağlayan; kömür ocağı, kum ocağı, fidanlık, depo, enerji nakil
hattı, otoyol gibi kullanımlar 1971’den 2012 yılına kadar %269,8 oranında artmıştır. Yeni yerleşim alanlarının çok büyük bir
kısmı tarım ve orman alanlarından dönüşmüştür. Bu kullanımlar sonucunda tarım alanları %32,7; devlete ait orman alanları
ise %9,0 oranında azalmıştır.

İstanbul Boğazı üzerinde kurulan üçüncü köprü ve bağlantı yolları için Avrupa yakasında 14,2 km2, Anadolu yakasında 11,3 km2

olmak üzere 25,4 km2 orman alanı tahsis edilmiştir. Proje Avrupa yakasında Büyükçekmece, Alibeyköy ve Sazlıdere ile Anadolu
yakasında Ömerli barajı havzalarından geçmektedir (Gülersoy ve Gökmen, 2014). Üçüncü köprünün ve yan yollarının inşası
sırasında iki milyon ağaç kesilmiştir (Paker, 2018). Ormanlık alanlarda parçalanmayı artıran yollar sadece bitki ve ağaçları değil,
hayvanları da tehdit etmektedir. 40 yerel kuş türü, 30 göçmen kuş türü, 20 memeli türü için yaşam alanları doğrudan ortadan
kaybolmuştur. Habitatları üçüncü köprünün ve bağlantı yollarının inşasından etkilenen iki farklı yaban domuzu ailesinden 
20 hayvan Ekim 2013'te farklı günlerde Boğaz'ı aşarak Avrupa yakasından Asya yakasına yüzerek kaçarken görüntülenmiştir
(Arslangündoğdu, 2014; Cumhuriyet Gazetesi, 2017). Bunda yaban hayatına sahip korunması gereken ormanların, tabiat parkı
adı altında rekreasyon alanlarına dönüştürülmesinin de payı vardır. Örneğin; 2011 yılında 5387 ha alana sahip Belgrad Muhafaza
Ormanı'nın 234.57 ha’ının (%5) muhafaza ormanı statüsü kaldırılarak 2,9 ha ile 67,3 ha arasında dokuz farklı tabiat parkı oluş-
turulmuştur (Atmiş, 2018). Bu alanlara artık rekreasyon için kullanıldığı için farklı tesisler inşa edilmiştir. Bu ve benzer uygulamalar
ormanlardaki parçalanmanın ve aşırı kullanımlar sonucu yaban hayatının rahatsız olmasının önemli araçlarıdır.

Söz konusu dönemde orman azalmasının bir diğer önemli nedeni de; 2/B olarak bilinen yasal uygulamadır. 2/B uygulamalarının
yardımıyla İstanbul'daki 167 km2 orman arazisi süreç kapsamında orman dışına çıkarılmıştır (Şahin, 2014). Bir başka kaynakta
da; 2/B uygulamalarıyla 163 km2 orman alanı orman dışına çıkarıldığı ve bu alanın İstanbul ilinin %3’ünü oluşturduğu 
bildirilmektedir (Tolunay, 2014).

Kuşçu Şimşek vd. (2014)’ın hava fotoğrafları üzerinden yaptığı çalışmaya göre; 1980-2011 yılları arasında toplam açık alan kaybı
54 km2’dir. Bunun %80’i kent çeperlerindeki, %20’si kent içi açık alan kayıplarından oluşmaktadır. Kent çeperlerindeki açık alan
kayıplarının %20’si kapalı konut sitelerinden, %80’i orman alanı üzerinde yapılan tekil parsel düzeyindeki yapılaşmalardan 
kaynaklanmıştır. Aynı çalışmada Orman ve Su İşleri Bakanlığı (Yeni Tarım ve Orman Bakanlığı) verilerinden yapılan tespite göre;
133 km2 orman alanı (İstanbul orman alanlarının %4,9’u) ve 201,5 km2 tarım alanı olmak üzere, diğer kullanımlarla birlikte
toplam 383,1 km2 alan yapılaşmaya açılmıştır. Kayıpların metropol çeperlerinde ve kuzeyindeki orman alanları üzerinde 
yoğunlaştığı görülmüştür (Kuşçu Şimşek vd., 2014). Bizim çalışmamıza göre de; 1984 ile 2017 yılları arasında 425,1 km2’ si tarım
alanı, 320,4 km2’ si de orman ve ağaçlık alan olmak üzere toplam 745,5 km2 ‘lik alan yapay yüzeylere dönüşmüştür.

Kentsel mekânın ve belirli çıkar gruplarının çıkarı doğrultusunda düzenlenmesi  (Büyükcivelek, 2015) tarımsal alanlar ve orman
alanları üzerindeki baskının görmezden gelinmesine neden olmuştur. Bu alanlar üzerinde (özellikle tarımsal alanlar) oluşan
baskı sadece alan işgali ile sınırlı değildir. Kentten kaynaklanan kirlilikler de bu alanları kullanılamaz hale getirmektedir (Uyanıker
ve Türk, 2015).

Kentsel yeşil alan ve konut bahçesi alanları 1984'ten 2017'ye kadar belirli bir seviyeye yükselmiştir (%1,9'dan %3,9'a). Ancak
bu artış yeterli değildir. Yeşil altyapı, gri altyapıya yani konut ve sanayi tesislerine yerini hızla terk etmektedir. Kentteki yeşil
alanlar ve parklar emlak gelişimi (yapılaşma) için açılmış, yolları genişletmek için ağaçlar kaldırılmış ve yeni binalar inşa etmek
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için bahçeler yok edilmiştir.

2000 sonrasındaki yeşil alan yaratmakla sorumlu olan yerel yönetimler, imar plan revizyonları ile park ve çocuk bahçesi gibi
yeşil alanları ranta yönelik uygulamalarla konut ve ticaret alanı gibi fonksiyonlara dönüştürmekte ve satışa konu etmektedir.
Plan değişiklikleriyle konut parselleri küçültülerek, özel mülkiyetteki parsellerin bahçeleri kamu alanı kapsamına alınabilmektedir.
Böylece sayısal değer olarak yeşil alan standartları yükseltilmiş gibi gösterilmektedir. Yeşil alan tanımının çimlendirme ve çiçek-
lendirmeye dönüşmesi, iklimsel açıdan yeterli sonuç üretilememesine neden olmaktadır (Kuşçu Şimşek vd., 2014). Bir yandan
kent içi yeşil alanlar betonlaşmaya terk edilirken, diğer yandan belediyeler aktif kullanıma açık olmayan karayolu ağaçlandır-
maları ve çiçek parterleri ile görsel çekiciliğin arttırılmasına çalışmaktadır. Ayrıca dikey bahçe uygulaması da bu stratejiye dahil
edilmiş ve tünel girişleri ve karayollarındaki duvarlarda görülmeye başlanmıştır. 

Bu dönüşüm; havaalanları, köprüler ve yollar ile şehrin kuzeyindeki ormanlara doğru uzanmaktadır. Otoyolların kenarlarında
ve Osmanlı İmparatorluğu'ndan miras kalan birçok tarihi parkta etkileyici görüntüler vardır. Fakat rantın yüksek olduğu ilçelerde
birçok yeşil alan vasıf değişiklikleriyle konut veya ticari alanlara dönüştürülmek istenmektedir. Örneğin; son 5 yıl içinde Maltepe
Parkı’nın 1,03 km2 ‘si (Kuşçu Şimşek vd. 2014), Albatros Parkı’nın 0,03 km2’si (Hürriyet 2017), 1 km2 büyüklüğündeki Bakırköy
ilçesinin tek büyük yeşil alanı (KOS 2017) ve irili ufaklı birçok yeşil alan yapılaşmaya konu olmuştur. Hatta 1999 yılında İstanbul
ve çevresinde 20 bin kişinin ölümüne neden olan depremden sonra alınan önlemler çerçevesinde, deprem sonrasında halkın
toplanması ve çadırların kurulması için ayrılan 470 açık yeşil alan ve boş alanın 300’ünün daha sonra alışveriş merkezi, gökdelen
veya camiye çevrilmiş olduğu tespit edilmiştir (ÇMO, 2017). Yerel halk bu girişimlere karşı ciddi mücadeleler vermiştir. 2013
yılında İstanbul'un en popüler meydanı Taksim'de bulunan 38 hektarlık bir alanı kaplayan Gezi Parkı'nda bile bir alışveriş merkezi
ve otel kompleksi inşa edilmeye çalışılmıştır. Yani Taksim Meydanı'ndaki tek yeşil alanın ticaret merkezine dönüştürülmesi 
planlanmış fakat halkın tepkisi nedeniyle projeden vazgeçilmiştir.

Kentin içinde kalan son yeşil alanlardan mezarlıklar ve askeri tesisler bile yapılaşma tehdidi altındadır. Son yıllarda, yüksek rant
değerine sahip yerlerdeki mezarlıklar taşınmış ve askeri üslerin boşaltılması ve arazilerinin inşaat sektörüne açılması gündeme
gelmiştir. Örneğin; T24 (2017)’e göre 2013 yılında Başakşehir’de bulunan Ayazma Mezarlığı imara açıldığı için taşınmıştır. Bu
kapsamda “My World Europa” adını taşıyan ünlü bir müteahhitin inşa ettiği siteye giden yolun inşası için 48 mezarın yeri 
ailelerine haber vermeden değiştirilmiştir. Askeri tesisler de, 15 Temmuz 2016 tarihindeki askeri darbe girişiminden sonra şehir
dışına çıkarılmaya başlanmıştır. Fakat, bu tür büyük askeri alanları ve kamu alanlarının; botanik bahçesi, yaban hayatı sahaları,
büyük kentsel ve bölgesel parklar gibi metropolde yer alması gereken tesislere tahsis edilmesi yerine, konut ve AVM ağırlıklı
olarak yapılaşmaya açılması tartışılmaya başlanmıştır (Kuşçu Şimşek vd., 2014).

5. SONUÇ
İstanbul'a özgü kentleşmenin, orman ve tarım alanlarının yanı sıra, kent içinde son kalan yeşil alanları da yok eden-betona
çeviren çarpık bir yapılaşmadan ibaret olduğu anlaşılmaktadır. Amerika ve Avrupa'da devlet ve özel sektör gri altyapıyı azaltmak
ve yeşil altyapıyı arttırmak için savaşırken, hükümetinin neo-liberal politikaları ve yasaları Türkiye'deki yeşil alanları düzenli
olarak yok etmektedir. Hükümet ve özel sektör bu alanları yok etmek için birlikte hareket etmeye devam ederken, yurttaşlar
ve Sivil Toplum Kuruluşları (STK) yeşil alanların betonlaşmasını önlemek için mücadele etmektedir.

İstanbul özelinde daha önce yapılmış olan benzer çalışmaların verileri bu çalışmanın verilerini desteklemektedir. Bu çalışmada
diğerlerinden farklı olarak; şu konularda daha net değerlendirmeler yapılmıştır;

•Peyzaj desenindeki zamansal değişimin ekolojik anlamı değerlendirilerek kentsel politikaların mekânsal desene ve ekolojik
sürece etkisi ortaya konmuştur.

•Ormanlar ve yeşil alanların çarpık kentleşme sonucu hızla azaldığı karşılaştırmalı sayısal verilerle ortaya konmuştur.

•Zamansal ve mekânsal değişimin rant ve özel çıkarlar kapsamında geliştiği sayısal olarak tespit edilmiş ve yorumlanmıştır. 
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•Arazi şekillerindeki dönüşümler, tek taraflı değil, birbirine geçişken şekilde değişmektedir. Bu değişimler farklı dönemlerde,
farklı eğilimlere sahip olabilmektedir. Fakat bu değişimler hep kentsel alanlarının büyümesi yönünde gerçekleşmektedir.

•Batı merkezli kentsel planlama yaklaşımlarından biri olan yeşil altyapı yaklaşımının Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde kısa
dönemli kar anlayışı ve yüksek maliyet nedeniyle uygulanamadığı İstanbul örneğinde tespit edilmiştir. Başka bir ifade ile; Batıda
kentsel yeşil alanların ve yeşil altyapının geliştirilmesi ile ilgili söylemler oluşurken, Türkiye gibi ülkelerde ortak yaklaşım ve 
politikalar geliştirilemediği için, mevcut kentsel yeşil alanların korunması ve yeşil altyapının kurulmasına ilişkin talepler cılız bir
şekilde ortaya çıkmakta ve daha çok protestolar şeklinde kendini göstermektedir.

İnşaat sektörü, dünyanın geri kalanı gibi Türkiye'deki ekonominin en önemli bileşenlerinden biridir. Gerçekten de, inşaat 
sektörünün Türkiye'nin gayri safi yurtiçi hasılasındaki payı her yıl artış göstermiş ve 2016 yılında % 8,8'e ulaşmıştır (TÜİK, 2019).
Bu oran bu sektörün doğrudan hükümet tarafından desteklendiğinin önemli göstergesidir. Üçüncü havalimanı, üçüncü köprü
ve İstanbul'a özgü Kanal İstanbul projesi gibi mega (çılgın) projelerle bu sektörün ne kadar çok teşvik edildiği bilinmektedir. 
Buradaki temel sorun, herhangi bir sektörün devlet tarafından güçlendirilmesi değil, devletin bu sektörü aşırı destekleyerek
kentsel yeşil alanları ve doğal varlıkları tahrip edecek projelere izin vermesi ve teşvik etmesidir. Oysa kentsel yeşil alanlar ve
doğal varlıkların devlet tarafından korunması ve geliştirilmesi gerekmektedir. Bu açıdan, Batı merkezli mekânsal planlama 
literatürü tarafından ortaya konan yeşil altyapı, habitat 2000 ve doğal çözümler gibi kentsel yeşil alanları korumaya ve 
geliştirmeye yönelik yaklaşımların, Türkiye’de de yaygınlaşması, mevcut ekonomik-politik bakış açısından dolayı şu ana kadar
mümkün olmamıştır. Bu kapsamdaki tespitlere dayalı olarak Türkiye’de artık ekonomiyi öne çıkaran neo-liberal politikaların
yerine, ekolojiyi öne çıkaran sosyal politikalara dayanan ülke kentleşme politikalarının geliştirilmesi gerektiğini belirtmek yararlı
olacaktır.
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Özet
Mesire yerleri; toplumun çeşitli dinlenme, eğlenme ve spor ihtiyaçlarını karşılamak, yurdun güzelliğine katkı sağlamak ve turistik
hareketlere imkân vermek maksadıyla, gerekli yapı, tesis ve donatılarla kullanıma ayrılan, halkın günübirlik veya geceleme
ihtiyaçlarını karşılayan, rekreasyonel ve estetik kaynak değerlerine sahip orman rejimine tabi sahalardır. Bu sahalar A, B, C ve
D tipi olmak üzere dörde ayrılmaktadır. Mesire yerleri, gelişme ve vaziyet planları dahilinde yönetilmekte olup tip özeliklerine
göre faydalanma mümkündür.
Bu çalışmanın amacı; Türkiye’de Mesire yerlerinin ayrılması, onanması, planlanması, planların uygulanması, geliştirilmesi,
işletilmesi, işlettirilmesi, yönetilmesi ve iptali gibi konuların mevcut mevzuatın incelenmesi sonucu ayrıntılı bir şekilde ortaya
konulması, söz konusu konular için yapılan işlemlerin uygulamaya yansıması ve ortaya çıkan sorunların tespit edilmesi ile
İstanbul ili özelinde sorunlar için çözüm önerileri sunmaya çalışarak değerlendirmelerde bulunmaktır. 
Çalışmada, mesire yeri kavramının tanımı yapılarak, mevzuattaki yeri özetlenmiştir. Aynı zamanda, mesire yerlerinin idaresi ve
planlaması konusunda mevzuat irdelenerek İstanbul İli özelinde durum tespiti yapılmaya çalışılmıştır. Rekreasyonel taleplerin
karşılanabilmesi amacıyla yetkili Bakanlık, Genel Müdürlük ve Daire Başkanlıklarının görev alanları ve görev tanımları içinde
yer alan etüd, envanter, planlama, projelendirme, uygulama ve buna benzer işleri yapmak ve yaptırmak konuları ile görev 
alanlarının belirlenmesi ilgili mevzuatın incelenmesi çalışma konusunun kapsamını oluşturmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Orman, Mesire Yeri, Mevzuat, Yönetim, Planlama 

EMERGING IN THE MANAGEMENT OF PROMENADE AREAS IN ISTANBUL PROVINCE LEGAL ISSUES AND SOLUTIONS

Abstract
Promenade locations; are areas subject to forest regime with recreational and aesthetic resource values, which are reserved
for use with necessary structures, facilities and equipment, meeting the daily or overnight needs of the people, in order to
meet the various recreation, entertainment and sports needs of the society, to contribute to the beauty of the country and to
provide touristic activities. These areas are divided into four as A, B, C and D types. The promenade locations are managed
within the development and layout plans, and it is possible to benefit according to the type characteristics.
The purpose of this study; Separation of promenade locations in Turkey, approval, planning, implementation of plans, 
development, exploitation, processing by, managing and reviewing the existing legislation issues such as cancellation of results
to be laid down in a detailed manner, said the application of the actions taken for the issues and the identification of emerging
problems To make evaluations by trying to offer solutions for problems specific to the province of Istanbul.
In the study, the concept of promenade location is made and its place in the legislation is summarized. At the same time, it
was tried to make due diligence in Istanbul Province by examining the legislation on the management and planning of the
promenade places. In order to meet the recreational demands, the subject of the study is to examine the relevant legislation,
including the study, inventory, planning, projecting, implementation and performing similar tasks and the task areas of the
authorized Ministry, Head Office and Departments.

Keywords: Forest, Promenade Location , Legislation, Management, Planning
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1.  GİRİŞ 
Ormanlarda düzensiz ve gelişigüzel piknik ve kamp kullanımına engel olmak, her geçen gün artan açık hava ve rekreasyon 
sahasını karşılamak, insan ile doğa arasındaki ilişkiyi iyileştirmek amacıyla ve en iyi korumanın dengeli bir kullanımla 
sağlanabileceği ilkesinden hareketle, orman rejimine tabi alanların piknik, kamping ve diğer rekreasyonel faaliyetlere elverişli
bölümleri orman içi dinlenme yerleri olarak(KUBAOĞLU, 1993). adlandırılmakta iken günümüzde mesire yeri olarak 
tanımlanmaktadır.

6831 sayılı Orman Kanunun yürürlüğe girip uygulamaların başladığı tarihten günümüze kadar yapılan çalışmalar sonucu mesire
alan gereksiminin artan nüfus yoğunluğu ve taleple birlikte arttığı görülmektedir(URL 1). 

Mesire yerlerinin illere göre dağılımı yapıldığında en fazla sayının İstanbul’da olduğu görülmektedir. 
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İstanbul Bölge Müdürlüğünde 2018 Orman Genel Müdürlüğü resmi verileri toplam 175 mesire yeri olduğunu 135 tanesinin 
İstanbul’da bulunduğunu göstermektedir. Bu mesire yerlerinden iki tanesi (Yakuplu B tipi ve Kemerburgaz Kent Ormanı 
D tipi ) İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilmektedir. İstanbul sınırları içinde bulunan 46 tane mesire yeri ise ilçe
belediyeleri uhdesindedir. 

6
Madde 25 – (Değişik : 23/9/1983 - 2896/15 md.) 

“Orman Genel Müdürlüğü; mevkii ve özelliği dolayısıyla lüzum göreceği ormanları ve orman rejimine giren sahaları; bilim ve fennin istifadesine tahsis etmek,

tabiatı muhafaza etmek, yurdun güzelliğini sağlamak, toplumun çeşitli spor ve dinlenme
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2. MESİRE YERLERİNİN HUKUKİ TEMELİ 
Mesire Yerleri yasal gücünü 6831 sayılı Orman Kanunu’nun 25. Maddesinden almaktadır. Mesire yerlerinin temel hukuki statüsü
6831 Sayılı Kanun’un “Milli Parklar” başlığı altındaki 25. Maddesinde  düzenlenmiş olup Mesire Yerlerine Dair Yönetmeliğini de
dayanak hükmü kanunun 25. Maddesine atıf yapmaktadır. Bu nedenle mesire yerlerinin korunan alan olup olmadığı tartışma
konusudur. Mesire yerleri orman içi dinlenme yerleri olarak 6831 sayılı Orman Kanununa göre ayrılmış koruma alanı sınıflandırıl-
maları içinde yer almakta olduğu tartışma konusudur. Bu koruma statülerinin ana amacının orman kaynaklarının sürdürülebilir
kullanımı olduğu söylenmektedir. Bu konuda 6831 Sayılı Kanun’un 2, 25, 111 ve 2873 Sayılı Milli Parklar Kanunu’nda ifadelerin
ve tanımların iç içe geçmiş olması ve bir kavram karmaşası yarattığını belirtmek mümkündür. Özellikle Milli Parklar Kanunu’nda
mesire yerlerine dair bir tanım bulunmazken Milli Parklar Yönetmeliğinde “orman içi dinlenme yeri” tanımı ve ayrılma kriterleri
belirlenmiştir . 

Mesire yerleri ile ilgili düzenlemenin bulunduğu bir diğer kanun ise 31.10.1985 Tarih 3234 Sayılı Orman Genel Müdürlüğü
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkındaki Kanundur(Coşkun ve 
Velioğlu,2004). Kanunun 2. Maddesindeki ç bendinde, mesire yerlerinin, kent ormanlarının, ağaç parkı alanlarının, orman 
içlerindeki biyoçeşitlilik koruma alanlarının, model ormanların ve muhafaza ormanı sahalarının ayrılmasının, korunmasının,
işletilmesi ile işlettirilmesinin Genel Müdürlüğün görevleri arasında olduğu belirtilmiştir.

Aynı Kanunun 14/A maddesinin ç bendinde ise mesire yerlerine dair bu görevlerin sağlanmasının Odun Dışı Ürün ve Hizmetler
Dairesi Başkanlığına ait olduğu ifade edilmiştir. İlgili daire başkanlığının mesire yerlerinin yanı sıra kent ormanları ve ağaç parkları
da sorumluluk alanın içerisinde yer aldığı mevzuatta belirtilmektedir.

Orman Genel Müdürlüğü; mesire tiplerinde kanunun ve ilgili mesire yerleri yönetmeliğinin nasıl uygulanacağına dair halihazırda
yürürlükte olan 300 sayılı Mesire Yerleri Uygulama Tebliği hazırlanmıştır. 

3. MESİRE YERLERİNİN İDARESİ
Rekreasyonel amaçlarla kullanma talebini en iyi bir şekilde karşılayabileceği düşünülen orman alanları orman idaresi tarafından
1956 yılından itibaren Orman İçi dinlenme Yeri (güncel adı Mesire yerleri) adı altında piknik ve kamp alanları tesis edilmekte
olup içerdikleri kaynak değerleri ziyaretçi potansiyelleri ve kullanım amaçlarına göre A, B, C olmak üzere üç tip mesire yerinden
C tipi Mesire yerleri Orman Genel Müdürlüğü Eğitim Daire Başkanlığı, A ve B tipi mesire yerleri ise Doğa Koruma ve Milli Parklar
Genel Müdürlüğü Mesire Yerleri Daire Başkanlığı ile yönetilmekte iken 04.07.2011 tarih ve 645 sayılı Karar ile D tipi mesire
yerleri de dahil olmak üzere mesire yerleri ile tüm iş ve işlemler Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan Odun Dışı Ürün
ve Hizmetler Dairesi Başkanlığına devredilmiştir (Pak, Türker, Kalınkütük,2009).

Mesire yerleri mevzuat gereği orman idaresi tarafından işletilir veya işlettirilir (Yılmaz, 2004). Mesire yerlerinin hizmet üretimine
hazır hale getirilmesi sürecinde ve hizmet üretim sürecinde gelişim planı ve iş programları çerçevesinde gerçekleştirilen satın
alma iş ve işlemleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4737 sayılı Kamu İhale Kanunları esaslarına göre yapılmaktadır. İşletmeciliği
gerçek kişilerce yürütülen işletmeciliklerde, ihaleyi alan gerçek kişi idarenin uygun görüş vermesi şartıyla yeni bir ortak alabilir.

4. MESİRE YERLERİ AYRILMA KRİTERLERİ, AYRILMASI VE PLANLAMASI 
Orman alanlarında kullanım olumsuzluklarını gidermek, toplumun rekreasyonel taleplerini karşılamak ve orman-halk ilişkilerini
olumlu yönde geliştirmek üzere mesire yerleri ayırma kriterlerine uygun alanlar belirlenmektedir.
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ihtiyaçlarını karşılamak, turistik hareketlere imkan vermek maksadıyla, milli parklar, tabiat parkları, tabiat anıtları, tabiatı koruma 

sahaları ve orman mesire yerleri olarak ayırır, düzenler, yönetir ve gerektiğinde işletir veya işlettirir”.  
7  12.12.1986 tarih19309 Sayılı Milli Parklar Yönetmeliği 

“Orman İçi Dinlenme Yeri Kriterleri” 

“Madde 8 - Orman içi dinlenme yeri olarak ayrılacak yerler”; 

“a) Mahalli seviyede açıkhava rekreasyonu yönünden değişik ve zengin özelliklere sahip olmalıdır”. 

“b) Alt yapı imkanlarına sahip olmalıdır”. 

“c) Kaynak bütünlüğünü sağlayacak büyüklükte olmalıdır”. 

“d) Orman rejimine tabi olmalıdır”. 
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Mesire yerlerine ayrılacak alanlarda aranan kriterler aşağıdaki gibidir; 
a) Orman rejimi içerisinde olması veya bu amaçla tahsis edilmesi,
b) Rekreasyon ve ekosistem yönünden farklı ve zengin özelliklere sahip olması,
c) Rekreasyonel kullanım talebi ve/veya ihtiyacı olması, 
ç) Rekreasyonel kaynak bütünlüğünü sağlayacak nitelik ve büyüklükte olması8

Teklif edilen alanlar; mesire yeri kuruluş amaçlarının gerçekleştirilmesine imkan verecek yeterli büyüklükte olmalıdır .9 Mesire
yeri için önerilen alanın tek parça olması esas olmakla beraber, korumadaki güçlükler ve benzeri gibi nedenlerle iki veya üç
parçalı mesire yeri kuruluş teklifi yapılması halinde gerekçeli rapor düzenlenmelidir. 

Mesire yeri olarak ayrılması planlanan alanlar için öncelikle “rekreasyon potansiyeli değerlendirme tablosu” düzenlenerek
alanın potansiyeli ilgili işletme müdürlüğünce belirlenmektedir. Daha sonra mesire yeri talepleri, işletme müdürlüğü tarafından
orman bölge müdürlüğüne gönderilmektedir. Mesire yerlerinin alanı, konumu, potansiyeli, kullanım talebi, kentleşme, iklimsel
özellikleri ve benzer kriterler birlikte değerlendirilerek mesire yerinin tipi belirlenmektedir. Bölge müdürlüğünce mesire yeri
teklif raporu ilgili Bölge Müdürlüğü’nün görüşü ile birlikte Orman Genel Müdürlüğü’ne gönderilir. Daire Başkanlığınca kurulması
uygun bulunan mesire yerine ait kuruluş dosyası, koruma ve yasaklama hükümleri içinde yer alan kanunlar ve mevzuatının 
getirdiği yasaklar için ilgili kurumlardan, mücavir alan içinde belediye başkanlıklarından, mücavir alan dışında ise ilgili Valilikten,
öngörülen yapı, tesis ve faaliyetlerle ilgili görüşlerinin ve önerilerinin idare tarafından alınması ve üzerinde irtifak hakkı tesis
edilmiş olan orman alanlarında ise irtifak hakkının tesis edildiği hak lehtarından tahsisin tamamının veya bir kısmının kaldırıl-
masına yönelik izin alınması için bölge müdürlüğüne tekrar gönderilmektedir. Tüm bu işlemler sonrası uygun bulunması halinde,
Genel Müdürlüğün uygun görüşü ve Bakanlık oluruyla mesire yerleri  ayrılır ve onanır (URL3). 

Mesire yerleri planlara göre yönetilmektedir. A ve B tipi mesire yerlerinde, 1/500, 1/1000 veya 1/2000 ölçekli alan kullanım
planı, gelişim ve yönetim planı ve plan raporu, ilgili teknik şartnamesine uygun olarak hazırlanmaktadır. Kent ormanlarında
1/500,1/1000 veya 1/2000 ölçekli vaziyet planı, gelişim ve yönetim planı ve plan raporları, C tipi mesire yerlerinde ise 1/500,
1/000 ölçekli veya 1/2000 ölçekli vaziyet planı, gelişim ve yönetim planı ilgili teknik şartnamesine uygun olarak bölge müdür-
lüğünce yapılmakta veya yaptırılmaktadır. İşletme müdürlüğünce hazırlanarak Bölge Müdürlüğünce uygun görülen vaziyet
planı, alan kullanım planı ve gelişim ve yönetim planı ile plan raporu onaylanmak üzere Genel Müdürlüğe gönderilmektedir.
Son onay makamı Orman Genel Müdürlüğüdür (URL3).

Mesire yerleri uygulama projeleri ise orman işletme müdürlüğünce yapılmakta veya yaptırılmaktadır (URL3).

5. MESİRE YERLERİNDE İZİN VERİLEN FAALİYETLER
Mesire yerleri ayrılma kriterlerine göre dört tip olarak tasnif edilmektedir. A tipi alanlar; Toplumun çeşitli dinlenme, eğlenme
ve spor ihtiyaçlarını karşılamak, yurdun güzelliğine katkı sağlamak ve turistik hareketlere imkan vermek maksadıyla yüksek 
ziyaretçi potansiyeline sahip, günübirlik kullanım imkanı yanında gecelemeye de imkan sağlayan, çadır, karavan, motor-karavan 
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8(2) Gençleştirme çalışmaları planlanan, başlayan ve devam eden sahalar ile endüstriyel plantasyon sahaları, gen koruma ormanı, tohum meşceresi, tohum

bahçesi mesire yerlerine konu edilmeyecektir. Zorunlu hallerde teklif yapılmadan önce Genel Müdürlükten izin alınacaktır.  Mesire yerlerinde gerekli yapı ve

tesisler, idarenin ve ziyaretçilerin zaruri ihtiyaçlarını karşılayacak olan taban alanı 250 metrekareyi ve bir bodrum kat ve çatı arası hariç zemin ve bir normal katı

geçmeyecek şekilde planlanan yapılar, gelişim ve yönetim planlarına ve ilgili tebliğde belirlenen esaslara uygun olarak yapılır. Bu alanlar için imar planı şartı

aranmaz. Kıyı ve sahil şeritlerinde kalan alanlarda ve kesin yapı yasağı getirilen alanlarda bulunan mesire yerlerinde, yukarıdaki hüküm uygulanmaz. İmar planı

olan alanlarda imar planına uyulur. Kıyı ve sahil şeridinde bulunan yerlerde İmar Planı olmaması durumunda Kıyı Kanununun ilgili maddelerine ve ilgili tebliğde

belirlenen esaslara uyulur.

9Tebliğe göre, zorunlu durumu dışında A ve B tipi mesire alanları için en az 2,0 Ha., en çok 50,0 ha., C tipi mesire alanları en az 1,0 Ha. en çok 20,0 ha., şehir

ormanı en az 5,0 Ha., en çok 300,0 ha alanın ayrılması mümkündür.

      

  iSTANBULTANBUL

     

  L YEŞiL ALANLAR ÇALI

     

  IŞTAYITAYI

     

  

     

  

     

  

k28-335-345:bu-kitap-25.3x19.6  18.06.2020  15:16  Page 7



ve kır evi, kır lokantası, kır kahvesi gibi çok katlı olmayan, doğa ile uyumlu yapı ve tesisler ile yöresel ürünler sergi ve satış yeri, 
piknik üniteleri, kameriye ile diğer rekreasyonel yapı ve tesisleri ihtiva eden mesire yerlerini ihtiva etmektedir(URL3).
B tipi mesire alanları ise; toplumun çeşitli dinlenme, eğlenme ve spor ihtiyaçlarını karşılamak, yurdun güzelliğine katkı sağlamak 
ve turistik hareketlere imkân vermek maksadıyla yerleşim merkezlerinin çevresinde veya rekreasyonel kaynak değerlerine ve
yüksek ziyaretçi potansiyeline sahip, sadece günübirlik kullanım imkânı sağlayan kır lokantası, kır kahvesi, yöresel ürünler sergi
ve satış yeri, piknik üniteleri, kameriye gibi diğer rekreasyonel yapı ve tesisleri ihtiva eden yerleri kapsamaktadır (URL2).

C tipi alanlar; toplumun çeşitli dinlenme, eğlenme ve spor ihtiyaçlarını karşılamak, yurdun güzelliğine katkı sağlamak ve turistik
hareketlere imkan vermek maksadıyla kaynak değeri ve ziyaretçi potansiyeli orta ve düşük yoğunlukta olan, günübirlik mahalli
ihtiyaçları karşılamak maksadıyla, piknik üniteleri, yöresel ürünler sergi ve satış yeri, kameriye, ve diğer rekreasyonel yapı ve
tesisleri ihtiva eden mesire yerleridir(URL 2). 

D tipi halk arasındaki adı ile kent (şehir) ormanları ise; ormanların öncelikle sağlık, spor, estetik, kültürel ve sosyal fonksiyonlarını
halkın hizmetine sunmak, aynı zamanda yurdun güzelliğine katkı sağlamak, toplumun çeşitli spor ve dinlenme ihtiyaçlarını
karşılamak, turistik hareketlere imkan vermek ve teknik ormancılık faaliyetleri ile flora ve faunanın da tanıtılarak, özellikle
çocuklar ve gençlere orman sevgisi ve bilincinin aşılanması maksadıyla izcilik, doğa yürüyüşü, bisiklet, binicilik ve benzeri etkin-
likler ile kır lokantası, kır kahvesi, kültür evleri, yöresel ürün sergi ve satış yeri, amfi tiyatro, çeşitli mini spor alanları ve diğer
rekreasyonel yapı ve tesisleri ihtiva eden, il ve ilçelerde ayrılan yerler olarak tanımlanmaktadır (URL2).

Mesire yerlerinde gerekli yapı ve tesisler, doğa ile uyumlu, tercihen taş veya ahşap malzemeden zemin ve kullanılabilir çatı katı
dışında tek katlı olacak şekilde Genel Müdürlükçe belirlenen esaslara uygun olarak yapılmaktadır. Mevzuatta özel durumlarda
Bakanlık onayı ile birden fazla katlı yapılabilir ibaresi bulunmaktadır(URL2). 

Mesire yerleri tiplerine göre yapılmasına izin verilen yapı ve tesislerin mevzuata göre A tipi mesire yerleri için 54, B tipi için 46,
C tipi için 30 ve D tipi mesire yerleri için 43 çeşit olduğu belirlenmiştir. 300 sayılı Mesire Yerleri Tebliğinin 8. Maddesine göre
mesire yerlerinde alan kullanım planı ve vaziyet planları dahilinde yapılmasına izin verilebilecek olan tesisler belirlenmiştir
(URL3).

Mesire Yerlerinde Bulunabilecek Yapı ve Tesisler 
1-Alışveriş ünitesi (A tipi )
2. Amfi tiyatro (A, B,,D)
3. Araç yolu (A,B,C,D) 
4. Bekçi evi (A), Bekçi Kulubesi (B,D)
5. Bisiklet parkuru(A,B,C,D)
6. Bulaşık yıkama yeri (A,B,C)
7. Büfe (A,B,C,D)
8. Çadırlı kamp ünitesi (A)
9. Çeşme(A,B,C,D) 
10. Çevre ihata(A,B,C,D)
11. Çocuk oyun alanı (A,B,C,D)
12. Depo (A,B, D)
13. Doğal gezinti köprüsü(A,B,C,D)
14. Doğal ve suni kayak pisti (A), Doğal ve suni kayak yeri (B)
15. Doğal ve yapay su göletleri (A,B, D) 
16.Doğa yürüyüş alanı (D) 
17. Duş (A,B,C)
18. Fosseptik (A,B,C,D)
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19. Giriş kontrol binası (A,B,C,D)
20. Gözlem kulesi(A,B,D)
21. Harici aydınlatma(A)
22. İbadethane (A,B,C,D)
23. İdare binası(A,B), İdare ve Ziyaretçi Binası ( D)
24.  İzcilik faaliyet yerleri (D)
25. Kameriye (A,B,C,D)
26. Kır evi (Bungalov) (A)
27. Kır lokantası (A,B,C,D)
28. Kır kahvesi(A,B,C,D)
29.  Kültür evi (D) 
30. Macera parkı(A,B, D)
31. Manej ve hayvan barınağı (A,D)
32. Manzara seyir terası (A,B,D)

33. Mini spor alanları (A,B,C,D) C de sadece 2 adet ile sınırlandığı söylenmiştir. 
34. Motorhom ve karavan ünitesi(A)
35. Ocak (A,B, C,D)
36. Ormancılık uygulamaları tanıtım alanı (A,B,C,D)
37. Otopark(A,B,C,D)
38. Paintball alanı (A,D)
39. Paraşüt atlama ve iniş yeri (A,B)
40. Patika (A,B,C,D)
41. Pergola(A,B,C,D)
42. Personel binası (A)
43. Piknik üniteleri (A,B,C)
44. Serbest oyun alanı(A,B) 
45. Sıhhi Tesis Kompleksi(A)
46. Soyunma kabini (A,B,C)
47. Spor tesisleri destek binası (A,B,D)
48. Su deposu(A,B,C,D)
49. Süs havuzları(A,B,D)
50. Teleski ve teleferik hattı (A,B)
51. Tuvalet (A,B,C,D)
52. Yağmur barınağı(A,B,C,D)
53. Yaya gezinti yolu(A,B,C)
54. Yöresel ürünler sergi ve satış yeri(A,B,C,D)
55. Yüzme havuzu(A,B,D)
56. Flora ve fauna tanıtım alanı(A,B,C,D)
57. V.b. (A,B,C,D)

Aynı genelgenin 10. Maddesinde mesire yerlerinde yapılabilecek olan yapıların ve tesislerin tanımları yapılmıştır. Amfi tiyatro,
alt yapı tesisleri, araç yolu, bekçi evi, bisiklet yolu, bulaşık yıkama yeri, büfe, çadırlı kamp ünitesi, çeşme, çevre ihata, çocuk
oyun alanı, depo, duş, geçici barınma yeri, giriş kontrol ünitesi, idare binası, istinat duvarı, kameriye, karavan kamp-motornhom
üniteleri, kır evi, kır kahvesi, kır lokantası, macera parkı, manej ve hayvan barınağı, manzara seyir terası, ocak, otopark, paintball
alanı, pergola, personel binası, piknik masası, serbest oyun alanı, sıhhi tesis kompleksi, soyunma kabini, spor tesisi , spor tesisi
destek binası,, su deposu, tuvalet, yağmur barınağı, yapay göletler ve süs havuzları, yaya yolu, yöresel ürünler satış yeri, yürüyüş
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ve koşu parkuru, yüzme havuzu tanımları yapılmıştır.

İlgili genelgede mesire yerlerinde yapılabilecek yapı ve tesislerde adları sayılmasına rağmen; alışveriş ünitesi, bekçi kulübesi,
doğal gezinti köprüsü, doğal ve suni kayak pisti, doğal ve suni kayak yeri, doğa yürüyüş alanı, fosseptik, gözlem kulesi, harici ay-
dınlatma, ibadethane, idare ve ziyaretçi binası, izcilik faaliyet yerleri, kültür evi, mini spor alanları,  ormancılık uygulamaları
tanıtım alanı, paraşüt atlama ve iniş yeri, patika, piknik üniteleri, teleski ve teleferik hattı, flora ve fauna tanıtım alanı ile vb
ibaresinin tanımları yapılmamıştır.

6. TARTIŞMA VE SONUÇ 
Mesire yerlerinin işletilmesinin büyük oranda özel işletmeciler tarafından işletildiği göz önüne alındığında özel sektörün karı
arttırmayı hedeflediği varsayımı ile hareketle mesire alanların işletmeciliğinde koruma kullanma dengesinin ihmal edilebileceği
riski ortaya çıkabilmektedir. 

Mesire yerlerinin yönetiminin tarihçesinde çoklu idari yapısı sonucu tefrik, tesis ve işletme faaliyetlerinde sorunlar ortaya 
çıkmıştır. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ve Orman Genel Müdürlüğünün bu yerlerde idari faaliyetlerde 
bulunması bu nedenle yetki ve görev karmaşalarının ortaya çıkması nedeniyle mesire yerleri ile ilgili tüm iş ve işlemlerin Orman
Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan Odun Dışı Ürün ve Hizmetler  Dairesi Başkanlığı’na devredilmesi etkin ve verimli bir
işletmecilik ortaya çıkması açısından olumlu bir gelişmedir. 

Mesire yerlerinde mevzuata göre; A ve B tipi mesire alanları için en az 2,0 Ha., en çok 50,0 ha., C tipi mesire alanları en az 1,0
Ha. en çok 20,0 ha., şehir ormanı en az 5,0 Ha., en çok 300,0 ha alanın ayrılması mümkündür. Bu alanlarda sayılan yapı ve tesis-
lerin yapılabilmesi söz konusu olduğu gibi bu yapı ve tesislerin içinde ev gibi rekreasyon amacını aşan faaliyetlerin olduğu da
görülmektedir. Mesire yeri uygulamaları 6831 sayılı Orman Kanunu ile sınırlandırılmış olan ormanlarda bina ve tesis yapılmasına
dair hükümlerine aykırılık teşkil etmektedir. Spor, ulaşım, sağlık gibi tesislerin ormanlarda yapılabilmesi için kamu yararı ve
zaruret koşullarının varlığını değerlendirmeye alarak yapılaşmaya izin veren 6831 sayılı Orman Kanun’una rağmen yönetmelik
ve tebliğ ile kanunun dolanılması hukuka aykırı bir uygulamadır. Ayrıca ormanlarda yapılacak turistik faaliyetlere dair düzenleme
2634 sayılı Turizm Teşvik Kanununun 8. Maddesinde yer almasına rağmen tebliğ ile mesire yerlerinde bu tip faaliyetlerin gerçek-
leştirilmesi kanunilik ilkesinin ihlali anlamına gelebilir.  Aynı zamanda mevzuata göre mesire yerleri tipleri uygulamalarının
neredeyse farkı kalmadığı tespit edilmiştir. A tipi mesire yerleri için 54, B tipi için 46, C tipi için 30 ve D tipi mesire yerleri için 43
çeşit yapı ve tesis belirlenmiştir. Mesire yerleri tiplerinin tümünde ve benzeri (vb) ifadesi kullanılmıştır. 

Mesire yerlerinin tüm tiplerinde ocak izni verildiği için devlet ormanlarında yasaklanan faaliyetlerden olan ateşli piknik mümkün
hale gelmiştir(Sağlam ve Elvan,2014) 

İhalenin idari işlem olmasından hareketle, idarenin işlem ve eylemlerinin yine idari organlar tarafından denetlenmesi olarak
tanımlanan idari denetimin harekete geçirilmesi ve böylece idarenin kanuniliği ilkesinin gerçek anlamda uygulanması açısından
olduğu kadar, hak arama hürriyetinin bir parçası olması yönünden de oldukça önemli olduğu düşünülen idari başvuruların etkin
bir şekilde kullanılabilmesine olanak sağlayan yasal düzenlemelerin net ve anlaşılır olması hukuk devletinde olması gereken
özelliklerdendir(Akyazan,A.E, 2009). Genelgenin ilgili maddesinde yer alan mesire yerlerinde bulunulabilecek yapı ve tesislerden
alışveriş ünitesi, bekçi kulübesi, doğal gezinti köprüsü, doğal ve suni kayak pisti, doğal ve suni kayak yeri, doğa yürüyüş alanı,
fosseptik, gözlem kulesi, harici aydınlatma, ibadethane, idare ve ziyaretçi binası, izcilik faaliyet yerleri, kültür evi, mini spor alan-
ları,  ormancılık uygulamaları tanıtım alanı, paraşüt atlama ve iniş yeri, patika, piknik üniteleri, teleski ve teleferik hattı, flora ve
fauna tanıtım alanı ile vb ibaresinin tanımları yapılmamış olması bu anlamda önemli bir eksiklik olarak tespit edilmiştir. 
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Ormanlar 6831 sayılı Orman Kanununda mülkiyet ve idare bakımından devlet ormanları, hükmi şahsiyeti haiz amme 
müesseselerine ait ormanlar ve hususi ormanlar olarak üçe ayrılmış; vasıf ve karakter bakımından da muhafaza ormanları milli
parklar, istihsal ormanları olarak sınıflandırılmıştır. Orman mevzuatında bu ayrımların dışında farklı orman tipi belirlenmemiştir.
Bu nedenle mesire yerlerinden olan D tipi şehir(kent) ormanlarının bu sınıflandırmalar içinde olmaması nitelendirmede sorunlar
ortaya çıkarmaktadır. 

Mevcut orman varlığından ziyade kentlerde özellikle İstanbul’da mesire yeri, kent ormanı ihtiyacını karşılayacak yeni ormanlar
tesis edilmesi devlet ormanları üzerine binen yükü azaltacak, halkın talepleri doğrultusunda yapıldığı iddia edilen yapı ve tesis-
lerin artması nedeniyle devlet ormanlarının tahribi de azalmış olacaktır. Devlet ormanları içinde planlanan mesire yerleri
konusunda ise bu sahaların sağlık, spor, eğitim ve rekreasyonun dışında hiçbir amaca hizmet etmemesini sağlamak gerekmek-
tedir. Mesire yerlerinin amacı dışında kullandırılmasının önlenmesi için sözkonusu alanların yerel yönetimler ve orman idaresi
ile müşterek bir şekilde öncelik kent içlerinde olmak üzere ve devlet ormanlarına en az yükü getirecek şekilde sosyal ve çevresel
fonksiyonların birincil amaç olduğu şekilde planlanması esas olmalıdır. Yapılması planlanan yeni yasal düzenlemelerde çalışmada
üzerinde vurgu yapılan konuların gözetilmesi önerilmektedir. 
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Özet
Artan nüfusla birlikte insanların doğal kaynakları tüketme ve tahrip etme hızı, günümüzde doğanın kendini yenileme hızının
üzerine geçmiş durumdadır. Sanayileşmeyle başlayan ve hızla gelişen kentleşme olgusu, tahriplerin yoğunluğunu ve etki alanını
belli noktalara toplamıştır. Yoğun etki alanlarının başında kentler gelmektedir. Günümüzde kentler; doğal ekosistemlerin parça-
landığı, doğal alan kullanımlarından kompleks ve yeni habitatların ortaya çıkardığı, çevresel etmenlerin yaşam üzerinde olumsuz
izler bıraktığı alanlar olma yönündedir. Bu amaçla, “dördüncü doğa” kentlerinde, kent bitkilendirmesi mekanın romantik ve
estetik unsurları olarak görülmesinin ötesinde kentsel doğa ve ekosistem hizmetleri açısından yeniden tanımlanmalıdır. Bununla
birlikte, kentsel alanlarda bitkiler için daha birçok olumsuz stres faktörü vardır. İklim faktörleri arasında özellikle bitki örtüsü 
sıcaklık, yağış düzensizliklerindeki ani değişiklikler spesifik olarak, büyük kentlerde tür seçiminin tasarımı ve sürdürülebilirliğini
etkilemekte ve su-organik madde ihtiyacını en aza indiren tür ve tasarımların ele alınmasını gerekmektedir. Bu problemlere
dayanarak, bu araştırma kentsel bitkiler ve bitkilendirme ile dirençli kentlerin sürdürülebilir tasarımının ne olması gerektiğine
odaklanmaktadır. Buna göre iklim değişikliğine uyumlu ağaçlar, çalılar, çok yıllık ve benzeri bitki türlerinin seçim kriterleri ve
tasarım stratejilerinin kentsel mekanlarda yeniden tanımlanmasına ihtiyaç vardır. Bu çalışmada, bitkisel materyalin dirençli
kentler için önemi ve uygunluğu, iklim değişikliği kapsamında incelendiğinde bitkilendirilmiş alanların ekolojik kazanımlarının
veya eksikliklerinin neler olduğu literatür bilgileri yardımıyla analiz edilmiş, değişen iklime uyumlu kentsel bitkilendirme
tasarımına yönelik öneriler getirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: iklim değişikliği, kentsel bitkilendirme tasarımı, sürdürülebilir çözümler, sürdürülebilir bitkilendirme, iklim
dostu bitkiler ve bitkilendirme

PLANTING DESIGN AND SPECIES SELECTION APPROACHES COMPATIBLE WITH CLIMATE CHANGE IN THE CITY SCALE

Abstract
With the increasing population, the rate of people consuming and destroying natural resources exceeds the rate of 
self-renewal. The phenomenon of urbanization, which started with industrialization and developed rapidly, has concentrated
the intensity and impact area of the destruction to certain points. Cities are the leading areas of intensive influence. Today,
cities; natural ecosystems are fragmented, complex and new habitats emerge from natural area uses, and environmental 
impacts leave negative traces on life. For this purpose, in the “fourth nature” cities, urban vegetation should be redefined in
terms of urban nature and ecosystem services beyond being seen as romantic and aesthetic elements of space. However,
there are many other negative stress factors for plants in urban areas. Sudden changes in climate factors, especially vegetation
temperature and precipitation irregularities, specifically affect the design and sustainability of species selection in large cities,
and need to address species and designs that minimize the need for water-organic-organic matter. Based on these problems,
this research focuses on the sustainable design of urban plants and vegetation and resistant cities. Accordingly, there is a need
to redefine the selection criteria and design strategies of trees, shrubs, perennials and similar plant species compatible with
climate change in urban spaces. In this study, when the importance and suitability of vegetative material for resistant cities
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KENT ÖLÇEĞİNDE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE UYUMLU BİTKİSEL TASARIM 
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are examined within the scope of climate change, the ecological gains or deficiencies of the planted areas were analyzed with
the help of the literature, and suggestions were made for urban planting design compatible with the changing climate.

Keywords: Climate change, urban planting design, sustainable solutions, sustainable planting, climate friendly plants and 
planting

1. GİRİŞ
Artan nüfusla birlikte insanların doğal kaynakları tüketme ve tahrip etme hızı, günümüzde doğanın kendini yenileme hızının
üzerine geçmiş durumdadır. Doğal kaynaklar üzerindeki tahribin oldukça yoğun olması, doğal kaynakların kendini yenileye-
bilmesinin önüne geçmekte bu da gelecek nesillerin yaşam kalitesini azaltmakta hatta yaşamlarını tehlikeye atmaktadır. Bu
tahriplerin sonuçları son yıllarda daha şiddetli hissedilmeye başlanmıştır.  

1800’lü yıllarda dünya nüfusunun sadece %2’si kentsel alanlarda yaşamaktayken bu oran 1900’lu yıllarda %14’e, 1950’de %30’a
ulaşmıştır. Günümüzde ise Birleşmiş Milletler’in yayınladığı Dünya Kentleşme Olasılıkları Raporunda yer alan verilere göre
2014’de bu oran %54’ü aşmış bulunmaktadır. Bununla birlikte rapor 2050 yılına kadar, dünya nüfusunun %66'sının kentlerde
yaşayacağını ön görmektedir (United Nations, 2014). Bu oranlardan da anlaşıldığı üzere kentler insanlar için oldukça önemli
yaşam alanlarıdır. Ancak bugün kentlerin büyük bölümü birçok sorunun odağındadır. Bu sorunların başında trafik, plansızlık,
yetersiz enerji ve su temini, yetersiz altyapı, iklim değişimi etkileri, deprem, taşkın riskleri ve bu risklerin kötü yönetimi, kayıtsız
ekonomi, iklim ve savaş göçmenleri ile güvenlik gelmektedir. 

Kent alanları dünya yüzölçümünde küçük bir kısmı kaplamasına rağmen karbon emisyonlarının %80’ini, su kullanımının %60’ını
ve odun kullanımının %80’ini oluşturmaktadırlar (Grimm vd., 2008). Bu sebepten ötürü kent alanları kaynakların ve dünyanın
geleceği için özellikle sürdürülebilirlik kavramının üstünde durduğu ekonomik, sosyal, çevresel ve ekolojik dengeye göre plan-
lanmalıdır. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kofi Annan’ın dediği gibi "İnsanlığın geleceği kentlerdedir” (Wu, 2010). Dolayısıyla
insan kullanımının ve yaşam ihtiyaçlarının bu kadar yoğun olduğu kentsel alanlar sürdürülebilirliğin gerçek anlamda yansıtılması
gereken alanlardır. Kentleşmenin artmasıyla birlikte ihtiyaçların karşılanması için mekan kullanımı ve tasarımlarında daha çok
yapılaşmaya gidildiği görülmektedir. Bu da beraberinde yeşil alan miktarında azalma ve niteliğinde bozulmayı getirmektedir.
Ancak kentlerin sürdürülebilirliği en çok kent içindeki mekanların ve yeşil alanların birbiriyle entegrasyonunu, bu entegrasyonun
doğadan referans alan yaklaşımlarla yapılmasını gerektirmektedir. Yeşil alanlarla kentin ekolojik kriterlere göre ideal 
entegrasyonu beraberinde sürdürülebilirliğin yanı sıra iklim değişikliğine uyumu da getirecektir. Bu durum iklim değişikliği ile
mücadelede yeşil alanların ve doğal elemanların kentlere uyumu yönündeki planlamalarda önemli bir avantaj sağlayacaktır.

Kentlerin devamlılığı için kentin şimdi ve gelecekteki sorunlarla başa çıkacak nitelikte ve dirençte olması gereklidir. İklim değişikliği
kentlerin üstesinden gelmesi gereken en önemli sorunların başında gelmektedir (Acar vd., 2019). Çünkü iklim değişikliğinden
kaynaklı aşırı ve ani değişimler kentlerde ve yakın çevrelerinde büyük yıkımlara sebebiyet vermektedir. Küresel iklim değişiminin
plansız kentleşme üzerinde daha etkin sorunlar oluşturacağı ve bu yönde “dirençli kent” özleminin gelecek yıllarda dünya insanı
ve özellikle ülkemizde daha arzulanabilir olacağı kaçınılmazdır.

İklim değişikliği, dünyadaki yeryüzü sıcaklıklarının ve hava koşullarının uzun dönemli değişikliklerin genel adıdır. Oldukça yavaş
ve zamana yayılmış bir halde gerçekleşen küçük değişimler geçtiğimiz yüzyıla kadar ekolojik denge ile uyumlu bir seyir 
izlemekteydi. Ancak, sanayi devriminin yaşandığı 19. yüzyıldan itibaren bu durum değişmeye başlamıştır. İklim değişikliği, 
atmosferdeki karbondioksit, metan, azot oksit, kloroflorokarbon, su buharı ve benzer diğer gazların oranının olağandan çok
daha yüksek seviyelere çıkması nedeniyle gerçekleşmektedir. İklim değişikliğine neden olan faaliyetler genel olarak (Uncu,
2019);
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• Fosil yakıt kullanımı,
• Ormansızlaşma ve yeşil alanların kaybı,
• Geniş ölçekli sanayileşmiş tarım ve hayvancılık faaliyetleri,
• Sürdürülebilir olmayan kentleşme ve yapılaşma olarak sıralanabilir.

Bu noktada yeşil alan varlığı ve kentlerde yeşil alanlarda bitkilendirme tasarımının etkin bir şekilde kullanımı iklim değişikliği
sonucunda oluşacak ciddi sorunların tolere edilebilmesini ve bunların azaltılmasını sağlayabilmektedir. Ancak günümüzde 
bitkilerin iklim değişimine adaptasyonu konusunda kapsamlı bir uygulama yapılmamıştır.  

Bu çalışmada, bitkisel materyalin dirençli kentler için önemi ve uygunluğu, iklim değişikliği kapsamında incelendiğinde 
bitkilendirilmiş alanların ekolojik kazanımlarının veya eksikliklerinin neler olduğu açıklanmış, değişen iklime uyumlu kentsel
bitkilendirme tasarımına yönelik öneriler getirilmiştir.

2. İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE MÜCADELEDE AÇIK/YEŞİL ALANLAR VE BİTKİLENDİRME

2.1. Dirençli Kentler İçin Doğal Temelli Çözümler ve Yeşil Altyapı Oluşturmanın Önemi
Son elli yılda yapılan araştırmalar kentsel mekanlarda ve kent planlamalarında açık/yeşil alanların iklim değişikliğinin olumsuz
etkilerini azaltabileceği ve kent insanının korunabileceğini ortaya koymaktadır. Çünkü yeşil alanlar; doğal karbon yataklarıdır,
kentsel ısı adası etkisini azaltır, kamusal alanlardır, ısıtma ve soğutma ihtiyacını azaltır, hava kirliliğinin azaltılmasına katkı sağlar,
yağmur suyunun toprağa ulaşmasını sağlar (Uncu, 2019). 

Kentsel ekosistem hizmetlerinin sürdürülebilirliğine yönelik kentlerin geleceğini güvence altına alabilmenin yolu kentlerin
dirençliliğini arttırabilmektir. Dirençli kentler; gelecekteki beklenmeyen olaylara karşı (ekonomik, çevresel/ekolojik, sosyal ve
kurumsal) absorbe, geri kazanma ve hazırlık yapma kapasitesine sahip kentlerdir. Aynı zamanda dirençli kentler sürdürülebilir
kalkınmayı, refahı ve kapsayıcı büyümeyi de kent insanına sağlayan yerlerdir. Bisgrove ve Hadley (2002), “her durumda, bahçeleri
yönetmek, insani değişim arzusu da dahil olmak üzere doğal süreçleri yönetmekle ilgilidir.” diyerek aslında doğaya uyumlu bir
yapıda tasarlanan daha yaşanabilir dirençli kentler için ana unsurun kentin yeşil altyapısının kenti koruyacak biçimde doğayla
barışık olması gerektiğini ortaya koymuştur. Bu nedenle, insanlar tarafından yönetilen kentsel peyzajları iklim değişikliğine
adapte etmede ilk adım yaşadığımız mekanları dirençli yaşam alanlarına ve kentlerine dönüştürmektir.

“İklim İçin Kentler, Yerel Yönetimlerde İklim Eylem Planı Raporu”nda yeşil alanlar ve bitkilendirme konularında gerçekleştirilmesi
gereken uyum eylem planlarında yeşil alt yapı vurgusu yapılmış ve bu konuda yapılması gerekenler aşağıdaki başlıklar altında
ortaya konmuştur (Uncu, 2019);

• Yeşil altyapı uygulamalarının hayata geçirilmesi,
•İstanbul Kadıköy İlçesi özelinde biyoçeşitlilik envanter çalışmaları ile biyoçeşitliliği artırmaya yönelik faaliyetlerin planlanması 
-İstanbul’da beklenen yağışlarda azalma riskine karşı yeşil alanlarda su ihtiyacı daha az olan ağaç dikimi ve bitkilendirme 
yapılması
- Yağmur bahçeleri ile biyoçeşitliliğin arttırılması
- Biyolojik çeşitlilik envanterinin yapılması

• Ulaşım faaliyetlerinin geliştirilmesi
- Yatay ve dikey ulaşım akslarının yeşillendirilmesi
- Yaya ve araç yollarının dışında kalan alanların yeşillendirilmesi

• Kentsel ısı adası etkisinin sıcak hava dalgalarının etkisini artırmasına bağlı sağlık sorunları ile mücadele
- “Soğuk merkezler” ve sağlık hizmetlerinin verileceği alanların oluşturulması
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• Yağmur suyu yönetiminin etkin bir şekilde yapılması
- Yeşil çatı uygulamalarıyla yağmur suyu tutumunun desteklenmesi

2.2. İklim Değişikliğinin Kent Peyzajı ve Bitkileri Üzerine Etkileri
Kent bitkileri, kent peyzajının ana elemanlarındandır (Pauleit, 2003). Alan kullanımlarına göre çok değişik bitkiler için yaşam
ortamları sağlayan kentlerde bitkilerin sahip olduğu ekosistem hizmetleri kent insanına estetik, psikolojik ve ekonomik açıdan
önemli yararlar sağlamaktadır. Ancak, iklim değişikliği ve küreselleşme birbirine bağlı, etkileri birbirinden kolay kolay ayrılmayan
ve kentsel peyzajın doğal elemanı olan bitkiler üzerinde önemli değişimler oluşturması beklenen kavramlardır. Kentlerdeki
istilacı bitki türlerinin baskısı ve artışı, yağışların azalması ve artan buharlaşma (evapotranspirasyon) sonucu su sıkıntısı kentsel
bitki örtüsünün canlılığını ve verimliliğini etkileyecektir. Bunun yanında bilimsel kaynaklarda bitkiler için önemli olan 
parametrelerin (ortalama sıcaklık değişimi ve yaz aylarında artan kuraklık, özellikle kentsel alanlarda yükselen aşırı sıcaklıklar,
yağış miktarlarındaki değişim ile karbondioksit değişimleri, büyüme mevsiminin uzunluğu, fırtınalar, dolu, don, nem, bulutluluk,
rüzgar) iklim değişikliği senaryosu modellerinde nasıl etki göstereceği çok kesin değildir. Ancak genel olarak bu parametrelerin
bitkiler üzerinde morfolojik, fizyolojik, ve hatta estetik olarak değişimlere sebep olacağını söylemek mümkündür. Bunun yanında
bitki örtüsü için aşağıdaki değişiklikler öngörülmektedir (Acar vd., 2019);

• Stres faktörlerinin artması,
• Değişen fenoloji (büyümenin erken başlangıcı, daha uzun büyüme dönemleri),
• Bitkiyle kaplı alan değişiklikleri,
• Kendiliğinden ortaya çıkan türlerin göç ve çekilme durumları,
• Biyolojik istilalar,
• Yerel biyosinozları (ekosistemleri) etkileyen türler,
• Ekosistemlerdeki ekolojik etkileşimlerde meydana gelen değişiklikler, ayrıca rekabetçi, durumların değişmesi.

Bitkilerin iklim değişikliğine nasıl adapte olacakları tam olarak kesin değildir. Ancak bunlarla bilgili çalışmalar başlatılmıştır. Bu
çalışmalar doğrultusunda bitkilerin karşı karşıya kalacakları iklimsel değişim sonucunda ortamın değişen koşullarına göre bazı
varsayımlarda bulunulmaktadır. İklim değişimi özellikle bitkilerin gelişimi ve yaşamı için gerekli olan hava sıcaklığı, havadaki
nem, soğuk veya sıcak gün sayısında artış veya azalış, maksimum ve minimumdaki sıcaklıklardaki değişim, ısı dalgalarının yoğun-
luğunu etkilemektedir. Literatürdeki araştırmalardan da anlaşıldığı üzere bu kriterlerden herhangi birisindeki değişim bitkilerim
yaşam koşullarını geri dönüşü zor olacak şekilde değiştirmektedir. Özellikle yüksek ortalama yıllık sıcaklıklarda; daha yüksek
net birincil üretim ve canlılıklardaki değişim, yeni türlerin yayılması ve işgali, yaprak ve ibre yiyen böceklerdeki artış (Bolte vd.,
2012), geç donma risklerindeki artışlar (Augspurger, 2013), 40° C'nin üzerindeki sıcaklıklarda yanmalar, ozon oluşumunun
artması nedeniyle yaprak hasarları, fotosentez performansının azalması ve erken yaprak dökümleri olasıdır (Fenner ve Gillner,
2017). Özellikle yaz aylarındaki kuraklıklar bitkilerde stoma kapanması, erken yaprak dökülmesi, dalların ölmesi (Korn, 2016),
takip eden yılda daha az sayıda yapraklar, orman yangını riski, toprağın hidrolojisindeki farklılaşma (hidrofobiklik); daha az 
infiltrasyona (suyun toprak altına geçmesine) neden olabilir (Fenner ve Gillner, 2017). İlkbaharda kuraklığın etkileri ise fidelerin
çimlenmesini, zarar görmesini ve ölümünü (Bolte vd., 2009) tetikleyecek, yaprak oluşumu için elverişsiz koşullar ortaya çıkacak
ve bu nedenle depolanan toprak suyu ve toprak koşulları kışın daha da önem kazanacaktır (Fenner ve Gillner, 2017).

Dünyadaki en kirletici kentler arasında yeralan ve 21 milyon nüfusa sahip olan Seul iklim değişikliği ile mücadelede yeşil alanlar
ve yeşil altyapının önemine işaret ederek bu konuda aşağıdaki hedefleri belirlemiştir (Uncu, 2019);

• Yeşil alanların oranını %30’dan fazla artırmak,
• Kişi başına düşen yeşil park alanını 7 m2’ye ulaştırmak,
• 30 adet çatı bahçesi kurmak,
• Kent içindeki ve civarındaki orman yürüyüş yolunu toplamda 1043 kilometre uzunluğa çıkarmak,
• Toplam 7.32 km2’lik yeşil kuşak alanları oluşturmak,
• Kentsel tarım için ayrılan alanları 10 katına çıkarmak,
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• Kentsel tarım alanlarının geliştirilmiş çiftçi pazarlarıyla bağlantılarını sağlamak,
• Sel, kar ve diğer aşırı hava olaylarına karşı altyapıyı geliştirerek kenti dirençli hale getirmek. 

2.3. Kentsel Alanlarda İklim Değişikliğine Yönelik Bitki Türü Seçim Stratejileri Ne Olmalıdır?
Yeşil alan sistemlerinin etkin bir azaltım stratejisi olarak kullanılması, tasarlanan yeşil alanlar sisteminde kullanılacak olan peyzaj
ögelerinin seçimi ile doğrudan ilişkilidir. “Karbon yutan” bitki türleri, yerel iklim koşullarına uygun bitkilendirme, hektar bazında
kentsel yoğunluk, yeşil alan oranı gibi detaylar yeşil stratejilerin etkin bir şekilde eyleme geçebilmesinde önem teşkil etmektedir
(Peker ve Aydın, 2019).

Bu noktada yeşil alanların peyzaj alanlarının en önemli elemanları olan bitkiler bu kriterlerin sağlanması için kentin sürdürülebilir-
liğinde yapı taşı olarak görülmektedir. İklim değişikliğinden kaynaklanan sorunlara bulunan cevaplar veya doğal kaynakların
sürdürülebilirliğini sağlanması kentsel alanların maliyetlerini azaltarak ekonomik tasarruf sağlamanın başka bir yolunu oluşturur.
Bu ekonomik kalkınmanın yanın iklim değişikliğine uyum gösteren ve kaynakların sürdürülebilirliğini sağlayan çözümler işlevsel-
liği arttırır, dirençli ekosistemler oluşturur. Bu çözümlerin çoğu birçok işleve hitap ederek kent için birçok fayda sağlarlar. Bitkiler
bu yüzden kenttin birçok sorununa işlevsel çözümler getirir. Bitkilerin kent için kazanımlarının başında dirençli ekosistemler
oluşturmak, yağmur suyunun toprağa verimli bir şekilde geçmesini sağlamak, havadaki karbonun tutulmasını sağlayarak temiz
havanın temizlenmesine yardımcı olmak, kent içindeki ısı ada etkisini azaltmak ve kentti olması gereken sıcaklıklarda tutmak,
yaban hayvanları için konaklama ve besin alanları oluşturmak gelmektedir. 

Bitkilendirme çalışmaları sağlıklı olması hem toplu olarak kullanılan bitkilerin kompozisyondaki sağlığına hem de bitkilerin 
bireysel olarak sağlığına bağlıdır (Cushing, 2009). Kentsel alanda bitkiler kendi doğal ortamlarına göre daha çok strese girebile-
cekleri bir ortamda hayatta kalmaya çalışırlar. Bunun için de kentsel mekanlarda tür seçimi sırasında dikkat edilmesi gereken
hususlar bulunmaktadır. 

Bitkilerin kent içindeki stresli ortamla başa çıkabilecek türler olması oldukça önemlidir. Kent içindeki değişime ve stresli ortama
adapte olamayan bitkiler iklimden, su yetersizliğinden, diğer türlerin rekabetinden veya patojenlerden olumsuz etkilenirler
((Konijnendijk vd., 2005; Saebo vd., 2003). Bitki türlerinin seçimi sırasından bitkilerin fizyolojisini, bitkilerin büyümesine etki
eden faktörleri ve bitkilerin bu faktörlere nasıl tepki verdiğini bilmek oldukça önemlidir. Kent sorunlarının başında gelen ısı,
kirlilik ve zararlılar gibi olumsuz faktörlere dayanımı yüksek bitkilerin kullanılması kent bitkilendirmesinin sağlıklı olması için
öncelikli olmalıdır (Ligeti vd., 2007). Bitkiler için zararlı olan bu olumsuz koşullara tolere etme yeteneği yüksek olan bitki türlerinin
seçilmesi ve bunların uygun şekilde dikilmesiyle optimum büyümeye sahip bitkilerin kenttin yeşil alanlarında kullanılması kentte
birçok kazanım sağlayacaktır (Roloff vd., 2009). 

Birçok çalışma kent ağaçlarının seçim kriteleri üzerine çalışmalar yapmaktadır. Bu çalışmalar daha çok kültürel ve sosyal etkiler,
çevresel etmenler, zaralı böcekler, patojenler yani biyotik ve abiyotik etkenler üzerine yoğunlaşmıştır (Cushing, 2009; Miller,
1997; Saebo vd., 2003). Günümüzde bu çalışma konularına ek olarak bitkilerin iklim adaptasyonu, hastalıklara verdikleri tepkiler,
kent ortamında gösterdikleri direnç ve plastisite (esneklik) konuları çalışılmaya başlanmış ve bu kriterlerin oldukça önemli
olduğu görülmüştür. Hatta bazı çalışmalar daha spesifik olarak kent bitkilendirmesinde en önemli gördükleri kriterleri sosyal
faktörler, kök kalitesi, büyüme potansiyeli ve büyüme şekli, rüzgara gösterdiği direnç, kuraklık direnci, dal ve gövde esnekliği
ve hava kirliliğine gösterdiği kolerans olacak şekilde nitelendirmişlerdir (Saebo vd., 2003). 

Günümüzde iklim değişikliğinin etkilerinin oldukça şiddetli hissedildiği günümüzde kent alanlarında kullanılacak bitkilerin 
seçiminde en mühim kriter bitkilerin iklimsel toleransıdır. İklim tolerensı, bitki ve hayvanların yaşadığı bölgelerde yıllık ortalama,
maksimum ve minimum sıcaklık ve yağış verilerini gösterir; bitki ve hayvan dağılımının iklimle ilişkisini ortaya koymak ve her
bir türün uyduğunu bulmak için yaygın olarak kullanılır (Bartlein vd., 1996; Busby, 1998; Brereton vd., 1995). McKenney ve
arkadaşları (2007) Amerika Birleşik Devletleri'nin doğusundaki 130 ağaç türü üzerinde iklim-tür araştırmasında Philadelphia'da
60 ağaç türü için mevcut ve gelecekteki iklim ilişkilerini incelemiştir. Araştırmaya göre Philadelphia'daki bu ağaçların başlıca
zararlıları ve hastalıkları değerlendirilmiş, zararlılara ve hastalıklara ilişkin iklim değişikliğinin etkileri ortaya konmuştur. 
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Kentlerde kullanılacak olan bitki türlerinin seçiminde dair yapılan çalışmalarda başlıca üç metot kullanıldığı görülmektedir.
Bunlar; 

• Ellenberg gösterge değerleri, 
• İklim-tür-matrisi ve 
• i-Tree Ecomodeli.

Bu metotlar bitkilerin yetişme ortamına göre davranışları, ekolojik süreçleri ve ekosistemlere ilgilenmektedir. Özellikle 
iklim-tür matrisi iklimsel verilerin değişkenliğine göre geliştirilip esnekleştirilerek kentlerde uygulanabilir senaryolar oluşturmaya
olanak sağlayabilmektedir. Bu çalışmanın temelinde Orta Avrupa’da bunulan park ve bahçelerdeki 257 odunsu tür incelenmiş
ve bu türler kapsamlı bir şekilde sınıflandırılmış, bu sınıflandırılmaya göre değerlendirilmişlerdir (Ruloff vd., 2009). Bu sistemde
kuraklık direnci ve soğuğa karşı gösterilen tolerans önemli ve belirleyici iki kriter olarak literatüre geçmiştir. Bu sisteme göre
odunsu türlerin kentsel planlama ve tasarımda kullanılması iklim değişikliği için sağlam bir temel sağlamaktadır. 

2.4. İklim Değişikliğinde Kentsel Bitkilendirme Tasarım Stratejileri 
Dünyada ve ülkemizde iklim değişikliği ile mücadele konusunda ortaya konan sorunlar ve çözüm önerisi olarak belirlenen 
hedefler ve uygulamalara bakıldığında yeşil alanların ve bitkilerin önemi son derece açıktır. Ancak bu alanların nasıl 
bitkilendirilmesi gerektiği, tasarım sürecindeki yaklaşımların nasıl olması gerektiği konusundaki stratejiler üzerinde çok 
tartışılmamıştır.  

Kentlerin planlanması ve tasarlanmasında plan ve tasarım unsurunun varlığından çok ekosistem hizmetleri kent için oldukça
önemli konularıdır. Bitkilerle onurlandırılmış yeşil alanlar kent için çeşitli ekosistem hizmetleri sunmaktadırlar. Bu hizmetlerin
başında karbon tutumu, kirlilik kontrolü, iklim düzenleme, mikroklima kontrolü ve ısı adalarında doğal klima oluşturma, taşkın
önleme gelmektedir. Bu tür kazanımlar kentlerin esnek mekanlara dönüşmesi ve dirençli kent kavramı için değerlidir. Bu 
sebeplerden ötürü bitkilerin kent için ekosistem hizmetleri kentsel bitkilendirme tasarım stratejilerinin temelini 
oluşturmaktadır.

Günümüzde birçok kentsel bitkilendirme stratejisi geliştirilmeye çalışılmaktadır. Ancak en temel ve kapsamlı tasarım stratejisi
ekolojik bitkilendirme yaklaşımları ve biyofilik yaklaşımlarıdır. Bu yaklaşımlar kenttin iklim değişikliğine adaptasyonu verdikleri
olumlu sonuçlar için oldukça temel gözükmektedir. 

Ekolojik bitkilendirme yaklaşımının esas aldığı konu ekolojik adaptasyondur. Bu yaklaşımla yapılan bitkilendirmelerden iklime
ve kent ortamına direnç göstermesi ve esnek bir yapıya sahip olması beklenmektedir. Ekolojik tasarım yaklaşımında esneklik
oldukça önemlidir. Esneklik arttıkça türlerin yaşayabileceği ortamın çeşitliliği artmakta buda kentte süre gelen ani değişimlere
dirençli bir yapıya sahip olmasını sağlamaktadır (Hunter, 2011). Bitkiden beklenen esneklikler; ışığın yoğunluğu, toprak tipi,
toprak nemi ve çiçeklenme dönemi gibi esnekliklerdir. Ekolojik tasarım yaklaşımı için diğer önemli kriterde ekolojik dirençtir.
Ekolojik direnç; bitkinin ekosistem işlevini, çevreden gelebilecek zararlar ve tehlikelerden koruyarak sürdüre bilme yeteneğidir.
Ekolojik direnç bir nevi uyum sağlama yeteneğidir. Ekolojik direnci yüksek olan bitkiler istemediği koşullara uyum sağlayarak
bu alanlardaki zararları emer ve bu zararlara göre yaşama yeteneği kazanırlar. 

Biyofilik tasarım ise özünde doğayı en iyi yansıtan tasarımların kent ortamında kullanılmasını barındırmaktadır. Ekolojik kriterler
ve doğadan ilham almak yaklaşımın temelini oluşturmaktadır. İnsan, yapılar, çevre ve mekanlar arasındaki ilişki doğayı taklit
etmektedir. Günümüzde en güzel örnekleri Singapur kentinde görülen biyofilik tasarım arttan kentleşme ve nüfus yoğunluğunun
kent ve insanlar üzerindeki etkisini azaltmayı hedeflemektedir. Biyofilik tasarım yaklaşımıyla kurgulanan mekanlar ve sistemlerin
yaşam kalitesi üzerinde olumlu etkileri olduğu görülmektedir. Biyofilik tasarımlar akıllı kentlerle ilişkilendirilerek hem modern
hayatın beklentilerini karşılamakta hem de insan ile doğa arasındaki ilişkiyi düzenlemektedirler. Ekosistem kazanımları olarak
hava kalitesini iyileştirme, karbon salınımını azaltma, taşkın kontrolü, gıda üretimi ve ekonomik faydalar sağlamaktadırlar. 
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Başka bir yaklaşım ise serinletme etkili (cooling effect) tasarımlardır. Kentlerin en önemli özelliği, sokaklarda, yaşam alanlarını
oluşturan mekanlarda gölge oluşturabilecek ve iklim değişikliğine karşı adapte olanaklarının geliştirilmesine yardımcı olabilecek
kentsel açık alanların varlığıdır. Bu yeşil alanlar ön görülen iklim değişikliklerine adaptasyon yararının yanı sıra kapladıkları alan
büyüklüğüne ve yoğunluğuna göre kent için karbon gideri görevi de görmektedirler (Abreu-Harbich vd., 2013; Grimmond,
2007). Kentsel mekanlardaki yeşil alan yüzeyleri ve özellikleri, güneş radyasyonu ile ilgili konularda kentsel çevre özellikleri için
oldukça ciddi etkilere sahiptir (de Abreu-Harbich vd., 2015). Yapılan birçok araştırmada iklim özelliklerinin kontrolünde ağaçların
özellikle ısıl konfor için nitelikli ve kaliteli mekanlar oluşturduğu incelenmiştir (de Abreu-Harbich vd., 2015). Kentlerde kullanılan
ağaçlar gölgeleme özelliğinden dolayı hava sıcaklığını değiştirebilir, hava nemini arttırabilir, rüzgar hızını azaltabilir ve hava 
kirliliğine sebep olan gazları, tozları absorbe ettiğinden hava kirleticilerini kontrol edebilir (Streiling ve Matzarakis, 2003). Bunun
yanında yapılan çalışmalar binaların etrafındaki ağaçlar ve yaşil doku ısıtma ve iklimlendirme talebini azaltabileceği ve böylece
elektrik enerjisi üretimi ile ilgili emisyonları azaltabileceğini ortaya koymaktadır (Peker ve Aydın, 2019). Ayrıca bazı çalışmalar,
ağacın yapısının ve yoğunluğunun, yaprakların büyüklüğünün, şeklinin ve renginin, ağaç yaşının ve büyüme hızının gölgeleme
kapasitesi, güneşin radyasyon etkisi, hava sıcaklığı ve nemi üzerindeki etkisini incelemişler ve ağaçların fizyolojik özelliklerinin
bunlar üzerinde etkili olduğunu tespit etmişlerdir (de Abreu-Harbich vd., 2015). 

Bu etkilerin tespit edilmesi açık hava termal konforunun kentsel ağaç yönetimi ile ilişkilendirilmesine sebep olmuş ve iklim
değişimi için bu ağaçların sınıflandırılması ve bitkilendirme çalışmalarının bu amaçlara hizmet eden parametreler üzerinden
yapılmasına dair çalışmaları gerçekleştirilmeye başlanmıştır.  Belirlenen parametrelerle yapılan doğru bitkilendirme çalışmaları
kentlerin iklim değişikliğine adapte olmasını kolaylaştıracaktır. 

Dünyada iklim değişikliği ile mücadelede başarılı stratejiler ve uygulamalar yapan kentlerden biri olan Barselona’nın, kentlilere
refah ve mutluluk sağlamak için önerilerinden biri “yaşlılar ve çocuklar öncelikli olmak üzere tüm kent nüfusunun sıcak hava
dalgaları sırasında kolay erişebileceği (5 dakikalık yürüme mesafesinde olan) ve çeşitli sağlık hizmetlerinin de sunulacağı serin
alanlardan oluşan iklim sığınakları yaratmak”tır. Bunun yanında, sağlıklı, biyoçeşitliliğe sahip, verimli ve kapsayıcı dönüşüm için
“yeşil alan ve altyapının yüzölçümünü yaklaşık 1,6 kilometrekare artırmak” ve “ağaçlarla kaplı alanları 2037 yılına kadar %5
oranında artırmak” hedeflenmiştir (Uncu, 2019).

Kentlerde bu temel yaklaşımların farklı yansımaları görülebilmektedir. Bunların başında kurakçıl peyzaj, yağmur bahçeleri, çatı
bahçeleri, dikey bahçeler, step bahçeleri, çim kullanımının en aza indirgendiği çakıl bahçeleri gelmektedir. Bu yaklaşımların
temelinde kentteki yeşil alanların sayısının ve niteliğinin arttırılması gelmektedir. İnsanların yeşil alanları sadece estetik ve
rekreasyonel düzeyde kullanmasının yanı sıra bu tür yaklaşımlar yeşil alanların ekosistem hizmetleri fonksiyonu ile kentlerin
esnek ve dirençli yapısına kazanımlar sağlamaktadır. 

4. SONUÇ VE ÖNERİLER
İklim karakteri kentlerde ve doğal, kırsal alanlarda her zaman farklılık göstermektedir. Yaz mevsiminde, kent merkezleri kırsal
alanlardan daha sıcak olmakta ve gece boyunca kırsal alan kadar hızlı bir şekilde soğuyamamaktadır. Bu gibi yüksek sıcaklıklar
ve bu sıcaklıkların devamlılığı bitkiler ve insanlar üzerinde olumsuz bir etkisi olmaktadır. Kentlerde hem yapılaşmasın etkisiyle
hem de binaların konumuyla atık ısı oldukça fazladır. Binalar kullandıkları malzemeler sonucunda ekstra ısı kaynağı oluştururlar.
Binalar ayrıca gün içinde artan yansıma ve geceleri emisyonun azalmasına yol açan ekstra sayıda yüzey oluşturur. Kent içindeki
hava kirliliği ve toz parçacıkları gece emisyonunu azaltır buda kentlerin kırlara göre daha az soğumasına neden olur. Buda
kentlerdeki minimum sıcaklıkların her zaman çevredeki kırsal alanlardan daha yüksek olmasını açıklar (Wittig, 2002). Yağışların
aktif olduğu aylarda ise yeşil alanların yoksunluğu kentlerde suyun yüzey akışına ve suyun çok az yerde toprak tarafından 
tutulmasına neden olmaktadır. Buda beraberinde birçok sorunu getirmektedir. Yeşil alan azlığı ve doğru bitkilendirme 
yoksunluğu yazın kuraklık ve verimsizlik getirirken yazın seller ve taşkınlarla kent sorunları oluşturmaktadır. Bu tür ani ve şiddetli
olaylar insan yaşam kalitesini olumsuz etkilemekte ve kent sürdürülebilirliğini yok etmektedir.  

İklim değişikliklerin etkisini gösterdiği günümüzde gelecekte bizi bekleyen iklim koşulları bilinmemektedir. Oldukça ufak değişik-
liklerin bile insan ve doğal yaşam için oldukça önemli olduğu iklimde bitkilerin ve canların nasıl tepki verecekleri bilinmemektedir.
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Ancak bitki fizyolojisini bilmek gelecek için önlemler almak için oldukça mühimdir. Günümüzde birçok araştırması bitkilerin
fizyolojik özellikleriyle iklim değişikliği arasında bağlantı kurarak, bitkilerin fizyolojik tepkileri konusunda çalışmaktadırlar. Bu
çalışmalar kentler birçok bitki türü için “gelecekteki iklim”i sağladığını ve bitki türlerinin iklim değişikliğine nasıl tepki 
verebileceğini araştırmak için yararlı olacaktır.

Günümüzde kent planlaması yeşil alanların önemi göz ardı etmeden yapılmalı, kent içindeki yeşil alanlar kentten bağımsız
alanlar olarak düşünülmemelidir. Burada kullanılacak bitkilerin çeşitlilik sağlayarak hastalık ve zararlılara dayanıklı, kuraklıktan
etkilenmeyen, üretim değeri yüksek, az bakım isteyen ve uzun yaşayan sürdürülebilir bitkilendirmeler anlayışıyla seçilmelidir.
Yeşil alanda kullanılan bitkilerin canlılığı ve sağlık durumu yanı sıra bitkilerin doğal süreçlere uyumluluğu da oldukça önemlidir.
Çabalarımız, yerel toprak ve iklime uygun olmayan ürünler yetiştirmek için koşulları değiştirmeye çalışmak yerine, koşullarımızda
başarılı olan bitkileri bulmak olmalıdır. Bunun için öncelikle bitki gelişimini etkileyen faktörleri göz önünde bulundurmalıyız. Bu
yaklaşım, bitkilerin onlara sunabileceğimiz koşullarda nasıl davrandığını görmemize yardımcı olacaktır ve doğadan dersler 
çıkarmayı, doğayı referans almayı içerir.

Sonuç olarak;
• Kent dinamiklerini ve açık/yeşil alan yetişme ortamını anlayabilmeye yönelik temel stratejiler ile kent bitki ve ekosistem yöne-
tim sistemi geliştirilmeli, kentsel peyzaj bitkilerinin detaylı ölçüm, analiz ve olanakları belirlenmeli,

• Kentsel peyzajlarda hassas alanlar ve öncelikler örneğin sıcak nokta analizi gibi tekniklerle belirlenerek kentsel peyzajlarda
iklim senaryoları ve analizleri yapılmalı,

• Kentlerdeki mevcut bitki örtüsü ve özellikle yaşlı ağaçların ve ekosistem alanlarının izlenmesine çalışılmalı, özellikle tarihi
mekan, bahçe ve koruluklarındaki bitki örtüsünün korunması, restorasyonu ve bakım yöntemleri geliştirilmeli

• Tasarımlarda doğal bitki kullanımın yaygınlaştırılmasına dayalı bitki fizyolojisi ve ekolojisine göre bitki türlere yönelim 
sağlanmalı,

• Fidanlıklardaki fidan üretim stratejilerinin yeniden kurgulanması, yeni ıslah programları ve iklim ağaçları kent kimliğine göre
kentlerimizde geliştirlmeli, dirençli, biyoçeşitlilik değeri yüksek ve kuraklığa toleranslı bitkilendirme tasarımlarında 
değerlendirilmeleri sağlanmalı, 

• Kentsel gelişimde iklime hazır bitki türlerinin ve bitkilendirme stratejilerinin kentsel imar planlarının entegre ettiği stratejik,
akılcı ve detay/uygulama planları ile düşünülmeli,

• Uyarlanabilir esnek peyzaj yönetimi gibi stratejilerde bitki ve bitki tasarımlarını geliştirecek yöntemler benimsemeliyiz.
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Özet
“Çınar kanseri” hastalığına neden olan, Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. sadece çınar ağaçlarını 
hastalandıran, oldukça tehlikeli, karantina önlemlerine tabi yabancı istilacı bir fungustur. Hastalık etmenine, ülkemizde İstanbul
Avrupa yakasında Platanus orientalis L. ve Platanus x acerifolia (Aiton) Willd.) üzerinde rastlanmıştır. Bu çalışmada, 2016 yılında,
İstanbul Avrupa yakasının belirli cadde ve parklarında yapılan hastalık sürveyleri ile takip eden yıllarda hastalığın bölgedeki 
ilerleyişine dair gözlemler ele alınmıştır. Bunlara ek olarak, 2018 yılında başlatılan, İstanbul’da hastalık etmeninin yayılışında
vektör görevi üstlenebilecek böceklerin belirlenmesine yönelik çalışmalar ve ilk bulgular değerlendirilmiştir. İlk olarak 2016
yılında gerçekleştirilen sürveylerde, Dolmabahçe, Çırağan ve Cumhuriyet caddeleri ile Yıldız korusu ve Taksim Gezi parkında
bulunan 976 çınar ağacı incelenmiş ve bu ağaçların, %26,5’inde hastalık belirtileri tespit edilmiştir. Surveylerin yapıldığı dönemde,
hastalık sebebi ile ölen ağaçların oranı %5,6 olup, kalan ağaçların üçte birinin hastalıktan orta ve ileri seviyede etkilendiği 
belirlenmiştir. Hastalığın, budama ve ağaç kesimi gibi müdahelelerin yapıldığı bölgelerde daha yoğun olduğu gözlemlenmiştir.
Karantinaya tabi bu hastalık etmeninin İstanbul’daki varlığının kanıtlanmasından bu yana, halk güvenliği açısından risk teşkil
eden ağaçların bazılarının kesilerek uzaklaştırılması dışında herhangi bir eradikasyon işlemi yapılamamıştır. Nitekim, takip eden
yıllarda yaptığımız gözlemler, hastalığın İstanbul’da yayılmaya devam ettiğine işaret etmektedir.
Bu sunumda, hastalığın İstanbul’daki mevcut durumu ve ilerleyişi hakkında bilgiler sunulacaktır. Bunun yanı sıra, hastalığın
yayılışının kontrol altına alınması ve yönetim opsiyonları konuları tartışılacaktır. Bildiride, fungusun bulaşma yolları, vektör
böcek ilişkisi ve mücadelede kullanılacak yöntemler hakkında da bilgiler verilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Platanus spp., çınar kanseri, yabancı istilacı fungus, Ceratocystis platani,Türkiye

A FUNGAL CANKER DISEASE KILLS HISTORICAL PLANE TREES IN ISTANBUL

Abstract
Ceratocystis platani (J.M. Walter) Engelbr & T.C. Harr. is a very dangerous pathogen subject to quarantine measures. This alien
invasive fungus cause canker stain that leads to wilting and eventually death of plane (Platanus spp.) trees. This pathogen was
detected at several locations in the European side of Istanbul, causing severe dieback and mortality, mainly on Platanus × 
acerifolia imported from Italy approximately 160 years ago, but also on Platanus orientalis. In this study, results of disease 
surveillance in certain streets and parks located in the European side of Istanbul in 2016 and the progress of the disease in the
following years are summarized. In addition, the studies and preliminary findings, which were initiated in 2018, to identify 
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insects that can serve as vectors in the spread of the pathogen in Istanbul were evaluated. In a survey of 976 Platanus in streets
and parks of Istanbul, 26.5% of the trees showed symptoms of C. platani infections, whilst 5.6% were dead. The 
proportion of symptomatic trees was higher where management interventions, such as topping or pruning and felling 
infected trees had been carried out. 
To date, no eradication measures have been implemented since the initial confirmation of the disease, apart from the 
removal of hazardous dead trees in certain locations. Subsequent observations indicated further progression of the infection
in İstanbul. We present the current situation and progress of the disease in Istanbul and discuss mitigation and management
options feasible for the infected trees in parks and streets in the Metropolitan city of İstanbul. Early detection plays a crucial
role in preventing the establishment and further spread of alien invasive pests and diseases, but can only work if followed by
required operations by authorized bodies.

Keywords: Platanus spp., Plane canker, Alien invasive species, İstanbul, Disease epidemic

1. GİRİŞ
Çınar ağacının (Platanus spp.) Anavatanı, Kuzey Amerika, Asya ve Avrupa’nın doğusu olarak bilinmektedir. Ülkemizin hemen
hemen bütün orman mıntıkalarında, dere içlerinde ve nehir yataklarında doğal olarak bulunan çınarlar, park ve bahçelerde,
şehir içi ağaçlandırmalarında da sıklıkla tercih edilen türler arasında yer alır. Ülkemizde çınar, Doğu çınarı (Platanus orientalis
L.), Batı çınarı (Platanus occidentalis L.) ve bu iki türün doğal hibriti olan Londra çınarı (Platanus x acerifolia (Aiton) Willd.) ile
688 hektar normal, 3,5 hektar bozuk olmak üzere toplam 691,5 hektar alanda yayılış göstermektedir (OGM, 2013).

Görkemli yapısıyla yüzyıllar boyunca dikkat çeken Çınar ağacının, Anadolu kültüründe de önemi büyüktür.  Ancak, çınar ağaçları,
Amerika ve Avrupa’da gerek doğal orman alanlarında gerekse şehir içi ağaçlandırmalarında,  yabancı istilacı bir tür olan çınar
kanserinden etkilenmekte ve ölmektedir. Hastalık etmeni, Avrupa Bitki Koruma Organizasyonun (European Plant Pathology
Organisation- EPPO) karantina listesine tabi olup, ülkemizde ilk kez Lehtijärvi ve arkadaşları tarafından tespit edilmiştir (Lehtijärvi
vd., 2018). 

C. platani tarafından çınarlarda görülen hastalık her ne kadar çınar kanseri olarak adlandırılsa da, aslında hastalık tipik bir sol-
gunluk hastalığıdır ve konukçularına ağaçta açılan yaralar aracılığıyla giriş yapar ve yayılışında, dal, gövde veya köklerde oluşan
yaralar büyük öneme sahiptir (Vigouroux ve Stojadinovic, 1990).  Bu yara dokularından giriş yapan patojen, ağacın iletim sis-
temini istila eder ve 2- 8 gün sonra kabuk altında, kül renginde un benzeri bir yapı oluşturur (Panconesi, 1999; Engelbrecht ve
Harrington, 2005). Eşeyli üreme organı peritesyum, enfeksiyonu takip eden 6-8 gün içerisinde oluşur (Panconesi, 1999). 
C. platani ile enfekte olan dokular nekrotik bir görünüm kazanır. Patojen yılda 2-2,5 metre ilerleyerek 30-40 santimetre çapındaki
bir ağacı 2 yıl içerisinde öldürebilme kapasitesine sahiptir. Her yaş ve boydaki çınar ağacı, özellikle patojene en duyarlı olan tür
P. orientalis, enfeksiyonu takiben 1-6 yıl içerisinde ölmektedir (Panconesi, 1999).

C. platani’nin oluşturduğu fungal yapılar, bulaşık ağaçlarda yıllarca canlı kalabilmektedir (Grosclaude vd., 1996; Engelbrecht
vd., 2004). Fungusun optimum gelişme sıcaklığı 25 °C olup, 10 °C’nin altında ve 45 °C’nin üzerindeki sıcaklıklarda gelişememek-
tedir (CABI, 2014). 

EPPO PQR veri tabanına göre, C. platani, ABD'nin doğu eyaletlerinde ve Kaliforniya'da ve Güney Avrupa’da yüz binlerce ağacın
ölümüne neden olmuştur (EPPO PQR, 2014). Patojenin güney batı Amerika orjinli olduğuna dair kuvvetli kanıtlar bulunmaktadır
(Walter vd., 1952; Engelbrecht vd., 2004). Avrupa’da ilk kez, İtalya ve Fransa’da görülmüş olan hastalığın bu ülkelere II. Dünya
Savaşı sırasında odun ve benzeri malzemeler aracılığıyla taşınmış olduğu düşünülmektedir (Panconesi, 1999). Hastalığın ilk 
yıllarda yavaş, 1980’ler den sonra ise daha hızlı bir şekilde İsviçre, Yunanistan ve Arnavutluk’a yayılmıştır (Jeger vd., 2014,
Tsopelas vd., 2015). İspanya’da hastalığın görüldükten kısa bir süre sonra yok edildiği bildirilmektedir (Jeger vd., 2014).

Hastalığın en tipik belirtisi, ağacın tepe tacının kısmen veya tamamen ani bir şekilde solmasıdır (Panconesi, 1999). Enfekte
olmuş ağaçlar, yakınlardaki sağlıklı tepe tacına sahip ağaçlardan kolayca ayırt edilebilmektedir. Enfeksiyon mevsim sonlarına
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doğru meydana geldiğinde, belirtiler ilerleyen baharda gözlenmektedir. Hastalık etmeni öncelikli olarak insan faaliyetleri yoluyla
yayılmaktadır. Dolayısıyla, bulaşık budama aletleri ve araçlar en temek bulaşma kaynaklarıdır (Ocasio-Morales vd., 2007). Bunun
yanı sıra fungus, kök kaynaşması yoluyla da yakınındaki ağaçların köklerine ulaşıp onları hastalandırabilmektedir (Mutto Accordi,
1986). Ayrıca bulaşık kütükler ve nehir kaynakları ile taşınan dal, kök ve toprak parçaları da hastalığın yayılışında rol almaktadır
(Ocasio-Morales vd., 2007). Hastalık etmeninin vektör böcekler aracılığı ile taşındığına dair çalışmalar da bulunmaktadır. Vektör
böcekler arasında, ağaçta oluşturdukları galerilerin duvarlarında belirli ambrosia funguslarının büyümesini sağlayarak, bunu
larva ve ergin bireyler için önemli bir besin kaynağı olarak kullanan Scolytinae ve Platypodinae (Fam: Curculionidae) alt 
familyalarına ait Ambrosia türlerinin etkili olduğu bilinmektedir (Inacio vd., 2011). Ambrosia böceklerinden biri olan, Platypus
cylindrus Fab., Kuzey-batı Yunanistan’da C. platani tarafından enfekte edilen çınarların hemen hepsinde tespit edilmiştir (Soulioti
vd., 2015). Avrupa’nın birçok bölgesinde oldukça yaygın olan bu böcek (Cassier vd., 1996; Tilbury, 2010; Inacio vd., 2011),
hastalığın yayılmasında önemli bir etkendir. 

Ülkemizde 2011 yılında İstanbul’da çınar ağaçlarında görülen tahribat ve ölümlerin Ceratocystis fimbriata var. platani’den 
kaynaklanmış olabileceği rapor edilmiştir. Ancak bu çalışmanın, hastalık etmeninin kapsamlı bir teşhisinden ziyade, bir ilk rapor
olma özelliğinde olduğu görülmektedir (Severoğlu ve Özyiğit, 2011). Patojenle ilgili ilk kapsamlı çalışma, Lehtijarvi ve arkadaşları
tarafından 2016 yılında İstanbul Avrupa yakasında gerçekleştirilmiştir.  Hastalık etmeni, Taksim Gezi Parkı, Cumhuriyet,
Dolmabahçe ve Çırağan Caddeleri ile Yıldız Parkı'nda bulunan 160 yaşın üzerindeki tarihi değeri olan çınar ağaçlarında yoğun
şekilde tespit edilmiştir (Lehtijärvi vd., 2018). Lehtijärvi ve arkadaşları (2018) yaptıkları incelemelerde, Türkiye’deki yayılışı halen
İstanbul ile sınırlı olan C. platani’nin, ülke içinde ve ülkeler arasındaki yayılışının mümkün olduğunca engellenmesi, yabancı
istilacı türlerin kontrol edilmesi açısından mutlak bir gereklilik olduğunu bildirmişlerdir.

Bu bildiride, Lehtijärvi ve arkadaşları tarafından yapılan çalışmalar (2018)  özetlenmiş olup, hastalığın mücadelesinde izlenecek
yollar üzerine önerilerde bulunulmuştur. Ayrıca, Türkiye’ye yabancı istilacı türlerden biri olarak giren C. platani’nin olası vektör
böceği P. cylindrus ile arasındaki ilişkinin belirlenmesi üzerine gerçekleştirilen çalışmaların özeti verilmiştir.

2. MATERYAL VE YÖNTEM

2.1. Sürvey Çalışmaları ve Gözlemler
Sürvey çalışmaları, 2016 yılı Ağustos ayında, Dolmabahçe, Çırağan ve Cumhuriyet caddeleri ile Yıldız Korusu ve Taksim Gezi
Parkı’ndaki çınar ağaçlarında hastalık yaygınlığının belirlenmesi amacı ile yürütülmüştür. Adı geçen bu cadde ve parklardaki
çınar ağaçlarının her biri, hastalık simptomları yönünden incelenmiştir. Bu sürvey çalışmasını takip eden yıllarda ise, adı geçen
park ve bahçelere ek olarak, Gülhane, Maçka Demokrasi Parkı ve civarı olmak üzere, çeşitli park ve caddelerde de incelemeler
yapılmıştır. Bu gözlemlerde, hastalığın yeni alan ve ağaçlara yayılıp yayılmadığı, daha önce tespit edilen ağaçlardaki ilerleyişi
incelenmiştir.

2.2 Hastalık Etmenin İzolasyonu ve Teşhisi
Hastalık etmeninin doğrulanması amacı ile hastalık belirtisi gösteren çınar ağaçlarından örnekler alınmıştır. Doku örneklerinden
çınar kanseri etmeninin izolasyonunda; odun parçalarının besi ortamına ekimi, akvaryum tuzak metodu ve havuç tuzak metodu
kullanılmıştır (EPPO, 2014; Lehtijarvi vd., 2018). Doğrudan ekim yönteminde besi ortamı olarak havuç agar (HA) kullanılmıştır.
Tuzak olarak kullanılan çınar dalları ya da havuç parçaları üzerinde gelişen fungal yapılar, PDA (Patates dekstroz agar) ortamına
aktarılmış ve C. platani’ye benzerlik gösteren koloniler saflaştırılmıştır.

2.2.1. DNA İzolasyonu, PCR ve DNA Dizi Analizleri 
Elde edilen izolatlar, DNA izolasyonu için üzerinde sellofan membran bulunan Malt ekstrakt agar (MEA) besi ortamına 
aktarılmıştır. İki hafta sonunda, selofan membran üzerinden kazınan misellerden ticari bir kit kullanılarak DNA izole edilmiştir.
Elde edilen DNA’ların ITS gen bölgeleri ITS1 ve ITS4 primerleri kullanılarak çoğaltılmış ve ardından dizilenmiştir.  Elde edilen
DNA dizileri kontrol edilip düzenlendikten sonra BLAST algoritması kullanılarak, gen bankasında bulunan diziler ile
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karşılaştırılmıştır. Buna ek olarak, gen bankasında bulunan C. platani’ye ait ITS dizileri kullanılarak filogenitik analizleri de
yapılmıştır.

2.3. Vektör Böceklerin Tespiti
İstanbul’da hastalığın yayılışında Platypus cylindrus’un rolü olup olmadığını belirlemek amacıyla, P. cylindrus’a özgü feromonlar
radyatör tipi tuzaklara asılarak, hastalığın görüldüğü bazı parklara (Gülhane Parkı, Yıldız Korusu, Taksim Gezi Parkı) yerleştirilmiştir.
Tuzaklardaki böcekler, 2018 yılı Temmuz ayından itibaren iki haftada bir toplanmış ve laboratuvara getirilmiştir.

Bu böceklerin C. platani’yi taşıyıp taşımadıkları, 3 yaklaşım kullanılarak belirlenmeye çalışılmıştır. İlk yaklaşımda, çınar ağaçların-
dan C. platani izolasyonunda kullanılan akvaryum tuzak metodundan faydalanılırken, ikinci yaklaşımda, bu böceklerin fungusları
taşımak amacı ile özelleşmiş mycangia adı verilen organlarından izolasyon yoluna gidilmiştir (Bellahirech vd., 2014). Son olarak
da, fungusun, böcekteki varlığı türe özgü primerler kullanılarak moleküler olarak tespit edilmeye çalışılmıştır.

3. BULGULAR

3.1. Sürvey Çalışmaları ve Gözlemler
2016 yılı Ağustos ayında yapılan sürveylerde, toplam 976 Çınar ağacı incelenmiştir. Bu ağaçların %20,9’u Doğu çınarı (Platanus
orientalis) %79,1’u Londra çınarı (P x.acerifolia) olup, bunların sırasıyla %27,5 ve %26,3’ünde çınar kanseri hastalığı belirtileri
tespit edilmiştir (Şekil 1). Toplamda, Çınar kanseri hastalığının belirtilerine rastlanılan çınar ağacı adedi 259 (%26,5) olup, hastalık
sebebi ile ölen çınar ağacı sayısı 55 (%5,6) olarak tespit edilmiştir. Hastalıkla bulaşık ağacın en yoğun olduğu alan Yıldız Korusu
olup, koruda incelenen çınar ağaçlarının %56’ında belirtilere rastlanırken, %11’inin öldüğü belirlenmiştir. Ölü ağaçların en yoğun
olduğu alan ise Taksim Gezi parkıdır (%15,2). Hastalık yoğunluğunun en düşük olduğu alan ise Cumhuriyet caddesidir (Şekil 2). 
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İlk sürveylerden sonra, 2017 yılında yapılan gözlemlerde, ölümle sonuçlanan ileri seviyede hastalık belirtilerine; Gülhane parkı
ve Civarı, Şişli (Teşvikiye Camii Bahçesi), Maçka Demokrasi Parkı girişleri gibi, merkezi alanlarda da rastlanılmıştır. Bu park ve
bahçelerde, bir önceki yıla ek olarak, sırasıyla 8, 22,14 ağaçta olmak üzere toplam 44 ağaçta daha hastalık belirlenmiştir. Teşvikiye
Camii bahçesindeki ölüm oranı %29,7 olup, hala canlı görünen enfekteli ağaçların tümünün ölmek üzere olduğu gözlenmiştir.
2017 ve 2018 yıllarında yapılan gözlemlerde, Gezi Parkı ve Yıldız korusundaki ağaç ölümlerinin ilk sürveylerdeki miktarın en az
iki katına ulaştığı görülmüştür. 2017 yılı yaz sonunda yaşanan şiddetli bir fırtına da, özellikle gezi parkındaki ölü ağaçların devrildiği
ya da dallarının kırıldığı da görülmüştür. Bu ölü ağaçların büyük kısmının halk güvenliği açısından risk teşkil etmesi sebebi ile
kesilerek uzaklaştırıldığı bildirilmiştir. Ancak hali hazırda, çoğunluğu 1850’li yıllarda dikilen ağaçların kesilemediği bilinmektedir.
Bu hastalıklı ağaçlar, kök kaynaşması yolu ile hastalığın sağlıklı ağaçlara da bulaşmasına ve enfeksiyonun yayılışının hızlanmasına
sebep olmaktadır. 

3.2. Hastalık Etmenin İzolasyonu ve Teşhisi
İlk sürveylerde toplan 51 adet ağaçtan örnek alınmış ve bu örneklerden çoğunluğu akvaryum tuzak yöntemi ile olmak üzere
toplam 37 izolat elde edilmiştir. HA ortamındaki koloniler, C. platani’nin karakteristik “muz kokusu” ile tanımlanırken, PDA besi
yerinde, başlangıçta hyalin, daha sonra gri-yeşilimsi kahverengine dönen 25°C’de günlük gelişme hızı 5 mm olan kolonilerle
tanımlanmıştır. Alt kısmı yuvarlağımsı (120–330 μm çapında) ve boyun kısmı 400 – 1 000 μm uzunluğunda olan siyah renkli
peritheciların PDA ortamında bir hafta sonunda geliştiği gözlemlenmiştir. 
ITS genbölgesi dizi analizleri ve filogenetik analizler çınarlardan izole edilen fungusun C. platani olduğunu doğrulamıştır.

3.3. Vektör Böceklerin Tespiti
Taksim Gezi Parkı, Yıldız korusu ve Gülhane Parkı’na yerleştirilen tuzaklardan, 2018 Temmuz- Eylül ayları arasında toplam 254
adet Platypus türü toplanmıştır. Bu böceklerin tümü P. cylindrus olarak teşhis edilmiştir. Tuzağa yakalanan P. cylindrus sayıları
aylara göre değişmekle birlikte, en fazla böcek Yıldız Korusu’na yerleştirilen tuzaklardan toplanmıştır. 
Bu ilk çalışmalarda, P. cylindrus örneklerinden C. platani izole edilememiştir. Moleküler yöntemlerle de fungusun bu böceklerdeki
varlığı ortaya koyulamamıştır.

3. SONUÇ VE ÖNERİLER
Bu bildiride, çınar kanserine neden olan C. platani tanıtılmış ve patojen ile Türkiye’de yapılan çalışmalar (Lehtijärvi vd., 2018,
Bellahirech vd., 2018) özetlenmiştir. Öncelikli olarak, çınarların ölümünden sorumlu olan etmenin, İstanbul’un Avrupa yakasında
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ne kadar yaygın olduğu ve çınarları hangi seviyede etkilediği gerçekleştirilen sürveylerle ortaya koyulmuştur. Laboratuvar çalış-
maları ile hastalık etmeninin morfolojik ve moleküler tanısı yapılmış, patojenisite testleri ile hastalık oluşturma yeteneği 
belirlenmiştir. Bunun yanı sıra, fungus-vektör ilişkisinin tespiti, üzerine bazı denemeler gerçekleştirilmiş, bu denemelerde kurulan
böcek tuzakları P. cylindrus’un aktif olduğu dönemler içinde takip edilmiştir. Böceklerden yapılan izolasyonlarda hastalık 
etmeninin taşıdığına dair bir bulguya rastlanmamıştır. Ancak, hastalık etmeni fungusun bölgedeki varlığı devam ettikçe, böceğin
bu fungusu taşımaya başlama ihtimali de artmaktadır. Dolayısıyla 3 aylık bir çalışmanın sonuçlarına dayanarak, bu böceğin C.
platani’ye vektörlük etmediğini söylemek mümkün değildir. İlerleyen yıllarda, daha fazla sayıda tuzak kullanılarak, örnek sayısının
arttırılması planlanmaktadır. 

Çınar kanseri ile mücadele etmek için etkin bir kimyasal ya da biyolojik mücadele yöntemi bulunmamaktadır (Jeger vd., 2016).
Bu nedenle patojenin kontrolü kültürel uygulamalar ve hijyenik metotlara dayanmaktadır. Sağlıklı bitki üreme materyalleri 
kullanarak enfeksiyonun yayılışını azaltmak, patojenin kök kaynaşması yoluyla yayılabildiği (Mutto Accordi, 1986) göz önünde
bulundurularak enfekte olmuş çınar ağaçları ile bunların yakınındaki sağlıklı ağaçları alandan uzaklaştırmak (Panconesi, 1999)
uygulanabilecek kontrol yöntemleri arasındadır. 

Bunun yanı sıra aşağıdaki yöntemler hastalığın yayılmasının engellenmesinde önemlidir. 

* Budama işlemleri minimum seviyeye indirgenmeli ve mümkün olan en küçük dal budanmalıdır.
* Budamadan sonra yara yeri (Vinavil yani; plyacetyl vinylic glue + %1’lik Benomyl kullanılarak) kapatılmalıdır.
* Budama sırasında talaş tozlarını toplamak üzere bir talaş torbası bulundurulmalıdır. 
* Budama yaparken bir ağaçtan diğerine geçmeden önce mutlaka budama aletlerinin sterilizasyonu (%70’lik alkol veya
%8’lik sodium hypochlorite solution-çamaşır suyu) sağlanmalıdır. 

* Enfekte olmuş ağaçlar alandan derhal uzaklaştırılmalıdır.
* Enfekte olmuş ağacın yanında bulunan sağlıklı ağaçlar da uzaklaştırılmalıdır. 
* Hem enfekte olmuş ağaç, hem de sağlıklı ağaç herbisit kullanılarak öldürülmelidir.
* Enfekte olmuş ağaç dip kısımdan başlanarak kesilmeli ve daha sonra parçalara ayrılmalıdır. Ağacın yukarıdan aşağıya doğru
kesilmesi halinde çevreye yayılan talaş tozları başka ağaçları enfekte edebilmektedir.
* Kesim işlemleri yapılırken, yere plastik bir örtü serilmeli ve çıkan tüm talaş ve tozları %2’lik Benomyl veya %2’lik sodium
hypochlorite solution-çamaşır suyu ile işleme tabi tutulmalıdır.
* Ağaçlar alandan uzaklaştırılırken gövde ve kök sistemi mümkün olan en büyük genişlikte çıkarılmalıdır. 
* Toprak temizliği yapılırken, 2-2,5 metre genişlikte, 1-1,5 metre derinlikte açılan boşluklar, temiz toprakla doldurulmalı ve ağaç
dikerken yara açmamaya özen gösterilmelidir. 

Teşekkür
Arazi çalışmalarında desteklerini esirgemeyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Avrupa Yakası Park ve Bahçeler Müdürlüğü 
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Özet
Türkiye'nin ilk fidanlığı olan Büyükdere Fidanlığı bölgenin meyve fidanı ihtiyacını karşılamak ve geliştirmek amacı ile “Büyükdere
Bahçe Kültürleri İstasyonu” olarak Atatürk'ün emri ile 1928'de İstanbul Büyükdere' de kurulmuştur. Büyüyen İstanbul’un artan
yeşil alan ihtiyacını karşılamak amacı ile süs fidanı ve çalıları ile mevsimlik çiçek üretimine de geçilerek fidanlık bünyesinde
“Pratik Bahçıvan Yetiştirme Yurdu “ adı altında okul açılmıştır. 1936 yılında faaliyete geçen okul Türkiye'de açılan ilk bahçıvan
okulu olup 1986 yılına kadar 5 yıllık eğitimi alan 580 civarında usta bahçıvan yetiştirmiştir. Daha sonra okul kapatılmış Büyükdere
Fidanlığı, özelleştirme kapsamında, 1997-2001 yılları arasında özel bir fidanlık şirketine kiraya verilmiş, ancak İstanbul Özel
İdare Müdürlüğü ile kiracı şirket arasındaki anlaşmazlıklar sonucunda Özel İdare fidanlığı geri almıştır. Bakımsız kalan fidanlık
2013 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi idaresine geçerek Bahçe Market olarak satış hizmeti vermekte olup planlama 
çalışmaları devam etmektedir.
Tarihi fidanlıkların tarihi ağaçlara sahip oluşları hep göz ardı edilerek anaç olarak yıllardır kullanılan bu bireyler özel sektörce
kısa vadeli kazanç olarak değerlendirilmiştir. Bu nedenlerle tarihi kayıplar olarak nitelendirebileceğimiz bir çok ağaç,çalı ve otsu
bitkinin yanı sıra peyzaj uygulama , onarım ve bakımlarının temelini tesis etmekte olan Tarihi Bahçıvan Okulu'nun  gelecek
ihtiyaçlarına uygun şekilde modernize edilerek tekrar hayata geçirilmesi bir zarurettir.
Bu bildirinin amacı Büyükdere Fidanlığı ve Bahçıvan okulunun sahip olduğu tarihi, bilimsel ve toplumsal değerlerin ortaya
konularak, kuruluş, gelişim aşamalarının Peyzaj Sanat tarihi açısından belge nitelinde olmasına katkı sağlamaktır.

Anahtar Kelimeler: Tarihi Büyükdere Fidanlığı, Büyükdere Bahçıvan Okulu, Peyzaj Sanat Tarihi, Büyükdere Peyzajı.

THE IMPORTANCE OF THE HISTORICAL BÜYÜKDERE NURSERY AND GARDENER SCHOOL IN TERMS 
OF LANDSCAPE ART HISTORY

Abstract
Büyükdere nursery, the first nursery in Turkey, was established in 1928 in Büyükdere, Istanbul as “Büyükdere Garden Culture
Station” by order of Atatürk to provide the nursery tree needs of the region. To meet the growing need for green places in 
Istanbul, the school was opened under the name of “practical gardener training school” by performing the production of 
ornamental saplings and shrubs and seasonal flowers. The school, which started to education in 1936, was the first gardener
school established in Turkey, and until 1986, it trained around 580 master gardeners who had 5 years of education. Later, the
school was closed, and Büyükdere nursery was leased to a private nursery company between 1997 and 2001 within the scope
of privatization, but as a result of disputes between İstanbul Private Administration Directorate and tenant company, private
administration took the nursery back. The nursery, which remains without maintenance, passed to the İstanbul Metropolitan
Municipality administration in 2013 and now provides sales services as a garden market, but planning works are continuing.
These ones, who have been used as rootstocks for years, have been evaluated as a short-term gain by the private sector by
ignoring the fact that historical nurseries have historical trees. For these reasons, it is essential that the historical gardener
school, which is establishing the foundation of many trees, shrubs and herbaceous plants which we can define as historical
losses, as well as, landscape application, repair and maintenance service, should be modernized and actualized in accordance
with the needs of the future. 
The purpose of this paper is to reveal the historical, scientific and social values of Büyükdere Nursery and Gardener School
and to let its establishment and development stages to gain a documental feature in terms of landscape art history.
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TARİHİ BÜYÜKDERE FİDANLIĞI VE BAHÇIVAN OKULU'NUN PEYZAJ SANAT
TARİHİ AÇISINDAN ÖNEMİ
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1. GİRİŞ
Peyzaj mimarlığının en önemli servetini oluşturan ağaçlar çalılar, otsu ve soğanlı bitkiler ve tırmanıcılar fidanlıklarda üretilir,
çoğaltılarak belli bir standarda gelene dek yetiştirilirler. Fidanlıklarda kullanılan kaliteli anaçlar sayesinde yine aynı özelliklerde
fidanlar ve çelikler üretilir. Bu nedenle fidanlıklar peyzaj mimarlığının eğitim ve uygulama aşamasında büyük bir önem taşırlar.
Ülkemizde devlet eliyle kurulan birçok Orman Fidanlığının yanında birçok tarihi öneme sahip fidanlıklar devlet elinden
çıkartılarak özel sektöre bırakılmaktadır. Tarihi fidanlıkların tarihi ağaçlara sahip oluşları hep göz ardı edilerek anaç olarak yıllardır
kullanılan bu bireyler özel sektörce kısa vadeli kazanç olarak değerlendirilmiştir.

2. TARİHİ PEYZAJIN TESPİTİ VE GELECEĞE DÖNÜK KORUNMASI 
1928 yılında Atatürk'ün İstanbul'da modern bir fidanlık kurulması yönündeki direktifleri ile, zamanın İstanbul Valisi ve Belediye
Reisi Muhittin Üstündağ tarafından başlatılan çalışmaların sonucunda, Büyükdere çayırı bu amaca en uygun yer olarak seçilmiş
ve İtalya' dan davet edilen bir uzmanın katkılarıyla, 1930 yılında 60 dekar arazi üzerinde "Büyükdere Meyve Islah Enstitüsü"
olarak faaliyete geçirilmiştir.

Enstitünün faaliyete geçmesi ile birlikte ilk olarak, A.B.D. ve Avrupa'nın değişik ülkelerinden 238 önemli meyve tür ve çeşidi ile
ülkemizin değişik bölgelerinden toplanan 90 yerli meyve tür ve çeşidi bir araya getirilmiştir. Bunlar arasında ülkemiz için en
uygun olanlarının seçimine yönelik adaptasyon çalışmalarına başlanmış ve bu çalışmaların sonucuna göre seçilen aşılı fidanlar,
resmi kuruluşlara ve üreticilere dağıtılmıştır. Bu sayede, ülkemizde değişik türlere ait standart meyve çeşitlerinin yayılmasında
çok önemli hizmetler gerçekleştirilmiştir. Bu önemli çalışmaların kısa sürede olumlu sonuç vermesi ile birlikte, fidanlara olan
talep artmış ve yapılan kamulaştırmalar ile kuruluşun arazi varlığı 310 dekara ulaştırılmıştır.

Gelişen ve yapı değiştiren İstanbul şehrinin süs bitkisi gereksiniminin karşılanması görevini de üstlenen kuruluşta, ülkemizin
değişik yörelerinin yanı sıra, çoğunluğu Avrupa' dan getirtilen 450 tür ve çeşide ait zengin bir süs bitkisi koleksiyonu oluşturulmuş
ve bunların damızlıklarından tohum, çelik, aşı, daldırma yöntemleri kullanılarak süs fidanı üretimine geçilmiştir.

Bugün 318.000 m2 alana sahip Büyükdere Fidanlığının 1500 m2'lik bölümü kapalı (sera) alanıdır. 200.000 m2'lik bölümü ise 
üretim sahasıdır. 

1997 yılının sonuna kadar yaklaşık 3.500.000 adet ağaç-ağaççık-çalı ve yer örtücülerden oluşan süs bitkisi, 350.000 adet meyve
fidanı ile 5000 adet sera bitkisi üretilerek satışa sunulmuştur.

Ortaya çıkan yeni ihtiyaçlar doğrultusunda yeni hizmet alanlarına yönelen kuruluşun bünyesinde biryandan kırsal alanda 
üreticilere modern meyve yetiştirme yöntemlerinin benimsetilmesine yardımcı olacak, diğer yandan giderek ilgi kazanan süs
bitkileri yetiştiriciliği ve bahçe tanzimi alanlarında önderlik yapacak, tarımda ara eleman yetiştirmek amacıyla, 1936 yılında
"Pratik Bahçıvan Yetiştirme Yurdu" açılmıştır. Bu kurum 3 senelik eğitimi sonunda mezunlarına, 'Bahçıvanlık Sertifikası', 5 yıllık
eğitimi sonunda ise 'Usta Bahçıvanlık Sertifikası' vermekteydi. 2000 yılında bu kurumun eğitim faaliyetlerine son verilmiştir.

Kuruluşun adı, 1945 yılında Ankara'da toplanan 1. Meyvecilik Kongresinde alınan bir kararla "Büyükdere Bahçe Kültürleri 
İstasyonu", 1 Ocak 1985 tarihinde ise "Büyükdere Fidanlığı" olarak değiştirilmiştir.

Büyükdere Fidanlığı, özelleştirme kapsamında, 1997-2001 yılları arasında özel bir fidanlık şirketine kiraya verilmiş, ancak İstanbul
Özel İdare Müdürlüğü ile kiracı şirket arasındaki anlaşmazlıklar sonucunda Özel İdare fidanlığı geri almıştır.

Fidanlıkta özelleştirmeden önce 35 işçi, 10 bahçıvan, 5 teknik eleman, 5 idari memur ve 3 şoför çalışmaktaydı.

Mevcut peyzajın tanımlanması, sahip çıkılarak korunması ve üzerinde yer alan vejetasyonun tespiti ile alanda mevcut olan 
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türlerin bilinerek peyzaj özelliklerinin belirtilmesi büyük önem taşımaktadır. Mevcut türleri form, textür ve renk gibi belirleyici
özellikleri ile yaşatmak tarihi peyzajın devamlılığı için şarttır. Alan tarihi ya da arkeolojik önemi olabileceği gibi korunması ve
muhafaza edilmesi zorunluluk gösteren endemik türler olabilmektedir. Bu nedenle tarihi özeliğe sahip alanda mevcut türler
bu özelliklerini koruyacak şekilde muhafaza altına alınmalıdır. 

Bahçe teknikleri araştırmaları, meyve ağaçları yanında süs bitkilerinin geliştirilmesine neden olmaktadır. Bu çalışmalardan elde
edilen sonuçlar tasarımda kullanılan bitkiler peyzaj sanatını büyük ölçüde etkilemektedir (Öztan, 2004). Özellikle Büyükdere
Fidanlığı’nın kurulduğu yıl olan 1928’dan günümüz dikkate alındığında 92 yıllık peyzaj tarihi iyi korunduğunda gelecek nesiller
için önemli bir zaman dilimini oluşturacaktır.

2.1. Materyal ve Yöntem
Büyükdere Fidanlığı Harita Genel Müdürlüğü’nün; F22-d-06-c numaralı 1/5000’lik haritalarında yer almaktadır. İstanbul’un
Tarihi Belgrad ormanlarına açılan bir kapısı olan ve Boğazın en güzel koyu olan fidanlık sınırları Kefeliköy ile Büyükdere arasında
bulunan tarihi Çayırbaşı mevkiinde yer almaktadır. Fidanlık alanı 288.648 metrekare olup yaklaşık 238 önemli meyve türü ve
çeşidi, 75 öğrenci kapasiteli yurt binası ve dershane, 25 lojman, 7 kuyusu, Şeytandere girişinde bir havuzu ve seraları 
bulunmaktadır.

2.1.1. Konum
Büyükdere Fidanlığı, İstanbul Metropolü Avrupa yakası, Sarıyer ilçesinde Büyükdere mevkiinde yer almaktadır. Fidanlık,
Büyükdere deresinin iki yanında, denizden 150-500 metre mesafede, çevresi yüksek tepe ve yamaçlarla çevrili ve denizden
yüksekliği 3-4 metre olan bir vadi içinde kurulmuştur.

2.1.2. Jeolojik Yapı
Fidanlığın jeolojik yapısı incelendiğinde alüvyon yapıya sahip olduğu görülür. Vadiyi denize birleştiren arazi taban arazi olup
düşük bir eğime sahiptir [ 2].

2.1.3. Hidrolojik Yapı
Fidanlık sahası, su ihtiyacını içinden geçen Baklalı Dereden karşılanmaktadır. Bunun yanı sıra, Şeytandere ile Kozdere’nin birleştiği
yamaçlardan da yağış sularını içinde toplamaktadır. Bir diğer etki ise doğuda denize kıyı oluşturan fidanlık sahası boğazda oluşan
nem ve nemli rüzgardan da faydalanmaktadır. 
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Büyükdere Fidanlık arazisinden geçerek doğuda Çayırbaşı mevkiinde denizine dökülen Baklalı Dere sol yamaçtan katılan Kemer
Deresi, Kambursuyu Deresi, Pırasa Dere, Çakal Dere, Koz Dere, Çöplük Dere, Zuval Dere, Şeydan Dere, Balabandere'ye sağ 
yamaçtan katılan dereler ise; Havuzlu Dere, Çatağı Dere, Taş Ocağı Deresi, Kocatarla Deresi, Sivritepe Deresi, Fındıksuyu Deresi
olmak üzere çok önemli hidrolojik tahliye özelliğine sahiptir.

2.1.4. İklim
Büyükdere Fidanlığı sisli orman ekosisteminin ve boğazın dinamik etkisi altında kalmaktadır. Yıllık yağış miktarı en yakın ölçüm-
lerin yapıldığı Kireçburnu Meteoroloji İstasyonundaki değerlerine göre 700-800 mm.arasındadır. Belgrad Ormanı’na doğru vadi
içinde yağış artarak Bahçeköy’de 1074 mm’ye ulaşır. Boğazın etkisinde oluşu batıdan da Balabandere vadisi boyunca karedeniz
rüzgarını almaktadır.

2.1.4. Kuruluş Aşamaları
Büyükdere Fidanlığı kuruluşu şu aşamalardan oluşmaktadır.

1. Mevcut derenin ıslahı
2. Sulama havuzlarının yapılması,
3. Taban suyunun yüksek olması nedeni ile kuyu açılması,
4. Mevcut toprağın iyileştirilmesi,
5. Mevcut arazinin tesviyesi,
6. Fidanlık tesislerinin inşaat çalışmaları (Hizmet binası, laboratuarlar, kütüphane, seralar, lojmanlar)
7. Fidan yastıklarının ve servis yollarının inşası,
8. Sulama kanallarının ve sulama teçhizatının kurulması,
9. Tatlı su kuyularının açılması,
10 . Gübre ve ilaçlama çalışmaları,
11. Bakım çalışmaları
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3. SONUÇ
Tarihi Büyükdere Fidanlığı Türkiye'nin ilk fidanlığı olarak ülkemize büyük hizmetler vermiştir. İstanbul'un yakın çevresinin her
köşesine fidan ve süs bitkisi sağlayarak İstanbul Peyzajının gelişmesine büyük katkı sağlamıştır. Bahçıvan okulu ise bir çok 
bahçıvan yetiştirerek İstanbul peyzajının şekillenmesine katkıda bulunmuştur. Bu bahçıvanlar bir çok bahçıvan yetiştirmiş, bir
çok özel fidanlık kurmuş ve Büyükdere Bahçıvan okulunun disiplin ve tekniğini özel sektöre kazandırmıştır.

Bu gün, tarihi fotoğraflarla ortaya koyduğumuz; memleketimizin her yöresinden ecdadımızın ayağında çarık, başında fesi, büyük
harpten kalan yorgun paltosu ile insan gücünün sınırlarını zorlayarak elleri ile alın teri ile tesis edilen ata yadigarı bu fidanlığı ve
bahçıvan okulunu yeniden hayata geçirmeliyiz. Sözün ve anlatımın az olduğu proje ve uygulamasının tarihi kesitlerde 
gözlerimizde canlandığı kurulum aşamasını bir somun ekmeğin kıymet olduğu zamanda emekleri yokmuş gibi göremeyiz.
Türkiye Cumhuriyeti'nin inşaası sırasında yoktan var edilen bu tarihi fidanlık, zor şartlarda bellerle kazılan, insan gücü ile 
şekillenen topraklar, dikilen fidanlar, açılan yastıklar, seçilen türler, açılan ocaklar tarihi özelliğe sahiptir. Bunun yanında bütün
bu fidalıkta inşaası, ekimi, dikimi tüm safhaları insanların tecrübe ve yaşantıları peyzaj mimarlığının konusu olup büyük önem
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taşımaktadır. Bahsedilen bu veriler ışığında ilk plana bağlı kalınarak; fidanlık revize edilmeli, binalar restore edilmeli mümkün
olmayanlar tekrar inşaa edilerek üretime geçmelidir. Fidanlığın bulunduğu Balabandere vadisi ise doğal bitkilerin yayılışı ve
gelişimi için örnek bir doğa laboratuvarı olmalıdır. Bahçıvan okulu da revize edilmeli günümüz şartlarına göre yine bahçıvan
yetiştirmelidir.

Bu bildiri "ECSAC 2018 EUROPEAN CONFERENCE ON SCIENCE, ART & CULTURE Antalya – Turkey, April 19-22, 2018 Proceeding
page 259. uluslararası konferansında dar kapsamda sunulmuş olup aynı başlıkta sadece özet bölümü basılmıştır."
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Özet
Yeşil İstanbul un peyzajı her geçen gün gelişmektedir, sahip olduğu konumu, doğası, kültür ve tarihi ile benzersiz bir şehirdir.
Hızla büyüyen ve yapılaşan şehrin doğası ve peyzajı da değişmektedir. Yapılan birçok başarılı peyzaj çalışmasında kişi başına
düşen yeşil alan miktarı artırılmaya çalışılmaktadır. Bu çalışmaların bir kısmında İstanbul'un sahip olduğu doğal ve kültürel
peyzajından uzaklaşıldığı görülmektedir. İstanbul'a has doğal peyzaj anlayışından uzaklaşılarak farklı malzemelerin ön plana
çıktığı, renk, desen, figür gibi estetik kaygıların yoğun olarak resmedildiği denemelerin ekolojik olarak da desteklenmesi gerek-
mektedir. Peyzaj ekolojisi açısından doğal tür zenginliğine sahip ülkemiz ve İstanbul'un da doğal bitki tür zenginliğine sahip
oluşu, doğal ve doğala yakın peyzajın da referans alınarak kent içi ve çevre peyzajında da onarımlara gidilmelidir. Özellikle zengin
doğal bitki türlerinin varlığı, doğal ekosistemlerin sürekliliği açısından esas olup tasarım bileşenlerinin doğal ve kültürel veriler
ışığında; ekolojik ve ekonomik, milli menfaatlere hizmet eden sürdürülebilir faydalı modeller olmalıdır. Görsel etkinin esas
alındığı ve tesisi tamamlanan yatırımlar ise; sosyal kültüre, tarihi ve kent kimliği ışığında belirlenen peyzaj konsept ve konseptleri
doğrultusunda: doğal bitki türlerinin kolaylıkla yaşayabildiği peyzajı tesis eden, yaban hayatına hizmet eden, toprağı muhafaza
kabiliyetinde, su ekonomisi açısından tutumlu yağmur sularını kullanan ve drenaj sistemine hizmet eden, karbon tutma kabiliyeti
yüksek, egzos gazlarına dayanıklı ve mücadeleci, klimatik konfor yaratan, fiziksel ve görsel çevre şartlarını iyileştiren, bakım ve
onarım masraflarının en az olduğu sürdürülebilir tasarım ve uygulamalarla desteklenmelidir.
Doğal bitki türlerinin yetişme ortamı ve çevre faktörlerine uyumlu olması açısından en yakınında bulunan doğal ve doğala yakın
biyotoplar da yer alan bitki örtüsü ve doğal desenleri koruma altına alınmalı ve referans olarak da kullanılmalıdır. Sonuç olarak
İstanbul'un doğal ve doğala yakın biyotoplarından yola çıkılarak sürdürülebilir, bütüncül bir peyzaj deseni oluşturulmalı, bu
doğrultuda yapılan çok yıllık planlara da bağlı kalınmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: İstanbul peyzajı, İstanbul doğal bitki örtüsü, biyotop, peyzaj ekolojisi, peyzaj deseni.

TRANSFORMATION TO NATURAL PLANTS IN ISTANBUL'S PARKS AND LANDSCAPES: NEAR-NATURALLANDSCAPE

Abstract
Green Istanbul's landscape is evolving day by day, it is a unique city with its location, nature, culture and history. The nature
and landscape of the rapidly growing and structuring city are also changing. Many successful landscape studies are trying to
increase the amount of green space per capita. In some of these studies, it is seen that İstanbul has drifted apart from its
natural and cultural landscape. It is necessary to support the experimental efforts that are intensely illustrated with aesthetic
concerns such as color, pattern and figure, where different materials come to the fore by getting away from the natural 
landscape concept unique to Istanbul. In terms of landscape ecology, considering that our country has a natural species richness
and İstanbul also has a natural plant species richness, the improvements should be made in the inner city and the surrounding
landscape based on natural and near-natural landscape In particular, the existence of rich natural plant species is essential for
the continuity of natural ecosystems and they should be sustainable beneficial models that serve ecological, economic, and
national interests in the light of the natural and cultural data of the design components. The investments that are based on
the visual impact and whose facilities have been completed should be supported in line with the landscape concepts such as:
sustainable designs and applications that establish the landscape where natural plant species can easily live, serving wildlife,
capable of preserving the soil, frugal in terms of water economy and use rainwater and serve drainage system, having high
carbon retention capability, resistant to exhaust gas and combative, creating climatically comfort, improving the requirements
of physical and visual environment, and requiring minimal maintenance and repair costs, which can also be determined in the
light of social, cultural, historical and urban identity.

Ulvi Erhan EROL
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İSTANBUL PARK VE PEYZAJINDA DOĞAL BİTKİLERE DÖNÜŞÜM 
DOĞALA YAKIN PEYZAJ
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In order for the natural plant species to be compatible with their environment and environmental factors, the vegetation and
natural patterns in the natural and near-natural biotopes should be protected and used as a reference. As a result, a sustainable,
holistic landscape pattern should be established based on the natural and near-natural biotopes of İstanbul, and the 
multi-year plans made in this direction should be followed.  

Keywords: Landscape of İstanbul, Natural Vegetation of İstanbul, Biotope, Landscape Ecology, Landscape Pattern.

1. GİRİŞ
“Peyzajınızda çim biçme makinesinden başka bir şey hareket etmiyorsa, doğal bir bahçe tasarlamayı düşünmenin zamanı
gelmiştir.” Rochelle Whiteman

2. DEĞİŞEN PEYZAJ
Her gün değişen dünyamızdan rakamlarla giriş yapılırsa Amerika'da 1 saat çim kesimi sırasında oluşan hava kirliliği 32 km.
boyunca seyreden bir aracın yaptığı zarara eşittir. Yapılan araştırmaya göre tüm Amerika'da yılda 8.000.000.000 saat çim kesimi
için insan ömründen giden vakittir. Eğer 1 saat çim kesimi sırasında oluşan hava kirliliği 80 km. boyunca seyreden binek bir
aracın yaptığı zarara eşittir. 1 saat motorlu tırpan ya da hava üfleme motoru çalıştığında oluşan hava kirliliği 160 km boyunca
seyreden binek bir aracın yaptığı zarara eşittir. Eğer 1 saat motorlu testere çalıştığında oluşan hava kirliliği 160 km boyunca
seyreden binek bir aracın yaptığı zarara eşittir. Toplam 80.000.000 çim kesme makinesinin oluşturduğu çevre kirliliğini 3.500.000
yeni aracın oluşturacağı çevre kirliliğine eşittir. Yine Amerika'da 100.000.000 yeşil alan için 20.000.000 ton kimyasal kullanıl-
maktadır. Kullanılan bu miktar tarım için kullanılan miktarın 8 katıdır. çim alanlar için kullanılan kimyasalların 1/3 ü kanser yada
doğum kusurlarına neden olmakta, zarar sinir sistemine, böbreklere veya ak ciğerlere yada üreme sistemine etki etmektedir.
Kabaca Amerika'nın çimi yeşil tutabilmenin haftalık bedeli 200.000 litre su dur. (Saign, 1994)

İstanbul peyzajını ele aldığımızda son yıllarda sabırla yapılan büyük çalışmalar göreceğiz. Ancak doğal türlerimizin ihmal edildiği
gerçeğinden kaçamayız. İstanbul’un sahip olduğu doğal türler ne yazık ki yeteri kadar kullanılmamaktadır. Bazı durumlarda ve
bazı yerlerde tamamen yapay ekzotik ve hassas türler ile bitkilendirme yapılır. bu tarz bitkilendirmeler için, daha az müdahale
ve bakım gerektiren ekolojik yaklaşımlı bitkilendirmelerden, daha kötü ya da daha iyi denemez.

Ancak iyi bir tasarım, düzenlenen alana ve alanda düşünülen fonksiyonlara uygun olan bitkilendirme tarzını ve yönetim şeklini
seçebilen tasarımdır. İyi tasarım genellikle bitkilendirmenin göreceği fonksiyonları doğal gelişim sürecine yapılacak müdahaleleri
en az düzeyde tutarak gerçekleştiren tasarımdır. Bunun için geçerli olabilecek iki neden vardır. bunlardan birincisi, daha az iş
gücü ve daha az materyal kullanılacağından maliyetin azalmasını sağlar. İkinci neden ise tartışılabilir. Çünkü en fazla değer
verdiğimiz husus çevreyi algılayışımıza bağlıdır. Eğer çevre etiği açısından konuya yaklaşılırsa, doğa elbette çok değerlidir ve
doğaya elbette daha fazla saygı gösterilmesi ve daha fazla yer ve mekan sağlaması gerekir. Bu yapıldığında, çok az oranda insan
müdahalesiyle, gelişimini sağlamış oluruz. Ancak bütün bu söylenenlerden her yerde ‘doğala yakın bir bitkilendirme ve bakım
yapılmalıdır’ gibi bir anlam çıkarılmamalıdır. Asıl önemli olan, mevcut doğal vejetasyon çok haklı bir neden olmadıkça yok
edilmemelidir. Hem bitkilendirme tasarımı hem de daha sonra yapılacak bakım çalışmaları geniş anlamda doğala yakın veje-
tasyonun gelişim sürecinin yönetimi şeklinde düşünülebilir. Farklı bitkilendirme tipleri, farklı oranlarda müdahaleleri gerekli
kılar ve böylece arzulanan bitki toplumları oluşturulur ve bakım yapılır. 

2.1. İstanbul'da Doğal Bitkiler
Türkiye'nin bitki zenginliği dünyada oldukça önemli bir çeşitliliğe ve zenginliğe sahip olması ile bilinmektedir. bu zenginlik ve
çeşitlilik; içerdiği farklı iklim tipleri, jeolojik ve jeomorfolojik çeşitlilik, zengin su kaynakları (deniz, göl ve akarsu) büyük yükseklik
farkları, çok çeşitli habitat tipleri ve üç fitocoğrafik bölgenin (avrupa-sibirya, akdeniz, iran-turan) bulunduğu konumundan 
kaynaklanmaktadır Türkiye’nin florasındaki toplam 3022’yi bulan endemik tür sayısı alttür, varyete ve hibritlerle birlikte 
sayılabilen 3403’ün içerisinde yer alan Marmara bölgesi olarak 102 adedini içinde bulundurmaktadır (Özhatay ve ark., 2005).
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İstanbul’un doğal bitkileri; korunmuş ormanlarında, korularında kent içinde ise sadece terk edilmiş alanlar ve ne yazık ki çöplük
alanlarda, boş arsa ve yıkılmış harabe alanlarda bunmaktadır. Biyolojik ve genetik faaliyetlerin yürütülmesi için önemli bir açık
hava labaratuvarı olan bu terk edilmiş alanlar en küçük tohum bahçeleri olarak da adlandırılmıştır. (Erol, U.E. 2012)

2.2. Doğal Mekanlar ve Doğala Yakın Peyzaj
Doğal mekan, peyzajda çok uzun dönemlerde değişime uğramış, ancak günümüzde geçirdiği değişimi farkedilemeyen; jeoloji,
jeomorfoloji, eğim hidroloji, toprak vb, faktörleri ile canlıların yaşamasına olanak sağlayan alanlardır. Bu alanlara literatürde
"fizyografik alt birim" adı verilirmektedir (Marh, 1864) İstanbul peyzajını oluşturan doğal alanlar Balabandere vadisi ve yakın
çevresi bir doğal mekan olarak gösterilebilir. Peyzaj ekolojisine göre ölçek; her boyuttaki ekolojik mozaiktir. Ekosistem anlayışı
uzaysal  bir bakışla ölçeğe açılır. İçerik olarak bir orman parçasına, ormana, bölgeye veya havzaya  ekosistem  gözüyle  bakabiliriz.
Ölçek için, ilgili  organizmaya ve seçilecek  yönteme göre karar verilir. Buna göre peyzaj mimarlığına konu olan çalışma alanlarının
sınırlarını oluşturan ekosistem büyüklüğü; bir akvaryumdan büyük bir okyanusa, bir meşcere parçasından bir su havzasına ya
da tüm bir bölgeyi veya ülkeyi içine alan bir sahaya kadar genişleyebilmektedir (BOYCE ve HANEY, 1997). 

İstanbul sahip olduğu doğal yapısı ile bir bütün halinde incelendiğinde; kendine özgü konumu, topografik yapısı, farklı yükseklik
ve eğim grupları, jeolojisi, hidrolojik yapısı ve iklimi sonucu ortaya çıkan zengin bitki örtüsü ile çok çeşitli ekosistem ve ekosis-
temlerin oluşturduğu bir bütündür.

Bu nedenle vejetasyon peyzajı oluşturan en önemli verileri oluşturur; peyzajın yapısı ve işleyişi hakkında detaylı bilgi veren
kaynak olup topografik yapı, toprak, iklim, yükselti, hidroloji, fauna ve insan faaliyetlerinin karşılıklı etkileşimi sonucunda zaman
içerisinde şekillenir. Peyzaj mimarlığının asıl uğraşı alanı olan peyzaj planlama çalışmalarına altlık oluşturacak envanter 
çalışmalaının başında vejetasyon çalışmaları gelmektedir. Vejetasyonun arazide incelenmesi, sınıflandırılması ve yayılış 
sınırlarının harita üzerinde gösterilmesi vejetasyon haritalarını oluşturur (McHarg, 1992). Doğa bilimleriyle en çok ilgili olan 
mimarlık dallarından biri olan peyzaj mimarlığı için öncelikli olarak doğal vejetasyonun iyi bilinerek envanterin çıkartılması, har-
italanması, böylelikle iyi bilinen alanın korunması ve doğasına uygun, geleceğe dönük planlar oluşturulması büyük bir önem
taşımaktadır. Örneğin bir koruma şeridi, rüzgara çok açık olan bir yerde tesis edilecek olursa, koruma fonksiyonu ana amaç
olacaktır. Ancak yörede hakim olan doğal yerli bitki örtüsünün karakteri ve form, tekstür, renk gibi estetik özellikleri de yine
göz önünde bulundurulması gereken hususlardır. (Erol,U.E. 2006). Bunlar göz önünde bulundurularak koruma şeritleri 
oluşturulduğunda, şeritin profili ve geçirgenliği kendisinden beklenilen rüzgarı engelleme fonksiyonunu gayet iyi bir şekilde
yerine getirmesini sağlayacaktır. Ayrıca mevcut değerli habitatları koruma ve yeni habitatlar yaratma imkanı sunacaktır. Böylece
başarılı bir koruma şeridi böylece rüzgarın hızını ve istenilen mesafede turbulansı azaltırken, yörenin ekolojisine zarar 
vermeyecektir. Oluşturulan koruma şeridi içinde barındırdığı türler nedeniyle yeterince çekici ve yöre peyzajının karakteriyle
uyumlu olacaktır.(Ayaşlıgil, 2005)

FORMAN ve GORDON’a göre ekolojik anlamda peyzaj, onu karakterize eden özellikleri oluşturan farklı ekosistemler ile bu 
ekosistemleri oluşturan parçaların arasındaki karşılıklı etkileşimdir. Burada yapılan tanımı ile peyzaj; heterojen bir arazi
parçasında bir araya gelmiş ekosistemler arasında karşılıklı ilişkilerin süreklilik gösterdiği yapılar olarak nitelendirilebilir. 

Bitkiler gelişir, büyür ve sürekli olarak değişirler, ayrıca diğer organizmalarla karşılıklı ilişki içindedirler. Bitki toplumları sürekli
olarak değişen bir durum gösterirler. Klimaks safhasındaki bir bitki toplumu Örneğin: yaşlı bir meşe toplumunun kompozisyonu
dahi sürekli bir değişim içindedir, statik değildir. Çok yaşlanmış meşeler ölürler, açılan boşluklarda ot tabakasında genç fidecikler
görülür. Zaman içinde ağaç tabakası giderek açılır ve genç ağaçlar boşlukları doldurmaya başlar. Bitki dünyası kendine özgü bir
gelişim dinamiği gösterir. Bu gelişim sırası yönlendirilebilir, ancak hiçbiri değiştirilemez. Genetik özelliklerine bağlı olarak bitkinin
büyümesi ve gelişimine ek olarak, vejetasyon sürekli olarak fiziksel çevre ile etkileşim halindedir. Yetişme ortamı şartları bitkilerin
gelişiminde belirgin değişikliklere neden olabilir. Fakat yetişme ortamı şartlarından kaynaklanabilecek değişiklikler daima daha
önceden tahmin edilemez ve çok kesin olarak kontrolü de mümkün değildir. Hava şartları, günlük veya yıllık değişimlere bağlı
olarak verim miktarını, artımını, yaprak örtüsünü, çiçek ve meyvelerin üretimini etkiler. Deniz seviyesinden olan yükseklik, bakı,
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topografya ve yakın çevre, bölge iklimi ve belli yerel mekanlardaki mikro iklimi etkiler. Elverişli mikro iklim şartları hızlı boy 
miktarına ve gelişimine neden olur. Daha fazla çiçeklenir ve daha fazla miktarda meyve oluşturur. Elverişsiz mikro iklim şartları
söz konusu ise aynı saha içerisinde bodurlaşmış bir gövde ve küçük yapraklar görülür. Farklı zamanlarda ışık kalitesindeki günlük
ve mevsimlik değişiklikler ve atmosferdeki nem miktarı bitkilerin ve bitki kompozisyonlarının görsel niteliklerini etkiler. Bölgesel
ve lokal olarak toprak özelliklerinin farklılaşması büyüme ve gelişme özelliklerini etkileyebilir. Örneğin; yayılma oranı, biyokütle
üretimi, çiçek rengi, olgunlaşma ve büyüme şekli, zararlılara, bozulmalara ve hava zararlarına karşı dayanıklılık etkilenir. Her
bitkinin gelişimi komşuları tarafından da etkilenir. Bir bitkinin komşuları gölge oluşturarak ve rüzgardan koruyarak mikro iklimi
değiştirebilir. Nemi arttırır, fakat toprak yüzeyinde yağışı azaltır. Vejetasyon yetişme ortamının toprak şartlarını etkiler. Kısa
süreli olarak nemin ve mevcut besin maddelerinin azalmasına neden olur. Ancak uzun süreli düşünüldüğünde çok önemli bir
kaynak olan humusun miktarını arttırır ve besin maddeleri bakımından zenginleştirir. Bazı vejetasyon tipleri örneğin birçok
konifer ve turbalıklarda yetişen çim bitkileri, yaprak çürüntüleri, biyokimyasal bileşimlerinden dolayı toprağın reaksiyonunu
asidik ortama dönüştürür. Asidik ortamlarda ise organik maddelerin ayrışması güçleşir ve böylece besin maddeleri bakımından
toprak fakirleşir. 

Örneğin; turbalık ortamlarda yetişen Betula spp. huş türleri, besin maddeleri yıkanmış olan turba topraklarını, yaprak çürüntüleri
yardımıyla besin maddesi bakımından zenginleştirir ve genel olarak iyileştirir.

İnsan tarafından peyzajda oluşan zararların ortadan kaldırılması ve insan ihtiyaçlarının karşılanması, bazı durumlarda bitkilerin
boş yerlere yerleşmesi ve bir sıralı düzen içinde gelişmesi suretiyle insan müdahalesine gerek kalmadan kendiliğinden sağlanır.

Avrupa ülkelerinin çoğunda kent içinde boş kalmış alanları spontane bir şekilde işgal eden bitki örtüsü, bu alanı kentin en önemli
kamusal alan haline dönüştürmektedir. Zira içinde barındıkları zengin bitki örtüsü sayesinde çocuklar için bulunmaz bir oyun
yeri, doğa severler için de iyi bir gözlem ve araştırma mekanı olarak hizmet vermektedir. Kırsal mekanda ise aynı durum yani
tesis edilmiş yol şevleri için geçerlidir. Yola bitişik tarlaların istenmeyen otsu bitkileri çiçekleriyle bu şevleri tamamen kaplar ve
eşsiz bir görünüm sunar, zamanla çok farklı çayır ve çalı toplumlarına dönüşür. Peyzaj tasarımcılarının doğanın yardıma ihtiyacı
olduğu yerlerde müdahale etmesi ve yardımcı olması çok doğaldır. Bazen süksesyon yani bitkilerin alana yerleşmesi ve alanı
kaplaması çok yavaş seyredebilir. Bu durumda, eğer çıplak ve fazla eğimli bir yamaç söz konusu ise, bu yamaçta bitkilerin
yetişmesi çok yavaş olduğunda erozyon söz konusu olabilir. Bu nedenle süreci hızlandırmak amacıyla peyzaj mimarı müdahale
edebilir. Ya da kendiliğinden gelişen spontane vejetasyon gelişimi yönlendirilir. Örneğin doğal yerli ağaç ve çalı türlerini eklemek
suretiyle oluşturulmakta olan orman toplumlarının tür çeşitliliği zenginleştirilir. Vejetasyonun doğal sürecinin yönlendirilmesi
verilen bu iki örnek ile açıklanmaktadır. Ancak buradaki müdahaleler insan kullanımı için gerekli olan minimum düzeyde gerçek-
leşir. Bu örneklerde gördüğümüz spontane, yani kendiliğinden gelişmiş olan doğal vejetasyonu tamamen yapay olan bir bitki
örtüsü ile değiştirmek için hiçbir neden yoktur. Aslında estetik açıdan doğal spontane vejetasyonun daha değerli olduğu göz
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önüne alınırsa, spontane gelişen doğal yerli bitki örtüsünün korunması için yeterli neden mevcuttur. Örneğin böyle bir bitki
örtüsü yörenin özelliklerini yansıtır ve yaban hayatı için daha uygun habitatlar oluşturur. Bu durum da yöre halkının yararınadır,
zira estetik açıdan daha çekici ve tür çeşitliliği bakımından daha zengin bir peyzaja sahip olurlar. Bitkilendirme tasarımı büyük
oranda doğa üzerinde hakimiyet kurmaya yöneliktir. Bunun en ekstrem örneği tamamen ekzotik ve hassas bitkilerle düzenlenmiş
ve çok yoğun bakım uygulanan bahçelerdir. Bu bahçeler sürekli bir şekilde hortikültürel müdahaleler ve bakım yapılmaksızın
varlıklarını sürdüremezler.

Bu çalışma sonunda Balabandere Vadisinin orman ekosistemleri başta olmak üzere birçok farklı ekosistemide beraberinde
barındırdığı görülmüştür. Bunları saymak gerekir ise; ormanlar, makiler, fundalıklar, çimenlikler, çayırlıklar, dereler, göletler, kuru
dereler, taşlıklar olmak üzere farklı arazi kullanımı sonucu insan etkisi ile meydana gelen tarım alanları, taş ocakları, yollar,
patikalar, dolgu alanları, gecekondu alanları, ticaret alanları, eğitim ve araştırma alanları, rekreasyon alanları, fidanlıklar, piknik
ve mesire alanları, boş alanlar, çöp alanları, yangın geçirmiş ağaçlandırma alanları ve mezarlıklar gibi bir çok farklı ekosistemlere
raslanmıştır. Bu ekosistemlerde yayılış gösteren türler belirlenmiştir. Bu türlerin korunması mevcut ekosistemlerin devamlılığı
açısından büyük bir önem taşımaktadır. Böylelikle yayılışları bilinen türlerin oluşturduğu popülasyonlar tam olarak bilinerek
korunur ve planlama çalışmaları bu kriterler ölçüsünde sağlıklı olarak gerçekleştirilebilir.
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Balabandere vadisinde yer alan önemli biyotopların yer aldığı önemli alanlardan biri olan Bilezikçi Çiftliği otsu bitkilerce zengin
çayırlıklarının boş alanlar olduğu düşünülerek üretim maksadı ile ağaçlandırılmak ve orman içi açıklıkların kapanacağı fikri ile
alınacak ağaçlandırma kararı buradaki açıklıklarda yaşama ve korunma imkanı bulan ender türlerden Orchis laxiflora Lam. gibi
bir çok türün zarar göreceği buradaki besin zincirinin ve biyolojik çeşitliliğin mevcut seyrinden çıkarak, sahada görülen engerek
türlerinden, göç sırasında alanda dinlenen, besin ve su temin eden bir çok ender göçmen kuşun da alanda yok olmasına neden
olabilecektir. Bunun yanında ışık, toprak, su ve besin dengesi farklı bir ekosistem olma yolunda tümüyle değişecek biyolojik
çeşitlilik zarara uğratılacaktır. Bu nedenle boş alanlar, çayırlıklar, orman içi açıklıklar bitki zenginliği ve tür çeşitliliği açısından
önemli bir yere sahiptir. Balabandere Vadisini temsil eden vejetasyon örnekleri incelendiğinde örnek alanların bulunduğu
yetişme ortamları bulundukları farklı yükseklik, jeoloji, iklim, toprak, bakı gibi parametrelerin etkisinde kalarak insan faaliyet-
lerinden direk olarak etkilenmiştir. Özellikle yerleşim alanları haline dönmüş olan doğal alanlar yakın çevrelerinde boş ve
terkedilmiş alanlarda Malva türleri başta korunmuş olup Urtica dioica, Rubus caesius L., Hedera helix ve duvar diplerinde ve
çatlaklarında Pariaiteria judaica L. Türleri sıkça raslanmıştır. Korunabilen değerli 1 No’lu 

Örnek alanda biyotoplar Çayırbaşı Mezarlığı ve Çayırbaşı Ermeni Mezarlığı olmak üzere bu alanlarda sınırlıdır. Çayırbaşı örnek
alanında en fazla tür tespit edilmiş olup, Ermeni mezarlığının I. ve II. parsellerinde Taraxacum türcicum Van Soest, Arum 
byzantinum Blume türlerine sıkça raslanmıştır. Tüm Balabandere çevresinde halk tarafından sıkça toplanarak yemeklerde 
kullanılan Trachystemon oriantalis(L) alanın mezarlık olması nedeniyle korunabilmiştir. Özellikle çayır alanları ile bilinen Çayırbaşı
başta olmak üzere, Karadeniz mahallesi olarak bilinen eski Alay Meydanı doğal bitki türleri mezarlık ve orman alanları dışında
yok olmuştur. Bahçeköy Düzlüğü olarak belirtilen ve korunabilen İÜ Orman Fakültesi bahçesi ve Atatürk Arboretum sahasında
bulunan doğal mekânlarda yer alan vejetasyon örnekleri tespit edilmiştir.

2.3. Doğal Bitkilerin Kazandırdıkları Nelerdir

2.3.1. Yaban Hayatına ve Biyolojik Çeşitliliğe Hizmet Eder.
“Peyzajınızda çim biçme makinesinden başka bir şey hareket etmiyorsa, doğal bir bahçe tasarlamayı düşünmenin zamanı
gelmiştir.” Rochelle Whiteman

Peyzaj ve yaban hayatı sağlıklı ekosistemlerde ayrılmaz bir bütündür. Ekosistemin kesintiye uğraması durumunda bileşenlerde
bozulma olduğu görülmektedir. Örnek vermek gerekirse lokal vejetasyonda ani değişiklik durumunda yaban hayatının 
yuvalarından başlayan yok oluş besin zincirine kadar değişen bir etki yaratmaktadır. (gözlemlerden) bir dut ağacının kesilmesi
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durumunda yüzlerce kuşun bir daha uğramamasına yol açan kesintiler, bağ kopmaları ve tür değişiklilerine kadar farklılıklar
izlenmiştir. Klimatik konfor etkisinden, beslenme ve avlanma süreçlerinin yaşandığı dut ağacı örneğinde bahsedilen faaliyetlerin
son bulması kuş türü kaybının yaşandığı anlamına gelmemeli ancak mevcut ekosistemin beslenme ve yaşam zincirinin zarar
gördüğüne işarettir.

Meyveleri yutan ve filiz vermeye hazır tohumları ana ağaçtan uzağa dışkılayan bir boynuzgaga ve beslenmesi sırasında çiçekleri
tozlaştıran bir sinekkuşu, tozlaşma ve tohum dağıtımı ile bitki genetik materyalini taşıdıklarından, önemli “genetik bilgi 
aktarıcıları” arasındadırlar. Bu işlevler aynı zamanda insanlara faydasi olan ekosistem hizmetleridir.

Hareketli bağ: yeryüzünde aktif olarak hareket eden ve habitatları zaman ve mekan içerisinde bağlayan organizmalardır.
Hareketli bağ olarak; Kuşlar bir ekosistemin işlevlerinin sürdürülmesi, ekosistem hafizasi ve dayanıklılığı açısından çok önemli
hareketli bağlardır [1]. Kuşlara ait ekolojik işlevler tüm üç temel bağlantıyı da içine alır: genetiksel, kaynaksal ve işlevsel. Tohum
dağıtan meyvecil kuslar ve tozlastiran nektarcil kuslar genetik materyali bir bitkiden diğerine ya da buyume için uygun olan bir
habitata taşıyan genetik aktarıcılardır. Öte yandan, yarasalar bu 13.500 cinsin yaklaşık 250’sini tozlaştırırlar. Yüksek enerji
ihtiyaçlarını karşılamak için birçok kuş çok sayıda çiçeği düzenli olarak ziyaret ederken bitkiler arasındaki gen akışını da arttırır
[46]. Bu kuşlar, özellikle de seyrek dağılımlı ve kendilerini tozlaştıramayan çiçekleri, böceklere nazaran genellikle daha iyi
tozlaştırırlar. (https://www.trakus.org/kods_bird/pdf/152349.pdf)

2.3.2.Toprağı Muhafaza Etme Kabiliyeti
Erozyona hassas toprakların stabil hale getirilmesinde doğal peyzaj düzenleme yaklaşımının klasik çim bitkilerinin kullanımına
oranla bir çok avantajlı yönleri vardır. Özellikle dik eğime sahip alanlarda, akarsu kenar şeritlerinde ve yüzey suyu akışından
etkilenen alanlarda doğal bitki türleri oldukça etkin bir biçimde kullanılmaktadır. Doğal çayır bitkilerinin kökleri son derece
yoğun, ince ve genellikle çok derindir ve toprağı oldukça iyi tutma özelliğine sahiptir. Bunun tersine tipik çim bitkilerinin kök
yapıları çok fazla derine gitmezler.

Islak alan vejetasyonu akarsu kenar şeritlerinde ve kıyı şeritlerinde akan suların ve dalgaların enerjilerinin bir kısmını absorbe
ederek etkin bir toprak stabilizasyonu sağlarlar. 

Ayrıca doğal bitki türlerinden eğimli alanların stabilizasyonu amacıyla yapılan biyomühendislik çalışmalarında da 
yararlanılmaktadır.

2.3.3. Su Ekonomisi Açısından Tutumlu, Yağmur Suyunu Kullanan, Drenaje Hizmet Eden
Kentsel yağmur suyu akışı, sulak alanlara, derelere, göllere ve okyanuslara giren önemli bir kirlilik kaynağıdır. Sağlıklı ağaçlar,
alıcı sulardaki akış ve kirletici madde miktarını azaltabilir. Toplama yararı, taçtan buharlaştığı için toprağa ulaşmayan yağış 
miktarıdır. Sonuç olarak, akış hacmi azalır ve pik akış süresi gecikir. Ağaçlar, çoğu kirletici atıklardan sorumlu olan küçük yağış
olaylarında akışı önemli ölçüde azaltarak su kalitesini korur. Doğal peyzaj düzenleme birçok alanda yüzey akış ve sel sularını
pahalı mühendislik uygulamaları aracılığıyla alandan taşınmasına gerek kalmadan alandan uzaklaştırarak bu konudaki 
harcamaları önemli ölçüde azalmasına yardımcı olur. 

Yüzey akış sularının yönetimine yönelik harcamaların azaltılması. Belirli bir harcamayı gerektiren drenaj alanlarının oluşturulması
kanalizasyon sisteminin tesisi için gerekli orandan çok daha az bir masrafı gerektirir. Doğal drenaj önlemleri yüzey akış sularının
infiltrasyonunu büyük ölçüde artırarak yüzey akışı hacminin azaltılmasına ve böylelikle suyun nakledilmesi ve tutulmasına
yönelik yapılarının oluşturulmasına yönelik maliyetin azaltılmasına yardımcı olur.

Islak alan ya da doğal göl sistemlerine benzer şekilde doğal peyzaj düzenleme çalışması yapılan su tutma havzaları bu amaçla
kullanılan klasik yöntemlere oranla daha az bir yatırımı gerektirir. Doğal ıslak alan ya da çayır vejetasyonunun kullanılmasıyla
gerçekleştirilen çalışmalar pahalı uygulamalar olan riprap stabilizasyon ve akış hızını yavaşlatma kanallarının oluşturulması
gereğini ortadan kaldırır. Bunun yanı sıra su tutma havzalarının tabanında ve kenarlarında kullanılan doğal vejetasyonun bakım
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masrafları klasik çim alan uygulamalarına oranla daha azdır ve daha güvenilir bir toprak stabilizasyonu oluşturur. Su kalitesinin
artırılması sağlar. Doğal drenaj kanallarında kullanılan doğal vejetasyon kirletici maddelerle bulaşmış olan yüzey sularının 
infiltrasyonunu arttırılmasını sağlar. Yoğun, derin kök sistemleri toprağın geçirgenliğini artırır ve belirli kirletici maddelerin 
tutulmasına yardımcı olur. Doğal vejetasyon tampon zonları özellikle akarsuların, göllerin ve ıslak alanların kenar şeritlerinde
son derece etkindir. Bu alanlardaki vejetasyon örtüsü yüzey sularının ve kentsel yerleşimlerden, tarım arazilerinden ve inşaat
alanlarından kaynaklanan kirletici maddelerin önünü keserler. Öncü ve yarı öncü ıslak alan vejetasyon ayrıca göl ve akarsu
kenar şeritleri boyunca mikroorganizmaların gelişmesi için ortam oluşturarak su kalitesinin korunmasına katkıda bulunurlar.
Bu mikroorganizmalar belirli kirletici maddeleri parçalayarak bunların zararlı etkilerini ortadan kaldırırlar.

Doğal bitki örtüsünden yararlanılarak yapılan peyzaj düzenlemenin bir diğer faydası da bitkilerin gübre ya da aşırı pestisit ve
herbisit kullanımı gerektirmemesidir. Çim bitkileri ve diğer klasik peyzaj düzenleme materyalleri büyük ölçüde kimyasal madde
uygulamasını gerektirirler ve bu şekilde kullanılan kimyasal maddeler çeşitli yollarla su kaynaklarına karışarak aşırı bitki 
gelişmesine, balık ve diğer su organizmalarında toksik etkilerin oluşumuna neden olurlar.

2.3.4. Karbon Tutma Kabiliyeti Yüksek

1910'dan 1945'e ve 1976'dan günümüze büyük ısınma dönemleri ile küresel sıcaklıklar 19. yüzyılın sonlarından bu yana artmıştır.
İnsan faaliyetleri, özellikle fosil yakıt tüketimi, atmosfere sera gazları ekliyor. Kent ormanları, birincil sera gazı olan karbondioksit
(CO2) için önemli depolama alanları olarak kabul edilmiştir. Kent ormanları atmosferik CO2'yi iki şekilde azaltabilir:

Ağaçlar, büyürken, saplarında ve yapraklarında CO2'yi doğrudan tutmaktadır.

Binaların yakınındaki ağaçlar ısıtma ve iklimlendirme ihtiyacını azaltarak enerji üretimi ile ilişkili emisyonları azaltabilir.
Hangi ağaç, çalı ve bitkilerin karbon tutma değerleri belirlenmeli ona göre karbon tutma değerlenmeli hesaplanabilir olmalıdır.
Örnek vermek gerekirse New York Park Bahçeler Müdürlüğü uygulamasında görüleceği üzere ağaçların bilgi sisteminde bu
değerler güncel tutulabilmektedir.
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2.3.5. Egzoz Gazına Dayanıklı Ve Mücadele Eden
Standart çim alan bakım ekipmanları önemli ölçüde hava kirletici maddelerin oluşumuna neden olurlar. Çim biçme makinaları,
motorlu testere, yaprak vakumları ve diğer fosil yakıt kullanımı gerektiren bakım aletleri yer seviyesindeki ozon, toksinler ve
diğer partiküllerin oluşumuna neden olan yüksek oranda karbon monoksit, hidrokarbonlar ve azot oksitleri atmosfere verir.
USEPA (Amerika Birleşik Devletleri Çevre Koruma Örgütü) gazolinle çalışan çim biçme makinelerinin çalışır durumda olduğu
her saat için yeni bir otomobile oranla 11 kat daha fazla hava kirletici maddeleri atmosfere verdiğini tahmin etmektedir. Gazolinle
çalışan bahçe ekipmanları yerleşim alanlarının oldukça dışında yer alan bölgelerde hidrokarbonları (VOC) içeren sisin (smog)
ortalama olarak %5’ini üretmektedir. Bu sis ciğer fonksiyonlarını azaltan ve bitki gelişimini engelleyen sağlığa zararlı bir tahriş
edicidir. Buna ek olarak bu tür ekipmanları kullananlar bu tür kirletici maddelere maruz kaldıklarında en fazla zararlı etkiye
uğrarlar ve etkilenirler.

Küçük gazolin döküntülerinin buharları da hava kirliliğine neden olurlar. USEPA her yaz bahçe ekipmanlarının depolarının doldu-
rulması sırasında dökülen birkaç gramlık gazolin ülke çapında toplam 77 350 000 litre gazolin döküntüsüne neden olmaktadır.

Doğal peyzaj düzenleme bahçe ekipmanlarında fosil yakıt kullanımını ve bununla bağlantılı olarak hava kirliliği ve sağlık riskini
önemli ölçüde azaltmaktadır. Buna ek olarak doğal bitkiler partikül ve gaz şeklindeki hava kirletici maddeleri azaltarak hava
kalitesinin artmasına yardımcı olmaktadır.

2.3.6. Klimatik Konfor Yaratan
Ağaçlar ve diğer vejetasyon iklime üç yönden katkıda bulunmaktadır: İnsan konforu, enerji tasarrufu ve kent iklimi. İnsan 
Konforu: Bitkiler doğrudan gölge oluşturmak yoluyla, dolaylı olacakta güneş enerjisini yansıtan yüzeylerde bir örtü oluşturarak
kızılötesi ışınları engellerler. Ağaçlar ve çalılar hava akımını yönlendirirler. Hareket eden hava ise daha serin hale gelir. 
Kış aylarında, rüzgâr kırıcılar rüzgarın soğutucu etkilerini azaltırlar.

2.3.7.Fiziksel Ve Görsel Çevre Şartlarını İyileştiren
Bir ölçü belirtmek güç olmakla birlikte doğal peyzaj düzenleme için estetik önemli (bazen temel) bir gerekçe olarak dikkate
alınmaktadır. Doğal peyzaj düzenlemesinin yapıldığı alanlarda yaşayan ya da çalışan birçok insan bu alanlarda doğal bitkilerin
oluşturduğu doku, renk ve şekil zenginliğinden ve mevsimsel değişimlerden zevk almaktadır. Özellikle bitkiler aracılığıyla alana
gelen kuş ve kelebek türlerinin de yer aldığı yaban yaşamı da doğal peyzajın estetik değerine katkıda bulunmaktadır.
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Enerji Tasarrufu: Binaların kuzey ve batı yönünde yer alan rüzgar kırıcılar kış aylarındaki ısıtma giderlerinin azalmasına yardımcı
olurlar. Yaz aylarında ağaçlar ve diğer vejetasyon binalarda serinlemek amacıyla kullanılan gereçlerin kullanımının azaltılmasına
yardımcı olurlar ve bu amaçla harcanan enerji giderlerini azaltırlar.

İnsanın bitkileri bilimsel olarak anlaması ve kavraması ve estetik açıdan değerlendirmesi ise çok uzun zaman sonra olmuştur.
Bitkileri anlama, kavrama ve yararlı bir şekilde kullanabilmek amacıyla günümüzde birçok bilimsel ve teknik araştırma yapıl-
maktadır. Bitkiler güzel sanatlarda ve el sanatlarında doğrudan ya da dolaylı olarak inspirasyon ve simge şeklinde ifade aracı
olarak kullanılmaktadır. Buradaki esas soru, peyzaj tasarımında bitkiyi anlama ve kavramada farklı olan nedir? Botanikçinin,
ekoloğun, hortikültüristin, ormancının, ressamın, floristin yaklaşımında farklı olan nedir? Birincisi peyzaj tasarımı yaklaşımı çok
geniş bir paleti kapsamaktadır. Peyzaj tasarımcısı olarak botaniği bilmesi gerekir. Ekolojinin temel prensiplerini, hortikültürün
ve ormancılığın bazı teorilerini bilmesi ve uygulaması gerekir. Ayrıca peyzaj tasarımcıları bir ressam gibi çizgiyi, tekstürü ve rengi
görebilmeli ve değerlendirebilmelidir. Bitkileri kombine ederek herhangi bir gün veya anın önem ve anlamını ya da bir kişinin
duygularını en iyi yansıtacak şekilde aranje eden florist gibi peyzaj tasarımcısı da mekanların tasarımında aynı beceriyi 
gösterebilmelidir.  Peyzaj tasarımlarının geniş olması, gereken bilgilere ek olarak bir konuda daha bilgi sahibi olmaları gerekir.
Bu konu sadece peyzaj tasarımına özgüdür ve diğer disiplinlerle ortak bir yanı yoktur. Bitkilendirme sureti ile görsel ve mekansal
kompozisyonun esaslarını öğrenmesi gerekir. Bu ise bitkileri peyzajda strüktür elemanları olarak anlamak ve kavramak
mümkündür.

2.3.8.Bakım Ve Onarım Masraflarını En Aza İndiren 
Peyzaj uygulama ve bakım işlerinde maliyetin azaltılması 

ABD’ de yapılan bir araştırmaya göre doğal bitki türleri kullanılarak yapılan çim alan uygulamaları, geleneksel yollarla gerçek-
leştirilen rulo çim uygulamalarına oranla yaklaşık 3 kat, ekim yolu ile oluşturulan çim alan uygulamalarına oranla ise yaklaşık 2
kat daha ucuza mal olmaktadır. 

Doğal peyzaj düzenlemede bakım işleri nedeniyle yapılan harcamalardan tasarruf edilmesi maliyeti azaltan en önemli faktördür.
10 yıllık bir periyodun sonunda uygulama ve bakım işleri için yapılan harcamaların toplamı geleneksel peyzaj düzenleme çalış-
malarında yapılan harcamaların yaklaşık beşte biri kadardır. 

Doğal çok yıllık bitki türleri yaz aylarındaki yüksek sıcaklık dereceleri ve kuraklık gibi yerel çevre özellikleri ve toprak koşullarına
en iyi şekilde adapte olmuştur. Bu koşullara adapte olan doğal bitki türlerinin kullanılmasıyla iş gücü, su, gübre, herbisitler,
insektisitler, fungusitler, tek yıllık bitki türlerinin mevsimlere göre değiştirilmesi ve şaşırtılması gibi birçok girdiden tasarruf
edilmesi mümkün olacaktır. Bazı alanlarda otomatik sulama sisteminin tesis edilmesi gereği nedeniyle özellikle sulama giderleri
büyük ölçüde artmaktadır ve bu tür giderlerden doğal bitki türlerinin kullanımı yoluyla tasarruf edilebilir. Bunun yanısıra çim
alanların bakımı için kullanılan ekipmanlara yönelik fosil yakıt tüketiminin azaltılması bu konuda elde edilecek ek yararlardan
biri olarak dikkate alınabilir. 

Doğal peyzaj düzenleme yıllık türlerin biçilmesi ya da yakılması ve bazı yabani otların alandan uzaklaştırılması (genellikle uygu-
lamadan birkaç yıl sonra) gibi çalışmaları kapsayan son derece basit bakım işlerini gerektirmektedir

Emlak piyasasını güçlendirecek özellikli bir çevre yaratılması, Nehir koridorları ve ağaçlık alanlar gibi yüksek kaliteli doğal peyzaj
elemanları bir yerleşimin ve yakın çevresinin kimliğini güçlendirir. Bir yerleşimin bu değerli peyzaj karakterlerini korumaya
yönelik olarak oluşturulan doğal peyzaj düzenleme aynı zamanda o yerleşimin değerini de artırır. Bu tür alanlarda inşa edilen
emlakların değeri içerisinde yer aldıkları çevrenin kalitesiyle orantılı olarak artar.

Doğal peyzaj düzenleme çalışmaları bir yandan çevrenin kalitesini artırırken diğer yandan da bu çalışmalarda gereksinim duyulan
materyal, işgücü ve profesyonel servisler nedeniyle farklı bir gelir kolu oluşturur.
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2.3.9. Sürdürülebilirlik
Yoğun kentsel yerleşimler ve tarımsal kullanımlar doğal alanların hızla azalmasına neden olmaktadır. Habitatların bu şekilde
azalması nedeniyle birçok bitki ve hayvan türü yaşamlarını sürdürebilmek için gereksinim duydukları özel koşul ve ortamları 
yitirmektedir. 

Doğal peyzaj düzenleme doğal hayvan türlerini çekme ve doğal yaban yaşamı populasyonlarını ve doğal dönüşümü yeniden
oluşturma konusunda önemli bir rol oynamaktadır. Buna ek olarak doğal peyzaj düzenleme kentsel alanların baskısını azaltacak
ve egzotik türlerin yüksek kaliteli doğal alanlara ulaşmasını engelleyecek zonların oluşturulması amacıyla kullanılabilir. 

Doğal böcek türleri, bu türler ve bitki tohumlarıyla beslenen birçok kuş türünün bu alanlara gelmesini sağlar. Eğer restore edilen
mera alanları yeterli büyüklükte olursa, ülke çapında yaşam alanları sınırlanan birçok kuş türünün bu alanlarda yuvalanması
sağlanabilecektir. Doğal peyzaj düzenleme ile oluşturulacak habitatın hacmi alanda belirli bitki ve hayvan türlerinin gereksinim
duyduğu koşulların sağlanma olanaklarına yönelik birçok faktöre bağlıdır. Doğal peyzaj planlamaya ilişkin alan planlama kararları
mevcut yaban yaşamı habitatların korunmasını içermelidir.

Doğal peyzaj planlamanın bir aşaması olarak alanda yer alan bitki ve hayvan türlerinin bir envanterinin oluşturulması öner-
ilmektedir. Yuvalama için tercih edilen türlerin mevcut olduğu alanlarda bütün alanın yeniden bitkilendirilmesine geçmeden
önce projenin bir aşaması olarak bu türleri korumaya yönelik yeterli yaşam ortamlarının oluşturulmasına dikkat edilmelidir.

Ağaç bakım grupları, kentte doğanın devam eden restorasyonu ve yönetimi üzerinde hayati ve önemli bir etkiye sahiptir. Bu
gruplar, NYC Parks'ın çeşitli manzaralarda çalışmasının etkisini artırmaya ve genişletmeye yardımcı olan projelere katılırlar. Bir
ağaç bakım grubunun üyesiyseniz, kendinizi NYC Sokak Ağacı Haritası'ndaki o grupla ilişkilendirmek, etkinliğinizi o grubun ayrıntı
sayfasında grup arkadaşlarınızla görselleştirmenizi görmenizi sağlar.
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Özet
Türkiye’deki çeşitli sosyal, siyasi ve ekonomik değişimlerin de etkisiyle, İstanbul’un nüfusu son 50 yılda 7,5 katına çıkmış ve bu
değişimden en olumsuz yönde etkilenen bölgeler yeşil alanlar olmuştur. Bilindiği üzere, yeşil alanlar kentlerde birçok işlev yük-
lenmekte, her ölçekte farklı katkılar sağlamaktadırlar.  Bu alanlar gerek işlevleri gerekse tanımları açısından sosyal, kültürel,
ekonomik ya da ekolojik açılardan ele alınmaktadırlar.
İklim değişiminin olumsuz etkileri özellikle kentsel alanlarda birçok farklı açıdan günlük hayatta hissedilmeye başlanmıştır. 
İstanbul için öngörülen gelecek iklim senaryolarında kurak dönemlerin uzaması, anlık şiddetli yağışlarda artışlar görülmesi gibi
olasılıklar bulunmaktadır. Bu nedenle, kısıtlı bir alanda, birçok işlev gerçekleştirmesi beklenen yeşil alanların kırılgan yapısının,
değişen ekolojik koşullara uyumlu hale getirilmesi ve doğal döngünün devamlığının sağlanması için çeşitli önlemlerin alınması
gerekmektedir. Dolayısıyla, yeşil alanların planlanmasında kuraklık ile su baskını arasında gidip gelecek bir su yönetimi gerek-
mektedir. Bu durumda, kurak dönemlerdeki sulama suyu gereksinimi ile şiddetli yağışların mevcut altyapı ile yönetilmesi konusu
gözden geçirilmelidir. 
Bu çalışmada yeşil alanların kentlerde doğal süreçlerin sürdürülmesi ve korunabilmesi için kullanılma olanakları araştırılmış, su
yönetimi açısından bu alanların önemi ortaya konulmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Yeşil alanlar, kentleşme, iklim değişikliği, sürdürülebilir uygulamalar, su yönetimi

EVALUATION OF GREEN AREAS AS WATER MANAGEMENT TOOLS IN CITIES 
Abstract
Due to various social, political and economic changes In Turkey, the population of Istanbul has increased 7.5 times in the past
50 years and most adversely affected regions from this change were green areas. As already known, green areas provide
several benefits in cities and make different contributions at every scale. These areas are addressed from a different point of
view in terms of their functions and definitions such as social, cultural, economic or ecological aspects.
The impact of climate change has started to be felt in many different ways, especially in urban areas. When the changes
brought by the current climatic conditions and their reflections on urban areas are considered, there are possibilities for 
prolongation of dry periods and an increase in instant heavy rainfall in the future climate scenarios envisaged for Istanbul.
Therefore, various measures (precautions) have to be taken in order to adapt the fragile structure of green areas which are
expected to perform many functions in a limited area to the changing environmental conditions and to ensure the continuity
of the natural cycles. Therefore, during the planning phase of green areas, there has to be a water management process 
between drought and flood cycles. In this case, the need for irrigation water during dry periods and management of heavy
rainfall with the existing infrastructure has to be carefully analyzed.
In this study, green areas have ben evaluated as important tools for maintaining and preserving natural processes in the cities
and the significance of these areas has been tried to reveal in terms of water management.  This study aims to present a
holistic approach to water management and to provide a roadmap for green areas in Istanbul in terms of water management.

Keywords: Green spaces, urbanization, climate change, sustainable practices, water management 
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1. GİRİŞ
Sanayi devrimi sonrasında, kentlerde arazi kullanım değişimleri pazara ve ulaşıma yakınlık odaklı olarak gelişmiş ve sanayinin
getirdiği işgücüne bağlı olarak kentlerde önemli ölçüde bir nüfus artışı ortaya çıkmıştır. Hızlı kentleşme doğal ve kırsal çevre 
üzerinde önemli değişikliklere neden olmuş (Weber ve Puissant, 2003), çoğunlukla bu değişim olumsuz yönde ilerlemiştir. 1972
United Nations Conference on the Human Environment (Birleşmiş Milletler Çevre Konferansı) sırasında birçok bilim insanı ve
uzman kentleşme baskısı ve arazi örtüsü değişikliği konularına odaklanmışlardır (Bounfour ve Lambin, 1999; Dale, vd. 1992;
Romero vd. 1999; Townshend vd. 1991). Sanayileşmenin etkilerinin ağırlığı fark edildikten sonra sanayinin yer seçimi konusunda
radikal değişimler yapılmış, hizmet sektörünün gelişmesi ve teknoloji devrimiyle birlikte kent merkezleri cazibe merkezi olmayı
sürdürmüştür.  1950 ve 1990 yılları arasında kentlerde yaşayan nüfus oranı iki kat artmış ve bu artış, kırdan kente göç veren
gelişmekte olan ülkelerde çok daha hızlı olmuştur. Dünya nüfusunun 1960 yılında %33.6’sı kentlerde yaşarken 2018 yılı verilerine
göre %55.2’si kentlerde yaşamaktadır. 2050 yılına kadar toplam nüfusun %70 inin kentlerde yaşayacağı tahmin edilmektedir
(Dünya Bankası, 2019). Ortaya çıkan bu arazi kullanım değişimlerinin meydana getirdiği etki, küresel iklim değişikliğinin önemli
bir öğesini temsil etmektedir (Turner vd. 1994).

İklimin doğasında olan değişim tarih öncesi dönemlerden günümüze kadar devam etmiş, belirli aralıklarla küçük buzul çağları
yaşanmış salgınları, kitle nüfus hareketlerini ve kıtlıkları uyandırmıştır. Ancak doğal değişebilirliğe ek olarak, insan kaynaklı
etkiler nedeniyle atmosferde birikmeye başlayan başta CO2 olmak üzere diğer sera gazlarının yerden verilen uzun dalgalı ışınları
tutması nedeniyle ortalama yüzey sıcaklıklarında belirgin bir artma eğilimi gözlenmektedir (Hoffman, 2005; Zhang vd. 2019).
Nitekim son yüzyılda sera gazlarını artıran insan etkinliklerini de dikkate alarak küresel sıcaklıkta 0,8C°’lik bir artış olduğu belir-
lenmiştir (IPCC, 2019). İklim değişikliğinin deniz seviyesinde değişime, vejetasyon bozulmalarına, tarımsal ürün deseninde
değişimlere ve kentte su döngüsünün değişmesine neden olduğu bilimsel çalışmalarla kanıtlanmıştır (He vd. 2019). Suyla ilgili
tehlikelerden kaynaklanan afetler (sel, kuraklık, rüzgar fırtınası) 1900 ve 2006 yılları arasındaki afetlerin yaklaşık %90 ını kap-
samaktadır (Adikari ve Yoshitani, 2009).

İklim değişikliği öngörülerine bakıldığında ise ısınmanın 1.5°C ile sabitlenmesinin sağlanması afetlerin önlenmesi için önem arz
etmektedir. Bu değerin 1.5°C üzerine çıkması durumunda olası afetler IPCC raporunda çeşitli öngörüler ile hesaplanmıştır.
Karasal ve sulak alan ekosistemlerinde yerel tür kayıp riskleri, 2°C daha sıcak bir dünyada tür sayısı olarak böceklerin %18'i,
bitkilerin %16'sı, omurgalıların %8'inin yok olması öngörülmektedir. İnsanların artan su baskınlarına maruz kalmasının, 
2°C küresel ısınmaya kıyasla 1.5°C'de önemli ölçüde daha düşük olacağı tahmin edilmektedir. Gelecekteki sosyo-ekonomik
koşullara bağlı olarak, küresel ısınmanın 2°C'ye kıyasla 1.5°C ile sınırlandırılması, su stresinde iklim değişikliğinin neden olduğu
bir artışa maruz kalan dünya nüfusunun oranını %50'ye kadar azaltabileceğini öngörülmektedir. 

Dünyada yaşanan bu değişimlerden İstanbul ilinin de etkileneceği kuşkusuz bir gerçektedir. Kentleşmenin hâlihazırda etkilerinin
belirgin bir biçimde hissedildiği İstanbul’da yeşil alanları önemi her geçen gün artmaktadır. Ancak Türkiye’deki çeşitli sosyal,
siyasi ve ekonomik değişimlerin de etkisiyle, İstanbul’un nüfusu son 50 yılda 7,5 katına çıkmış ve bu değişimden en olumsuz
yönde etkilenen bölgeler yeşil alanlar olmuştur. Nüfus artışı ve beraberinde ortaya çıkan yapısal yüzeyler de dikkate alındığında,
gelecekte iklim değişikliğinin etkilerinin belirgin bir biçimde hissedileceği tahmin edilmektedir.

Yeşil alanlar, Saatçioğlu (1978) ve Akdoğan’a (1987) göre, temel olarak mevcut açık alanların bitkisel elemanlar ile kaplı ya da
çeşitli biçimlerle bir araya getirilmiş yüzey alanları olarak tanımlanmaktadır (Bilgili, 2008). Yapılan çalışmalara bakıldığında, son
10 yılda kentsel alanlardaki yeşil alanların kalitesi ve niceliğiyle ilgili çalışmaların sayısı oldukça artmış olduğu söylenebilir 
(Swanwick vd. 2003). Küresel ölçekte, yeşil alan kalitesinin düşüşü ve miktar olarak azalmaları, değişen iklim koşulları nedeniyle
özellikle kentsel alanlarda kalkınma ihtiyaçlarının doğması ve bu ihtiyaçların giderilmesinde yeşil alanların nitelikli bir şekilde
kullanılma potansiyellerinin olması gibi birçok durumdan dolayı, ilgili çalışmaların artması bu kapsamda açıklanabilir (Swanwick
vd. 2003).

Yeşil alanlar, birçok farklı ölçekte farklı fonksiyonları gerçekleştirmektedir. Bu doğrultuda, yeşil alanların sınıflandırılması sağladığı
katkılar bakımından önem kazanmaktadır. Birçok çalışmadan derlendiği üzere yeşil alanların hizmet ettikleri birimlere göre
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sınıflandırılması aşağıda belirtilmektedir (Tablo 1) (Swanwick vd. 2003, Bilgili 2008, Rall vd. 2015, WHO 2017).

Bu noktadan hareketle, yeşil alanlar biyoçeşitliliğin korunması ve geliştirilmesi, insan sağlığına olan faydaları ya da iklim değişik-
liğiyle mücadeleye kadar birçok farklı açıdan sayısız katkılar sunmaktadır. Kamusal ve özel alanlarda parklar, oyun alanları veya
bitki örtüsü gibi yeşil alanlar, kentsel alanların merkezi bir bileşenidir ve bu açıdan özellikle insanların, flora ve faunanın birlikte
yaşadığı ve doğal alanların büyük ölçüde tahrip edilmiş olduğu kentsel alanlarda, yeşil alanların varlığı büyük bir önem 
taşımaktadır. Temel olarak yeşil alanların sunduğu katkılar ekolojik, rekreasyonel ve arazi organizasyonu kapsamında 
değerlendirilebilir (Tablo 2) (Swanwick vd. 2003, Bilgili 2008, WHO, 2017).
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Günümüzde etkilerini göstermeye başlayan iklim değişikliği ve kentin ekonomik, ekolojik ve nüfus özellikleri dikkate alındığında,
iklim değişimi açısından en önemli bileşenin su olduğu ortaya çıkmaktadır. Suyun kent içerisinde etkin olarak yönetilmesi ve
iklim değişikliğinin etkilerinin azaltılması açısından sokak ağaçları ve büyük yeşil alanların arazi yüzey sıcaklığının düşürülmesine
önemli etki ettiği (Maimaitiyiming et al., 2014), sıcaklık azaltma, gölgeleme, hava kalitesi, su yönetimi, su duyarlı kentsel tasarım,
sel ve fırtına afetlerinden korunma, rüzgar hızı değişikliği gibi konularda kentsel çevrede direnç sağladığı ve kentlerin iklim 
adaptasyonuna yardımcı olduğunu (Byrne & Jinjun, 2009; Pitman, Daniels, & Ely, 2015) ortaya koymaktadır. Bu nedenle suyun
etkin yönetimi ve yeşil alanların bu yönetim içerisindeki etkilerinin üzerinde durulması gerekmektedir. 

Bu veriler ışığında, bu çalışmada yeşil alanların su yönetimi açısından önemi ortaya konulmuş, kentlerde doğal süreçlerin
sürdürülmesi ve korunabilmesi için gerekli önlemlerin kapsamı belirlenmeye çalışılmıştır. 

2. MATERYAL VE YÖNTEM
Çalışma kapsamında ulusal ve uluslararası araştırmalar kapsamında bir değerlendirme gerçekleştirilmiş ve sürdürülebilir kentsel
yağmur suyu yönetimi modelleri ya da düşük etkili kentsel yerleşimi hedefleyen çeşitli yöntemler incelenmiştir. Elde edilen
bulgular ışığında, İstanbul kentinde çeşitli yeşil alan tipleri için yüzey kaplama özellikleri değerlendirilmiş, tespit edilen yüzey
kaplama özellikleri için yüzeysel akış katsayıları tespit edilmiştir. Sonrasında bu alanlar için ilkesel olarak (birim değerinde) su
yönetimi önerileri getirilmiştir. Elde edilen veriler ışığında bu alanların kentin bütüncül su yönetim sistemindeki yeri araştırılmıştır.

3. BULGULAR
Su yönetimi konusunda incelenen çalışmalar ışığında, iklim değişikliğinin yarattığı olumsuz durumlar gibi endişeler dünyanın
çeşitli kentlerinde de göz önünde bulunmaktadır. Bu nedenle son yıllarda, çeşitli sürdürülebilir kentsel yağmur suyu yönetimi
modelleri ortaya çıkmış, sürdürülebilir kalkınma yaklaşımı ile suyun doğru yönetilmesinin yeni yolları aranmaya başlanmıştır
(Ekşi vd. 2016). Aşağıda verilen tabloda (Tablo 3), dünyadan çeşitli şehirlerin su yönetimi konusunda aldıkları önlemler 
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belirtilmektedir (Charlesworth 2010):
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Tablo 3’de farklı şehirlerin iklim değişikliği gibi birçok sorunun etkileri sonucunda ortaya çıkan olumsuz durumlara karşı önlemler
almak için gerek yerel düzeyde gerekse politika düzeyinde birçok farklı yöntem geliştirmiş oldukları görülmektedir. Özellikle su
yönetimi konusunda da çok daha ayrıntılı önlemler alınmaktadır. Örneğin, Amerika Birleşik Devletleri Çevre Koruma Ajansı’nın
su yönetimi konusunda “Low Impact Development” isimli bir yaklaşım önermektedir. Bu kapsamda, sürdürülebilir yağmur
suyu yönetimi, akışın azaltılmasına ve su kalitesinin iyileştirilmesine odaklanmakla birlikte, saha derecelendirme, bitki örtüsü,
topraklar ve yağmur suyunu yerinde emen ve filtreleyen doğal süreçlerle doğal hidrolojik döngülerin korunmasına yardımcı
olmaktadır (EPA, 2020). EPA, yeşil çatılar, sarnıçlar ve yağmur varilleri, geçirimli yüzeyler gibi birçok farklı araçla su yönetimini
gerçekleştirmeyi hedeflemektedir. Amerika Birleşik Devletleri’nin dışında, Birleşmiş Milletler’in de su yönetimi konusunda
benzer çalışmaları bulunmaktadır. “Nature Based Solutions for Water” isimli yaklaşımda, su yönetimine katkıda bulunmak için
doğal yöntemlerden ilham almakta ve desteklemektedir ve bunu da ekosistem hizmetlerinin kullanılmasıyla yapılması 
gerektiğini savunmaktadır (NBS, 2020). Bu yaklaşımda, doğal ekosistemlerin korunmasını veya rehabilitasyonunu ya da yapay 
ekosistemlerde doğal süreçlerin geliştirilmesini içermektedir. EPA ve NBS’den farklı olarak, Amerikan Peyzaj Mimarları Derneği,
Texas Üniversitesi ve Amerika Birleşik Devletleri Botanik Bahçesi'nin iş birliğine dayalı, disiplinler arası bir çabasıyla geliştirilen
SITES programı da su yönetimi konusunda benzer yaklaşımlar sunmaktadır. SITES yaklaşımında, peyzaj alanları, geleneksel ve
yeşil çatılar, geçirgen yüzeyler gibi birçok çalışmayla su yönetimi konusunda çözüm önerileri sunmaktadır (Calkins, 2012; The
Sustainable SITES Initiative 2020). Diğer yaklaşımlara benzer olarak, İngiliz Jeoloji Araştırma kurumunun su yönetimi konusunda
“Sustainable Urban Drainage Systems (SUDs)” isimli benzer bir yaklaşım sunmaktadır. Bu yaklaşımda da yine benzer hedefler
bulunmaktadır fakat temel olarak yüzey suyunu kaynağında depolayarak veya yeniden kullanarak, su yollarına giden akış 
hızlarını azaltarak ve su kalitesini iyileştirerek bu sorunları gidermeyi amaçlamaktadır (SUDs, 2020). Son olarak, Avustralya
kökenli “Water Sensitive Urban Design (WSUD)” yaklaşımında ise, diğerlerine benzer olarak, yağmur suyunu yeniden kullanmak
ve su döngüsünü olabildiğince doğal yollarla sağlamak için daha iyi kentsel planlama ve tasarım benimsenmektedir (WSUD,
2020). 
Tüm bu yaklaşımların ortak amacı, farklı yüzeylerde meydana gelen yüzey akışıyla ilgili meydana gelebilecek her türlü sorunu
doğal yöntemlerle çözmektir ve suyun doğadaki döngüsünü mümkün mertebede tamamlatmaktır. Çalışma kapsamında, yeşil
alanların bulunduğu 3 farklı nitelikteki noktalar incelenmiştir. Bu noktalar, şevler, kent parkı ve yol kenarı bitkilendirme alanlarıdır.
Bu doğrultuda, ele alınan bu 3 farklı nokta aşağıdaki tabloda yer alan özelliklere göre incelenmiştir (Tablo 4).
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Tablo 4’de yer alan yüzey desenlerine genel olarak bakıldığında her bir desende farklı döşeme/bitkisel elemanların kullanıldığı
söylenebilir. Aşağıdaki tabloda farklı yüzey desenlerinin yüzey akış katsayıları verilmiştir (Tablo 5).

4. SONUÇ VE ÖNERİLER
Günümüzün en önemli çevresel sorunlarından biri olan iklim değişikliği, ortalama hava sıcaklıkları artırıcı bir etki göstermekte
ve yağış değerleri üzerinde olumsuz yönde değişimler meydana getirmektedir. Bunun sonucunda, yer altı ve yer üstü su 
kaynakları tehlike altına girmektedir. Gelecek senaryoları doğrultusunda, bu durum ülke ve küresel ölçekte daha büyük sorunları
doğuracağı, sel ve kuraklık gibi doğal afetlere neden olacağı öngörülmektedir.

Farklı ülkelerin su yönetimi konusundaki yaklaşımları ele alındığında, iklim değişikliğinin yarattığı sorunların çözümlerinde en
alt ölçekten en üst ölçeğe kadar birçok farklı öneriler sunulmuştur. Örneğin, yapıların çatılarında yeşil çatıların tercih edilmesi,
cadde kenarlarında yağmur bahçelerinin oluşturulması, küçük ölçekte konut alanları düzeyinde yağmur varillerinin kullanılması,
yol ağaçlandırmalarının yapılması, okul bahçeleri gibi kamusal alanlarda çocuk ve doğanın bir araya getirilmesi gibi birçok farklı
amaca hizmet edebilecek potansiyele sahip yeşil alanların artırılması bu öneriler arasında söylenebilir. 

İstanbul’daki yeşil alan planlamaları çoğunlukla görsel ya da bazı zamanlarda da çevre ihtiyaçlarına göre düzenlenmektedir.
Ancak burada görülüğü üzere, kentin özellikle şev ya da park gibi alanlarında görsel özelliklerden vazgeçmeden, su yönetimini
geliştirecek bazı düzenlemeler yapılması, kent içerisinde gelecek iklim değişiminde görülebilecek etkileri azaltmak adına önem
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taşımaktadır. 

İstanbul içinde yer alan şev ve refüj alanları incelendiğinde, genel olarak %70 oranında çim alanlar, %20 oranında mevsimlik
bitkiler ve %10’luk kısmında ise estetik amaçlı taş malzemelerin kullanıldığı söylenebilir. Yüzey akışından kazanç sağlanacak
şekilde farklı materyal önerilerinde bulunulmuştur. Bu doğrultuda, çim alanların azaltılıp çalı ve ağaç/ağaççık gruplarının tercih
edilmesi yoluyla yüzey akışının %45 oranında iyileştirildiği tespit edilmiştir. 

Kent ve semt parkları dikkate alındığında, yapısal alanların %15, vejetasyon dokusunun %50 ve sert yüzeylerin %35 orana sahip
olduğu söylenebilir. Bu genel değerlendirme ışığında yeşil alanların yüzey akışı kapsamındaki rolü saptanmıştır. Çalışma 
kapsamında, yüzey akış katsayıları dikkate alındığında en çok yapı çatılarında ve sert zeminlerde yüzey akışın gerçekleştiği
görülmüştür. Geçirimsiz sert zemin yerine geçirimli döşeme önerildiğinde ise %42, yapılarda çatı elemanın yeşil çatıya
dönüştürülmesi durumunda ise %33 oranında yüzey akışının azaldığı tespit edilmiştir. Vejetasyon değişikliğinde ise, %38
oranında bir kazanç sağlanmıştır. Kent ve semt parklarında, yüzey akışın daha verimli hale getirilmesi durumunda %50’lik bir
kazanç sağlandığı tespit edilmiştir. Ekolojik ve sosyal faydaların yanısıra yeşil alanlar su yönetiminin doğru bir şekilde 
kullanılmasında büyük öneme sahiptir. Yeşil alanlar kent içerisinde büyüklüklerine göre sınıflandırılmakta ve farklı fonksiyon
alanlarını barındırmaktadır. Ancak tüm parklar benzer geçirgenliğe sahip değildir.

Kent içerisinde önemli sert zeminlere sahip alanlar olan kamu yapıları ve çevrelerindeki yüzey akışa neden olan yapıları çalışma
kapsamında incelenmiştir. Bu doğrultuda, kamu alanlarının büyük bir kısmını kaplayan yapılar, sert yüzeyler ve yeşil alanlarda
yüzey akışın %70 oranında gerçekleştiği söylenebilir. Öneriler doğrultusunda, çatı yüzeylerinin bitkilendirilerek yeşil çatılara
dönüştürülmesi yoluyla yüzey akışı %36 oranında azaltılacağı görülmüştür. Benzer şekilde, var olan yeşil alanların korunarak ve
sert yüzeylerde %45 oranında yüzey akışa katkıda bulunduğu tespit edilmiştir.

Özellikle birçok insanın yaşadığı İstanbul gibi metropollerde yeşil alanların doğal olarak kalması ve korunması gerekmektedir.
Bu doğrultuda, bakım ve uygulama maliyetlerinin yanında su yönetiminin de kentle bütünleştirilmesi gerektiği, bitkilendirme
çalışmalarında doğal türlerin tercih edilmesi büyük bir önem taşımaktadır. Bunun yanı sıra yeşil alanların planlama ve tasarım
süreçlerinde geçirimsiz yüzey kaplamaların oranının azaltılması, çim alanların kullanımının sınırlandırılarak, su tüketimini azaltıcı
önlemlerin alınması ve su hasadına yönelik tasarımların ortaya konulması su yönetimi çalışmaları açısından önem 
taşımaktadır.
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Özet
Dünyadaki birçok büyük şehrin içinden nehir geçerken İstanbul’un içinden deniz geçmektedir. Ayrıca hem Avrupa hem de
Anadolu yakası dar bir yarımada olduğu için şehrin büyük akarsuları da yoktur. Dolayısıyla İstanbul Bizans döneminden itibaren
su sıkıntısı çekmektedir. Bizans döneminde Trakya’dan İstanbul’a su getiren ve uzunluğu 500 km’ye ulaşan su iletim hat ve tesis-
lerinin kullanıldığı saptanmıştır. 1980’lere kadar süren su sıkıntısı; İstanbul’a Çatalca ve Kocaeli yarımadasından getirilen ödünç
sular ile aşılmıştı. Ancak yarı nemli bir iklim bölgesinde yer aldığını unutan İstanbul, suyu bulduktan sonra büyük alanlarda,
özellikle karayolu şevlerinde çok su isteyen çim alanlar tesis etmeye başlamıştır. Bu sulamada yeraltı suyu ve ödünç su 
kullanılmaktadır. 
Ancak ekolojik bitki seçimine göre İstanbul’da çok su isteyen çim alanların özellikle karayolu şevlerinde bu kadar fazla kullanıl-
maması gerekmektedir. Çim fazla su istemesi yanında bakım maliyeti açısından da pahalı bir seçimdir. Nitekim benzer koşullara
sahip İtalya’da karayolu şevlerinde çim alan bulunmamaktadır. Onun yerine mevcut yağışlarla hayatını sürdüren diğer
yerörtücüler kullanılmaktadır. Küresel ısınma senaryolarına göre yüzeysel sularının azalacağı tahmin edilmektedir. Böyle bir
olasılık gerçekleştiğinde ilk alınacak önlemlerden biri çim alanların sulanmaması olacaktır. İstanbul içindeki E80 otoyolunun
şevlerinde yapılan araştırmaya göre, şeve doğal yollarla gelen veya dikilmiş olan, sulama ve bakım istemeyen yerörtücüler 
saptanmıştır. İstanbul’da küresel ısınmanın sonuçlarını da dikkate alarak sürdürülebilir su kullanma açısından yeni çim alanlar
tesis edilmemeli, bozulan çim alanların yerine su ve bakım istemeyen/az isteyen başka yerörtücüler kullanılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: İstanbul, sulama, yerörtücü, doğal tür, sürdürülebilir

SUSTAINABLE IRRIGATION IN GREENFIELDS OF İSTANBUL

Abstract
Rivers pass through many big cities in the world but a sea passes through İstanbul. In addition, since both the European and
Anatolian sides of the city are narrow peninsulas, they do not have large rivers. Therefore, İstanbul has suffered from water
scarcity since the Byzantine period. It was found that water transmission lines and facilities that brought water from Thrace
to İstanbul and reached 500 km in length were used during the Byzantine period. Water shortages that lasted until the 1980s;
were offset by borrowed water brought to İstanbul from Çatalca and Kocaeli peninsulas. However, İstanbul, which has forgotten
that it lies in a semi-humid climate zone, has started to establish large lawn areas that require a lot of water, especially on
highway slopes. Groundwater and borrowed water are being used in this irrigation.
According to ecological plant selection, turf areas that require a lot of water in İstanbul should not be used so widely, especially
on highway slopes. These lawns are an expensive choice in terms of maintenance costs as well as requiring more water. As a
matter of fact, in Italy with similar conditions, there are no grassed areas on highway slopes. Instead, other ground covers
that survive with the current rainfall are used. According to global warming scenarios, surface water is expected to decrease.
When such a possibility occurs, one of the first measures to be taken is not to water the lawns. According to the research
carried out on the slopes of E80 highway in İstanbul, it was determined some plants that came to the slopes by natural means,
or were planted, did not require irrigation and maintenance. Taking into account the consequences of global warming in 
İstanbul, new lawn areas should not be established in terms of sustainable water use; instead of deteriorating grass areas,
water and other maintenance-free or lower maintenance ground covers should be used.

Keywords: İstanbul, irrigation, groundcover, natural species, sustainable
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1. GİRİŞ
Paris, Londra, Köln, Viyana vb. dünyanın birçok büyük şehrinin içinden bir nehir geçmektedir. İstanbul’un içinden ise deniz
geçmektedir. İstanbul tarihi boyunca sınırlı su kaynaklarına sahip olmuş, su sıkıntısı çekmiştir. 

Bizans döneminde 4. yüzyıldan başlayarak Tekirdağ Vize’ye kadar uzanan iletim hatlarıyla, pınarlardaki sular toplanarak 
İstanbul’a getirilmiştir. Bu amaçla su kemerleri de yapılmıştır (ör. Bozdoğan su kemeri). Trakya’dan şehre su getirme hatlarının
uzunluğu 500 km’ye ulaşmıştır (Crow vd. 2008). Şehre getirilen sular sarnıçlarda biriktirilmiş ve kullanmıştır. Bugün futbol sahası
olarak kullanılan Karagümrük’teki Vefa ve Cerrahpaşa’daki Davutpaşa statları; Bakırköy’deki Fil damı, Sultanahmet’teki Yerebatan
Sarnıcı vd. en çok bilinen Bizans dönemine ait sarnıçlardır. İstanbul Türkler tarafından alındıktan sonra, akan su temiz sayıldığı
için sarnıç kültürü gerilemiştir. Ancak eski İstanbul evlerinde çatıdan toplanan suyla doldurulan sarnıçların bulunduğu ve 
kullanma suyu amacıyla yararlanıldığı bilinmektedir. Sarnıç kültürünün günümüzde bireysel ölçekte bazı villalarda ve sitelerde
devam ettirildiği görülmektedir. 

İstanbul’da Osmanlı devrinde, Fatih, II. Beyazıt ve I. Selim döneminde yapılan onarım ve yapımlara karşın su sıkıntısı çekilmesi
üzerine, Kanuni döneminde yüzeysel suları toplamak amacıyla Kırkçeşme tesisleri adı altında Belgrat ormanının suları Mimar
Sinan tarafından Taksim’e getirilerek burada şehrin belli semtlerine taksim edilmiştir (Çeçen 1988 ve 2000).

İstanbul’a çevresinden su getirme çalışmaları günümüzde de devam etmektedir. Küresel ısınma sonucu yağışlarda azalma,
dolayısıyla yüzeysel sularda azalma ve evapotranspirasyon (buharlaşma + terleme) miktarında artma olasılığı vardır. Yarın bir
su krizi gerçekleştiğinde, bu suların geldiği yöreler suyu vermek istemeyebilir. 

Ödünç su kullandığını unutan İstanbul’da son 30-40 yılda evlerin-sitelerin bahçelerinde ve otoyol şevlerinde yerörtücü olarak
çim kullanımı artmıştır. Bilindiği gibi çim en çok su isteyen yer örtücülerden biridir; günlük su gereksinimi İstanbul için 
5-7 mm/m²’dir. Bu çim alanların sulanmasında evlerde kuyulardan yararlanılmakta otoyol şevlerinde ödünç sularla beslenen
şehir şebekesinden yararlanılmaktadır. Şehirleşme ile ev, otopark, yol vb. geçirimsiz yüzeylerin artmasından dolayı yağışla yeraltı
suyu beslenememekte, yüzeysel akışla çoğu denizlere, az bir kısmı göl ve barajlara gitmektedir. 

Bir Kızılderili atasözü sürdürülebilir bir gelişme için gerekli olan bakış açısını ve değerleri ortaya koymaktadır: “Biz dünyayı ana-
babalarımızdan miras almadık, torunlarımızdan ödünç aldık”. Yeraltı suyu da aynı bakış açısı ile değerlendirilmelidir. Ancak
isteyen istediği yere kuyu açmakta ve yeraltı suyunu sınırsız bir şekilde kullanmaktadır. Yeraltı suyu sonuçta kamunun malıdır
ve su bütçesi gözetilerek yararlanılmalıdır. 

Bir su krizi meydana geldiğinde su kısıtlamasına gidilmektedir. California’da 1990’larda ve 2010’larda kuraklıktan dolayı su 
kısıtlamasına gidildiğinde, çim alanların sulanması yasaklanmıştır. Çim ölünce yeşil çevre sarıya dönmektedir. California’lılar
çareyi sararmış-ölmüş çimleri yeşil renge boyamakta bulmuşlar ve kurak dönemi bu şekilde atlatmışlardır. İstanbul’da da 
kuraklığa bağlı bir su kısıtlaması söz konusu olduğunda, çim alanların sulamasının durdurulması gerekecektir. Bu durumda 
İstanbul’un mevcut yeşil renginin sararacağı ortadadır.

Sürdürülebilir sulama bir bütündür, bu amaçla ekolojik bitki seçimi, toprağın iyileştirilmesi ve uygun sulama sisteminin seçimini
bir arada düşünmek gerekmektedir. 

Çalışma alanını İstanbul’u doğudan batıya geçen E80 (eski TEM, sonra O2, O3 ve O4) otoyolundaki bazı şevler oluşturmaktadır.

2. İSTANBUL’UN İKLİMİ ve KÜRESEL ISINMA
Thorntwaite sınıflamasına göre İstanbul mezotermal, yarı nemli, su noksanı yaz mevsiminde büyük ve çok kuvvetli olan 
(C2, B'2, s2, b'4) bir iklime sahiptir. 

Küresel ısınma ile iklimin ne yönde değişeceğini görmek amacıyla, önümüzdeki yüzyıl için iklim tahminlerinde bulunulmaktadır. 
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Küresel iklim değişikliğinin etkileri, Türkiye’nin de içinde bulunduğu Akdeniz Havzası’nda en çok kuraklık, su kıtlığı, tarımsal
verim kaybı, tarım ve turizm gelirlerinin düşmesi, orman yangınlarının artması ve biyolojik çeşitlilik kaybı şeklinde ortaya 
çıkmaktadır. Son 25 yıl içinde Akdeniz Havzası’nda yağışların %20 oranında azaldığı saptanmıştır (Öktem ve Aksoy 2014). 
Uygulanan modellere göre, Türkiye’de ortalama sıcakların 2016-2099 döneminde 1-6°C artması beklenmektedir. Genel olarak
kış mevsimi hariç yağışta azalma beklenmektedir (İlhan vd. 2017) 

Geçmiş yılların dünya sıcaklık ortalamalarına göre 2019 yılının +1 derece arttığı basında yer almıştır. Tahminler ve gözlemler 
sıcaklığın daha da artacağını, yağışların azalacağını göstermektedir. Artan sıcaklıklar evapotranspirasyonu, dolayısıyla bitkilerin
sulama suyu isteğini artıracaktır. Öte yandan yağışların azalması ve buharlaşmanın artması nedeniyle İstanbul’un su 
gereksiniminin tamamına yakın bir kısmının karşılandığı yüzey suları da (göller ve barajlar) azalacaktır. Bu durumda tarım, evsel
kullanım ve endüstri olmak üzere her sektörde su tasarrufunu ön plana çıkarmamız gerekmektedir. Bu bağlamda yeşil alanlar
için daha az su isteyen bitkilerin seçimine ağırlık vermek gerekecektir. 

3. İSTANBUL ŞEVLERİNDE YERÖRTÜCÜLER
İstanbul’u doğu-batı yönünde geçen E80 otoyolunun uzunluğu 145 km’dir (Şekil 1). E80 otoyolunun kazı şevlerinde 2008 yılında
rahmetli Prof. Dr. Asuman EFE ile başladığımız bir çalışma ile şevlerde başarılı olan, şeve dikimle getirilmiş veya doğal yollarla
gelmiş bitki türleri belirlenmiştir. Çalışmada, Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) veya İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)
tarafından bitkilendirilmiş veya bitkilendirilmemiş şevlerden bitkilerin doğal yollarla geldiği şevler incelenmiştir.  Karşılıklı
bakılarda yer alan yaklaşık 3 km arayla 49 çift (95 adet) şev seçilmiştir. O yıllarda şevlerde bitkilerin dikimden sonraki ilk birkaç
yıl elle sulandığı, sonra mevcut yağışlarla yetindikleri bilinmektedir.

Şevlere doğal yollarla gelen yerörtücü türlerin laden (Cistus salvifolius, C. creticus) aptes bozan (Sarcopoterium spinosum), ağaç

fundası (Erica arborea), koyunkıran (Hypericum sp.) olduğu belirlenmiştir. Dikimle sahaya getirilen başarılı türler ise, dağ 

muşmulası (Cotoneaster horizontalis, C. salicifolia), boyacı katırtırnağı (Genista tinctoria.), orman sarmaşığı (Hedera helix),

sabin ardıcı (Juniperus sabina), yayılıcı ardıç (Juniperus horizontalis), kurtbağrı (Ligustrum spp.), ateş dikeni (Pyracantha coccinea),

kuşburnu (Rosa canina), biberiye (Rosemarinus officinalis), böğürtlen (Rubus sp.) katırtırnağı (Spartium junceum)’dır (Şekil 2). 
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İBB’nin sınırları 2004 yılında 5216 sayılı yasa ile il sınırlarına kadar uzatılmıştır. Dolayısıyla daha önce KGM’nin kontrolunda olan
otoyol şevleri İBB’ye geçmiştir. İBB tarafından zaman içinde bu şevlerin bir kısmında bulunan tutmuş, doğal yollarla veya dikimle
gelmiş yerörtücüler kaldırılarak yerine çim getirilmiş ve sprinkler sulama sistemi kurulmuştur. Yeni düzenlemelerde mevsimlik
çiçek kullanılmaya da başlanmıştır (Şekil 3).

2008 yılında İtalya’daki gözlemlerimize göre, Venedik ile güneydeki Napoli arasındaki E35 otoyolunun orta röfüjlerinde 
bariyerlerin üst seviyesinden budanmış zakkum bulunmaktadır. Kazı şevlerinde yaklaşık %80 oranında yalancı akasya (Robinia
pseudoacacia) bulunmaktadır. Diğer türler katırtırnağı (Spartium junceum), zakkum (Nerium oleander), az oranda kavak 
(Populus sp.), kargı (Carex sp.), serbest ve çitlere sardırılmış olarak böğürtlen (Rubus sp.), kuşburnu (Rosa canina), orman 
sarmaşığı (Hedera helix), kokarağaç (Ailanthus sp.), defne (Laurus nobilis)’dir. Şevin yola yakın kısmında da yalancı akasya 
kullanılmıştır, ancak yaklaşık 1 m’den fazla boylanmasına izin verilmeyerek trafik açısından sakınca yaratmasının önlendiği
görülmüştür. Öte yandan İstanbul’a göre daha yağışlı olmasına karşın şevlerde yerörtücü olarak çim kullanılmadığı saptanmıştır
(Şekil 4).
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Dünyada ve Türkiye’de yaşanan küresel ısınma sonucu kuraklık devam eder ve su kısıtlaması gerekirse İstanbul için alınabilecek
önlemlerden biri de çim alanları sulamamak olacaktır. Geri dönüşü olmayan, belki hızı azaltılabilecek olan küresel ısınmaya
uyum sağlamak ve sürdürülebilir yeşil alanlar yaratmak amacıyla başta otoyol şevleri olmak üzere yerörtücü olarak çim 
kullanımından vazgeçmeye başlamamız gerekmektedir. Çevre düzenlemede az su ve bakım isteyen doğal bitkilerle peyzaj
tasarımı şeklinde tanımlanan kurakçıl peyzaj yaklaşımı benimsenmelidir. 

4. SÜRDÜRÜLEBİLİR  SULAMA 
Sulama, bitkinin evapotranspirasyonla kaybettiği su miktarının bitkiye verilmesi şeklinde tanımlanmaktadır. Sprinkler sulama
ile su havaya püskürtüldüğü için, suyun bir kısmının buharlaşma ile kaybolmasından dolayı sistem damlama sulamaya göre
daha fazla su kullanmaktadır. Ancak her bitkiyi damlama sulama sistemi ile sulamak mümkün değildir. Eğer geniş çim alanlar
söz konusuysa, sprinkler sulama en iyi seçenek olarak karşımıza çıkmaktadır. Çim yerine kanaatkâr yerörtücüler seçildiğinde,
damlama sulama uygun seçenek olabilir ve daha az su kullanmak mümkün olabilir. 

Sulama sisteminin doğru tasarlanmış olması ve doğru yönetilmesi de su ekonomisi açısından önemlidir. Sulama sistemi suyu
doğru kullanacak şekilde programlanmamış ise su tüketimi artmaktadır. Sulamada aşırı sulama, sık ve sığ sulama gibi yanlışlarda
da karşılaşılmaktadır. Sulamanın başarısı açısından suyun pH, tuzluluk, mineral madde içeriği gibi özellikleri önemlidir.
Sulama sisteminin izlenmesi, peyzaj alanının az veya çok sulanan kesimlerinin olup olmadığının denetlenmesi, saptanan 
sorunların giderilmesi, düzenli bakımların yapılması gerekir. 

Otomatik sulama sistemlerinin iyi yönetilememesinden kaynaklanan aşırı sulama hem ekonomik değildir hem de zararlıdır.
Değerli bir kaynağın israf edilmesinin yanında aşırı sulama bitkilerin hastalanmasına ve/veya yabani ot istilasına neden olabilir,
toprakta bulunan malç ve gübre ile ot, böcek ve mantar öldürücülerin yıkanmasına neden olabilir, bitkiler ve çim kuraklık ve
diğer streslere dayanıksız hale gelebilir, çimde keçeleşmeye neden olabilir, yüzeysel akışla gübre ve ilaçlar yüzey sularına veya
yeraltı sularına karışabilir. 

Su ekonomisi sağlamak amacıyla şu önlemler alınabilir: 

• Çim hafif su stresi gösterdiğinde sulanmalıdır.
• Yeni tesis edilmiş çim alanı daha önce tesis edilmiş alandan ayrı sulanmalıdır. 
• Olabildiğince seyrek ama derin sulanmalıdır; her seferde 25 mm gibi.
• Serin mevsimde daha seyrek ve derin sulanmalıdır.
• Gübreyi veya diğer ürünleri aktif hale getirmek amacıyla 5-6 mm su verilmesi yeterlidir.
• Rüzgâr hızının düşük olduğu gündoğumu ile gece yarısı arasındaki sürede, olabildiğince gündoğumuna yakın sulanmalıdır.
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Bu aralıkta sulamak mantar gelişimini de önler. 
• Sisteme yağmur yağınca sulamayı durduran yağmur sensörü eklenmelidir. 

5. SU KORUMA 
Amerika’da yapılan bir araştırmaya göre evlerdeki peyzaj sulamada kullanılan suyun %50 kadarının buharlaşma, yüzeysel akış,
rüzgâr, sulama sisteminin yanlış tasarlanması, kurulması ve bakımı nedeniyle israf edildiği tahmin edilmektedir (EPA 2017). 
Kamuda da buna yakın değerler söz konusudur. 

Peyzajda su koruma peyzajın tasarımı sırasında başlamaktadır. Seçilen bitkiler, toprak strüktürü, eğim ve yaprakların toprağı
örtme oranı gibi özellikler su etkin peyzajla etkin olmayan peyzaj arasındaki farkı yaratmaktadır. Çoğu durumda, peyzajın su
tüketimi uygun peyzaj tasarımı ile kontrol edilebilir ve azaltılabilir. Ekolojik ve az su isteyen bitkilerin seçimi, uygun tesviye, 
iyileştirilmiş toprak, malç kullanımı, sulama suyu miktarını önemli oranda azaltacaktır. Ayrıca, sulama sisteminin doğru tasarım,
tesis ve bakımı su tüketimini azaltabilir. 

Günün uygun olmayan saatlerinde sulama su kaybını artıracaktır; sabahın erken saatlerinden geceye doğru uzanan sulama
saatleri kullanılarak az buharlaşma sonucu etkin sulama gerçekleştirilebilir.  

Kamusal alandaki sprinkler sistemlerinin yarı otomatik olduğu bilinmektedir; sistem bir görevli tarafından gerçekleştirilmektedir.
Görevli kendisine verilen süreye göre sulamayı açmakta ve kapatmaktadır. Görevlilerde, güvenli tarafta kalmak düşüncesi ile
biraz fazla sulamak düşüncesi hâkim olabilir. Dolayısıyla hem gerekli miktarda sulamak hem de tüketimi gereksiz yere 
artırmamak için sulamanın bir sensörle kontrol edilmesi gerekir.

İstanbul’un aktif yeşil alanları ile orta röfüjlerinin toplamı 126.762.636 m²’dir (İBB 2020/a). Bu alanın yarısının çim olduğu, çimin
günde 6 lt/m² su gereksiniminin bulunduğu dikkate alındığında, sulama için 380.289 m³ su gereklidir. Bu miktar, yaz aylarında
İstanbul’a verilen 3,1 milyon m³ temiz suyun (İBB 2020/b) %12’si kadardır. Bu orandan hareketle çim alanların şehrin genel su
tüketimi içindeki payının az olduğu değerlendirilebilir. Ancak Büyükçekmece gölünün şehrin su gerekesiniminin %6’sını karşıladığı
düşünülürse, çim alanların azaltılmasından sağlanacak tasarrufla şehrin su ihtiyacına Büyükçekmece gölü kadar bir kaynak
sağlanmış olacağı dikkate alınmalıdır. 

6. SONUÇLAR
Peyzajda sürdürülebilir su kullanımı az su isteyen bitkilerin seçilmesi, toprağın iyileştirilmesi ve sulama sisteminin doğru 
tasarlanıp uygulanması ve bakımına bağlıdır. 

İstanbul E80 otoyolunda 2008 tarihinde incelenen şevlerin bir kısmında mevcut dikilmiş veya doğal yollarla gelmiş yerörtücüler
kaldırılmış, şev yeniden düzenlenerek çimle kaplanmıştır. Bu şevlere sprinkler sulama sistemi de kurulmuştur. Çimin yıl içindeki
sulama, bakım, gübre, ilaç, yakıt vd. istekleri fazladır. Dolayısıyla çimin hem tesisi hem de işletmesi pahalıdır. Buna karşılık
örneğin laden gibi kanaatkâr bitkilerin bakımı neredeyse yoktur. Ancak böğürtlen, katırtırnağı, kuşburnu vb. bitkiler birkaç
yıldan sonra boylanıp ve alt tarafları boşaldığı için görüntüsü bozulmaktadır. Görüntüsü bozulan yerörtücüler iki veya üç yılda
bir toprağa yakın bir düzeyde biçildiği zaman yeni sürgünlerle estetik kaygılar ortadan kaldırılabilir. Bu şekilde sulama ve işletme
giderleri çime göre belirgin bir şekilde düşebilir. Buradan sağlanacak su ve para tasarrufu ile kıt su ve para kaynaklarına katkıda
bulunmak mümkündür.

Yeni düzenlenen şevlerde çim ve mevsimlik çiçek gibi çok su isteyen bitki türlerinin kullanımından kaçınılmalı, birkaç yıl 
sulandıktan sonra mevcut yağışlarla yetinen yerörtücüler ve bitki türleri kullanılmalıdır. Laden, ardıç vb. bazı bitkilerin seri 
üretimindeki engeller aşılmıştır (Gültekin 2007). İBB kendi üreterek veya piyasaya ürettirerek kanaatkâr yerörtücüleri sağlamalı
ve kullanmalıdır.  

Bitkilerin su isteği az türler arasından seçilmesinin yanında, malçlama gibi buharlaşmayı azaltıcı önlemlere de başvurulmalıdır.
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Bu bağlamda İBB örneğin güllerin dibini çakılla kaplayarak bir malçlama örneği vermektedir.  

Amerika’da peyzaj projelerini belediyeler onaylamaktadır. Belediyeler o yörede kullanılabilecek bitki listelerini hazırlamışlardır.
Peyzaj mimarları eğer bu listenin dışında bir bitki önereceklerse plana koymadan önce belediyeye gidip onay almak 
zorundadırlar. Belediyelerimizin artık hem kamu için hem de vatandaşlar için ekolojik, sürdürülebilir bitki listeleri hazırlamaları
gerekmektedir. 

İstanbul’da yerörtücü olarak çim gibi çok su isteyen bitkiler değil, İstanbul iklimine uygun, az su ve bakım isteyen
yerörtücüler/bitki türleri seçilmelidir. Çim kullanımı azaltılabildiğinde, daha fazla su kullanan sprinkler sulamaya gereksinim de
azalacak, daha az su kullanan sulama sistemleri kullanılabilecektir. 
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Özet 
Çevre sorunlarının artmasıyla doğal kaynakların her geçen gün azalması sürdürülebilir kent kavramı gündeme getirmiş, peyzaj
tasarımlarında ekolojik yaklaşımlar son yıllarda giderek önem kazanmıştır. Gelecekte yaşanacak en önemli sorunlardan biri,
kullanılabilir su kaynaklarının azalmasıyla gelişecek olan su kıtlığıdır. Su kaynakları yönetiminde başlıca hedef, yaşam için zorunlu
bir doğal kaynak olan suyun verimli ve ekonomik kullanılması, suya yönelik tehditlerin saptanıp önlenmesi, su ve suya bağlı
ekosistemlerin korunması ve bu bağlamda sürdürülebilir su kaynakları yönetiminin sağlanmasıdır. Buradan hareketle, yağış
suları doğal su döngüsünün önemli bir bileşeni olarak, sürdürülebilir su kaynakları yönetimi bakımından önem taşımaktadır.
Yağış suyunun verimli olarak yönetiminin sağlanması, yeni çözümler üretilmesi, bununla birlikte ekonomik ve ekolojik boyutta
fayda sağlanması peyzaj mimarlığı meslek disiplini açısından irdelenmesi gereken bir konudur.  
Dünyada kentsel peyzaj planlarının önemli bileşenlerinden sayılabilecek yağmur suyu yönetimiyle geliştirilen kentsel peyzaj
tasarımlarında, kentsel yeşil alan sisteminin bileşenleri olarak su hasadı, su çayırları, su tutma bahçeleri ve yağmur bahçeleri
olarak isimlendirilen tasarımlar özel uygulama alanları bulunmaktadır. 
Çalışmanın amacı; suyun sınırlı ve stratejik doğal bir kaynak olması ve temiz su kaynakları yalnızca kurak iklim bölgeleri için
değil, diğer bölgeler için de giderek zor ulaşılan bir kaynak haline gelmesiyle geçmişten beri alternatif yöntemlerden biri olan
yağmur suyu yönetimi ve yağmur bahçeleri ile alakalı derlenen bilgileri aktarmak ve yaygınlaşmasını sağlamaktır. 
Bu amaçla bildiride kentsel peyzaj tasarım çalışmalarında ekolojik yaklaşımların önemi ve gerekliliği açıklanmış, kentsel alanlarda
ekolojik tasarım kapsamında kentsel yağmur suyu yaklaşımları ve yağmur bahçeleri incelenmiştir. Çalışmanın kapsamında;
kentsel sürdürülebilirlik çerçevesinde yağmur bahçelerinin yeri ve önemi sunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilir su yönetimi, Kentsel yağmur suyu yaklaşımları, Yağmur bahçeleri, Yağmur suyu 

URBAN RAIN WATER MANAGEMENT APPROACHES AND
RAIN GARDENS UNDER THE CONCEPT OF SUSTAINABILITY

Abstract 
With the increase of environmental problems, the decrease of natural resources with each passing day brought the concept
of sustainable city to the agenda, and ecological approaches in landscape designs have gained importance in recent years.
One of the most important problems to be experienced in the future is the shortage of water that will develop with the
decrease of usable water resources. The main objective in water resources management is the efficient and economic use of
water, which is an essential natural resource for life, to identify and prevent threats to water, to protect water and ecosystems
connected to water and to ensure sustainable water resources management in this context. From this point of view, 
precipitation waters are important for sustainable water resources management as an important component of the natural
water cycle. Providing efficient management of precipitation water, producing new solutions, and providing economic and
ecological benefits is an issue that needs to be examined in terms of landscape architecture professional discipline.
In urban landscape designs developed with rainwater management, which can be considered as one of the important 
components of urban landscape plans in the world, there are special application areas named as water harvesting, water
meadows, water holding gardens and rain gardens as the components of the urban green area system. 
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SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KAVRAMI KAPSAMINDA KENTSEL YAĞMUR SUYU
YÖNETİMİ YAKLAŞIMLARI VE YAĞMUR BAHÇELERİ
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The aim of the study; Since water has become a limited and strategic natural resource and clean water resources have become
an increasingly difficult resource not only for arid climate regions but also for other regions, it has been one of the alternative
methods of rainwater management and rain gardens that have been compiled since the past. . 
For this purpose, the importance and necessity of ecological approaches in urban landscape design studies are explained and
urban rainwater approaches and rain gardens are examined within the scope of ecological design in urban areas. Within the
scope of the study; The importance of rain gardens in urban sustainability is presented. 

Keywords: Rain gardens, Rain water, Sustainable water management, Urban rain water approaches,

1. GİRİŞ 
Kent, sürekli toplumsal gelişme içinde bulunan ve toplumun, yerleşme, barınma, gidiş geliş, çalışma, dinlenme, eğlenme gibi
gereksinmelerinin karşılandığı, pek az kimsenin tarımsal uğraşlarda bulunduğu, köylere bakarak nüfus yönünden daha yoğun
olan ve küçük komşuluk birimlerinden oluşan yerleşme birimi olarak tanımlanmaktadır (Keleş, 1998). 

Kentler, arazi kullanımının en yoğun olduğu, insan etkisinin en fazla olduğu mekanlardır. Kentlerde sanayinin gelişmesi ile birlikte
üretim merkezlerinde çalışmak üzere kırdan kente giderek artan göç, konut, ulaşım, ticari amaçlı kullanımlar, fosil yakıt tüketimi,
ormansızlaşma, yanlış arazi kullanımı, atmosfere salınan sera gazlarından kaynaklanan kirlilik, üretim ve tüketim baskıları bu
alanları çevresel sorunların yoğunlaştığı alanlar hâline getirmektedir. Bunun sonucu, kentsel mekanlarda giderek azalan yeşil
alanlar, doğal ve tarihi dokunun tahrip edilmesi yaşamı giderek zorlaştırmakta, insan doğa ilişkilerini koparmakta, bu da kentlerde
giderek artan ekolojik sorunların ortaya çıkmasına yol açmaktadır. Bu sorunlar günümüz kentlerinde, kentsel gelişmenin 
denetimsiz bir gelişim ve değişime terk edildiğini, ekolojik temelden yoksun olduğunu göstermektedir (Korkut ve ark., 2017). 

Sürdürülebilir kent kavramının gündeme gelmesinden sonra, çevre duyarlı kentsel gelişmeyi sağlayabilmek için, kentsel mekân-
ların ekolojik planlama anlayışıyla planlanması gerektiği ortaya çıkmıştır. Bu bağlamda, peyzaj tasarımlarında ekolojik yaklaşımlar
da giderek önem kazanmaya başlamıştır. Yeşil altyapı, yeşil yol, yeşil kama vb. sistemleri bu yönde yapılan çalışmalardan
bazılarıdır. Keza, Eroğlu ve Acar (2016)'ın da bahsettiği gibi bu tür yaklaşımlarla kent içerisinde yer alan kent parkı, oyun parkı,
spor alanı vb. farklı nitelikteki açık ve yeşil alanlara kent bütünü içerisinde birtakım çözüm önerileri getirilmektedir. Bu çalışmada,
sürdürülebilir kentlerde peyzaj tasarım çalışmalarında ekolojik yaklaşımların önemi ve gerekliliği açıklanmaktadır 
(Korkut ve ark., 2017).

1.1. Çalışmanın Amacı 
Bildirinin amacı; suyun sınırlı ve stratejik doğal bir kaynak olması ve temiz su kaynakları yalnızca kurak iklim bölgeleri için değil,
diğer bölgeler için de giderek zor ulaşılan bir kaynak haline gelmesiyle geçmişten beri alternatif yöntemlerden biri olan yağmur
suyu yönetimi ve yağmur bahçeleri ile alakalı derlenen bilgileri aktarmak ve yaygınlaşmasını sağlamaktır. Literatür 
araştırmalarından yola çıkılarak giderek azalan temiz su kaynaklarına geçmişten itibaren alternatif olarak kullanılan yağmur
suyu yöntemleri açıklanarak değerlendirilmesi, yapılan son araştırmaların aktarılarak konunun yaygınlaştırılmasına, yağmur
bahçesinin sürdürülebilir yağmur suyu yönetimi kapsamında kentler için yararlarından bahsederek katkıda bulunmaktır.

1.2. Çalışmanın Kapsamı 
Bu çalışma kapsamında; konu ile ilgili tanımlarla birlikte sürdürülebilir kentler ve kentsel tasarım, sürdürülebilir peyzaj tasarımı,
ekolojiyi temel alan yaklaşımlar, peyzaj tasarım ve yönetiminde ekolojik yaklaşımlar, kentlerde ekolojik tasarımın önemi ve
gerekliliği, kent ölçeğinde ekolojik yaklaşımlar, mahalle ölçeğinde ekolojik yaklaşımlar, yapı ölçeğinde ekolojik yaklaşımlar,
sürdürülebilir yağmur suyu yönetimi, yağmur bahçeleri ve Dünya’da yağmur bahçesi uygulamaları aktarılacaktır.
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2. BULGULAR 

2.1. Sürdürülebilir Kentler ve Kentsel Tasarım 
Yazar (2006)’a göre; 1996 Habitat II Kent Zirvesi’nin sonuç bildirgesi olan İstanbul Deklarasyonu’nun 15. maddesi şu şekildedir;
“21. yüzyıla girerken, sürdürülebilir insan yerleşimleri için pozitif bir vizyon, ortak geleceğimiz için umut duygusu ve herkesin
itibar, sağlık, güvenlik, mutluluk ve umut dolu nezih bir hayat vadeden güvenli bir evde yaşayabileceği, bütünüyle faydalı ve
cazip bir meydan okumaya katılmayı teşvik ediyoruz.” Böylece Habitat Zirvesi’nde sürdürülebilir bir yaşamı olanaklı kılan 
yerleşmelerin ve yaşama mekânların önemi vurgulanmaktadır (Karakurt Tosun, 2009). Bu durum ise sürdürülebilir kentleşme
olgusunu gündeme getirmiş; “sürdürülebilirlik” ve “yaşanabilir çevre” adı altında kapsamlı ve bütüncül bir yaklaşımın gelişimine
yol açmıştır. Buna bağlı olarak, günümüz kentlerinde sürdürülebilirlik eğilimi giderek önem kazanmaya başlamıştır 
(Yedekci Arslan, 2014). 

Günümüzde kentsel gelişmenin sürdürülebilir olması için ekolojik temele dayandırılması gerekmektedir. Ekolojik temele dayalı
kentsel gelişme, bugün ve gelecek kuşaklar için daha iyi bir yaşam kalitesini ve çevre korumayı amaçlar. Aynı zamanda doğal,
yapay ve kültürel çevrenin bütüncül olarak korunmasını da gözetir. Onur (2012)’a göre; peyzaj tasarım ve yönetiminde ekolojik
yaklaşım olarak adlandırılan bu eğilim, günümüz uygulamalarına farklı bir bakış açısı getirmiştir. Peyzaj tasarımında temel amaç;
sürdürülebilirlik bağlamında ve tasarım ilkeleri ışığında çalışma alanına ilişkin mümkün olan en iyi mekansal kompozisyonun
ortaya konulmasıdır. Tasarımcının vizyonu, kültür ve birikimi, estetik anlayışı vb. nitelikler peyzaj tasarımında sonsuz sayıda
çözümler ortaya koyar (Korkut vd., 2010).

2.2. Sürdürülebilir Kentler ve Kentsel Tasarım 
Sürdürülebilir peyzaj tasarımında temel amaç; kendi kendine yetebilen, kentsel ekosistemin bir parçası olabilecek sürdürülebilir
bir sistemin geliştirilmesidir. Bu amaç doğrultusunda doğayı model alan, doğal süreçler ile alanın yapısal ve ekolojik özelliklerine
sistematik çözümler getiren anlayışlar benimsenmelidir. 

Ekolojik tasarım yaklaşımına ilişkin temel ilkeler McHarg (1969)’tan geliştirilerek aşağıda verilmiştir 
(Aklanoğlu, 2009; Seçkin vd., 2011): 

➢Mevcut peyzaj karakterinin korunması, 

➢ Ekolojik koşullara ve iklimsel verilere uygun tasarım, 

➢ Tasarımda yerel kaynakların kullanımı, 

➢ Su etkin peyzaj tasarımı (water-efficient landscaping), kurakçıl peyzaj düzenleme (Xeriscape), 

➢ Enerji etkin peyzaj tasarımı (energy-efficientlandscaping) 

➢ Sürdürülebilir tarım (permaculture), 

➢ Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı, 

➢ Yeşil çatı ve yeşil duvar uygulamaları (greenroof, greenwall), 

➢ Alternatif yeşil alanların oluşturulması 

McHarg'a (1969) göre, sürdürülebilir gelişim için, doğanın ve doğal süreçlerin planlama ve tasarım çalışmalarına dahil edilmesi
gerekir. Ancak çalışma sonuçlarının doğanın dinamik sürecine bağlı olarak zaman içinde ortaya çıkacağı dikkate alınmalıdır.
Özellikle kentlerde, doğal alanların varlığının az olması nedeni ile bu sürecin daha da yavaş işleyebileceği unutulmamalıdır. Bu
bağlamda kentsel alanlarda doğal özelliklerini yitirmemiş nadir alanlarda, doğa ile tasarım yaklaşımı gün geçtikçe önem 
kazanmaktadır. 

Kışlalıoğlu ve Berkes (1997)’e göre ekolojik ilkeler kısaca şöyle ifade edilebilir: Doğanın bütünlüğü ilkesi, doğanın sınırlılığı ilkesi,
doğanın özdenetimi ilkesi, doğanın çeşitliliği ilkesi, yok olmama ilkesi, bedelsiz yarar olmaz ilkesi, doğanın geri tepme ilkesi, “en
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uygun çözümü doğa bulmuştur” ilkesi, kültürel evrim ve geleneksel ekolojiye saygı ilkesi ve doğa ile birlikte gitme ilkesi olmak
üzere toplam on ilkeden oluşmaktadır. Tüm bu ilkeler doğanın sürekliliğinin sağlanması için, doğanın çeşitli öğeleri arasındaki
ilişkilerin bir bütünsellik içinde ele alınmasını öngörmektedir (Özcan, 2007). 

2.3. Sürdürülebilir Yağmur Suyu Yönetimi ve Yağmur Bahçeleri 
Yaşamın vazgeçilmez bir unsuru olan su, sınırlı ve stratejik doğal bir kaynaktır. Temiz su kaynakları yalnızca kurak iklim bölgeleri
için değil, diğer bölgeler için de giderek zor ulaşılan bir kaynak haline gelmiştir (Sivanappan 2006). 

Su olmazsa bahçelerimiz yeşil alanlarımız da olmaz. Su, en güzel ilk bahçe örneklerinin tasarlandığı Orta Doğu kültürünün 
öncelikli kaynaklarındandır. Kavrulmuş çöl topraklarına hayat getiren sulama kanallarının tasarlandığı Cennet Bahçesi ve İncil’deki
Eden Bahçesi kurak çevreyi suyla besleyerek yemyeşil hale getirildiği ilk örneklerdir (Şekil 1). 

İnsanoğlu tarih boyunca havuzlar, göletler, göller, akarsular ve çeşmeleri onlardan fayda sağlamak, çevresini güzelleştirmek,
yaban hayatını çekmek ve yakınlarında olmaktan memnuniyet duyduğu için vazgeçilmez peyzaj unsuru olarak kullanmıştır
(Dunnett and Clayden, 2007). Ama bugün insanoğlu su kullanımı konusunda çok farklı bir noktaya ulaşmış, suyun sınırsız bir
kaynak olmadığının farkına varılmıştır (Şekil 2). 

Geçmişte kullanılan pek çok geleneksel yöntemler gibi modern çağda da yağmur suyu yönetiminde oldukça güzel uygulamalar
kentsel yaşamı daha konforlu ve yaşanır hale getirmeye devam etmektedir (Şekil 3). 
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Gelecekte ise yaşanacak en önemli sorunlardan biri, kullanılabilir su kaynaklarının azalması ve buna bağlı gelişecek olan su
kıtlığıdır. Su kaynakları yönetiminde başlıca hedef, yaşam için zorunlu bir doğal kaynak olan suyun verimli ve ekonomik 
kullanılması, suya yönelik tehditlerin saptanıp önlenmesi, su ve suya bağlı ekosistemlerin korunması ve bu bağlamda
sürdürülebilir su kaynakları yönetiminin sağlanmasıdır (Aküzüm ve ark., 2010). Buradan hareketle, yağış suları doğal su
döngüsünün önemli bir bileşeni olarak, sürdürülebilir su kaynakları yönetimi bakımından önem taşımaktadır. Yağış suyu ise;
yağmur ve karların erimesi sonucu oluşan serbest suyun, arazi yüzeylerinden ve su geçirmez yüzeylerden akışıdır (Levi, 2007).
Yağış suyunun verimli bir şekilde yönetiminin sağlanması ve yeni çözümler üretilmesi, bununla birlikte ekonomik ve ekolojik
boyutta fayda sağlanması peyzaj mimarlığı meslek disiplini açısından irdelenmesi gereken bir konudur. 

Dünyada kentsel peyzaj planlarının önemli bileşenlerinden sayılabilecek yağmur suyu yönetim planları kapsamında geliştirilen
kentsel peyzaj tasarımlarında, kentsel yeşil alan sisteminin bileşenleri olarak su hasadı, su çayırları, su tutma bahçeleri ve yağmur
bahçeleri olarak isimlendirilen tasarımlar özel uygulama alanları bulunmaktadır (Anonim 1, 2014, Benliay ve Altuntaş 2010).

Yağış suyu geçirimsiz bir yüzeye düştüğünde, yer altına inemez, kanala ya da yakındaki bir çaya giremez. Bu da o yüzeydeki
toprağın normalden daha hızlı bir şekilde aşınmasına sebep olur. Daha sonra yer çekimi, bu suyun sedimentlerle birlikte pestisit,
gübre ve diğer kirlilikleri bünyesine katarak yol boyunca artan bir şekilde en yakın sele ya da başka bir suyoluna doğru akışına
sebep olur. Yağmur bahçeleri yağış suyu fazlasını durduran, yavaşlatan ya da absorbe edip içerdiği kirliliklerin çoğunu tutan
bitkilerden oluşur (Seymour 2012, Anonim 1,2014). Binanın çatısından inen yağış suları, şehrin drenaj sistemine karışmak
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yerine bu tarz uygulamalar ile süzülmesi sağlanarak yer altı suyuna katkıda bulunur (Şekil 4) (Cook 2012). 

Yağmur bahçesinin sürdürülebilir yağmur suyu yönetimi kapsamında kentler için birçok yararları bulunmaktadır. Bu yararlar;

➢ Atık su kanalına gidecek olan yüzey akışı toplayarak miktarının azalmak, sel kontrolü sağlamak (Jaber et al., 2012), 

➢ Yüzey akışın hızının düşmesini sağlamak (Jaber et al., 2012), 

➢ Yeraltı suyunu beslemek (Doğangönül ve Doğangönül, 2008), 

➢ Evapotranspirasyonu (terleme+buharlaşma) artırmak, (Department of Environmental 
Protection Bureau of Watershed Management, 2006), 

➢Uygulandıkları alanlarda karşılaşılan drenaj problemlerine çözüm üretmek (Doğangönül ve Doğangönül, 2008), 

➢ Yüzey suyunun sıcaklığını düşürmek (Anonim 1, 2014), 

➢ Yüzey akışı, kirletici yabancı maddelerden (yağ, ağır metal vb.) temizlemek ve böylelikle su kalitesini artırmak, (Alıcı sulara
ulaşan kirliliğin %30 civarında azaltılması söz konusudur) (Demir, 2012),  

➢ Akış suyu üzerindeki sedimentlerin %80’ine kadarını, nitrojen ve kimyasalların da %90’ına kadarının elenerek, toprağa
geçmesini önlemek (Anonim 1, 2014), 

➢ Kentler için güzel görünümler oluşturarak estetik katkıda bulunmak (Doğangönül ve Doğangönül, 2008) 

➢Biyolojik aktiviteyi artırarak kuşlar, kelebekler gibi birçok hayvana doğal yaşam ortamı sağlayarak kentsel ekolojinin korunması
yönünden önemli katkılar vermektir (Anonim 1, 2014). 

2.4. Dünya’da Yağmur Bahçesi Uygulamaları 
Yağış sonrası yüzey akış miktarının azaltılması, yeraltı suyu besleniminin iyileştirilmesi ve noktasal kaynaklı olmayan kirleticilerin
alıcı sulara ulaşmadan tutulması amacıyla kullanılan yağmur bahçeleri; konut sahipleri, belediyeler ve diğer kamusal alanlar
için son derece basit ve maliyet etkin bir yağmur suyu yönetimi aracıdır (Jaber et al., 2012. Müftüoğlu ve Perçin, 2015). 

Kent içinde ve eğitim kurumlarında yağış suyu yönetimi modelleri yakın zamanda birkaç ülkede uygulanmış, bu uygulamalardan
ise oldukça tatmin edici sonuçlar alınmıştır. Amerika Birleşik Devletleri’nde ve Avustralya’da birçok eyalette bu tarz uygulamaların
örnekleri bulunmakta olup, ülkemizde ise geleneksel örneklerini sıkça gördüğümüz yağmur bahçelerinin kentlerde yeterince
uygulanmadığını söylemek mümkündür. Amerika’nın Portland kenti yağmur suyu yönetiminde oldukça ileri seviyede 
uygulamalara sahiptir. Portlant State Üniversitesi Setephen Epler Hall Projesi 2004 yılında 2004 En İyi Yeşil Bina ve 2004 En İyi
Öğrenci Evi olmak üzere iki ödül almakla kalmamış, 2005 yılında, 2005 En İyi Yağmur Suyu Yönetimi ve 2006 da ise ASLA’nın
Merit Ödülünü almıştır (Şekil 5). 
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Kamusal bir alan olarak ilk defa bir yağmur bahçesi Portland’da Mount Tabor Orta Okulu’nda tasarımcı Kevin Robert Perry
tarafından yapılmıştır. ASLA’nın 2007 Onur ödülünü alan proje Portland eyaletinin yağmur bahçesi konsepti ile tanınmasını
sağlamıştır (Şekil 6,7,8,9,10,11) (Anonim 1,2014, Chen 2012). 
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İngilizce adı Bioswales olan bu tür yağmur bahçeleri bitkilendirilmiş, malçlı, ya da çakıllı kanallarla hareket halindeki taşkın suyunu
bir yerden başka bir yer taşıyarak zararlı etkisinin azaltılmasını sağlamaktadır. Bu yağmur bahçeleri, bitkiler sayesinde suyun akışının
yavaşlamasını, toprağa yavaş bir şekilde sızmasını sağlar ve yollar, otoparklar ve sokaklar boyunca doğrusal olarak devam eder (Şekil
12,13). (G3 Partnership, 2016). 
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“Aqua Garden” da “Ecologic Studio”’nun (Claudia Pasquero ve Marco Poletto), iki genç tasarımcıyla birlikte bu yıl oluşturdukları
ve ilk kez “Milan Mobilya Fuarı”’nda tanıttıkları, oldukça ilgin bir sistem sergilenmiştir (Şekil 14). Sistem yapı malzemesinden
daha ziyade, biçimsel olarak yenilikçi bir yaklaşıma sahiptir. Yeni tasarımla, yağmur suyunu depolamak ve tekrar kullanmak
için, yer altına gömülü depolardan farklı olarak, doğal bir manzara eşliğinde yapılan enstalasyonla sunulmaktadır. Yapay bahçe,
kollara ayrılan lif sisteminden oluşmaktadır. Bu lifler halindeki sistem, binaların oluklarında biriken fazla suyu, yerde bulunan
torbalarda toplamakta ya da direk olarak su arıtma sistemini içeren çiçek soğanlarına taşıyarak suyun kullanımına olanak 
tanımaktadır. Uygulamada, 230 metre karelik alanda 256 adet çiçek soğanı bulunabilmekte ve her biri, bulunduğu yere göre,
kendisine doğru uzanan borunun eğimine bağlı olarak farklı miktarlardaki su ile sulanabilmektedir (Sommariva, 2007). 
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3. SONUÇ VE ÖNERİLER 
Yeşil alanların giderek yerini betona bıraktığı ülkemiz kentlerinde kamusal alanlarda, okullarda üniversitelerde yağmur suyu
yönetimi konusunda uygulamaların artması peyzaj mimarlığı ve diğer tasarım disiplinleri ile birlikte yerel yönetimlerin üzerinde
durması gereken geç kalınmış zorunlu bir konudur. 

Bugün içilebilir suyun dünyada %0.5’e düşmesi ve akiferlerin kuruması önemli düzeyde yağmursuyu yönetimine yönelimi 
gerektirmektedir. Biyosferin hızla yıpranmakta olduğu gerçeği insanoğluna her yerde ekolojik restorasyon gerekliliğinin bir 
göstergesidir. Ekolojik bilgelikle ve ekolojik ilkelere göre kendi yaşamımızı ve içinde bulunduğumuz yaşam sürecini kendi kendine
sürdürebilecek dirençli sistemleri kurabilecek tasarımlar yapılması gerekmektedir. 
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Özet
Su hemen hemen bütün canlıların ana yaşam kaynaklarındandır. Bu birincil işlevinin yanı sıra; ulaşım, temizlik, enerji üretimi,
spor, estetik gibi insan yaşamının pek çok farklı alanında farklı işlevlerde kullanılmaktadır. Suyun kullanıldığı farklı alanlardan
bir tanesi de dış mekân tasarımıdır. Birden çok duyuya hitap etmesi, mekânı şekillendirmesi, insanların stresini alması bakımın-
dan su ögesinin tasarım elemanı olarak kullanılması geçmişten gelerek bugün de oldukça tercih edilen bir yöntemdir. Fiziksel
görüntüsü, doğal ve sembolik anlamıyla mekâna zenginlik katan su, hem işlevsel hem de estetik gereksinimleri sağlaması
bakımından tasarımcıların tercih etiği bir ögedir. Bunlara ek olarak son yıllarda ekoloji ve kültür bilinci taşıyan tasarımcılar, 
kullanıcılara kentsel alanlar yaratmak üzere doğal süreçlerle birlikte suyun estetik özelliklerini bir araya getirmeye ve bunu 
yaparken de yaptıkları tasarımların sürdürülebilir olmasına özen göstermektedirler.
Günümüzde erişilebilir ve kullanılabilir tatlı su oranı % 0,024 civarındadır ve gün geçtikçe su tüketimiyle birlikte sulardaki kirlilik
de artmaktadır. Su tüketimi ve transferinin yoğun biçimde yaşandığı; hidrolojik döngünün doğal düzenini değiştiren unsurlardan
biri insan faaliyetlerinin yoğunlaştığı kentlerdir. Mevcut durumda doğal dengeyi bozan kentlerin bu dengeyi koruma aracı olması
suyun kent bünyesinde sürdürülebilir yönetimi ile mümkündür.
Bu bağlamda, hem ekonomik, çevresel ve sosyal boyutta sürdürülebilir olması hem de estetik ve doğala en yakın görünümü
vermesinden dolayı biyolojik göletler su ögesinin tercih edileceği tasarımlarda ilk sırada yer almalıdır. 
Bu çalışmada suyun canlılar için önemi dünyamızdaki kullanılabilir tatlı su oranı ve bunun sonuçları, su ögesinin tasarımdaki
yeri, suyun tasarım elemanı olarak kullanılmasının nedenleri ve avantajları incelenmiştir. Bu incelemeler sonrasında tasarımda
su ögesi kullanılacağı durumlarda biyolojik göletlerin tercih edilmesi gerekliliği vurgulanmıştır. Buna ek olarak su ögesi olarak
biyolojik gölet tercih edildiğinde bu göletlerin sürdürülebilirlik bakımından avantajları irdelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Tasarım aracı, Su ögesi, Sürdürülebilirlik, Yeşil alan, Biyolojik gölet

WATER AND BIOLOGICAL DESIGNS IN SUSTAINABLE AREA
Abstract
Water is the main source of life for almost all living creatures. In addition to this primary function; water used in many different
areas in many different functions such as transportation, cleaning, energy production, sports and aesthetics. One of the
different areas where water is used is landscape design. Using water as a design element in terms of addressing multiple
senses, shaping the space and decreasing the stress level of people is a preferred method from past to today. Water, which
enriches the space with its physical appearance, natural and symbolic meaning, is an element preferred by designers in terms
of providing both functional and aesthetic requirements. In addition, in recent years, ecology and culture-conscious designers
have taken care to bring together the natural processes and the aesthetic features of water to create urban spaces for the
users. Nowadays, the proportion of accessible and usable fresh water is around 0.024%, and water consumption increases
day by day. One of the factors that change the natural order of the hydrological cycle is the concentration of human activities
in cities. The only way to find the balance is with sustainable management of water within the city. In this context, biological
ponds should be the first water element to be considered in designs where water element will be preferred because it is 
sustainable in economic, environmental and social dimensions and gives the most aesthetic and natural appearance. 
In this paper, the importance of the water, the proportion of usable fresh water in the world and its results, the place of water
element in design, the reason and advantages of using water as a design tool are examined. After these investigations, it is
emphasized that biological ponds should be preferred in cases where water element will be used in the design. In addition,
when biological pond is preferred as a water element, its advantages in terms of sustainability is also examined.

Keywords: Design tool, Water element, Sustainability, Green Area, Biological pond
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1. SU NEDİR? VE SUYUN ÖNEMİ
Su nedir sorusuna öncelikle canlılar için hayati öneme sahip olan bir sıvı cevabı verilebilir. Suyun en genel tanımı olarak iki
hidrojen bir oksijen atomundan oluşan renksiz, tatsız ve kokusuz sıvı bileşik tanımı yapılabilir. Su, yaşam ortamının oluşmasında
temel ögelerden biri olduğu gibi aynı zamanda kendisi de bir yaşam ortamıdır ve en küçük canlıdan, en büyüğüne kadar tüm
canlıların biyolojik yaşamlarını ve faaliyetlerini sağlayan bir sıvıdır. Suyun insan vücudu için de önemi yadsınamaz. Vücudumuz-
daki dolaşımı sağlayan asıl vasıtadır ve suyun akışı bizim yaşamamızı sağlar ve bir insanın vücudundaki suyun yarısını kaybetmesi,
hayatını devam ettirememesi anlamına gelir. Bu nedenle su için yapılabilecek en güzel tanımlardan bir tanesi “yaşam gücüdür”.
Su, insan yaşamında sadece biyolojik ve fiziksel olarak bir ihtiyaç olmaktan ziyade psikolojik açıdan da bir gereksinimdir. Bu 
nedenle su olmadan kent yapısını düşünmek mümkün değildir. Dolayısıyla insan ve doğa için yaşamsal önemde olan su, tarih
boyunca insan ve doğa arasındaki ilişkinin temel belirleyenlerinden birisi olmuştur. Öyle ki bilinen ilk yerleşim yerleri su 
kaynaklarının yanına kurulmuş, tarihin bilinen ilk çevre uygulamaları olan bahçelerin hemen hepsinde değişik boyutlarda su
ögesi kullanılmıştır. Su tarih boyunca kullanıldığı gibi günümüzde de önemli bir tasarım elemanı olarak parklarda, bahçelerde,
rekreasyon alanlarında ve kent meydanlarında kullanılmaktadır.

2. TASARIM ÖGESİ OLARAK SU
Birden çok duyuya (görsel, işitsel, dokunsal vb.) hitap etmesi bakımından tasarımı zenginleştiren unsurların başında gelen
suyun tasarım ögesi olarak kullanılmasının tarihi çok eskilere dayanmaktadır. Fiziksel görüntüsü, doğal ve sembolik anlamıyla
mekâna zenginlik katan su, hem işlevsel hem de estetik gereksinimleri sağlaması bakımından tasarımcıların tercih etiği bir
ögedir.

Tasarımcıların mekânda su ögesini kullanmalarının pek çok nedeni vardır. Bunların başında da suyun mekânı şekillendirme
özelliğinin bulunması gelir. Su kullanım şekline göre sınırlayıcı, belirleyici, yönlendirici, odaklayıcı, süreklilik sağlayıcı, anlam
taşıyıcı, birleştirici ya da ayrıcı roller üstlenebilmektedir. (Düzenli vd., 2019) Sınırlayıcı olarak su sıkça tercih edilen bir ögedir.
Bunun başlıca nedeni ise kişilerin suyun içinden geçmek yerine çevresinden yürümek zorunda olmalarıdır. Buna ek olarak trafik
gürültüsünün yüksek seviyelerde olduğu kentsel mekânlarda hareketli bir su kullanmak gürültüyü engellemesi ve huzurlu bir
ortam yaratarak trafik gürültüsünü sınırlamaktadır. Yönlendirici olarak ise su genellikle çizgisel su kanalları veya dikdörtgen
havuzlar ile karşımıza çıkar. Bu kullanımı sayesinde su insanları vurgulanmak istenen noktaya yönlendirir. Suyun en eski kullanım
alanlarından biri ise anlam taşıyıcı etkisidir. Pek çok kültürde su kutsal değerlerle ilişkilendirilerek temizlenmenin ve arınmanın
birer parçası olarak sembolize edilmiştir. (Symmes, 1998) Odaklayıcı olarak su ise karşımıza daha çok kentsel mekânın düğüm
noktasına veya bir meydanın ortasına konulan su ögesi ile karşımıza çıkar. Bu tür su ögelerini insanlar toplanma ve bekleme
alanı olarak kullandıkları gibi bu tür su yapıları mekâna da değer katar. Su öğesi mekândaki aktiviteleri ayırıcı bir özelliğe de
sahip olabilmektedir. Bunun yanı sıra tasarımına bağlı olarak aktiviteleri birbirine bağlayıcı bir görev de üstlenebilir. Mekânda
su ögesinin bir sirkülasyonu takip etmesi ise mekânda süreklilik hissi uyandırır ve tasarımda süreklilik sağlanmasına katkıda
bulunur. 

Mekânı şekillendirme özelliğinin yanı sıra mekândaki su öğesi, estetik cazibe veya rekreasyonel aktiviteler için bir araç olabilir.
Su hareketleri çeşitlilik ve devamlılıklarından dolayı insanlar için çekicidir. 1960’lardan beri yapılan algısal çalışmalarda (Zube
vd., 1983) suyun, çevresel algıda güçlü bir etkiye sahip olduğu ortaya konmuştur. Araştırmacılar, su içeren mekânlarla 
içermeyenleri karşılaştırmıştır. Bu gözlemleri suyun yararlı psikolojik ve fizyolojik etkileri olduğunu göstermiştir. (Düzenli vd.,
2019) Bu da tasarımcıların projelerinde suyu tercih etmelerinin bir başka nedenidir. Tasarım yönünden baktığımızda özellikle
ekoloji olgusu üzerine giden tasarımcılar, insanlara kentsel alanlar yaratmak üzere suyun estetik özelliklerini ve doğallığını bir
arada kullanırlar. Kamusal alanlar olan park ve meydanlarda bulunan su elemanları, kent peyzajında suyun rolünü ortaya 
koyarak, insanların suyun özelliklerini farklı duyular ile deneyimlemesine olanak sağlarlar.

Dünya üzerindeki örneklere baktığımızda, suyun bulunduğu mekânda bir odak noktası yarattığını ve baskın bir karaktere sahip
olduğunu görebiliriz. Havuz ve gölet gibi durgun su alanları bulunduran tasarımlar, çevresindeki doğal ve mimari oluşumları ve
gökyüzünü yansıtarak ayna gibi davranır bu sayede mekânı genişletir ve ziyaretçiler için seyir noktası oluşturur. Buna ek olarak
kişiye bir yandan da rahatlık ve sakinlik hissi verir. (Akkan, 1994) Ayrıca durgun su yüzeyleri, modern mimaride, ışığı yansıtarak,
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aydınlatıcı bir öğe olarak da kullanılmaktadır.

Özetlenecek olursa; su fiziksel ve psikolojik açıdan en önemli tasarım elemanlardan bir tanesidir. Bulunduğu çevreyi tasarlar ve
geliştirir buna ek olarak insanları rahatlatır ve stresten uzaklaştırır ve ışığı yansıtarak bulunduğu ortamı aydınlatır. 

3. SU ÖGESİ OLARAK BİYOLOJİK GÖLET
Geçmişten günümüze yeşil alanlarda, rekreasyon alanlarında, parklarda ve bahçelerde su ögesi kullanımı oldukça tercih edilen
bir yöntemdir. Ekolojik tahribatın gün geçtikçe fazlalaştığı günümüz dünyasında her türlü yaşayan varlık için yaşam üzerindeki
baskı her gün daha da artmaktadır. Ekosistemin ortak parçası olan her unsurun birbirine bağımlı olduğu durumda bir unsura
gelecek zarar diğerlerini de etkileyecektir. Bu sebeple ekolojik denge ve çevresel sürdürülebilirlik kavramları ve bunlara bağlı
olarak doğayla iç içe tasarımlar daha da önem kazanmaktadır. Bu bağlamda çevresel sürdürülebilirlik yeryüzünde yaşamın
temelini oluşturan doğal çevrenin uzun vadede korunması ve sağlanan hizmetlerin devamlılığının sağlanması meselelerine
odaklanmaktadır. Bu nedenle çevre tasarımında kullanılacak olan su ögesinde biyolojik göletlerin tercih edilmesi hem ekolojik
dengeyi korumak hem sürdürülebilirlik açısından en akıllıca ve en yenilikçi yöntem olacaktır.

Biyolojik göletler, klor veya başka herhangi bir kimyasal malzeme kullanılmadan, suyun ortamda bulunan bakteriler yoluyla
temizlenmesi sistemine dayalı ekolojik yapılardır. Suyun temizliği, yosun konsantrasyonunun mikroorganizmalar yolu ile 
azaltılması ve sudaki fosforun dengelenmesi prensibi ile sağlanmaktadır. Yeşil alanlarda kullanılacak olan su ögelerinde biyolojik
göletlerin tercih edilmesinin en büyük avantajı dört mevsim mevcut suyun kullanımıdır. Diğer sistemler gibi suyun boşaltılmasına
ve suyun değişimine gerek yoktur. Bu sayede de zaten doğada kısıtlı olan tatlı su boşa gitmemiş olacaktır. 

Sürdürülebilir kentler ve yeşil alanlar oluşturulması için bölgelerin coğrafi, kültürel, ekonomik ve çevresel boyutlarda ele almak
gerekmektedir. Belirtilen boyutlar karşılıklı bağımlılık çerçevesinde birbirini etkileyerek sürdürülebilir kenti ve yeşil alanları 
şekillendirmektedir. (Weinstein, 2010) Bu bağlamda ekonomik sürdürülebilirliğin sağlanması ancak topluma sunulan hizmetlerin
çevre koruma temelli olması, alınan mal ve hizmetlerin sürekli olması ve kaynak verimliliği ile materyal akışının doğal sınırlar
içerisinde olması ile mümkündür. (Yılmaz, 2019) Bu da su ögesi olarak ancak biyolojik göletin kullanımı ile mümkündür. Bunun
ilk sebebi biyolojik göletlerde kimyasal malzeme kullanılmaması ile diğer sistemlerle karşılaştırıldığında en düşük işletme
maliyetine sahip olmasıdır. Ayrıca biyolojik göletin yapısı itibariyle çevre koruma temelli olması ve sistemin yıllar geçtikçe 
eskimemesi, bozulmaması aksine bir süre sonra bulunduğu bölgede yıllardan beri var olan doğal bir gölet havası vermesidir. 

Sürdürülebilirlik kapsamında ele alınması gereken boyutlardan bir tanesi de sosyal boyuttur. Sosyal olarak sürdürülebilir bir
kent toplumun bütün katmanlarında yüksek yaşam kalitesini sağlayan; sosyal ve kültürel özellikleri farklı grupların kaynaşması
için ortam oluşturan kenttir. Bu bağlamda her türlü park ve su kullanımı insanların kaynaşması için ortam hazırlarken biyolojik
göletin farkı doğala en yakın çözümü sunmasıyla kimyasal madde kullanmayarak kişilerin doğadan uzaklaşmalarına engel 
olmasıdır.

Sürdürülebilir kent ve yeşil alanlar kapsamında çevre boyutu önem verilmesi gereken bir diğer konudur. Kaynak kullanımı kentte
çevresel sürdürülebilirliğin ilk boyutudur. Bu noktada kaynak kullanımından kasıt gelecek nesillere bırakılacak çevresel stokları
yani ormanlar, ekilebilir arazi, su ve havayı belirtmektedir. (Yılmaz, 2019) Kaynak kullanımından su kullanımı bakımından biyolojik
göletler diğer sistemlerin yanında yine en sürdürdürülebilir yöntem olarak öne çıkmaktadır. Çünkü biyolojik göletlerde su
yalnızca bir kez doldurulmakta ve sonrasında suyun değişimine gerek kalmamakla birlikte kimyasal da kullanılmadan temizliği
yapıldığı için yeraltı sularına karıştığında dahi kaynaklara bir zararı bulunmamaktadır. Bunlara ek olarak biyolojik göletlerin
temiz, saf ve doğal oluşu yani yüksek su kalitesi bulunması etraftaki kuş ve balık gibi canlılar için de bir kaynak niteliği taşımaktadır.
Biyolojik göletler çevresel sürdürülebilirlik kapsamında doğal yağmur suyu toplama alanları olarak da rol almaktadır. Aşırı
yağmur durumunda ise biyolojik göletler bünyelerinde tasarlanan taşma savakları ile de suyun tahliyesini yağmur suyu rögarına
yaparak olası taşkın durumlarından da bölgeyi korumaktadır. Ayrıca biyolojik gölette kimyasal bulunmamasından dolayı yağmur
suyu rögarına giden su yeraltı sularına karışarak çevresel kirliliğe neden olmamaktadır.
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Özetle biyolojik göletler çevresel, ekonomik ve sosyal boyutta diğer yöntemlere kıyasla uygulanabilecek en sürdürülebilir 
yapay su ögesidir.
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Özet
Gelişen dünya şartlarına paralel olarak artan nüfusun barınma ihtiyaçları ve doğal kaynakların bilinçsiz tüketimi çevre sorunlarına
zemin oluşturur. Doğaya verilen zararın etkisi küresel olarak görülmektedir. Bu bağlamda mevcut kaynakların kullanımdaki
baskı sürdürebilirlik kavramını öne çıkarır. Sürdürülebilirlik kavramının temelini ise insan ve doğa ilişkisinin yoğun olduğu kentler
oluşturur. Kimliğinde peyzaj yazan kentlerin planlamalarında estetik ve sürdürebilirlik kavramları belirleyici rol oynar. Son yıllarda
kamusal alanlarda artan yeşil alan miktarı, kentlere sürdürülebilirlik açısından katkı sağlamaktadır.
Yoğun ulaşım ağ yapısına sahip İstanbul ili kenti peyzaj planlamaları dikkat çekicidir. Ekolojik ve estetik peyzaj planlama çalışmaları
kentin kavşak ve yol yamaçlarına kadar indirgenmiştir. Bu çalışma kapsamında Anadolu yakası yol ve kavşakları hedef alınarak
literatür bilgileri, anket çalışmaları verileri ışığında farklı bakış açıları sağlayarak sürdürülebilir  peyzaj tasarımları için örnek üz-
erinden yeşil alanda değişimin değerlendirmesi yapılmıştır. Çalışmada ilk olarak yapımı 2017 yılında tamamlanan 
İstanbul ili Kavacık peyzaj proje uygulaması seçilmiş olup ekolojik peyzaj planlama ve sürdürülebilir gelişme açısından uygulama
aşaması değerlendirilmiştir. İkinci aşamada İstanbul ili Anadolu yakası yol ve kavşakları anket verilerine dayanılarak bakış açısı
oluşturulmuştur. Son olarak tasarımı tamamlanmış İstanbul ili Anadolu yakası Kartal ilçesi otoyol kenarı örneği üzerinden 
planlama, sürdürebilirlik kavramları ve bakım maliyet grafikleri ile çözüm önerileri geliştirilmiştir. Çalışmanın önemi ve amacı;
İstanbul ili Anadolu yakası otoyol kenarı yamaçlarında kent kimliği estetik kaygısı oluşturmadan sürdürülebilir ve bakım 
giderlerinin azalacağı peyzaj tasarım modeli oluşturmasıdır. Araştırmada izlenecek yöntem; gözlem, anket analizi ve 
değerlendirme safhalarından oluşmaktadır. 

Anahtar Kelimeler; Kent kimliği, Otoyol Peyzajı, Sürdürülebilirlik, Peyzaj Tasarımı, Bakım Maliyeti. 

PROPOSAL TO CREATE A SUSTAINABILITY AND COST APPROACH PERSPECTIVE TO CITIES WRITING 
LANDSCAPE IN THEIR IDENTITY 

Abstract
In parallel with the developing world conditions, the housing needs of the increasing population and the unconscious 
consumption of natural resources form the basis for the environmental problems. The impact of the damage to the nature is
seen globally..  In this context, the pressure in the use of available resources emphasizes the concept of the sustainability.
Cities, where the relationship of human and nature is intense, form the basis of the concept of sustainability. The concepts of
aesthetics and sustainability play a decisive role in the planing of cities whose landscape is written. In recent years, the increasing
amount of green space in public spaces contributes to cities in terms of sustainability.
Within the scope of this study, the evaluation of the change in the green area was carried out on the example for sustainable
landscape designs by providing different perspectives in the light of the literature information and survey studies by targeting
the Anatolian side roads and junctions. The planning of landscape of Istanbul city, which has a dense transportation network
structure, is remarkable. Ecological and aesthetic landscape planning studies have been reduced to the city's crossroads and
road slopes. 
In the study, firstly, İstanbul province Kavacık landscape project application of Istanbul province, that was completed in 2017,

05 - 06 Şubat 2020 İstanbul Kongre Merkezi 415

Meltem COŞANER TONYALI¹ 

Tmmob Peyzaj Mimarları Odası İstanbul Şubesi 12. Dönem Yönetim Kurulu Üyesi İ.B.B. İstanbul Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi 
Namık Kemal Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Peyzaj Mimarlığı Ana Bilim Dalı Doktora Öğrencisi 

İ.B.B. Anadolu Yakası Park Ve Bahçeler Müdürlüğü Kartal Bölge Şefi Kordonboyu Mahallesi, Ankara caddesi, No: 164, İBB Kartal Hizmet Binası, İstanbul,
Türkiye 

meltemcosaner@gmail.com / meltem.cosaner@ibb.gov.tr 

KİMLİĞİNDE PEYZAJ YAZAN KENTLERE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE
MALİYET YAKLAŞIMLI BAKIŞ AÇISI OLUŞTURMA ÖNERİSİ 

      

  iSTANBULTANBUL

     

  L YEŞiL ALANLAR ÇALI

     

  IŞTAYITAYI

     

  

     

  

     

  

k37-415-434:bu-kitap-25.3x19.6  18.06.2020  15:22  Page 1



was selected and the implementation phase has been evaluated in terms of ecological landscape planning and sustainable
development. In the  second stage, a viewpoint was created based on the Anotolian side roads and crossroads in İstanbul. 
Finally, planning, sustainability concepts and maintenance-cost graphics and solution suggestions have been developed from
the example of the highway edge of Istanbul Anatolian side Kartal  district. The importance and purpose of the study; It is a
landscape design model on the Anatolian side of Istanbul, on the slopes of the highway, without creating an aesthetic concern
along with the city identity, and a landscape design model in which maintenance costs will decrease. The method to be followed
in the research; consists of observation, survey analysis and evaluation stages. 

Keywords; Urban Identıty, Highway Landscape, Sustainability, Landscape Design, Maintenance Cost

1.GİRİŞ 
Doğanın bir parçası olan insan, gerek bireysel ve bağımsız olarak gerekse toplum içinde daima çevresi ile ilgi kurmuş, yaşadığı
mekân ve onu kuşatan çevreyi düzenleyerek ona fonksiyon vermiş ve onu güzelleştirmek istemiş; bu arzusu, günümüze kadar
hiç eksilmeden fakat gelişerek devam etmiştir (Pamay 1978 s.1).  Doğa ve insan olgusu birlikteliği çevre kullanımını oluşturur.
Doğaya uyum, rekreaktif ihtiyaçların karşılanması ya da doğal kaynakların kullanımı çevre sorunlarını da beraberinde getirir.
Çünkü artan nüfus veya bilinçsiz tüketim insan-doğa dengesinin bozulmasına sebep olur. Doğadan daima talepkâr olan insanlar
doğal kaynakların tükenebileceği endişesi ile yüzleşirler. Bu endişe yüzyılın en önemli gündemini oluşturup ‘Sürdürebilirlik’
kavramını, ne anlama geldiğini nasıl sağlanabileceğini ve ne gibi önlemler alınabileceğini düşündürür. Çevre sorunlarının en
ileri boyutlara ulaştığı son yıllarda, uluslararası düzeyde çevre bütünlüğü vurgulanır. Çünkü doğal çevreye verilen zararın etkisi
küresel olarak görülmektedir. Bu bağlamda mevcut kaynakların kullanımının önlenemez artışı sürdürebilirlik kavramını daha
da önemli hale getirir. Sürdürebilirlik kavramı ekonomik, çevresel ve toplumsal değişkenlerin planlanması ile yönetim sistemi
oluşturulmasıdır. Bu konuyla ilgi uluslararası çalışmalar yapılmış ve yapılmaktadır. Amaç olarak doğal kaynak kullanımı ve
sürdürebilirlik hedeflenmektedir.

Sürdürülebilir gelişmenin temelini sürdürülebilir kentler oluşturur. İnsan ve doğa ilişkisinin en belirgin durumunu kentlerde
görmek kaçınılmazdır. Gelişen dünya şartlarına paralel olarak artan nüfusun barınma ihtiyaçları ve doğa kaynakların bilinçsiz
tüketimi çevre sorunlarına zemin oluşturur. Therborn (2000)’de yapmış olduğu çalışmaya göre; günümüz kentlerini, kirlilik, 
karbondioksit salınımı, gürültü gibi birçok çevre probleminin başlıca kaynağı olarak kabul edilmektedir. Çözüm ise çoğumuzun
düşündüğü gibi kentten kırsala kaçmak veya göç değildir. Eğer doğanın geri kalan kısmını korumak ve gelişmekte olan ülkelerdeki
yaşam kalitesini iyileştirmek istiyorsak yeni bir anlayışa ve radikal bir değişikliğe ihtiyacı bulunmaktadır (Gül ve Polat 2009
s.283). Bu kavramlardan yola çıkılarak kentleri, doğanın bir işlevsel ve dinamik parçası olarak tanımlayabiliriz. 

Sürdürülebilir kent kavramının gündeme gelmesinden sonra, çevre duyarlı kentsel gelişmeyi sağlayabilmek için, kentsel 
mekânların ekolojik planlama anlayışıyla planlanması gerektiği ortaya çıkmıştır. Bu bağlamda, peyzaj tasarımlarında ekolojik
yaklaşımlar da giderek önem kazanmaya başlamıştır (Korkut ve ark. 2017 s.15).

Kentlerin yaşanabilir ve sürdürülebilir kalkınması şüphesiz kentlerdeki mevcut doğal ve beşeri kaynakların daha akılcı kullanımını
gerektirir. Bu ise kentin yerleştiği alanın coğrafi çevre değerlendirmesinin (kentsel ekoloji) doğru okunması ve üzerinde gelişen
insan etkinliklerinin çevresel duyarlılık esasına uygun kullanımlar geliştirmeleri ile mümkündür (Karadağ 2009 s.43). 

2. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KAVRAMI 
Türkçe literatürde genel kabul gören birebir karşılığı olmamakla birlikte, “sürekli [daimi, mütemadiyen, devamlı, kesintisiz]
olma kabiliyeti veya becerisi” şeklinde tercüme edebileceğimiz sürdürülebilirlik kavramı, Latince “sustain” sözcüğüne karşılık
gelmektedir. Bu kavramın İngilizce’ye geçişi de oldukça yakın zamanda olmuştur. Yolles & Fink’in (2014)’e Lutz Newton & 
Freyfogle (2005)’den alıntılayarak aktardığına göre; bu kavram ilk kez Oxford Dictionary’nin online versiyonu tarafından
1980’lerin ortalarında kullanılmıştır. Bahsi geçen sözlükte sürdürülebilirlik, “belli bir oranda veya düzeyde devam ettirilebilme”
şeklinde telâffuz edilmektedir ( Şen ve ark. 2018 s.5). 
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Bitik (2018 s1)’e göre; bir şeyin sürdürülebilir olması onun şu anki durumunu devam ettirebiliyor olması ya da kendini 
yenileyebiliyor olması anlamına gelir. Kelimenin bu anlamından yola çıkarak sürdürülebilirlik kavramı; gelecek nesillere ekolojik,
ekonomik ve sosyal koşulları devam ettirilebilir bir dünya bırakmak anlamında kullanılmaya başlanmıştır. Yani sürdürülebilirlik
bugünün ekonomik ve toplumsal ihtiyaçlarını gelecek kuşakların olanaklarını çalmadan ve doğaya zarar vermeden 
karşılayabilmek anlamına gelir. 

Karaman (2009, s.2)' a göre; sürdürülebilirlik, gelecek kuşakları kollayan uzun vadeli bir düşünce biçimidir. Aynı zamanda da
doğal kaynakların kısıtlı olmasına ve ekolojik işleyişine dikkat çekmektedir. Yeang (2012, s.4)’ de belirtildiği üzere, ekolojik
sürdürebilirlik doğada hiçbir şeyin değişmediği anlamına gelmez. Statik bir durum değildir, aksine türlerin birlikte evrim geçirdiği
dinamik bir süreçtir olduğu açıklar. 

Sürdürülebilir tasarımda, Tasarım ortamındaki bütün canlı organizmaların yaşamı korunarak, bölgesel koşullara uyum sağlanır
ve doğal olaylardan yararlanılır, mevcut peyzaja en az zarar verilir, dönüşümlü ve bölgesel malzemeler kullanılır, böylece sağlıklı
çevre oluşturulur. Bu yaklaşımla geliştirilen peyzaj tasarımı, sadece münferit bir peyzaj alanı için değil, fakat aynı zamanda daha
büyük çevresel sorunların çözümü için de yararlı olur (Seçkin ve ark. 2011 s. 11-12). 

Korkut ve ark. (2017, s.1) göre; temel hedef, kentsel ekosistemin bir parçası olabilecek, kendi kendine yetebilen sürdürülebilir
bir sistemin geliştirilmesidir.   

2.1.Sürdürülebilir Kentler
Keleş  (1998)’e göre; Kent, sürekli toplumsal gelişme içinde bulunan ve toplumun, yerleşme, barınma, gidiş geliş, çalışma, 
dinlenme, eğlenme gibi gereksinmelerinin karşılandığı, pek az kimsenin tarımsal uğraşlarda bulunduğu, köylere bakarak nüfus
yönünden daha yoğun olan ve küçük komşuluk birimlerinden oluşan yerleşme birimi olarak tanımlanmaktadır (Korkut ve ark.
2017 s.15). 

Toplumsal ilişkilerin her alanda yoğunluk ve çeşitlilik kazandığı kentsel çevrelerde, tasarım vurgulayacağı iletiler de genelde
toplumsaldır. Burada düşünceyi halkın katılımı ve toplumun gereksinimlerine olan duyarlılık biçimlendirir. Çünkü kullanıcı, kent
halkının tümüdür ve süreklidir (Altunkasa ve Uslu 2016 s.4). Bir kent sadece binalar ve insan hareketlerinden oluşmaz. Kentte
öyle koşullar yaratılmalıdır ki, kent yaşayan ve yaşatan bir mekâna sahip olabilsin (Yıldızcı 1991 s.26). 

“Sürdürülebilir şehir” terimi, ilk kez 1987 yılında Richard Register’ın “Ecocity Berkeley: Building Cities for a Healthy Future”
kitabında kullanılmıştır. 2000 yılında Rio’da gerçekleştirilen sürdürülebilir Kent Konferansı’nda sürdürülebilirlik kent ile 
ilişkilendirilmiştir. Kentsel alanın ve bölgesinin, toplumun arzu ettiği yaşam kalitesi düzeylerinde işlevlerini sürdürmeye devam
etmesi, ancak bunu yaparken de mevcut ve gelecek nesillerin seçeneklerini kısıtlamaması ve kentsel sınırlar içinde/dışında
olumsuz etkilere neden olmaması olarak tanımlanmıştır (Kocalar 2018 s.1687). 

İnsanlığın doğal kaynaklara daha fazla bağımlı hale gelmesiyle, doğal kaynakların korunması, biyolojik çeşitliliğin sürdürülmesi
ve kentsel işleyişin sağlıklı bir şekilde devam ettirilmesi giderek zorlaşmaktadır. Doğal kaynakların korunarak ve sürdürülebilir-
liğinin sağlanarak insan eylemlerinin organize edilmesini amaçlayan planlama disiplini, günümüzde, hızlı kentleşmenin dolaylı
ya da doğrudan baskılarından bu alanların korunmasına ve kentlerin kontrollü büyümesinin sağlanabilmesine yönelik türlü 
çabalar içerisine girmiştir (Eşbah ve ark. 2013 s.67).

Sürdürülebilir kent kavramı; insanların barış ve huzur içinde yaşadığı, kimliği olan gelecek nesillerin ihtiyaçlarının dikkate alınarak
doğal kaynakların ekolojik süreçlerin devamlılığı temelinde uyum içinde kullanıldığı, yaratıcı enerji kaynakları, mimari ve kentsel
tasarım ile çevresel açıdan yaşanabilir mekanları ifade eder (Çetinkaya ve Uzun 2014). 

Çahantimur (2008)’a göre kentsel yaşam sürdürülebilirliği bir süreç olduğundan; Sosyal ve kültürel faktörlerin fiziksel faktörler
ile birlikte ele alınırken ekonomik faktörlerin de tamamen ihmal edilmediği “tasarım odaklı ve normatif” senaryolar kısa, orta
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ve uzun vadeli olarak devreye konulmalıdır ( Fidan 2016 s.55).

Ertürk (1996)’a göre bu amaçlar bağlamında sürdürülebilir kent; insan gereksinimlerine günümüz kentlerinden daha iyi yanıt
veren ve kent sistemlerinin gelecek kuşakların gereksinimlerinin karşılanmasını engellemeyecek bir biçimde geliştirilmesini
sağlayan kent olarak tanımlanabilir (Erturk ve Berkun 2018 s.198).

Hart (1999), sürdürülebilirlik kavramını klasik düşünceden farklı bir biçimde; toplum, çevre ve ekonominin kesişim noktası
olarak değil, bu üç unsurun birbiri içinde yer almasıyla oluşan sistem olarak tanımlamıştır.(Çınar 2017 s.4)

Sürdürülebilir kent kavramının gündeme gelmesinden sonra,  çevre duyarlı kentsel gelişmeyi sağlayabilmek için, kentsel mekân-
ların ekolojik planlama anlayışıyla planlanması gerektiği ortaya çıkmıştır. Bu bağlamda, peyzaj tasarımlarında ekolojik yaklaşımlar
da giderek önem kazanmaya başlamıştır (Korkut ve ark. 2017 s.15).

Bayram (2001)’ e göre sürdürülebilir kentleşme ile ilgili yapılan tanımlamaların bir sentezi yapıldığında üç unsur ön plana 
çıkarmaktadır. Bunlar şu şekildedir: Birincisi, kentlerde yaşayan insanların, kent ile olan ilişkilerinde, kentin ortak alanlarının
kullanımında ve kamu hizmetlerinin alımında yaşam kalitelerinin arttırılması sorununun aşılmasıdır. İkincisi, kentin bir yerleşim
birimi olarak kendi varlığını devam ettirebilme yetisinin güçlendirilmesidir. Son olarak da, kentin çevre değerlerini taşıma 
kapasitelerinin üzerinde kullanımı ile kaynakların dönüştürülmelerinde var olan üretim ve tüketim kalıplarının temelinde 
sorgulanması gereğidir (Karakuzu 2015 s.399). 

2.1.1. Sürdürebilir Kentler Çerçevesinde Planlama Anlayışı 
Son yıllarda hızla artan dünya nüfusu ve çeşitlenen ihtiyaçlar, kaynaklar üzerinde büyük bir baskı oluşturmaktadır. Bu baskının
etkisiyle alınan yanlış plan kararları, doğal çevrenin tahrip olmasına ve afet riskinin artmasına neden olmaktadır. Doğal 
kaynakların verimli kullanılması ve ekolojik dengenin korunması sürdürülebilir bir planlama anlayışı ile mümkündür 
(Çınar 2017 s.1). 

Bununla birlikte, kentlerin yaşanabilir ve sürdürülebilir kalkınması şüphesiz kentlerdeki mevcut doğal ve beşeri kaynakların
daha akılcı kullanımını gerektirir. Bu ise kentin yerleştiği alanın coğrafi çevre değerlendirmesinin (kentsel ekoloji) doku okunması
ve üzerinde gelişen insan etkinliklerinin çevresel duyarlılık esasına uygun kullanımlar geliştirmeleri ile mümkündür (Karadağ
2009 s.43). Sürdürülebilir kentsel gelişme, kentin bir yaşam, fırsat ve refah merkezi olmasına bağlıdır. Mekânın en verimli
biçimde kullanılmasını sağlayan ve gelişmeye ayrılabilecek ilave kent arazisi miktarını azaltan çözümlere gereksinme vardır
(Gerçek 2005 s.3).
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Şekil 1.2. Sürdürebilirlik kavramını oluşturan unsurlar (Hart,1999 göre Çınar  2017 s.4)

      

 iSTANBULTANBUL SENiN

     

 

     

 

     

 

k37-415-434:bu-kitap-25.3x19.6  18.06.2020  15:22  Page 4



Sürdürülebilir kentsel planlamada, dengeli bir gelişime erişebilmek için; şehirlerde ekonomik refahı ve istihdamı güçlendirmek,
kentsel çevreyi korumak ve geliştirmek, mekanın ve doğal kaynakların tüketimini en aza indirmek, kentsel akışları etkin biçimde
yönetmek, kentsel nüfusun sağlığını korumak, kaynaklara ve hizmetlere eşit erişimi sağlamak, kültürel ve sosyal çeşitliliği
sürdürmek , sosyal katılımı ve kentsel yenilenmeyi teşvik etmek, kent yönetimine ve yerel kapasite artırımına katkı yapmak
gibi temel amaçların yerine getirilmesi gerekir (Saadet ve ark. 2010 s.3). 

3. EKOLOJİK PLANLAMA 
Ekolojik planlama entegre bir planlama sistemidir. Bu sistemde; tek bir kullanımın lokal bir alanda yaptığı etkiler değil, daha
büyük ölçeklerde kullanım gruplarının hedef alandaki etkileri incelenerek, alan kullanım kararları alınır. Ekolojik planlama 
sisteminde doğal, yapay, sosyal tüm kaynaklar gözetilir. Yenilenebilir kaynakların rejenerasyon potansiyeline göre, 
yenilenemeyen kaynaklar için ise ikame prensibine göre kullanımlar getirilir. 

İlk prensip, potansiyel kaynakların envanterlerinin doğru tespit edilmesidir. Böylelikle sahip olunan doğal servetler tümüyle
ortaya çıkarılarak, uygun kullanım tespiti yapılabilir. İkinci etap ise kullanıcıların veya getirilmek istenen kullanımın yapısının
irdelenmesidir. Sosyal, ekonomik, psikolojik ve ekolojik tüm beklentiler analiz edilerek, uygun alan kullanım kararları alınır. Bu
şekilde hazırlanan ekolojik planlamaların sonucunda, hedef alanlara uygun kullanımlar getirilirken, doğal çevre korunarak uygun
görülen kullanımlardan maksimum verim elde edilir. Bu sadece ekonomi ve ekoloji arasında kurulan bir ilişki değildir. Bu dengeler
sağlanırken kullanıcıların psikolojik yapıları da pozitif yönde etkilenir. Çünkü tüm aktiviteler uygun yerlerde gerçekleştirilmekte,
doğal yapı korunmakta ve arzu edilen sosyo-ekonomik düzeye doğru ilerlenmektedir (Atıl ve ark.2005 s.222-223) 

4. BEYKOZ İLÇESİ KAVACIK KAVŞAĞI UYGULAMA ÖRNEĞİ 
Kavacık Kavşağı, İstanbul ili Beykoz ilçesi bulunmaktadır (Şekil 5.1). İstanbul ilinde Avrupa ve Asya yakasını birbirine bağlayan
köprünün Anadolu yakasına geçişinde otoyol  trafik aksı üzerinde bulunmaktadır. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Bağlantısı 
güzergahından Ümraniye yönü otoyolu ya da Şekil 5.2. görüleceği üzere, Beykoz’dan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönü 
geçişindeki yol katılımı sağlar. Haftanın her günü ve her saatinde kullanıcı yoğunluğuna sahip olan kavşak, konumu itibariyle
estetik ve fonksiyonel olarak kentin odak noktasın da yer almaktadır. Proje alanının çevresi yakınında üniversite ve konut alanları
yer almaktadır. Bu bağlamda da değerlendirildiğinde yoğun kullanım potansiyeline sahiptir. 
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Şekil 4.1. İstanbul ili Beykoz İlçesi Konumu (Url4, 2019)
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4.2. Proje Hedefi 
Proje, 3.112,95m2’lik alanı kapsamaktadır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde Peyzaj Mimarı
tarafından 2016 yılında çizilen projenin uygulaması da 2017 içinde yapılmıştır.

• Projede alanının konumu ve kullanıcı potansiyeli göz önünde bulundurularak, Kavacık Kavşağında yapılan uygulamada ibreli,
yapraklı türdeki ağaçlar, renk ve tekstur farkı ile öne çıkan çalı ve mevsimlik çiçek kullanılmıştır.

• Trafik akışında projenin anlaşılabilir olması için birbirini takip eden çizgisel ve açılı desenler oluşturulmuştur. Bu sayede desen
ve alan yapısı uyumu da yakalanmıştır. 

4.3. Proje Gerekliliği 
• Bitki yapısı ve toprak kalitesi incelendiğinde, proje alanı ekolojik yönden kentte katkı sunmamaktadır. 

• Alanın topografik yapısı gözlemlendiğinde; araç yolu kenarında ve yüksek eğimde bulunması, toprak kayması sebebiyle risk
oluşturmaktadır.

• Proje alanı, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü güzergahında araç trafiğinin yoğun olduğu bölgede, kullanıcıların görsel kalite bek-
lentilerini karşılayamamaktadır.
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Şekil 4.2. İstanbul ili Beykoz İlçesi, Proje Alanı Konumu (Url2, 2019)
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4.4. Proje Uygulaması
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Şekil 4.3. Proje Alanı Çalışma Öncesi Hali-1 (Url3, 2014)

Şekil 4.4. Proje Alanı Çalışma Öncesi Hali-2 (Url3, 2014)

Şekil 4.5. Proje Alanı Tesviye Çalışmaları (Anonim, 2016).

Şekil 4.6. Proje Alanı Toprak Teraslama Çalışmaları (Anonim, 2017).
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Alan, iş makinası marifeti ile sıyrılmış ve doğal halindeki tesviye eğrisi yapısı bozulmamıştır. Çalışma alanında, mevcut eğim iki
teras şeklinde oluşturularak toprak kaymasının önüne geçilmiştir. Bitki örtüsünde bulunan işgalci türler ve kuru çalılar alandan
uzaklaştırılmıştır. Duvar kenarında bulunan ‘Cupressocyparis leylandii’ türleri sağlıklı olduğu için alanda korunmuştur.
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Şekil 4.7. Proje Alanı Alt yapı çalışması (Anonim, 2017).

Şekil 4.8. Proje Alanı Toprak Serimi (Anonim, 2017).

Şekil 4.9. Proje Deseni Aplikasyonu (Anonim, 2017).
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Proje’ de yer alan Üniversite sınırı olan kısımda korunan ‘Cupressocyparis leylandii’ türünün devamında aynı tür bitkiden 160
adet (350-400) dikimi yapılmıştır. Bu dikim ile ekolojik planlama kriterine uygun olarak rüzgar perdesi oluşturulmuştur. Yine
alanın ekolojik olarak güneşlenme ve bakı değerlendirilerek renk etkisi ile dikkat çekici herdemyeşil yapraklı 25-30 çaplı 40 adet
Liquidambar orientalis dikimi yapılmıştır. 

Topografik yapı göz önüne alınarak toprak tutucu olma özelliği ile yöreye uygun çalı dikimleri yapılmıştır. Loropetalum chinense
‘rubrum’, Euonymus microphyllus ‘pulchellus’, Euonymus japonicus microphyllus ‘variegata’, Carex oshimensis 'evergold' çalıları
kent estetiğine katkı sağlamak üzere bir desen üzerinden dikimi yapılmıştır (Şekil 4.10.).

3217.00m²’lik alanda rulo çim serimi ile kente ulaşım ağ yapılanmasında yeşil alan kazandırılmıştır. Mevsimlik için ayrılan
alandaki dikimler ile alan renklendirilerek 2017 yılında peyzaj uygulaması tamamlanmıştır (Şekil 4.11.). 2017 yılında uygulaması
tamamlanan proje alanı ekolojik olarak sürdürebilirliği halen devam etmektedir. Kent’ e estetik katkı sağlamaktadır. 

5. ANADOLU YAKASI OTOYOL KENARLARI GÖRSEL PEYZAJI
Günümüzde dünya nüfusunun önemli bir kısmı kentsel alanlarda yaşamaktadır. Kentsel çevre tasarlanırken hedef, kentin
içindeki insanların yaşam kalitesini yükseltmektir. Sağlıklı bir kent dokusunda ulaşım ağ yapısı içinde çözümlenen kavşak, ana
arter yamaçlarının ekolojik ve estetik planlama yaklaşımları, sürdürebilir gelişim anlayışı ile tasarımı kentin peyzaj kalitesini
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Şekil 4.10. Proje Alanı Güncel Hali (Anonim, 2019).

Şekil 4.11. Proje Alanı Güncel Genel Durumu (Anonim, 2019)
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artırır. Son zamanlarda yol ve kavşaklarda yeşil alan artışı dikkat çekmektedir.

Kent kullanıcıların görsel tercihleri birçok değişkene sahiptir. Öyle ki bir alanın ya da kavşağın, yolun kullanıcıların sosyal ve
kültürel yapısı bu tercihlerin şekillenmesini sağlayan en önemli etkenlerdendir. 21. yy.’da dünyanın metropol kentlerinden biri
olan İstanbul ilinde ve yerleşik nüfusun daha çok bulunduğu Anadolu Yakası bölgesinde estetik değerleri temel alarak peyzaj
yönetime katkıda bulunan görsel kalite değerlendirmesi bu bağlamda gereklidir. Araştırmanın kavşak ve yol şevlerinde yapılmış
olması gündelik hayattaki görsel peyzaj kalitesi bakışının ortaya konması ve belirlenmesi bakımından da önemlidir. Bu araştır-
mada amaç, uzman ve kullanıcı grubunun seçilen alanlar üzerinden tercihlerini belirleyerek, alanların görsel yönden kalitesini
ortaya koymaktır. 

Araştırma alanı; İstanbul İli Anadolu yakası bölgesindedir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bakım ve sorumluluğunda bulunan
Beykoz, Çekmeköy, Kartal, Maltepe, Ümraniye, Üsküdar ilçelerine ait bazı kavşak ve yol şevlerinden 13 adet fotoğraf görsel
araştırma materyalini oluşturur. Aşağıda sırası ile seçilen görüntü verileri yer almaktadır. 

5.1. Kullanıcı Grubunun Belirlenmesi 
Araştırma konusunun önemi ile gündelik yaşantıda trafik içersin de yol ve kavşakların üzerinden seyahat eden kişilerden uygun
olarak kullanıcı grubu belirlenmiştir. Kullanıcı grubunun tamamı İstanbul Anadolu Yakası yol güzergâhlarını kullanmaktadırlar.
Uzman grubu olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi kurum bünyesinde görev yapan farklı meslek gruplarından (20 kişi) ve
peyzaj mimarı olarak çalışan (30 kişi) özel sektörde peyzaj sektöründe faaliyet gösteren firma sahipleri ve peyzaj mimarı olarak
çalışan (15 kişi) belirlenmiştir. Kullanıcı grubu ise çeşitli meslek gruplarını oluşturan (10 kişi) oluşturmaktadır. 

5.2. Parametrelerin Belirlenmesi  
Seçilen görüntüler üzerinden Manzara güzelliği, Bakım, Renk etkisi, Uyum, Görsel etki, Heyecan vericilik değerlendirme ölçütleri
belirlenmiştir. Aşağıda belirlenen parametlerin kısaca açıklamalarına yer verilmiştir. 
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Tablo 1. Anket Parametleri
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5.4. Anket Yapılması
Anket; İstanbul ili Anadolu Yakası İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin bakım ve sorumluluk sahasında bulunan bazı kavşak ve
yol şevlerden seçilen 13 görsel fotoğraf (Manzara güzelliği, Bakım, Renk etkisi, Uyum, Görsel etki, Heyecan vericilik) 
değerlendirme ölçütleri en az 1 en çok 5 rakamları arasından değerlendirmeye sunulmuştur. Kullanıcılardan cinsiyet ve yaşı
gösteren çizelgeyi belirleyici olarak doldurulması istenmiştir. Anket formu dijital olarak 75 kişiyle paylaşılarak veri analizi
yapılmıştır. Kullanıcılara yapılan anket çalışması sonucunda sağlanan veriler ile  İstanbul ili Anadolu Yakasına ait kavşak ve
yolarda İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin sağladığı bakım hizmetinden memnun olunduğu sonucuna varılmıştır.Anket
sonuçlarından, yapılan tasarımlarının İstanbul iline görsel katkı sağladığı ve peyzaj uygulamaları ile ilgili daha çok beklenti 
duyulduğu belirlenmiştir. Öyle ki, yapılan tasarım ya da bitkisel materyal kullanımı ile sağlanacak görsel etki, heyecan vericilik
ve renk etkisi kriterlerinin oluşturulmasına yönelik talepler bulunmaktadır. Aşağıda, Görsel Peyzaj Değerlendirmesi anketinin
veri sonuçlarından oluşturulan seçimi yapılan alan fotoğrafları ve kimlik kartlarının yer almaktadır. Ankette kullanılan görsel
materyal, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Anadolu Yakası Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nden edinilmiştir.
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6. ANADOLU YAKASI OTOYOL KENARLARI PEYZAJI BAKIM VE MALİYET HESABI OLUŞTURULARAK ÇÖZÜM 
KATKISI SAĞLANMASI , KARTAL İLÇESİ SAMANDIRA KAVŞAĞI ÖRNEĞİ 
Araştırma Alanı Görsel Peyzaj Değerlendirme materyali içersinde Görüntü 11 Samandıra Kavşağı’dır. Alanın mevcut bakım
maliyetleri ve tasarımı göz önüne alınarak revize edilerek öneriler geliştirilmiştir.
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6.1. Kartal İlçesi Samandıra Kavşağı Peyzaj Bitkisel Revizyon Önerisi 

Revizyon öneri plan kararlarında; Ağaçlandırma ve yerörtücü bitki alanları artırılırken çim alan ve su tüketimi azalması
öngörülmüştür.
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Şekil 6.1. Samandıra Kavşağı (Anonim, 2019)

Şekil 6.1. Samandıra Kavşağı Otoban Kenarları (Anonim, 2019)
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• Kartal İlçesi Samandıra Kavşağında mevcut tasarıma bağlı kalınarak alana özgü çözümler getirilmiştir. Çünkü; Alanda mevcuttaki
peyzaj tasarımlarının kaldırılmasındaki maliyete kıyasla revize edilmesi daha uygun olacağı kararı verilmiştir. 

• Uygulama planı önerisi olarak daha çok ağaçlandırma yapılarak çim alan miktarının azalması öngörülmüştür. Çünkü; 
Ağaçlandırmada su tüketimi az ve yetişmesi uygun tür seçimleri yapılmıştır.

• Bitkisel kompozisyon ile herdem yeşil, yaprak döken, renklenen ağaç dikimleri tür ve tekstür kontrası seçimi yapılmıştır. Çünkü;
peyzaj kalitesinin artırılması hedeflenmiştir. Alanda mevcut tasarıma entegre edilebilecek şekilde ya da eğimde bulunan alanlara
yer örtücü dikimi yapılmıştır. Çünkü; İstilacı tür seçimleri ile ileriki yıllarda çim alan bakımlarının da azalacağı düşünülmektedir.

6.2. Kartal İlçesi Samandıra Kavşağı Bakım Maliyetinin Belirlemesi 
Kartal ilçesi Samandıra Kavşağı  plan kararları ile metraj bilgileri düzenlenmiştir. Revizyon öneri planında; ağaçlandırma ve
yerörtücü bitki alanları artırılırken, çim alan ve su tüketimi azalmıştır.İleri yıllarda bitkilerin yetişmesi de  göz önüne alındığında
ağaç ve yer örtücü bitkilerin daha da az su ihtiyacı bulunacaktır. Bölge su tüketimi daha da azalacaktır. Ancak yer örtücü bitki
temizliği, çalılarda form işi ve ağaç budamaları bakımları artacağı kaçınılmazdır. 

Kamusal Alanlarda; 1 Nisan–15 Mayıs arası 3 (üç) günde 1(bir)
15 Mayıs-15 Eylül arası her gün,
15 Eylül- 30 Ekim arası (üç) günde 1(bir) olarak yapılmaktadır.
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Yukarıdaki grafikte revize plan kararları ile güncellenmiş metraj bilgisi çim alan yer örtücü ve ağaç alanları m2 üzerinden 
gösterilmiştir.
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Tablo 2. Kamusal Alanda bakım teknik Şartnamesi kapsamında yapılması öngörülen 1 Yıl içindeki Sulama Miktarları

Not: Çalı, gül ve ağaç alanları sulaması çim alanlara dahil edilmiştir.

Tablo 3. Revize Öneri Planı
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Yukarıdaki grafikte ise 1 yıllık su tüketimi ton olarak metraja oranla mevcut ve revizyon planı üzerinden hesaplanmıştır. Genel
su tüketimi azalması yaklaşık olarak hesaplanarak gösterilmiştir.

7. SONUÇ VE ÖNERİLER 
Bir kentin kimliği; peyzaj alanlarının vurgusu ile öne çıkar. Peyzaj mimarları kentin doğal ve kültürel kaynaklarını korur. Kent 
içindeki insan unsurunun yararı, mutluluğu, güvenliği, sağlığı konforu için estetik ve bilimsel ilkeler çerçevesinde açık ve yeşil
alanları tasarlar. Kentin tarihi yapısını, kültürel değerlerinin devamlılığını peyzaj planlamaları öne çıkarır. Kimliğinde peyzaj yazan
kent modeli kavramı kentler arasında özgünlük sağlar. Kimliği olan kentler değişmeden gelişim gösterir. Yeşil alanlarda maliyet
kuramı alana özgü plan kararları alarak bitkisel materyal tercihleri ile peyzaj mimarları tarafından uygulanmalıdır.

Tablo 4. Mevcut Durum-Revize Öneri Planı Karşılaştırması

Tablo 5. Kimliğinde Peyzaj Yazan, Yeşil, Yaşayan Kent Modeli
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Özet
Kamusal yeşil alanlar Kent insanının yaşam kalitesini artıran, Şehirlerin kimliklerine değer katan önemli unsurlardır.
Sürdürülebilirliği sağlamak için doğal, kültürel faktörler, estetik kurallara uygun tasarımlar ile çalışmalar yapılırken korunması
hedeflenen en önemli unsurların başında su gelir. Kullanılabilir su kaynaklarının kısıtlı olmasına, Türkiye’nin ve İstanbul’un su
stresi bakımından durumuna vurgu yapılarak, su tüketimi konusunda daha dikkatli olmanın önemi vurgulanmıştır.
Kamusal yeşil alanlarda sürdürülebilirliği sağlarken peyzaj sulama sistemlerinin kurulum, işletme, ve bakım aşamaları 
değerlendirilerek kurulan sistemlerin su tüketimi üzerindeki etkilerine değinilmiştir. Peyzaj tasarımları ve sulama sistemleri 
ilişkisine değinilerek su tasarrufu, ekonomik çözümler ve ortaya çıkabilecek sorunların önlenmesi için tasarım sürecinde
düşünülmesi gerekliliği örneklenmiştir. İşletme, onarım, bakım sırasında yaşanan sorunlar ve en aza indirilmesi için öneriler
işlenmiştir. Planlama kararları alınmadan, bitkisel tasarım tercihleri belirlenmeden önce uygulama alanındaki kullanılabilir su
miktarına bakılmalı. Sulama süresini gündüz saatlerinde olmayacak şekilde, konut vb. gibi kullanımlara olumsuz etki 
etmeyecek şekilde kaynak tespiti yapılması gerekliliği belirtilmiştir.

Günümüzde mevcut sulama malzemesi üreticilerinin hali hazırda sunduğu otomasyon ürünleri doğru uygulanıp, doğru pro-
gramlandığında ciddi su tasarrufu sağlamaktadır. Bu sistemlerin projelendirme ve uygulama aşamalarında dikkat edilmesi
gerekenler ile kurulum ve işletme sorunları üzerine örnekler sunulacaktır. Yakın gelecekte IOT (nesnelerin interneti) teknolojisinin
sulama otomasyonunda işletme, bakım, su tasarrufu bakımından sağlayabileceği faydalardan bahsedilecektir.

Anahtar kelimeler: Kamusal Yeşil Alanlar, Sulama Sistemi, Su Tasarrufu, Sulama Otomasyonu.

IN SUSTAINABLE GREEN AREAS EFFECTS OF LANDSCAPE IRRIGATION SYSTEMS ON WATER CONSUMPTION, 
AND INVESTIGATION ON IRRIGATION SYSTEMS AUTOMATİONS

Abstract
Municipal green spaces are important factors that increase the quality of life of the city and add value to the identities of the
cities. While working with natural, cultural factors and designs in accordance with aesthetic rules to ensure sustainability, One
of the most important elements aimed to be protected is water. Of available water resources are limited in Turkey. with an
emphasis on situation of Turkey and Istanbul of water stress, there is stated the importance of being more careful about water
consumption.
While ensuring sustainability in municipal green spaces. This study addressed the state of Effects of installed systems on water
consumption by evaluating the installation, operation and maintenance stages of landscape irrigation systems. By mentioning
the relationship between landscape designs and irrigation systems, water saving, economical solutions and for the prevention
of problems that will occur the necessity of thinking in the design process is explained. Problems experienced during operation,
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repair, maintenance were processed. Suggestions were explained to minimize. Before making planning decisions and plant
design preferences are determined the amount of usable water in the application area should be checked. For Irrigation time
not in daylight hours, so as not to adversely affect the water use of the houses etc. the necessity of water resource 
determination is specified.
Automation products sold by irrigation equipment manufacturers provide serious water savings when applied correctly and
programmed correctly. It explained points to be considered in design and application stage for these systems. Examples on
installation and operational problems will be presented. In the short run The benefits that IOT (Internet of Things) technology
can provide in irrigation automation in terms of operation, maintenance and water saving are mentioned.

Keywords: Municipal green spaces, irrigation systems, Saving on water, Irrigation Automation.

1. GİRİŞ
Sürdürülebilirliğin temel prensibi çevresel ve doğal kaynakların doğru kullanılması, tükenmesini önleyici kararlarla plan ve 
projeler üretilmesini gerektirmektedir. İstanbul gibi metropol bir şehirde nüfus baskısı, barınma, ulaşım problemleri nedeni ile
hızlı çözümler üretilmesi gerekliliği neticesinde doğal kaynaklardan toprak, bitki dokusu gibi unsurlar yeterince 
korunamamaktadır.

Su diğer doğal kaynaklarımızdan daha hassas ve gelecek nesiller için daha kritik bir öneme sahiptir. Türkiye kişi başına kullanılabilir
su miktarı bakımından “su sıkıntısı çeken” bir ülke olarak kabul edilmektedir. Ülke politikaları geliştirilmediği sürece “su kıtlığı”
çeken ülkeler arasına girme potansiyelimiz yüksektir. Kaynak: DSİ

2. SU ENDEKSİ VE ET(EVAPOTRANSPİRASYON) ÖNEMİ
Falkenmark İndeks
Su (m3/kişi/yıl) Sınıflandırma 
1700 ve üstü Su baskısı yok 
1700-1000 Su sıkıntısı 
1000-500 Su kıtlığı 
500 ve altı Mutlak su kıtlığı

Türkiye için kişi başına düşen su miktarı 1519 m³ olarak belirlenmiştir. İstanbul Marmara bölgesi şehirleri ile birlikte bu endeks’e
göre su kıtlığı çeken sınıfındadır. 

Kamusal yeşil alanlar da kullanılan su kaynakları Kentlerin bireysel, sanayi, tarımsal kullanımlarıyla birlikte en yoğun tüketim
alanlarını oluşturmaktadır. Kent peyzajında yaygın kullanılan çim alanlar en büyük su tüketim alanlarını oluşturuyor. Bitki 
sulamada su ihtiyacını belirlemek için kullandığımız ET (evapotranspirasyon) değeri iklim, toprak, bitki türlerine göre 
belirlenmektedir. İstanbul coğrafik yapısı gereği farklı bölgelerinde farklı iklim verileri gözlenen bir şehir olması nedeni ile
bölgesel ET verilerinin hesaplanması hem bitkilendirme çalışma prensiplerini, hem de suyu daha doğru ve tasarruflu kullanma
politikasının hayata geçmesini sağlayacaktır. Bu konuda Üniversiteler ve Ağaç A.Ş. arasında bir işbirliği yapılması büyük fayda
sağlayacaktır.

Su sarfiyatının en büyük nedenlerine göz attığımızda yetersiz su miktarından kaynaklı gündüz sulama yapılmak zorunluluğu
gelmektedir. Bitkisel Projelendirme aşamasında planlanan yeşil alanlar için gerçek veriler elde edilmeden çalışıldığında yada
yapılan eklemeler su kaynak miktarı değerlendirmesi yapılmadan uygulandığında sulama süreleri uzamakta ve gündüz 
saatlerinde sulama yapılması zaruri hale gelmektedir. Bu ihtiyaç nedeni ile konut ve iş yerlerinde kullanılan su kaynakları da
baskı altına girmektedir. İdareler yaz dönemlerinde sürekli yetersiz su şikayetleri ile muhattap kalmakta, bununla birlikte yeşil
alanlarda da verim ve performans istenen düzeye ulaşamamaktadır. 

Su miktarının yetersiz olduğu bölgelerde kurakçıl bitkilerle daha az tüketime gidilerek düzenleme yapılması bu tür sorunların
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kesin çözümü olacaktır. 

3. SU TASARRUFU İÇİN ÖNERİLER
Yeşil alanlarda yapılan revizyonlarda bitki- çim oranını değiştirmek teoride su ihtiyacını düşürse de pratikte tesisat ve 
programlamada gereken değişiklikler yapılmadığı sürece su tasarrufu sağlanamamaktadır.

Tasarım çalışmaları sırasında Peyzaj Mimarlarımız sulama ihtiyacını gözeterek çalıştıklarında, hem su tasarrufunun önünü açmış
hem de yoğun insan kullanımının olduğu açık alanlarda kaza risklerini azaltmış olacaklardır. Sulama mühendisleri yol kenarından
1.5 metre içerden başlayan yeşil alan sulaması için mecburen başlık yerleşimini buna göre yapmak durumunda kalıyorlar. Yolda
seyir güvenliğini sağlamak için kullanılabilecek ürünler olsa da hiç biri tasarım aşamasında alınabilecek önlemler kadar etkin ve
çözümcül değildir. 

Eğimli yerlerde çek valfler ile tesisat içindeki suyun sert zeminlere akmasını önlemek mümkün olsada, bunun yerine eğime
paralel hatlar yaparak, ya da sert zeminlere sprink sulama ihtiyacı olan tasarım yapmayarak önlem alınabilir.

Yeşil alanlarda su tüketimini artıran etkenlerden bir diğeri otomasyon sistemlerinin mevsimsel değişime uyumlu olmaması ve
hatta herhangi bir otomasyon sistemi olmaksızın manuel (el ile aç-kapa) sistemlerin varlığı nedeni ile insan insiyatifinde
işletilmesi gelmektedir. 

Mekanik olarak aç- kapa yapılan kesme vanaları her gün aç-kapa yapılmasına uygun olmadığı için kulpları kırılarak ya da iç
küresel kısımlarındaki aşınmalar nedeni ile bir süre sonra sızıntılara neden olmaktadır. Bu durum hem bitki sağlığını olumsuz
etkilemekte hem de aşırı su kayıpları doğurmaktadır. Otomasyon sistemlerinde kullanılan Solenoid vanalar plastik ve 
sürtünmesiz hareket ile çalıştıkları için bu tür kaçakların yaşanması konusunda daha emniyetlidir. Personel takibine bırakılan
sulama sistemlerinde eş zamanlı çalışacak vanaların kontrolü de doğru sağlanamamakta, kimi zaman yetersiz kimi zamanda
fazla sulama yapılma olasılığı artmaktadır. Sulama sistemlerinin otomatik olması su sarfiyatı kontrolü için ve daha sağlıklı bitkisel
alanlar için çok önemlidir.

ET (evapotranspirasyon) değeri farklı aylarda mevsimlere bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. İnsanlarda olduğu gibi 
bitkilerde daha sıcak havalarda daha fazla suya ihtiyaç duyarlar. Sektör temsilcilerinin tercihlerine baktığımızda bazıları çim için
pik dönemde 8 lt/gün, bazıları 7 lt/gün, bazıları 6 lt/gün kabul etmektedir. Bu genel kabuller en sıcak dönemde Temmuz, Ağustos
aylarında çim alanları ne kadar süre sulayacağımızı belirlediğimiz genel kabullerdir. Ancak Nisan, Mayıs, Eylül ve Ekim aylarında
bu değer daha düşük kabul edilir. Kamusal otoritelerin genellikle kullandıkları 6lt/gün değeri üzerinden düşündüğümüzde Nisan
ayında 3lt/gün kabul etmemiz gerekecektir. Bu nedenle sulama süremizin Nisan ayında Ağustos ayına göre yarısı kadar süre
sulama yapılması yeterli olacaktır. Eğer otomasyon sistemimiz bu değişkenliğe uygun değilse, ya da uygun olduğu halde doğru
programlanmadıysa tüm sezon aynı sürelerde çalışarak sulama döngüsü devam edecektir. Böylece sulama sezonunun büyük
bölümünde ihtiyaç olan su miktarının iki katı gereksiz sulama ile kayıplar yaşanacaktır. Pilli kontrol üniteleri maalesef bu tür
değişken durumlara uygun olmadığı gibi dönemsel olarak programlamanın değiştirilmesi ile süre ayarı yapılmasına imkan verse
de çok ciddi iş yükü ve ardışık sulamayı sağlayacak şekilde zor bir programlama çalışması gerekliliğine neden oluyor. Yağmurlu
havalarda kablolu kontrol ünitelerine bağlanan basit sensörler ile sulama tüm vanalarda kesilebiliyorken, pilli kontrol cihazı ile
çalışan yerlerde yağmur altında sulama sisteminin çalıştığı gözlenebiliyor. 

4. SULAMA OTOMASYON ALTERNATİFLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Standart pilli kontrol üniteleri elektrik sağlanamayan yerlerde çözüm üretse de, çalınmaya müsait olmaları, yağış olduğunda
sulama yapmaları ve mevsimsel değişime uyumlu otomatik program özelliği olmadığı için su sarfiyatını artırmaktadırlar. Bunların
dışında kablolu sistemler ile mukayese edildiğinde hem vana maliyetleri hem de her vananın yanına kontrol cihazı konulması
gerekliliği nedeni ile kurulum maliyetleri de yüksek çıkmaktadır. İlkel bir otomasyon yöntemi olan standart pilli kontrol
ünitelerinin su tasarrufu sağlama özellikleri yoktur. İlk kurulum kolaylığı sağlaması sebebi ile yoğun olarak kullanılan pilli kontrol
üniteleri yerine kablolu kontrol üniteleri kullanılması hem bakım döneminde kolay erişim ve müdahale hem de düşük kurulum
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maliyeti sağlayacaktır. 

Son yıllarda üreticilerin tüm dünyada kullanılan ve ülkemizde de büyük projelerde kullanılan Decoder (iki kablolu otomasyon)
sistemleri sayesinde geniş alanlar tek noktadan kontrol edilebiliyor, debi sensörleri ile kırık bir sprink başlığı bile uyarı sistemi
sayesinde tespit edilebiliyor. Ancak hassas elektriksel özelliklere sahip bu otomasyon sistemleri ehil sulama mühendisleri 
tarafından kurulmadığı zaman arıza durumuna geçebiliyor ve tüm sistemin çalışmaz hale gelmesi sonucu ortaya çıkıyor. Üreticiler
eğitimler, tanıtımlar ile kullanım ve kurulum konusunda teknik destek verse de uygulanmış projelerdeki işlerlik bakımından 
gözlendiğinde büyük bölümü arızalar vermektedir. Decoder otomasyon sistemleri kurulum aşamasında iyi izole edilmeli, rutin
kontrolleri profesyonellerce yapılmalı ve kullanıcıya sağladığı özellikler profesyonelce kurulduğu zaman her sezon %50 ye varan
su tasarrufu sağlayacaktır. Kamusal yeşil alanların vandalizme açık olması bu tür otomasyon sistemlerinin düzenli kontrol
edilmesi gerekliliğini doğuruyor. Bu sistemlerin uzmanlık isteyen bir konu olduğu göz önüne alındığında yetkin kişilerce bakım
ve işletmesinin yapılması gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Kurulum ve bakım dosyalarında sulama uzmanlarının şart konulması
çok önemli. Sulama sistemleri hidrolik kısımları ile tesisat kolu görünse de otomasyon yönü ile mühendisliği, bitkisel sulama
ihtiyacı nedeni ile de tasarımsal boyutu olan bir uzmanlık alanıdır. 

Bulut sistem üzerinden uzaktan bilgisayar ve/veya cep telefonu ile her türlü sulama verisine ulaşılabilen decoder sistemler yeni
dönemde lisanslı yazılım gerektirmeden çoklu kullanıcı erişimine de olanak sağlamaktadır. Doğru kurulmuş ve programlanmış
bir sistem ile hangi vana kaçak yapıyor? Hangi vananın sprinkleri kırık? Öğrenilebiliyor. Meteoroloji verilerini otomatik takip
ederek sulama süresini sistem kendisi tayin edebiliyor. İlk kurulum maliyeti geleneksel kablolu sistemlere göre yüksek olsa da
maliyetini kısa sürede su faturası üzerinden karşılamakta, daha önemlisi su tüketimini azaltmaktadır.

Decoder sistemlerin vandalizm, kusurlu işçilik, bakım ve/veya revizyonlar sırasındaki kablo hasarları nedeni ile işlevsiz hale
gelmesi ne yazık ki sıklıkla karşılaşılan bir durumdur. Günümüzde hızla ilerleyen teknoloji sayesinde henüz ülkemizde mevcut
üreticilerin ürün gamında olmasa da Dünya pazarında merkezi kontrol sağlayan, 800 metre mesafeden kablosuz iletişim 
kurabilen, pille bir sezon rahatlıkla çalışan, web üzerinden kontrol edilen teknolojiler gelişmektedir. Özel şifrelemeleri sayesinde
çalınsa bile bir başkasının kullanamayacağı, eş zamanlı çalışan vana kısıtlaması olmayan, meteoroloji verilerini takip ederek su
tasarrufu sağlayan ürünler yakın zamanda Türkiye pazarında da yerini alacaktır. IOT (nesnelerin interneti) teknolojilileri sayesinde
birbiri ile iletişim kuran uzak mesafeli cihazlar sayesinde sulama otomasyonları kablosuz kontrol edilebilir hale gelecek. 5G
teknolojisinin yaygınlaşması ile e-sim (elektronik sim kart) ile her kontrol ünitesi doğrudan internete erişerek kullanıcıya 
programlama ve veri alışverişi yapabilme özelliği sağlayacaktır. 

Sulama sistemlerinin büyük bölümü ithalata dayalı ürünler ile kurulmaktadır. Dünya devleri ile rekabet edecek bir markanın
tüm ürünlerde üretim yapması zor olsa da elektronik anlamda kurumların vereceği destekler ile yerli akıllı otomasyon ürünleri
geliştirilerek hem ülke ekonomisine hem de su tasarrufu sağlanmasına imkan verilebilir.
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Anonim (Pendik kavşağı) İBB Anadolu Yakası Park Bahçeler Müdürlüğü,
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Hunter Industries,

Rain bird Corporation.
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Özet
Bugünün şehirlerinde yapısal alan kullanımlarının istilası ile giderek azalan yeşil doku, yerini gri rengin hakim olduğu beton
alanlara bırakmaktadır. Kentlerde yaşanan bu değişim, küresel ısınma, iklim değişikliği ve doğal hayatın zarar görmesi gibi bugün
karşılaşılan birçok çevresel problemin temel nedeni olarak görülmektedir. Çalışma alanı olan İstanbul ve gelişmekte olan
semtlerde yeşil alanların mümkün olan her ölçekte artırılmasına ve aktif kullanımları yanı sıra, her mevsim, gece gündüz 
kullanımına yönelik tasarımların benimsenmesi günümüz kentsel tasarım anlayışı içinde önemli yer tutmaktadır. Günümüzde
büyük şehirlerde yaşanan çarpık kentleşme ve bunun neticesinde görülen kentsel dönüşümle birlikte yeşil doku zarar görmekte
ve kent içi yeşil alan miktarı azalmaktadır. Bu ve bunun gibi birçok sebep kentlerde yeşil kullanımının şeklini değiştirmekte ve
"sürdürülebilirlik" ve "süreklilik" gibi kavramların önemini arttırmaktadır.
Bu çalışmanın amacı: İstanbul’daki aktif yeşil alanların "sürdürülebilirlik" ve "süreklilik" açısından başarılı ve zayıf yönlerini ortaya
koymaktır. Çalışmada - hedeflenen; İstanbul’da yeşil alan kalitesini artırmak adına, daha başarılı yönlerin tüm kente yayılması
ve model oluşturmasını sağlamak ve zayıf yönlerin giderilmesi için gerekli çözümleri ortaya koymaktır.
Çalışmanın kapsamı: İstanbul’da son 10 yılda İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından uygulaması gerçekleştirilmiş kent 
ölçeğindeki yeşil alanların değerlendirilmesinden oluşmaktadır. 
Sonuç olarak yapısal alan kullanımlarının giderek yoğunlaştığı İstanbul'da mevcut yeşil alanların süreçlerinin izlenerek yapılacak
çıkarımların yeni tasarlanacak yeşil alanlara katkı sağlayacak şekilde yorumlanması gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilirlik, Süreklilik, Yeşil Alan Kalitesi, Sürdürülebilir Peyzaj Tasarımı

1. GİRİŞ
Günümüz şehirlerinde çarpık kentleşme sonucu tahrip edilen ve azalan yeşil doku, küresel ısınma, iklim değişikliği ve doğal
hayatın zarar görmesi gibi birçok çevresel problemin temel nedeni olarak görülmektedir. Çalışmamıza konu olan İstanbul’da
ve gelişmekte olan semtlerde yeşil alanların mümkün olan her ölçekte artırılmasına, tüm kamu alanlarının en verimli ve 
maksimum düzeyde kullanımları yanı sıra, her mevsim, gece gündüz aktif kullanımına yönelik tasarımların benimsenmesi
günümüz kentsel tasarım anlayışı içinde önemli yer tutmaktadır. Bu bağlamda, kentlerde yeşil alan kullanımının şekli
değiştirmekte "sürdürülebilirlik" ve "süreklilik" gibi kavramların önemi de artmaktadır.

Bu çalışmanın amacı: İstanbul’daki aktif yeşil alanların "sürdürülebilirlik" ve "süreklilik" açısından başarılı ve zayıf yönlerini ortaya
koymaktır. Çalışmada -hedeflenen; İstanbul’da yeşil alan kalitesini artırmak adına, başarılı yönlerin ortaya koyarak yayılması ve
model oluşturmasını sağlamak aynı zamanda zayıf yönlerinin giderilmesi için gerekli öneri ve kriterleri ortaya koymaktır.

Bu kriterlerin üretilmesinde çalışmamızın kapsamı; İstanbul’da son 10 yılda İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından uygulaması
gerçekleştirilmiş kent ölçeğindeki yeşil alanların değerlendirilmesinde literatür çalışması ve saha gözlemleri gibi materyaller
kullanılacaktır.
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Bu materyaller yardımıyla seçilen alanlardaki potansiyeller, "sürdürülebilirlik" ve "süreklilik" kavramlarının İstanbul yeşil alan-
larının geliştirilmesine katkı sağlayacak başarılı ve zayıf yönleri ortaya konarak, planlama ve tasarım sürecinde izlenecek yol
haritasının temel prensiplerinin ve kriterlerinin oluşturulması hedeflenmektedir.

Sonuç olarak: İstanbul'da kent ölçeğinde son 10 yılda uygulanmış mevcut yeşil alanların süreçlerinin izlenerek, yapılacak 
çıkarımların geleceğe yönelik tasarım stratejileri oluşturması yönüyle yeşil alanlara katkı sağlaması açısından önem 
taşımaktadır.

2. MATERYAL VE METOT
Çalışmanın kapsamında kent ölçeğinde son 10 yılda uygulanmış parklar ve ana arter üzerindeki yol kenarı şevlerin peyzaj
tasarımlarının yapılmış olduğu: Kent ölçeğinde uygulanmış olan: Maltepe Dolgu alanı, Sultanbeyli Gölet parkı ve İstanbul Çakmak
köprüsü- Ümraniye kavşağı arası yol kenarı peyzaj düzenleme alanlarının tasarım özelliklerinden yola çıkarak sürdürülebilirlik
ve süreklilik yanı sıra, fiziksel ve sosyal kullanım özellikleri açısından da incelenecektir. 

3. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE SÜREKLİLİK KAVRAMLARI
Günümüz kentleşme kavramları içerisinde çokça üzerinde durulan bir konu olan sürdürülebilirlik kavramının tanımı: “toplum
ve doğa arasında sosyal olarak şekillenen ilişkilerin uzun vadede yaşamasının sağlanabilmesi” şeklinde ifade edilmektedir. Yine
oluşturulacak yeşil alanlarda planlama ve tasarım aşamasında sürdürülebilirliğin sağlanması için, dikkat edilmesi gereken
kriterler oluşturulmalıdır. Bu bağlamda ‘Yeşil Alanlarda Sürdürülebilir Peyzaj Tasarımı’ kavramının önemi artmaktadır.
Çalışmamıza konu olan sürdürülebilir peyzaj tasarımı bölgeyi, ülkeyi hatta dünyayı etkileyen daha büyük çevresel sorunları
dikkate almak zorundadır.

Böyle bir tasarım yaklaşımı sürdürülebilir peyzaj tasarımı olarak adlandırılır. Etkin enerji kullanımı ve bakım masrafı ile
sürdürülebilir bir dayanım gücüne sahip, yaşanabilir bir dış çevre oluşturma süreci olarak tanımlanabilir (Seçkin,2011).Yaşanabilir
dış mekanlar yaratmak için, doğal, yapısal, kültürel ve bilimsel verileri estetik kurallar çerçevesinde, kaynak koruma ve geliştirme
ilkeleri doğrultusunda kullanma sanatıdır (Seçkin,2011). Bu bağlamda ekolojik açıdan çevreye duyarlı sürdürülebilir ve özellikle
çalışmamızda öne çıkardığımız süreklilik kavramı ele aldığımız peyzaj kullanım alanlarında: aktif yeşil alanlarda kullanıcıların
her mevsim, olumsuz iklim şartlarından en az şekilde etkileneceği, gece-gündüz kullanımına yönelik tasarımların benimsenmesi
şeklinde ifade edebiliriz. Bu günümüz kentsel tasarım anlayışı içinde önemli yer tutmaktadır.

4. BULGULAR 
4.1. Çalışma Alanı
Çalışma alanı olarak seçilen İstanbul’da son 10 yılda kent ölçeğinde uygulanmış olan: Maltepe Dolgu Alanı, Sultanbeyli Gölet
Parkı ve İstanbul Çakmak köprüsü- Ümraniye kavşağı arası peyzaj uygulamaları sürdürülebilirlik kriterleri açısından olumlu ve
olumsuz yönleri ele alınarak sürdürülebilir tasarım kriterleri ortaya konulacaktır.

3.1.1. Sultanbeyli Gölet Parkı
Sürdürülebilirlik açısından inceleyeceğimiz alan, 107 dönüm büyüklüğe sahip olup, 55 dönümlük kısmı yeşil alandan oluşmak-
tadır. Park sınırları içerinde yer alan açık alan türleri şunlardır: çocuk oyun alanları, spor alanları, yürüyüş alanları, seyir terasları,
gölet ve su oyun parkı, fitness alanları, piknik alanları, sosyal tesis, spor alanları, idari binalar, wc - mescid  gibi birçok mekan
yer almaktadır. 

Çalışmamıza konu sürdürülebilirlik yanı sıra sürekli kullanılan mekanlar tasarlanmasında örnek gösterebileceğimiz uygulamalar-
dan biri parkta yer alan; 2500 m2’lik asma - germe strüktür sistemle üst örtü oluşturulmuş çocuk oyun alanınıdır. Şekil 1’de
görselleri yer alan çocuk oyun alanı yazın en sıcak günlerinde, bahar ve yaz yağmurlarından etkilenmeden gece-gündüz çocuk-
ların rahatça oynayabilecekleri konforlu bir oyun alanı oluşturması mekanda sürekliliğin sağlanması için yapılacak tasarımlara
örnek gösterilebilir.

05 - 06 Şubat 2020 İstanbul Kongre Merkezi440

      

 iSTANBULTANBUL SENiN

     

 

     

 

     

 

k39-439-445:bu-kitap-25.3x19.6  18.06.2020  15:24  Page 2



Günümüzde küresel ısınmanın arttığı ve cilt kanserleri üzerinde olumsuz etkileri bilimsel olarak kanıtlanmış UV ışınlarından 
korunaklı bir şekilde çocukların öğlen 12:00’ de dahi rahatça oyun oynayabilecekleri bir alan olarak tasarlanıp uygulanmıştır.
Böylece 4 mevsim 7/24, her mevsim günün her saati sürekli kullanabilecekleri sürekliliği olan mekan oluşturulmuştur.

Parkın planlanmasında, proje uygulanmadan önce bölge çocuklarının ve gençlerinin kullanmaya alışık olduğu gölette boğulma
vakaları meydana geldiği yapılan fizibilite çalışmalarında deniz görmeyen ve suya girmeye eğilimleri olan kullanıcılara su oyun
parkı tasarlanarak daha güvenli ve sağlıklı bir şekilde bu alışkanlıkları sürdürülebilmesi sağlanmıştır. Şekil 2’de görselleri verilen
su parkının yazın sıcak günlerinde bölge halkının çocuklarına serinleme imkanı sağladığı aynı zamanda farklı yaş gruplarından
çocukların bir arada oynayabileceği farklı bir oyun alanı olarak örnek gösterilebilir.

Alanda kullanılan bitki türleri alanın toprak, iklim ve bakısına uygun bitki seçimleri ile ağaç ve çalıların alana adaptasyonları
sürdürülebilirlikleri sağlandığı gözlenmiştir. Türlerin alana adaptasyonları şekil 3’de ilk ve son hallerini gösteren görsellerinde
de görüldüğü gibi seçilen türlerin adaptasyonları oldukça yüksektir. Bu bağlamda parkın ilk yapımından bu yana geçen sürede
hemen hemen tüm bitki türlerinin sağlıklı şekilde gelişim göstermesi süreklilik ve sürdürülebilirlik adına güzel bir örnek teşkil
etmektedir.

İnceleme alanlarımızdan Gölet parkında bitkisel materyal seçimi ve sürdürülebilirliği incelendiğinde, şekil 3’de görüldüğü gibi
seçilen bitkilerin alana adaptasyonu ve sürdürebilirliği açısından 5-6 yıllık bir uygulama için oldukça başarılı bir örnek olarak
gösterilebilir. Bitlendirme projesi yapılacak alanın iklimi, toprak yapısı ve bakısına uygun suya dayanıklı az bakım isteyen bitki
türleri seçilerek adaptasyon ve sürdürülebilirliği sağlanmalıdır.
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Sosyal etki açısından Gölet parkı incelendiğinde: parkın yapımı ile son hali arasında kullanıcı davranışları açısından farklılıklar
gözlemlenmiştir. İlk açıldığı aylarda fiziksel zararlar verilen alana günümüzde ise kullanıcılarla birebir görüşmelerde tespit edilen
kullanıcılarda parkı sahiplenen bir halk bilinci oluştuğu gözlenmiştir.

4.2.2. Maltepe Dolgu Alanı
1.200.000 m2 alan büyüklüğüne sahip parkın 800.000 m2’lik kısmı yeşil alana sahip inceleme alanı, yeşil alan miktarının 
artırmasında önemli bir rol oynayan dolgu alanlarına güzel bir örnektir. Özellikle bölge halkının yoğun kullanımı ile şehrin yeşil
alan ihtiyacının önemli bir kısmını karşılamaktadır. Şekil 4’de araştırma sahasından görseller yer almaktadır.

Dolgu alanı sınırları içindeki açık alan kullanım türleri yer almaktadır. Kültürel etkinlik alanı, çocuklar, genç ve yetişkinler için
oyun alanları, spor alanları, yürüyüş ve bisiklet parkuru, spor alanları. köpek eğitim alanı, kafe-wc-mescid, otopark alanları,
skate park .. gibi açık alan kullanım mekanları bulunmaktadır. Gözlem sahasında sulama ve aydınlatma sistemleri incelendiğinde
ise: alanda yaklaşık 800.000m2 yeşil alan ve 15.000 adet ağacın su ihtiyacı dönüştürülmüş/ham su ile sulama yapıldığı göz
önüne alındığında enerji kaynaklarının etkin kullanıldığı söyleyebiliriz. Alanın aydınlatılması tamamen boylu aydınlatmalarla
sağlanmaktadır. Alanın aydınlatılmasında yenilenebilen enerji sistemlerinden güneş enerjisinin aktif kullanılması 
önemsenmelidir.

Sosyal etki ve kullanıcı profili incelendiğinde, hafta sonu ağırlıklı olmak üzere her yaş grubundan kullanıcıya hitap etmektedir.

05 - 06 Şubat 2020 İstanbul Kongre Merkezi442

Şekil 3. Sultanbeyli Gölet- Bitki Seçiminde Eski ve Yeni Hal Fotoğrafları.

Şekil 4. Maltepe Dolgu Alanı Alan Görselleri

      

 iSTANBULTANBUL SENiN

     

 

     

 

     

 

k39-439-445:bu-kitap-25.3x19.6  18.06.2020  15:24  Page 4



Parkın kullanımı ise, sabahları genç ve orta yaşlıların spor amaçlı kullandığı, hafta sonları ailece vakit geçirdikleri sosyal ve
kültürel etkinliklere katılımın yoğun olduğu gözlemlenmektedir. Parklarda kent sakinlerinin geçirdikleri zamanın süresini 
arttırmak gece-gündüz sürekli kullanım için halkın ihtiyaçlarına yönelik spor, kültür ve sanat faaliyetleri için mekanlar
tasalanmalıdır. Parkta eksiklik olarak sayabileceğimiz: ekolojik bilinç ve sürdürülebilirlik konularında bilgi alabilecekleri özel 
alanların bulunmadığı ayrıca biriken organik atıkların dönüşümü için kompost toplama alanları oluşturulmalıdır.

4.2.3. İstanbul Çakmak Köprüsü- Ümraniye Kavşağı Arası Peyzaj Düzenlemesi
İstanbul’un en yoğun kullanılan ana arterlerinden biri olan inceleme alanımızdan bir diğeri, İstanbul Çakmak Köprüsü- Ümraniye
Kavşağı arası şevler incelendiğinde; eğimli arazi yapısı, çalı ve ağaç dikimi için yeterli toprak seviyesi bulunmayan, zemininin
kayalık yapısına uygun çözüm getirmek amacıyla, ara ara kütüklerle teraslar (doğal saksılar) oluşturulmuş ve her mevsim
değiştirilen çiçekler yerine senede 1-2 kez budama isteği olan sürdürülebilir tasarım modeline uygun çalı türleri ve gül 
kullanılmıştır. Şekil 5’de görselleri yer almaktadır. Yeşil alan miktarının arttırılmasına katkıda bulunan şevler, tasarlanan şekillerin
ardışık ve karmaşık olmaması da tasarımda süreklilik adına uygulanmış güzel bir örnektir.

İstanbul için sürdürülebilirlik anlamında yapılan çalışmalardan biri olan alan kentte yaşayan insanların trafikte geçen süreleri
de düşünülerek trafikte olan insanların bir nebze olsun trafik durduğunda hem görsel olarak seyredebilmesi hem de psikolojileri
üzerinde olumlu bir etki oluşturabilmek için yol kenarlarında yapılan peyzaj düzenleme örneğidir.

Bu proje alanında yaptığımız inceleme sonucu yaptığımız çıkarımlar doğrultusunda, şevlerde: fazla karmaşık, dikkat çekici,
yapay görselliklerden kaçınılması gerekir. Sürücülerin dikkatini dağıtmayacak, süreklilik arz eden tasarımlar kullanılmalıdır. Seyir
halindeki sürücülerin dikkatini çeken, değişken desen ve aydınlatması yapılan uygulamalar, oluşabilecek kazalara sebebiyet
vermemesi açısından önemsenmesi gerekmektedir.

4. SONUÇ VE ÖNERİLER
Literatür ve kent ölçeğinde uygulanmış yeşil alanlarda yapmış olduğumuz çalışma sonucunda kentlerde yapılacak yeni park
tasarımlarında sürdürülebilirlik ve süreklilik için enerji etkin, yenilikçi peyzaj tasarımları benimsenmelidir. Ayrıca aktif ve pasif
yeşil alanların arttırılması ve böylelikle iklim değişikliklerinin çevre üzerindeki olumsuz etkilerinin azalmasında yeşil alanların
önemi pekiştirilmelidir. Yerel ve geri dönüşümlü materyallerin kullanılması peyzaj alanlarında olduğu gibi tüm alanlarda 
kullanılması ilke haline getirilmelidir.

Düzenlemelerde enerji tasarruflu materyaller kullanılmalı, çim alanlarının sulamasın da fazla su sarfiyatının önüne geçebilmek
için damlama sulama sistemleri kullanılmalı, biyolojik çeşitliliği destekleyen soyu tükenmek tehlikesiyle karşı karşıya kalan
türlere yaşam alanları oluşturularak, korunmalıdır.

Peyzaj düzenlemelerinde sert zeminler, yeşil alanlar dengeli bir biçimde oluşturulmalıdır. Yapılan araştırma ve saha 
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gözlemlerimizde elde edilen olumlu ve olumsuz yönleri değerlendirilerek yapmış olduğumuz çıkarımlarla elde ettiğimiz
sürdürülebilir tasarım kriterlerini aşağıda maddeler halinde belirtilmiştir:

• Yol kenarı peyzaj tasarımlarında, sürücülerin dikkatini dağıtabilecek değişken desen ve aydınlatmalar ile dikkat çekici, tasarım
ve materyallerden kaçınılması kazaya sebebiyet vermemesi için önemsenmesi gerekir. Şevlerde kullanılan bitkisel materyalin,
hava kirliliği ve egzoz gazına dayanıklı bitki türleri (yer örtücü, çalı, gül) seçilmelidir.

• Bakım hizmetlerinin kolay ve en az masrafla sürdürülebilen tasarımlar geliştirilerek önemsenmelidir.

• Kuraklığa dayanıklı çalı ve yer örtücülere geçilerek çim alanlar azaltılmalı, su ihtiyacı düşürülerek etkin enerji kullanımına katkı
sağlanmalıdır.

• Güneş enerjisinden etkin şekilde yararlanmak amacı ile arazi topografyası uygun güney cephelerde özellikle kamelya ve 
pergola üst örtüsü olarak fotovoltaik panelli aydınlatma sistemleriyle değiştirilerek gün boyunca depolanan güneş enerji akşam
saatlerinde kullanarak yenilenebilen enerji kaynağı olan güneşten faydalanılabilir. 

• Otopark ve geniş sert zeminler ve yollar parkın revize edilmesi halinde peyderpey geçirimli malzeme olan; geri dönüşüm
malzemelerden imal edilen geçirimli kil esaslı parke taşları, geçirimli betona dönüştürülebilir. Böylece geçirimli malzemelerle
suyun toprağa kazanımı sağlanacaktır. 

• Alan içinde organik atıkları işlemek için kompost alanları oluşturulmalıdır. 

• Alanda bulunan sosyal tesis ve idari binalar yeşil binalara dönüştürülerek, yeşil çatı sistemlerine geçilerek yağmur suyu
dönüşümüne katkıda bulunulabilir.

• Çocuk oyun alanlarında doğal malzemeler olan kum ve sıkıştırılmış toprak ve ağaç kabuğu vb.. doğal malzemeler kullanılması
önemsenmelidir.

• Geri dönüşüm malzemelerin kullanımı sağlanmalı

• Park genelinde katı atıkların ayrıştırılarak toplanmasına yönelik sistemlerin kullanılmasına yönelik teşvik edici bilgilendirme
tabelaları konulmalıdır. 

• Yenilikçi peyzaj tasarımları ile gece-gündüz 4 mevsim 7/24 kullanılabilir alanlar tasarlamak önemsenmelidir.

Halkın eğitimi, halkın yeşili koruma ve geliştirme yönünden bilinçlendirilmesi ve rekreatif ihtiyaçlarının karşılanması için halkın
sosyo-ekonomik hayat seviyesinin yükseltilmesi, sağlıklı bireyler ve toplumlar için enerji kaynaklarının etkin kullanılacağı sonraki
nesillere aktarılabilecek sağlıklı ve sürdürülebilir çevre oluşturulması önemsenmelidir.
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Özet
Kent nüfusunun hızlı artışı, sosyal, ekonomik, politik ve kültürel koşullar sonucu yapı stoğunun artması ile yeni yerleşim ve
sanayi alanlarının yoğun bir şekilde eklenmesi gibi nedenler, kentsel yeşil alanlar üzerinde giderek çoğalan baskılara neden 
olmaktadır. Özellikle İstanbul gibi büyük metropollerde, hızla değişen bu koşullar, kentsel yaşam kalitesini etkileyen ağaç 
varlığının, uzun vadeli plan ve programlar dahilinde yönetilmesini zorunlu kılmaktadır.
Günümüzde, Fransa, Almanya, İsviçre, Kanada ve ABD'nin de aralarında bulunduğu birçok gelişmiş ülkelerin kentlerinde, ağaç
yönetim planları oluşturulmakta; tüzükler ve yasalar doğrultusunda uygulamaları sağlanmaktadır. Türkiye'de ise bu konu ile
ilgili yapılan çalışmalar, envanter niteliğinde olup bütüncül bir ağaç yönetim planı aşamasına ulaşamamıştır. Tarihi geçmişi ve
sosyo-kültürel potansiyeli ile Türkiye'nin önemli kentlerinden biri olan İstanbul'un kültür mirası ile bütünleşik bir ağaç varlığı
bulunmasına rağmen, bütüncül bir ağaç yönetim planı bulunmamaktadır.
Ağaç yönetim planlarının oluşturulmasında, ağaçların koruma önem düzeylerinin belirlenmesi ile risk düzeylerinin tanımlanması
büyük önem taşımaktadır. Bir ağacın değeri ancak; tür ve taksonomik özelliği, sağlık durumu, görsel değeri, direnç düzeyi gibi
niteliklerinin subjektiflikten uzak ve bilimsel temele dayalı yaklaşımlarla gerçekleştirilmesiyle ortaya konabilir. Önerilen yaklaşım,
belirli bir alandaki tüm ağaçların koruma önem düzeyinin belirlenmesi; ağaç kusurları ve alanın kullanım yoğunluğu dikkate
alınarak risk analizlerinin yapılması süreçlerinden oluşmaktadır.
Araştırma süresince, "Koruma önem düzeyi nedir? Risk analizi nedir? Hangi yöntemler uygulanmaktadır? Gelişmiş ülkeler bu
konuya neden önem vermektedir? Her bir ağacın ağaç koruma önem düzeyi ve risk düzeyinin somut olarak belirlenmesi neden
önemlidir?"  gibi sorulara cevap aranmıştır. Yabancı ulusların koruma önem düzeyi ve risk analizi ile ilgili yaptıkları araştırma ve
uygulamalar göz önünde bulundurularak, İstanbul'da ağaç koruma stratejilerine yönelik bir yaklaşım belirlenmiştir. İstanbul'un
kültür mirası ile bütünleşik değerdeki zengin ağaç potansiyelinin korunmasında gerekli adımların atılabilmesi adına, İstanbul
ölçeği gözetilerek, bütüncül bir ağaç yönetim planı yaklaşımı sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: İstanbul, ağaç, koruma önem düzeyi, risk analizi, ağaç yönetim planı.
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TREE CONSERVATION STRATEGIES OF ISTANBUL

Abstract
Urban green areas are exposed to increasing pressures due to causes such as the rapid increase of urban populations, the 
increase of building stocks as a result of social, economic, political and cultural conditions and the frequent addition of new
residential and industrial areas. Especially in large metropolises such as Istanbul, these rapidly changing conditions necessitate
the management of trees, which affect the quality of urban life, based on long-term plans and programs.
Today, tree management plans are being developed and implemented in accordance with regulations and laws in the cities of
many developed countries, including France, Germany, Switzerland, Canada and the United States. 
On the other hand, in Turkey, the procedures dealing with this issue only involve inventory-taking and have not yet reached
the stage of a holistic tree management plan. As one of Turkey’s important provinces with its history and socio-cultural potential,
Istanbul possesses a significant tree population integrated with its cultural heritage but no holistic treatment plan.
Determination of protection value levels and identification of risk features are extremely important for preparing tree 
management plans. The value of a tree can only be shown by analysis of its characteristics such as species and taxonomic
characteristics, health status, visual value and tolerance level with non-subjective and scientific-based approaches. The 
proposed approach consists of the process of determining the protection value levels of all trees in a particular area and at
the same time; it consists of the processes of risk assessment taking into account the tree defects and the intensity of the use
of the area.
All along the study, answers were sought for questions like "What is tree protection value? Which methods are applied? What
is tree risk assessment? Why do developed countries attach importance to this issue? Why is it important to determine the
protection value and risk features of each tree?". The approach of tree conservation strategies in Istanbul was determined in
the light of the research and practices of foreign nations on protection values and risk assessment. Considering the scale of 
Istanbul, a holistic tree management approach was presented so that necessary steps could be taken to preserve its rich tree
potential that is integrated with its cultural heritage.

Keywords: Istanbul, tree, protection value, risk assessment, tree management plan.

1. GİRİŞ
Toprak ve hava arasındaki enerji döngüsünü sağlayan ağaç, gücü ve dayanıklılığı ile yaşamı temsil eder. Ağacın yaşam döngüsü,
tüm mevsimleri izleyebildiğimiz geçişleri sunarken, uzun ömrü ise insanlığın gelişimine şahitlik etmektedir. Bu özelliği ile ağaçlar,
bireysel ve toplumsal hafızanın da bir parçasını oluşturur. Beton ve taştan örülü kentlere doğayı taşıyan ağaç, aynı zamanda
kentin yoğun ve hızlı yaşantısı içerisinde, sakinliği, dayanıklılığı ve armoniyi de temsil etmektedir (Sommet de Montreal, 2005). 
Doğal hayatın destek sistemini oluşturan ağaçlar, kentsel ortamları yaşanabilir çevrelere dönüştürürler (Kuchelmeister, 2000).
Estetik, ekolojik, psikolojik, hijyenik ve işlevsel yararları ile ağaçlar, kentlerin yaşam kalitesi düzeyinin ortaya konmasında belirleyici
bir element olarak kabul edilmektedir.  Söz konusu yararlar, kentsel ağaç potansiyelinin reel ve ir reel değerlerini yansıtır. Ağaç
yetiştirmenin reel değeri, tesis aşamasından itibaren belirli bir zaman dilimine kadar yapılan parasal harcamalarla ortaya 
konabilir. İr reel değerler ise, o ana kadar gerçekleştirdiği estetik, ekolojik, sosyo-kültürel, psikolojik, hijyenik ve işlevsel faydaları
kapsar ve tesis ile bakım masraflarından daha önemlidir. Bazı yaklaşımlarla sayısal olarak ortaya konabilen bu değerler, aynı
zamanda kentsel ağaç kültürünün amaçlarının da bir göstergesidir (Dirik, 2014). 
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2. AĞAÇ YÖNETİM PLANININ ÖNEMİ
Kentsel ağaç varlığı, ekolojik ve işlevsel değerlerinin yanında, estetik, psikolojik, ekonomik ve sosyo-kültürel değerleri ile kent
kimliği, kent profili ve kent imgesinin de önemli bir bileşenidir. Bu özellikleri ile yerel yönetimlerin de başlıca faaliyet konuları
arasında yer almaktadır(Dirik, 2014). 

Gelişmiş birçok ülkenin kentlerindeki ağaç miktarı, kentsel ağaç potansiyelinin yaşanabilir çevrelere kattığı değeri ve önemi
örneklemektedir. Nitekim, A.B.D.' nin New York kentinin ağaç varlığı yaklaşık 2 milyon adet (Ürgenç, 1998), Kanada'nın Montreal
kentindeki kayıtlı ağaç  miktarı 445 000 adet (Jutras vd., 2002), Avustralya'nın Melbourne kentindeki ağaç sayısı 923.353 adet,
Portekiz’in Lizbon kentindeki yol ağaçları sayısı 41.247 adet (Soares vd., 2011) ve İngiltere'nin Londra kentinin ağaç potansiyeli
ise kent içi peyzaj alanlarında 1 milyon 587 bin adet, kentsel orman alanları ile beraber toplamda 8 milyon 421 bin adet (i-tree
Eco-project, 2015) olarak belirtilmektedir. Guérin (1989)'a göre Paris'in ağaç varlığı 466.000 adet iken, Paris Şehircilik Atölyesi
(APUR- Atelier Parisien D’Urbanisme) tarafından gerçekleştirilen araştırmaya göre 2010 yılında bu rakam 490.000 adet olup
2019 yılında ise 500.000 adet civarındadır (APUR, 2010).

Bir kentin ağaç varlığı, iklimi ılımanlaştırma, havayı arıtma, toprak ve su dengesini koruma, toz, gaz ve rüzgar zararlarını önleme
gibi ekolojik işlevlere sahiptir. ABD'nin Chicago kentinde gerçekleştirilen bir araştırmada, ağaçların yıllık 5530 ton kirletici
topladığı, 139500 ton karbon biriktirdiği, ayrıca ısıtma ve soğutma için harcanan enerjiyi %5 - 10 oranında düşürdüğü 
hesaplanmıştır (Harris vd., 2004). ABD' de yapılan bir diğer araştırma da ise ülkenin ağaçlarının 711.000 ton kirletici toz topladığı
ve bunun 3,8 milyar Amerikan Doları değerinde olduğu hesaplanmıştır (Nowak vd., 2006; Salbitano vd., 2019). İngiltere
Southampton Üniversitesi'nde yapılan bir diğer araştırmada, Londra'daki ağaç varlığının 852. ile 2121 ton kirletici toz topladığı
ve bu miktarın, Londra kenti hava tabakasının toplam kirletici tozunun %0,7 ile %1,4'ü oranında olduğu saptanmıştır (Tallis vd.,
2011). Londra'da ki bir diğer araştırmada kentin 8 milyon olan ağaç varlığının, yıllık 132 milyon İngiliz Sterlini kar sağladığı 
vurgulanmıştır (Rogers vd., 2015; Salbitano vd., 2019).
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ABD'de 5 kenti kapsayan bir çalışma yapılarak, kent ağaçlarının maliyet ve fayda analizleri yapılmıştır. Bu analiz sonuçlarında,
ağaçların dikimi, bakımı ve budamaları ve ağaçlar nedeniyle oluşan altyapı çalışmaları gibi uygulamaların maliyetinin, ağaçların
işlevsel faydasına oranı 1,37 ye 3,09 olarak hesaplanmıştır. Bu araştırma kapsamında ortaya konan işlevsel faydalar ise: Ağaçların
binaları gölgelemesinin, ısıtma ve soğutma maliyetlerinde tasarruf sağladığı; ayrıca ağaçların karbonu tutması neticesinde 
atmosferdeki karbon dioksit ile sera gazı emisyonlarının azalmasını da etkilediği belirlenmiştir. Ağaçların yaprakları tarafından
kirletici tozların tutulması ile hava kalitesinin iyileştirilmesinde ve yağmur suyunun tutularak, su kalitesi ve miktarında artışı
sağlamada etkili olduğu bulunan diğer ekolojik faydalar arasında yer almaktadır (Rogers vd., 2015). Belirtilen araştırmada da
olduğu gibi, son yıllarda küresel ısınma ve iklim değişikliği ile ilgili yapılan araştırmalar, bir kentin mevcut ağaç potansiyelinin
korunması ve geliştirilmesinin önemini ispatlar niteliktedir. Küresel ısınma ile ilgili senaryolar, kentlerde hissedilecek sıcaklıkların
artacağı yönünde veriler oluşturmaktadır. 

Zürih Üniversitesinde, 520 büyük şehri kapsayacak şekilde yapılan çalışmada, 30 yıl içerisinde ılıman iklime sahip şehirlerin
1000 km güneye kaymışçasına bir iklim değişikliği yaşayacağı sonucu ortaya konmuştur (Bastin vd., 2019). Betonun ve asfaltın
yoğun olarak kullanıldığı kentlerde ağaç varlığı, ısınmanın etkilerini azaltmak, insanlara ve tüm canlı türlerine gölgelenme ve
serinlemede pozitif etki yaratmak gibi ekolojik işlevlere sahiptir. Tüm reel ve irreel değerleri göz önünde bulundurulduğunda,
ağaç varlığının yaşanabilir bir kentin vazgeçilmez bir bileşeni olduğu görülmektedir. Belirtilen koşullar ve gerekçeler doğrul-
tusunda, kentsel ağaç varlığının korunması, uzun vadeli plan ve programlar dahilinde yönetilmesi, hem günümüz için bir zorun-
luluk, hem de gelecek nesillere olan miras borcudur (Dirik,2014). 

Ağaç yönetim planları, mevcut ağaç potansiyelinin güncel durumunu ortaya koyan envanterlerin oluşturulması, bu konuda
ulaşılması gereken hedefler ve bu hedeflere ulaşmada kullanılacak stratejilerin belirlenmesi ile uzun vadeli ağaç yönetiminin
programlanması süreçlerini kapsamaktadır (Roth, 2006; Dirik, 2014). Ağaç yönetim planlamasının verimliliğinin örneklerinden
biri, son 30 yıl içerisinde ağaç varlığının niteliğini koruyup geliştirmek adına yeni dikim programları oluşturan Paris kentidir.
2019 yılı verilerine göre, Paris Belediyesinin 300.000 adet koru ağacı, 200.000 adeti yol, park, okul, mezarlık gibi belediye sınırları
içerisinde olmak üzere toplamda 500.000 adet ağaç varlığı bulunmaktadır. Bu ağaç varlığını oluşturan her bir birey için harita
ve veri tabanından oluşan bir bilgisayar uygulaması gerçekleştirilmiştir. Bu uygulamaya işlenen ağaç kimlik kartları ve ağaç
yönetim planları doğrultusunda, her yıl ağaç varlığının %20'si silvikültür uzmanları tarafından kontrol edilmekte ve yine her yıl
1500 adet ağaç, dönüşüme konu edilerek mevcut ağaç mirası yenilenerek geliştirilmektedir (Mairie de Paris, 2019).

3. AĞAÇ YÖNETİM PLANI SÜRECİ VE AŞAMALARI  
Kent ağaçları ile ilgili bir yönetim planlamasını 5 aşamada toplamak mümkündür. Bunlar; gerekçelerin ortaya konduğu bir
hazırlık aşaması, envanterlerin hazırlanması, yönetim amaçları ve önceliklerin belirlendiği analiz süreci ile planlama aşaması ve
uygulama süreçlerinden oluşmaktadır. Bu bölümde, ağaç yönetim planı ve koruma stratejilerinin oluşturulmasını sağlamada
kullanılan iki analiz yöntemi irdelenerek, yabancı ulusların bu analizler ile ilgili kullandığı yöntemlere yer verilmiştir. 

3.1 Koruma Önem Değeri Analizi
Koruma önem değeri analizi, belli bir bölge, kent ya da semtte bulunan ağaçlar içerisinde hangilerinin özel kategoriler içerisine
(koruma önemi çok yüksek, yüksek, orta, az, yok) alınıp korunacağını saptamaya yönelik olarak kullanılan bir yöntemdir
(Dirik, 2014).

Kanada'da yapılan çalışmalarda bu ölçütler formüle edilerek kent ağaçları için koruma önem puanlarının hesaplanması ve 
hazırlanan puan skalasına göre koruma önem düzeylerinin belirlenmesine yönelik yaklaşımlar geliştirilmiştir (Arbour, 2005).
Arbour (2005)'e göre, 

Ağaç koruma değeri = göğüs yüzeyi x tür niteliği x mevcut koşulları şeklinde hesaplanmaktadır.  Formülde verilen parametreler:

• Göğüs yüzeyi= π x (1,4 m’deki gövde yarıçapı) 2.
• Tür niteliği; anıtsal nitelik, ömür, büyüme hızı, parazitlere direnç, iklimsel etkilere dayanıklılık, 
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estetik kapasite gibi ölçütlere göre % olarak, 
• Mevcut koşulları; ağaçların fizyolojik ve görsel düzeyi ile yapısal bütünlüğü gibi verilerle (Düzeyler: iyi: % 55, orta: % 40, zayıf:
% 15, kuru: % 0) saptanır.

Verilerin formüle uygulanması ile bulunan sonuç, değerlendirmeye alınan ağacın koruma önem puanını gösterir ve bu puan;
500 puan ve üstü: çok yüksek, 250 - 500 puan: yüksek, 150 - 249 puan: orta, 1-149 puan: zayıf, 0 puan: yok, şeklindeki skala
ölçüleri ile karşılaştırılarak söz konusu ağacın koruma önem düzeyi  tanımlanır.

Kanada'daki bir diğer çalışmada, aynı formül,

Ağaç koruma değeri= göğüs yüzeyi x tür niteliği x mevcut koşulları şeklinde katsayılarında bazı değişiklikler yapılarak 
uygulanmıştır (Cormier, 2008). Formülde;

• Göğüs yüzeyi= π/4 x (1,4 m’deki gövde çapı)2,
• Tür niteliği: anıtsal nitelik, ömür, büyüme hızı, parazitlere direnç, iklimsel etkilere dayanıklılık, estetik kapasite gibi ölçütlere
göre % olarak, 
• Mevcut koşulları:, yine Arbour (2005) ile aynı olup farklı katsayılarla (Düzeyler: çok iyi %85, iyi: %70, orta: %55, zayıf: %20
kuru:%0) hesaplanmakta ve bulunan sonuç için oluşturulan skala ise;

800 puan ve üstü: çok yüksek, 450 - 799 puan: yüksek, 175 - 449 puan: orta,1 - 174 puan: zayıf, 0 puan: yok şeklinde değer-
lendirilmektedir.  Bu formüllerde özellikle tür niteliği ve mevcut koşullar için belirlenen parametreler lokal koşullara göre
değişkenlik gösterebilmektedir. Türkiye’de ağaçların korunma kararlarına esas oluşturan parametrik bir yöntem henüz yoktur.
Sadece Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından kırsal alanlardaki anıt ağaçları saptamak adına standartlar belirlenmiş olup,
bu skala kentsel ağaç varlığı için uygun değildir (Dirik,2014).

Genel çerçevede ağaçların irreel değerleri, ağaç koruma önem değeri ile ölçülürken, ağaç yetiştirmenin reel değeri, tesis aşa-
masından itibaren belirli bir zaman dilimine kadar yapılan parasal harcamalarla ortaya konabilmektedir. Süreç içerisinde reel
değerlerinin parasal ölçütlerle tanımlanmasına dönük farklı yöntemler geliştirilmiştir (Cullen, 2005). Portland Kenti Planlama
Bürosu tarafından, iyi koşullarda yetişmiş sağlıklı bir ağacın değeri, gövde çapının her bir inç birimi (2,54 cm) için 100 $ esas 
alınarak belirlenmektedir. (City of Portland Bureau of Planning, 1999).

A.B.D.’ndeki kent ağaçlarının değerlerinin belirlenmesinde ise, CTLA (Council of Tree and Landscape Appraisers-Ağaç ve Peyzaj
Değerlerinin Saptanması Konseyi) tarafından geliştirilen “Peyzaj Ağaçlarının, Çalılarının ve Diğer Bitkilerin Değerlendirilmesi:
Süs Bitkilerine Değer Biçme Yöntemleri ve Prosedürleri” standardı; sigorta şirketleri, mahkemeler ve kamu kuruluşları tarafından
genel kabul gören bir yöntemdir (World Forestry Center & Morgan, 2005). 1957’den beri revizyonlara tabi tutulan CTLA 
yöntemleri, günümüzde farklı amaçlara göre; gövde formülü yöntemi (TFM), yeniden tesis maliyeti yöntemi  (RCM), tedavi
maliyeti yöntemi (CoC), onarım maliyeti yöntemi (CoR) gibi farklı amaçlara yönelik olarak uygulanabilmektedir(CTLA, 2000’e
atfen Spell, 2002).

Ağaçların reel değerinin saptanmasında ülkelere göre değişen farklı yöntemler kullanılmaktadır. Fransa’da başta Paris, Lille,
Limoges, Marseille, Montpellier, Nantes olmak üzere büyük kentlerde “Ağaç değeri tahmini baremi (BEVA)”, “Helliwell yöntemi”,
“Dendropolis yöntemi”, “Quebec yöntemi”, “EDIF yöntemi”, “Tesis masraflarını esas alan yöntem” gibi farklı çok sayıda yönteme
başvurulmaktadır (Bonnardot ve Riboulet, 2004). 

Bunlardan Fransa’nın birçok kentinde bazı küçük değişikliklerle yaygın olarak kullanılan “Ağaç değeri tahmini baremi (BEVA)”
yöntemi, aşağıdaki formülde gösterilen 4 indisin çarpımı ile hesaplanmaktadır (Communauté Urbaine de Lyon, 2001), Ağaç
değeri tahmini baremi= tür indisi x konum/estetik düzey indisi x sağlık/vital güç indisi x büyüklük ya da gövde çevresi indisi.
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Ağaçların değerinin ortaya konmasında yaygın olarak kullanılan yöntemlerin biri de Helliwell (1967, 2000) tarafından geliştirilen
ve kendi adı ile anılan değerlendirme yaklaşımıdır. Ağaç ve ağaçlıkların süs değeri ya da konfor şeklinde tanımlanır. Helliwell
yönteminde ağaçlar; konfor yani finansal değerine göre ölçümlendirilmektedir. Helliwell yöntemiyle; 

Ağacın konfor değeri= büyüklük (kaplama yüzeyi) x peyzajdaki önemi ve konumu x beklenen ömrü x diğer ağaçların mevcudiyeti
x çevresel ilişkileri x form x özel faktörler x birim fiyat  (Watson, 2002; Hegedüs vd., 2011) şeklinde hesaplanmaktadır.

Ağaç değeri belirleme yöntemlerinden bir diğeri de, özellikle Avustralya’da kullanılan Burnley yöntemi olup basit bir hesaplama
şekline dayanır. Bu yöntemde; 

Ağaç değeri($)= ağaç hacmi x temel değer x beklenen ömür x form & güç x konum şeklinde hesaplanmaktadır (Moore, 2006).

3.2. Ağaç Risk Analizi
Ağaç, kentsel peyzajın önemli bir birleşeni olarak basit bir donatı elemanı değil, yaşayan bir canlıdır.  Bir yaşam döngüsüne
sahip olan ağaçlar, diğer canlılar gibi doğar, büyür ve ölürler. Diğer canlılar gibi yaşamsal ihtiyaçları olan ağaçların ömrü, bir
hastalığa ya da kötü koşullara maruz kalma nedeni ile son bulabilir. Kente, insan tarafından getirilen ağaca, gerekli yetişme ve
büyüme koşullarının sağlanamaması, onu doğal ortamı dışında yaşamaya zorlayan insanın sorumluluğudur (Sommet de 
Montreal, 2005). 

Kentsel ağaç varlığı içinde yaşlılık çağına gelen ağaçlar, hem estetik hem de işlevsel açıdan maksimum değerlerine ulaşırlar ve
ayrıcalıklı bir önem kazanırlar. Ancak mekanik etkilere bağlı dal kırılmaları, yarılma ve devrilme gibi hasarlar bakımından da
kritik bir sürece girerler. Söz konusu hasarlar esasen birbirini tamamlayan biyotik ve abiyotik kökenli zararlıların ortak sonucu
olarak gerçekleşir. Şekil 2'de kent ağaçlarında çöküş spirali, ağaçların çöküşünde rol oynayan başlıca faktörlerin etkileme 
aşamalarına göre spiral modelinde açıklanması verilmiştir (Manion, 1981’e göre Gillmann, 2010’dan geliştirilerek, Dirik 2014). 

Ayrıca büyük boyutlara ulaşmış yaşlı ağaçlar dışında dayanıksız türlere mensup olan, kötü ortam koşulları nedeniyle zayıf gelişim
gösteren ve tehlikeli yapısal kusurlar taşıyan olgun ağaçlar da benzer hasarlara yol açabilir (Duntemann, 2006). Bu gibi ağaçların
rutin bakım ve koruma işlemleri yanında “risk analizleri” açısından ayrıca değerlendirilmesi gerekir. Zira kentsel ortamlarda 
ortaya çıkabilecek devrilme, yarılma, kırılma vb. hasarlar ağaçların zarar görmesi yanında kent toplumunun can ve mal güvenliği
açısından da büyük tehdit oluşturur (Dirik,2014).
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Belirtilen sakıncalara karşı alınması gereken önlemlerin seçilmesi, belirlenmesi ve uygulanması, hazırlanan “ağaç risk yönetimi
planları” kapsamında gerçekleştirilmektedir (Dirik, 2014). Kent ağaçlarında risk yönetimi, kentsel ağaç varlığının yönetim modeli
içinde yer almaktadır ve her türlü bakım ve koruma programları ile entegre edilerek planlanır.  Hazırlanan plan olası tehlike ya
da riskleri önleme ve riskli ağaçların kusurlarını düzeltme odaklı olmalı, potansiyel tehlike taşıyan ağaçların teşhisi, değer-
lendirilmesi ve gerekli düzeltici işlemlerin uygulanması açısından yazılı sistematik bir prosedüre dayandırılmalıdır (Hauer ve
Johnson, 2003).

Ağaç risk analiz yöntemi, birçok Avrupa ülkesi, Kanada ve A.B.D. gibi gelişmiş ülkelerde devlet politikası olarak, Belediyeler ve
devlet ile özel ajanslar tarafından uygulanmaktadır. Çalışmalar, ISA (International Society of Arboriculture, Uluslararası 
Arborikültür Birliği), USDA (United States Department of Agriculture, A.B.D. Ziraat Birimi), EAC  (European Arboriculture Council,
Avrupa Arborikültür Konseyi) gibi uluslararası kuruluşlar tarafından belirlenmiş risk analizi yöntemleri referans alınarak 
uygulanmaktadır.  USDA' nın ağaç risk yönetimi planı oluşturmak amacıyla geliştirmiş olduğu bir analiz yöntemi ve 
derecelendirme sistemi yaklaşımı bulunmaktadır. Bu yaklaşıma göre risk analiz yöntemi, ağaçların belirlenmesi denetleme ve
kusurların saptanması, her bir ağaç için risk derecesinin kestirilmesinin saptanması sürecinden oluşmaktadır. Ağaç belirleme
ve denetlemede, ağaç boyu ölçülerek, hedef risk alanının 1,5 ağaç boyu mesafesinde ve ya daha yakınında bulunuyorsa 
denetime konu edilir. 

Risk derecesi (3-10 puan) = Kusur olasılığı (1- 4 puan)+ kusurlu kısmın boyutu (1-3 puan) + hedef etki olasılığı (1- 3 puan),+ diğer

risk faktörleri ve mesleki kanaat (0 - 2 puan) formülü ile hesaplanmaktadır. 

Bu yapılan değerlendirmeler çerçevesinde, risk düzeyi belirlenen ağaçlar, bulundukları konumlarına göre tek ağaç düzeyinden,
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mekansal ölçekte kent geneline yaygınlaştırılarak "ağaç risk zonlaması" yapılır. Risk zonlamasında ağaç kusurları ve kullanım
yoğunluğu birlikte değerlendirilerek; çok riskli alanlar kırmızı zon, yüksek riskli alanlar turuncu zon, orta düzeyli riskli alanlar
sarı zon, düşük düzeyli riskli alanlar yeşil zon olarak belirlenmektedir (Pokorny ve Albers, 2003) (Koeser vd., 2013).

Bir ağacın oluşturacağı hasar riski ise, ağacın verebileceği zararlar, ağacın gövde ve dallarının çap, boyut ve ağırlığını temel alan
etki değeri ile ağaçlardaki kusurlara dayalı gözlem ve değerlendirmeleri kapsayan zafiyet oranı temel alınarak ta hesaplanmak-
tadır. Ellison (2005)'e göre; Ağacın hasar riski= Hedef değer x Etki potansiyeli x Zafiyet oranı formülü ile saptanmaktadır.

4. İSTANBUL'UN KENTSEL AĞAÇ POTANSİYELİNİN KORUMA STRATEJİLERİ
Kent ağaçları ile ilgili diğer ülkelerde yapılmış araştırmalarda ve uygulamalarda görülmüştür ki, sadece koruma önem değerine
ya da yalnızca risk analizine yönelik çalışmalara yer verilmiştir.  Bu iki analiz yöntemini birleştiren ve ağaç varlığı dönüşümü ile
sentezleyen bütüncül bir yaklaşıma rastlanmamıştır. Bu araştırmada, ağaçların koruma önem düzeyinin belirlenmesi ile olası
zararlara karşı taşıdıkları risklerin belirlenmesi ve risk düzeylerinin tanımlanmasını sağlayan iki analiz yönteminin birlikte 
uygulanması önerilmektedir. Çalışma ileride, her iki yöntemden elde edilen sonuçların sentezlenmesi doğrultusunda 
arborikültürel önlemlerin belirlenmesi ve ağaç varlığı dönüşüm kurgularının geliştirilmesi ile bu yaklaşımı tamamlayacak
bütüncül bir ağaç yönetim planı oluşturulmasına zemin hazırlayacaktır. Bu süreç, gelecekte oluşabilecek riskleri önlemeyi ve
mevcut ağaç mirasının gelişimini sağlayacak düzenlemelerin oluşturulmasını amaçlamaktadır.

Ağaç varlığına sahip, envanteri çıkarılan bir proje alanında, korunması ve çıkarılması uygun olan ağaçların saptanmasının somut
gerekçe ve ölçütlere dayandırılması gerekir. Bir ağacın değeri ancak; tür ve taksonomik özelliği, sağlık durumu, görsel değeri,
direnç düzeyi gibi niteliklerinin subjektiflikten uzak ve bilimsel temele dayalı yaklaşımlarla ortaya konabilir.  Öncelikle, her bir
ağacın mevcut dendrolojik ve fiziksel durumlarının tespitini sağlamak amacıyla, tek ağaç envanteri yöntemi uygulanmalıdır.
Arazide yapılan envanter çalışması ile her bir ağaç için gerekli veriler, ağaç kimlik karnesine işlenecektir. 

Ağaç Koruma Değerinin Belirlenmesi: 
Koruma değerinin belirlenmesinde, öncelikle alan üzerindeki her bir ağaç için 0,1 ile 1 arasında değişen tür koruma katsayısı
belirlenecektir. Bu kapsamda, İstanbul genelinde mevcut olan doğal, doğallaşmış ve yabancı kökenli türler üzerinde ayrıntılı bir
ön çalışma yapılarak bir kılavuz tablo geliştirilmiştir. Tür niteliği ile ilgili katsayıların bu tabloya göre atanması öngörülmüştür.
Dünya'nın bir çok ülkesinde kendi ekolojik koşulları, kent kimliği ve imgesindeki yeri göz ününde bulundurularak oluşturulmuş
ağaç tür niteliği skalaları bulunmaktadır. Tablo 1'de verilen ağaç tür indisleri, İstanbul'un ekolojik koşullarına uyum, vitalite, kent
kimliğindeki yeri göz önünde bulundurularak yerel bir değerlendirme ile oluşturulmuştur. 

05 - 06 Şubat 2020 İstanbul Kongre Merkezi 453

      

  iSTANBULTANBUL

     

  L YEŞiL ALANLAR ÇALI

     

  IŞTAYITAYI

     

  

     

  

     

  

k40bu dıkkat-446-459:bu-kitap-25.3x19.6  18.06.2020  15:24  Page 8



05 - 06 Şubat 2020 İstanbul Kongre Merkezi454

Tablo 1. İstanbul’da yetişen doğal, doğallaşmış ve yabancı türler için geliştirilen koruma önem katsayıları

      

 iSTANBULTANBUL SENiN

     

 

     

 

     

 

k40bu dıkkat-446-459:bu-kitap-25.3x19.6  18.06.2020  15:24  Page 9



Envantere konu her bir ağacın koruma önem katsayısının atanmasından sonra belirlenen alanda yapılacak ölçüm ve gözlemlerle
Tablo 2’de açıklanan veriler toplanacaktır.

AKD= Göğüs yüzeyi x Tür niteliği x Vital gücü x Görünüm/estetik x Özel önem formülü ile bulunacak koruma önem puanları,
alan üzerindeki farklı özelliklerdeki ağaçlar üzerinde yapılacak bir ön çalışma ile belirlenecek puan aralıklarına göre çok yüksek,
yüksek, orta, zayıf, yok sınıflarına ayrılacaktır. [Örneğin, 3000 puan ve üstü: Anıt ağaç/anıtsal nitelikli ağaç, 750 - 2999 puan:
Koruma önemi çok yüksek, 500 - 749 puan: Koruma önemi yüksek ağaç, 250 - 499 puan: Koruma önemi orta, 1 - 249 puan:
Koruma önemi zayıf, 0 puan: Koruma önemi yok. 

Ağaç Risk Düzeyinin Belirlenmesi
Belirlenen alandaki her bir ağaçta, risk değerlendirmesine esas olan ağaç kusurları saptanarak, kusurların risk açısından tanım-
lanması yapılacaktır. Bunun için öncelikle, ağaçların kusur tipleri ve kusurlu kısmın boyutu belirlenecektir (Tablo 4). Bu aşamayı
takiben, araştırma alanının farklı bölümlerinde (park, alle, sokak, meydan, çarşı) 12 aylık bir periyod boyunca gözlemler yapılarak,
kullanım sıklığı (yaya ve taşıt (adet/saat)) tespit edilecek ve buna dayanarak hedef etki olasılığı saptanacaktır. Hedef etki
olasılığının belirlenmesinde her bir ağacın, 1,5 ağaç boyu çapındaki alan, riske esas hedef etki alanı olarak kabul edilecektir.  
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Ağaç risk düzeyi (0 - 15 puan)= Kusur oranı (0 - 5 puan) + kusurlu kısmın büyüklüğü (0 – 4 puan) + hedef etki değeri (0 - 3 puan)

+ diğer risk faktörleri (mesleki kanaat) (0 - 3 puan)

5. SONUÇ
Günümüzde, birçok gelişmiş ülkede, kentsel ağaç varlığının korunması ve uzun vadeli yönetimi, bilimsel temele ve somut bir
modele dayalı ağaç yönetim planları doğrultusunda gerçekleştirilmektedir. Bugüne kadar ülkemizde, kentsel ağaç varlığının
analizi ile teknik ve yönetsel açıdan planlanmasına dair herhangi kapsamlı ve bütüncül bir çalışma gerçekleştirilmemiştir.
İstanbul'un, kültür mirası ile bütünleşik zengin bir ağaç varlığına sahip olmasına rağmen, bu ağaç potansiyeli yönetilemez 
durumdadır. Bu durum özellikle olgun ve yaşlı ağaçlar için belirgindir. Türkiye'de bugüne kadar, kentsel ağaç varlığı ile ilgili yapılan
çalışmalar rölöve veya anıt ağaçların tespiti ölçeğinde gerçekleştirilmiştir. Bu gibi çalışmalarda, ağaçların fizyolojik gelişimi ile
beraber tür özellikleri, sağlık durumu, yetişme yeri koşulları, görünüm, estetik gibi ölçüm ve gözlemlere yer verilmekle birlikte,
bunların ağaç koruma değerine etki ya da katkıları konusunda parametrik değerlendirmeler bulunmamakta ve varılan hükümler
genellikle sübjektif kararlara dayandırılmaktadır. Bu durum çoğu zaman verilen hükümlerin tartışılmasına yol açmakta ve bilimsel
verilere dayalı objektif bir yaklaşıma ihtiyaç duyulmaktadır. Ayrıca, ülkemiz kentlerindeki ağaç varlığı ile ilgili literatür 
araştırmalarında, ağaçların taşıdığı riskleri analiz eden bir çalışmaya da rastlanmamıştır. Gerçekleştirilen çalışmalarda, çoğunlukla
lokal ve tür, yaş, konum, anıtsal nitelik gibi özellikleri kapsayan durum tespiti niteliğinde yaklaşımlar sunulmaktadır.

İstanbul gibi, kapsamlı kentsel ağaç varlığına sahip kentlerde, her bir ağacın yüklü bir miras değeri ile birlikte riskleri de söz
konusudur. Ağaçların boyutları ve yaşı arttıkça miras değeriyle birlikte riskler de artmaktadır. Özellikle son yıllarda İstanbul'da
şiddetli yağış ve rüzgarlar sonucu yaşanan ağaç devrilmelerinin neden olduğu kazalar, bu durumu örneklemektedir. Bir ağacın
kentsel ortamlardaki varlığının devamı “kabul edilebilir güvenlik koşullarına sahip olması” ile sınırlıdır. Bu çelişkinin 
çözümlenebilmesi adına, öncelikle her bir ağacın koruma önem düzeyi belirlenerek sonrasında da taşıdığı risklerin analizinin
yapılması gerekir. 

Bu bildiride, kentsel ağaç varlığının korunması ve yönetiminin sağlanması adına bütünleşik bir ağaç varlığı yönetim planı nasıl
oluşturulabilir sorusuna cevap aranmıştır. Çoğu teknik uygulamaların günlük kararlarla alınması, gerek toplum, gerek sivil toplum
örgütleri ve gerekse resmi otoriteler (TVKBK, Boğaziçi İmar Müdürlüğü,),  tarafından tatmin edici bulunmamaktadır. Bu bağlamda
İstanbul'un ağaç potansiyelinin de diğer tüm gelişmiş ülkelerde olduğu gibi, uzun vadeli bir yönetim planı çerçevesinde ele alın-
ması gerekmektedir. İstanbul için önerilen ağaç koruma stratejileri çıktıları, somut ve bilimsel veriler olması nedeniyle,
Belediyeler, Koruma kurulları (T.V.K.B.K.), sivil toplum örgütleri ve kent halkının ağaç konusundaki değer yargılarında yaşadıkları
çelişkileri önleyerek; imar planlarında ve kentsel ağaç varlığının yönetiminde güvenilir şekilde kullanımıyla işgücü ve ekonomik
kazanımlar elde edilmesine katkılar sağlayacaktır. Önerilen yaklaşımın mevcut ağaç varlığının korunması veya dönüştürülmesi
ile ilgili objektif ve güvenilir kararlara temel oluşturması, kentsel peyzaj, plantasyon, ağaç bakımı ve koruması çalışmaları ile
birlikte kitleli ağaç varlığı üzerine yapılacak restitüsyon, restorasyon ve rönovasyon projeleri için altlık olarak kullanılması 
hedeflenmektedir. Kentsel mirasın korunması ve sürdürülebilmesindeki katkısı sayesinde, UNESCO’nun “Tarihi Kentsel Peyzaja
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Özet
İstanbul’un ana ve ara yollarındaki ağaçlar bakım gerekçesiyle sık aralıklarla budanmaktadır. Özellikle kış döneminde ve hemen
hemen her yıl yapılan budamalarla ağaç tepeleri sürekli olarak küçültülmekte ve ağaç tepelerinin genişlemesi yavaşlatılmaktadır.
Bildirinin amacı, İstanbul’un ana ve yan yollarındaki ağaçlarda yapılan budamalar sonucu ağaçların 
durumlarına ilişkin değerlendirmeler yapmak ve uygulamaya dönük önerilerde bulunmaktır. Bu amaçla, İstanbul’un çeşitli 
yollarındaki ağaçlar incelenmiş, fotoğraflanmış ve budama sonucu aldığı şekiller ile gövdede oluşan yaralar gözlemlenmiştir.
Gözlem sonuçlarına göre (1) budamanın bilinçli yapılmadığı, (2) budama işlemlerinde ağaçların sağlık durumlarından çok
ekonomik kaygıların öne çıktığı, (3) Özellikle yaşlı olanların sağlık durumlarının bozulduğu ve bunda budamanın da önemli bir
payı olduğu, (4) Budamalarla ağaçların çoğunlukla doğal mimari yapılarının bozulduğu ve (5) özellikle kuşların konaklama
olanaklarının sınırlandırıldığı belirlenmiştir. Sonuç olarak İstanbul yol ağaçlarında budamanın yapılması için mutlak zorunluluk
aranmalı, budama kararları bilimsel ölçütlere göre verilmeli ve kent stresi altındaki ağaçlar gereksiz bir şekilde budama 
stresine de sokulmamalıdır.

Anahtar Kelimeler: Budama, ağaç sağlığı, ağaç yaralanması, İstanbul, yol ağacı 

PRUNING PROBLEMS ON THE ROAD TREES OF ISTANBUL AND SUGGESTIONS

Abstract 
Trees on the main and intermediate roads of Istanbul are often pruned for maintenance. Especially in winter and almost every
year with the pruning tree crowns are constantly reduced and the expansion of tree crowns is slowed down. The purpose of
the paper is to make assessments on the condition of the trees as a result of the pruning of the trees on the main and side
roads of Istanbul and to provide practical suggestions. For this purpose, the trees on various roads of Istanbul were examined,
photographed and the pruning shapes and wounds on the trunk were observed. According to the observation results, it can
be concluded that (1) Pruning was not done consciously, (2) Pruning operations have more economic concerns than the health
status of trees, (3) The health conditions of especially the old ones among the Istanbul road trees have deteriorated and
pruning has an important role in this, (4) The natural architectural structures of the trees are mostly deteriorated and (5) The
accommodation possibilities of the birds are limited. As a result, absolute imperative must be sought for pruning in Istanbul
road trees, pruning decisions must be made according to scientific criteria and trees under urban stress must not be subjected
to pruning stress. 

Keywords: Pruning, tree health, tree injury, İstanbul, road tree 
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1. GİRİŞ 
Oluşumundan bu yana doğanın bir parçası olarak yaşamını sürdüren insan, kentleşmeyle birlikte her geçen gün doğadan 
uzaklaşmakta, beton zeminler ve duvarlar arasında başka bir yaşama doğru evrilmektedir. İnsanoğlu genlerinde bulunan doğanın
bir parçası olduğuna dair kodlardan dolayı da yeşilden kopamamakta ve her geçen gün yeşil dokuya verdiği önem daha da 
artmaktadır. 

Yeşil doku ve beton çelişkisi arasında kalan insan, yaşam alanlarındaki boşluklara ağaç dikerek bu bağı kurmaya çalışmaktadır.
Yollar, şevler, parklar, ev bahçeleri, korular ve kent yakınlarındaki ormanlar insan ve doğa etkileşimini sağlayan temel yapılardır.  

Bir canlının yaşam alanı; o canlının yaşam kalitesini, sağlığını ve genel görüntüsünü belirleyen en önemli faktörlerin başında
gelmektedir. Doğası gereği doğal toprak zemin üzerinde yaşamını sürdüren ağaçlar, yollara, parklara veya bahçelere dikildiğinde
yaşam alanları farklılaşmakta ve yapay zemin şartlarında kendilerine sunulan ortamda yaşamlarını sürdürmekte ya da yaşam
mücadelesi veya daha doğru bir ifade ile ölüm-kalım mücadelesi vermektedir (Sevgi, 2020). İstanbul’da bulunan ağaçlar da
hem kent hem de budama stresi altıdadır. İstanbul’un özellikle yollarındaki ağaçların çoğunluğu sık aralıklarla budanmaktadır.
Kent ağaçlarında budama tekniğine uygun bir şekilde zaman zaman yapılması gereken bir uygulamadır. Ortamına göre, bir
ağaca şekil vermek büyümesini kontrol altına almak, sağlıksız dallarını temizlemek ya da devrilmeye karşı riski en aza indirmek
amacıyla farklı düzeylerde budama yapılmaktadır.

Bozkuş (1994) İstanbul’daki ağaçlarda budamanın büyük bir sorun olduğunu ve çok geç kalınarak budama yapıldığı belirtmiştir.
Park ve bahçelerdeki ağaçların çoğunun bakımsız kaldığını ve bunlarında tekniğinden uzak, bilinçsiz bir şekilde budandığını
ifade etmiştir. Konuyla ilgili olarak Atay (1988), Atay ve ark. (1990) ve Ürgenç (1990) tarafından (1) kuru ağaçların kesilerek
çıkarılması, (2) kırılma riski olan kurumakta olan sağlıksız dalların tekniğine uygun olarak kesilerek alınması, (3) kuru dalların
kesilmesi ve (4) uygun türlerin kullanılması, (5) kabak budamadan kaçınılması, (6) çapı 3-5 cm’yi geçen yara yüzeylerine koruyucu
madde sürülmesi gibi son derece önemli öneriler geliştirilmiştir. Dirik (1995) kent içerisindeki ağaçlarda budamanın gerekli
olduğunu ancak bunun tekniğine uygun olarak yapılması gerektiğini belirtmiştir. Dirik (1995), Raimbault ve Tanguy (1993)’e
dayanarak ağaçların 10 gelişme evresine ayrıldığını belirtmiştir: 1-4. Gelişme evrelerinin genç ağaçlarda şekillendirme budaması
yapılabileceğini, 5-6. Evrenin olgunluk olup ferahlandırma budaması olabileceğini, 7. Evrenin orta yaşlı ağaç evresi olup tepe
hacmini koruyarak ana dallardaki bazı yan dalların yenilenmesini sağlamak için budama yapılabileceğini, görselliğin en yüksek
seviyeye çıktığı, 8. Evrede temizleme budamalarının yapılabileceğini, 9. evrede tepenin çökmüş kısımlarının alınmasını gerektiren
evre olduğunu ve çok yaşlı olan 10. Evrede de ağacı yeniden yapılandırılabilecek budamanın yapılması gerektiğini belirtmiştir.
Bu evrelerden özellikle 7-10. Evreler genellikle ortam şartlarına göre birbirinin içine geçmekte ve karıştırılma olasılığı yüksek
olmaktadır. Bu çalışmalar, kent ağaçlarındaki budama faaliyetlerinde dikkat edilmesi gereken önerilerin genel çerçevesini çizmiş
ve yetkililere önemli bir altlık sunmuştur.

Yukarıda belirtilen önerilere rağmen, İstanbul’un ağaçlarında budamanın sıklığı, yaşlı-genç tüm ağaçlarda amacı gözetilmeden
uygulanması, kesimlerin tekniğine uygun olmaması, ağaçlarda geri dönüşü olmayan sağlık sorunlarının da ortaya çıkmasına
neden olmuştur. Bunun sonucunda da İstanbul ağaçlarında genel olarak sağlıksız bir görüntü ortaya çıkmıştır. Bu sağlıksız 
görüntünün ortaya çıkmasında, sadece budama belirleyici olmamış, yanlış tür seçiminden ağaç gövdesine kadar beton ve sert
zeminle kaplanan ağaç köklerinin yaşam alanlarının daraltılması gibi diğer nedenler de yanlış budamanın etkilerini arttırmıştır. 

Bu olumsuz durum; yaşam mücadelesi veren ağaçlara uygulanacak müdahalelerde bilimsel önerilerin ne denli önemli olduğunu
ve konuyla ilgili daha fazla çalışma yapılmasının gerekliliğini ortaya koymuştur. Bu bağlamda bildirinin amacı, İstanbul’daki
ağaçların budanmasıyla ilgili uygulamalara dikkat çekmek, durumlarını değerlendirmek, konuyu tartışmaya açmak ve 
uygulanabilir bazı öneriler sunmaktır.

2. İSTANBUL’DA BUDAMANIN ETKİLERİ ÜZERİNE GÖZLEMLER 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı ve İlçe belediyelerinin Park ve Bahçeler Müdürlükleri
tarafından parklar, ana ve yan yollar ile şahıs bahçelerinde giderek yaygınlaşan ağaç budama uygulamaları devam etmektedir.
Yaşlı, dallarında kurumalar olan ve devrilme riski taşıyan ağaçlarla başlayan uygulama, en son en genç ve bir önceki yıl dikilmiş
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genç bireylere kadar yayılmıştır. Hatta budama aynı ağaçlarda bir kaç yıl aralıklarla yapılmaya başlanmıştır.

İstanbul’da ağaçların budanmasının bu denli artması, budanan ağaçlar üzerinde de olumsuz etkileri de beraberinde getirmiştir
Elde edilen gözlem sonuçlarına göre; 

(1) Budamanın bilinçli yapılıp-yapılmadığı tartışmalıdır.
(2) Budama işlemlerinde ağaçların sağlık durumlarından çok ekonomik kaygıların öne çıktığı gibi bir algı ortaya çıkmıştır.
(3) Özellikle yaşlı olanların sağlık durumlarının bozulduğu ve bunda budamanın da önemli bir payı olduğu görülmektedir.
(4) Budamalarla çoğu ağacın doğal mimari yapısı bozulmuştur. 
(5) Budamayla, özellikle kuşların konaklama olanakları sınırlandırılmıştır. 

2.1. Budamanın Ağaç Şekli Üzerine Etkileri
Budamanın en önemli nedenlerinden birisi, ağaçlara şekil vermek ve büyümesini kontrol etmektedir. Özellikle park ve bahçel-
erdeki birçok süs çalısı ve ağacı, yuvarlak, sütun şeklinde ya da bordur olarak büyümesini sağlamak üzere şekillendirilmektedir.
Bu durum yapay alanlarda ve şekil budamasına uygun olan doğu mazısı (Platycladus orientalis (L.) Franco), alev çalısı (Photinia
fraseri Dress), japon taflanı (Euonymus japonica Thunb.), japon kurtbağrı (Ligustrum lucidum W.T. Aiton) gibi ağaç ve çalılar
için tercihan uygulanabilecek bir yöntemdir. Burada amaç, sadece bu türden ağaç ve çalılara şekil vermektir.  

Ağaç formunu etkileyen en önemli uygulamalarının başında İstanbul yol ağaçlarının budanması gelmektedir. İstanbul’da yol
ağacı olarak genellikle Londra çınarı (Platanus acerifolia (Aiton) Willd. ), doğu çınarı (Platanus orientalis L.), dişbudak yapraklı
akçaağaç (Acer negundo L.), dişbudak (Fraxinus anustifolia Vahl.), gümüşi ıhlamur (Tilia tomentosa Moench.), küçük yapraklı
ıhlamur (Tilia cordata Mill.), çitlembik (Celtis australis L.), yalancı akasya (Robinia pseudoacacia L.), atkestanesi 
(Aesculus hippocastanum L.), japon soforası 

(Styphnolobium japonicum (L.) Schott), Sibirya karaağacı (Ulmus pumila L.), Ilgın (Tamarix L. sp.) gibi yapraklı ağaçlar dikilmiştir.
Son yıllarda da özellikle Vatan Caddesi üzerinde yoğun bir palmiye kullanımı vardır.  

Yollara dikilmiş bu ağaçlarda son yıllarda daha da artan bir budama uygulaması başlamıştır. Bu ağaçlarda tepenin gençleştirmesi,
tepe büyümesinin yavaşlatılması ve dallarının yönlendirilmesi gibi amaçlarla budama yapılmaktadır. Bu türden yapılan 
budamalarda ağaçların

• Yaşları 
• Tepe genişlikleri 
• Büyüme hızları 
• Budamanın gerekli olup olmadığı, gibi sorulara yanıt verilip verilmediği belirsizdir. Çünkü yol ağaçlarında yapılan budamalarda
ne yaşların, ne tepe genişliklerinin, ne büyüme hızlarının ve ne de bunlardan dolayı budamaya ihtiyaç olup olmadığına dikkat
edilmemektedir.

Örneğin Sarıyer-Büyükdere arasındaki sahil boyunca dikilmiş, çapları 10-15 cm, boyları da yaklaşık 3-4 m olan ılgın ağaçları 
dikildikten sonra dördüncü kez budanmıştır. Budamanın bu kadar sık aralıklarla yapılması ağaçların budama gerekliliğinden
çok ekonomik kaygıların öne çıktığını düşündürmektedir (Şekil 1-2). Benzer bir uygulama Fatih’teki ana cadde üzerinde bulunan
pırnal meşelerinde de (Quercus ilex L.) uygulanmış ve üst tarafı yuvarlak olan yarım daire şeklinde bir form oluşturulmu

Sarıyer, Beşiktaş, Kadıköy, Bakırköy gibi İstanbul’un eski ilçelerinde bulunan yaşlı yol ağaçlarında sık aralıklarla yapılan 
budamalarla kalın dallar alınmıştır. Kalın dalların çatal yerlerinden alınması, ağaçların tepe formlarının aniden bozulmasına yol
açmıştır. Kesilen kalın dalların ağaçlardan uzaklaştırılması sonucu, zayıf düşen ağaçlarda, kalan diğer dallar da daha hızlı bir
şekilde kurumaya başlamaktadır. Bu durum diğer dalların da birkaç yıl içerisinde can ve mal güvenliği açısından kesilmesini
gerektirmektedir.

05 - 06 Şubat 2020 İstanbul Kongre Merkezi462

      

 iSTANBULTANBUL SENiN

     

 

     

 

     

 

k41-460-472:bu-kitap-25.3x19.6  18.06.2020  15:25  Page 3



İstanbul’da ağaç tepesinin şekillenmesini etkileyen bir diğer budama şekli de “kabak budama” olarak adlandırılan budama 
şeklidir. Burada ise tepe tümüyle kesilmekte ve kalan gövde üzerinden yara veya su sürgünü olarak adlandırılan yeni sürgünlerin
oluşturulması sağlanmaktadır. Bu sürgünler ise kalın bir gövde üzerinde ince dallar halinde yeni bir tepe oluşturmaktadır.

İster tepenin şekillendirilmesi, ister kurumakta olan dalların alınması ya da kabak budama uygulaması olsun genel anlamda
yol ağaçlarına geri dönüşü olmayan zararlar verilmiştir. Ağaçlar; doğasında olduğu gibi dikildiği her ortamda, yetişme ortamı
koşullarına uygun olarak bir tepe geliştirmektedir. Açık alandaki tepe genişliği daha fazla iken sık dikilen ağaçlarda tepe genişliği
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Şekil 1. Sarıyer sahilde bulunan ılgın ağaçları. Aynı gün budanmadan önceki formu (sol), budanmış
hali (sağ). Sol fotoğrafın arka planında budanmış ve halen budanmakta olan ılgınlar. 

Şekil 2. Sarıyer’deki aynı ılgın ağaçları. Oldukça genç ağaçlar olmasına karşın izlerden, 
2020 yılında 5.kez budandığı tespit edilmiştir.
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daha dar ve uzundur. Genç yaşlardan itibaren başlayan budama ile ağaçların genetik ve yetişme ortamı koşulları etkisiyle kendi
formlarını oluşturması engellenmekte ve budama ile sorumlu olan yetkililerin anlayışlarına uygun olarak yapay ağaç tepeleri
oluşturulmaktadır. Ne yazık ki, İstanbul’da bu uygulama, doğal ağaç formu oluşturmanın önüne geçmiş ve tepelerin her yıl 
budanması gerekliymiş gibi bir algı oluşturulmuştur.

Diğer yandan, bazı çalışmalarda, ağaçların sık dikildiği, tepelerin birbirine girdiği ve bundan dolayı da budanması gerektiği
konusunda görüşler dile getirilmiştir. Çoban (2019) “Bahçeköy Valide Sultan Caddesi’nde bulunan çınar ağaçların ilk tesislerinde
gelecekte alacakları boyutlar dikkate alınmadan, dar aralık-mesafeyle (5 x 6 m) dikildiği belirtilmiştir. Bu nedenle çınar ağaçları
biyolojisine uygun kök, gövde ve tepe formu oluşturamamıştır. Valide Sultan Caddesi çınarlarında uygulanan bakım ve budama
çalışmalarında, vejetasyon döneminin henüz başlamadığı mart ayında, ilk olarak tepesi çökmüş veya kurumuş ağaçların 
tepelerindeki kuru kısımlar budanarak uzaklaştırıldığı, sonrasında risk oluşturan ağır kalın dallar uçtan itibaren kademeli olarak
budanarak kısaltıldığı bildirilmiştir.” şeklinde değerlendirme yapmıştır.

Ağaçlar yetişme ortamı koşullarına göre kök ve tepe yapısı oluşturduğundan, Valide Sultan Caddesi’ndeki ağaçlar da uzun boylu
ve oldukça düzgün gövdeli ağaçlar oluşturmuştur. Ağaçların sağlık sorunları bulunmazken, toprak drenajın yerine beton kanallara
alınan drenaj ve ilave bir yol yapılmasıyla zarar gören köklerin tepeyi besleyememesi sonrasında hafif başlayan tepe kurumaları
budanmaya başladığında ve kalın dalların da budanmasıyla ağaçlar tümüyle formlarını kaybetmiştir. O nedenle, Valide Sultan
Caddesindeki çınar ağaçlarının mevcut durumları kalın dallı ve ileri yaşlardaki ağaçların budanmaması gerektiğinin en tipik
örneklerinden birini oluşturmaktadır. Bu caddenin devamında ise yaşam koşulları, insan etkisinden daha uzak olan çınar ağaçları
bulunmaktadır. Bu ağaçların kalın dalları budanmadığı için çok daha sağlıklı olarak yaşamlarını sürdürmektedir.

2.2. Budamanın Ağaç Sağlığı Üzerine Etkileri
İstanbul yol ağaçları genel olarak sağlıklı değildir. Aşırı boyutlara ulaşan budama uygulamaları ile başta çınar (Şekil 3) ve ıhlamur
ağaçları olmak üzere dişbudak, yalancı akasya ve atkestanelerinde yoğun gövde yaraları oluşmuştur.  

Budama yaralarına karşı uygulanan kimyasal karışımlara kapatma işlemleri de genellikle sonuç vermemekte ve ağaçlardaki
budama yaraları kesik kısmında gövdenin tabanına doğru hızla yayılmaktadır. Doğa koşullarında daha hızlı kapanması beklenen
büyük yara izleri, kent ortamındaki zor koşullarda yaşayan ağaçlarda yara kapanma süreci daha da uzamaktadır. Bunun sonucu
olarak da ağaçlar deyim yerindeyse “perişan” bir görünüm sergilemektedir. Bu türden ağaçların sayısı İstanbul’da oldukça
fazladır (Şekil 3). 

Neely (1979); yalancı akasya, meşe, dişbudak, lale ağacı gibi bazı ağaçların türlerinde yara çapları ile kapanma oranları arasındaki
ilişkileri incelemiş ve 2,5 cm çapındaki yaranın 1, 5 cm çapındaki yaranın 2, 7,5 cm çapındaki yaranın da 3 yıl sonra kapandığı
belirlemiştir. Bu ağaçlarda oluşan kallus dokusunun genişliği ilkbahar, yaz, sonbahar ve kış aylarında açılan yaralara göre farklılık
göstermiştir:

a. İlk yılın ilkbaharda kesilen dalda oluşan kallus dokusu 12-18 mm iken yaz aylarında kesilen daldaki kallus dokusu 2-6 mm
oluştur.

b. İkinci yılın kışında kesilen daldaki kallus dokusu diğer mevsimlerdekilerden daha kalın olmuştur.

c. Yara bölgesindeki kuruma, yaz ve sonbahar aylarındaki kesiklerde kış ve ilkbahar kesiklerinden daha fazladır.

Benzer bir çalışma Nicolescu ve diğ. (2013) tarafından Romanya’da yapılmış ve İstanbul’da da sıklıkla kullanılan kırmızı Amerikan
meşesi (Quercus rubra L.) türünde yapılan budama sonucu 3 cm’den daha küçük çaplı yaraların %80’inin 3 vejetasyon dönemi
sonrasında kapandığı belirlemiştir. Bu çalışmada, 50-70 yaşlarında güçlü, sağlıklı ve iyi şekilli ağaçların oluşturulması için 
budamanın 3 cm’nin altındaki dallarda yapılması gerektiği önerilmiştir.

Dujesiefken ve Stobbe (2002) ıhlamur türleri (Tilia sp.) ve atkestanesinde (Aesculus hippocastaneum) budanan dalın çapı ile
gövde içerisindeki renk bozulması arasındaki ilişkiyi incelemiş ve renk bozulması alanının dal çapına bağlı olduğu sonucuna
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ulaşmıştır. Kesilen dalın çapı arttıkça, renk bozulmalarının da genişliği artmaktadır.  

İstanbul’da ise budamalarla açılan yaraların çapları 1 cm’den 40 cm’ye kadar çıkmaktadır. Kalın dallardaki budama uygulaması
özellikle İstanbul’un boğaz hattındaki ilçelerde daha yaygındır. Sarıyer, Beşiktaş, Beykoz, Üsküdar, Kadıköy gibi ilçelerde en
yaygın yol ağaçlarında birisi geniş tepeli ve hızlı gelişme yapan çınar ağaçları olup kalın dalların budanması en fazla bu ağaçlarda
uygulanmıştır. O nedenle de bu ağaçlarda ağaç sağlığı son derece kötüdür. Dallarda renk bozulmasından çok tümüyle çürümüş,
sıklıkla kovuk oluşmuştur (Şekil 3). Aynı cadde ya da yakın alanlarda aynı tür ve yaştaki ağaçlardan budanmamış olanlar daha
sağlıklı görünümde iken derin ve kabak budanmış olanlar oldukça sağlıksız durumdadır. 

Ağaçların genel görünüşleri üzerine olumsuz etki yapan budamanın yapılmadığı ya da oldukça seyrek yapıldığı örnekler de 
bulunmaktadır. Bunlarda ağaçların tepe şekilleri oldukça düzgün ve genel görünümleri daha sağlıklıdır (Şekil 4). Ayrıca, sağlıksız
ağaçlar arasına aynı türden ağaçlar dikilerek türün ve yeşil dokunun devamlılığının sağlanması da oldukça önemli olup yer yer
güzel örnekler bulunmaktadır (Şekil 4).

Bu tür örnekler Avrupa ülkelerinde çok aygın olup bizdeki uygulamanın aksine budama çok seyrek yapılmaktadır. O nedenle
Avrupa’nın kentlerinde ağaçların görünümü çok daha sağlıklı ve güzel görünümlüdür (Şekil 5).
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Şekil 4. İstanbul’da budanmamış ve genel olarak sağlıklı durumda olan ağaçlar ve sağlıksız yaşlı ağaçların arasına dikilmiş 
aynı türden yeni ağaçlar 
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Şekil 5. Avrupa’nın değişik kentlerindeki yol ağaçları. Çok seyrek budanmış ve sağlıklı görünümdedir. 
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2.3. Budamanın Ağaç Büyümesi Üzerine Etkileri 
Herhangi bir yetişme ortamında bulunan bir ağaç toprak koşulları etkisiyle belirli bir kök sistemi geliştirir. Bu kök sisteminin
büyüklüğüne bağlı olarak da tepe kısmını oluşturur. Kent ağaçlarında da benzer şekilde toprak derinliği, toprak alanı, toprağın
su tutma gücü, toprak türü gibi faktörler ağacın büyümesindeki en önemli etkenlerdendir.

Chandrashekara (2007) tarafından yapılan bir araştırmada Ailanthus triphysa (Dennst.) Alston türünde budanmamış bir ağaçta
budamayı izleyen yıldaki çap artışı 3,75 cm, %50 oranında budanmış olanda 2,29, %75 oranında budanmış olanda 1,79 cm ve
%90 oranında budanmış olanda ise 1,06 cm olarak ölçülmüştür.  İkinci yılda ise bu değerler sırasıyla 3,43 cm, 2,94 cm, 2,80 cm
ve 2,01 cm olarak bulunmuştur. Görüldüğü gibi budamanın da şiddetine bağlı olarak ilk yılda ani bir büyüme azalması meydana
gelmektedir. Sonraki yıllarda ise büyüme hızı budanmamış ağaçlarla eşit konuma gelmektedir.

Aynı çalışmada, budamanın %50 oranında yapıldığı ağaçlarda yeşil kütle oranının budanmamış ağaca oranı, 21,46, %75 oranın-
daki budamada 24,98 ve %90 oranındaki budamada ise 39,87 olarak ölçülmüştür. Budamadan sonraki ikinci yılda ise oluşan
su ve yara sürgünlerinin hızlı büyüme potansiyelinden dolayı bu yeşil kütle oranı budanmamış ağaçtakini geçmiştir. Ölçülen
oranlar sırasıyla %117, 49, %109,42 ve %101,34’dir. Bu çalışma, kök-gövde dengesi bozulan ağaçlarda budama sonrası oluşan
sürgünlerin ilk yıllarda hızlı büyüdüğünü ve yeşil kütleyi artırdığını ortaya koymuştur. Kısa süre sonra da ağaçlardaki büyüme
oranları dengelenmekte ve budanmış ve budanmamış ağaçlarda büyüme oranları hemen hemen paralel seyretmektedir.  

Yetişme ortamı koşullarına bağlı olarak; büyümekte olan bir ağaç budandığında, başta ıhlamur, meşe, çınar gibi ağaçlarda yoğun
olarak su ve yara sürgünü oluşmaktadır. Kök ve gövde dengesi bozulan bu ağaçlarda oluşan kuvvetli su veya yara sürgünleri,
ilk bakışta ağaç tepesinin gençleşmesi gibi bir algıya yol açmasına karşın kök lehine bozulan dengenin tekrar sağlanması için
ağacın geliştirdiği bir savunma mekanizmasıdır. Yara çevresindeki sürgünlerin büyümesiyle oluşan karbonhidratlar hızlı bir
şekilde yaranın kapatılmasına çalışmaktadır. Buna karşın daha uzağındaki sürgünler ise yaşamın devamlılığı sağlamaktadır. Bu
oluşumun sonrasındaki yıllarda ise bu yeni dallar topraktan alınan su miktarına bağlı olarak gelişimini yavaşlatmaktadır.  

Bu esnada, açılan yara yüzeyleri kent ortamındaki ağaçlarda hızla böcek ve mantar zararına maruz kaldığından hızla
çürümektedir.

Diğer yandan budama sonrası oluşan yeni dallar veya yeni sürgünlerdeki hızlı büyüme performansı, gövdenin en üst kısım-
larındaki budanmamış dalların yapraklara giden su miktarını azaltmakta ve zaman içerisinde bu dalların da büyümesini yavaşlat-
makta ve kurumasını hızlandırmaktadır. Sonuç olarak ilk budamadan bir süre sonra da bu dallarda da budama ihtiyacı ortaya
çıkmaktadır. Ağaç büyümesine bu şekilde müdahale edilmesi, sürekli yeni budama ihtiyaçlarının ortaya çıkmasına neden
olduğundan ağacın büyümesi ve tepe formunu olumsuz etkilemektedir. İstanbul’da bu durumda olan çok sayıda ağaç bulun-
maktadır.

2.4. Budamanın Ağaç Fonksiyonu Üzerine Etkileri 
Kent ağaçları fonksiyonu olan ağaçlardır. Bu fonksiyonlar (1) Kentin havasının iyileştirilmesi ve sağlık, (2) Gölge ve serinleme
etkisi, (3) Görsellik ve (4) Sincap ve kuşlar gibi insan dışındaki diğer canlılara da yaşam ortamı sağlanmasıdır. Şekil 3-5’te de 
verildiği gibi özellikle budanmamış ya da seyrek budanmış veya zorunlu hallerdeki budama dışında iyi bir tepe geliştirmiş
ağaçlarda bu fonksiyonların tamamı yerine getirilebilmektedir. Aşırı budanmış olan ağaçlar ise ne gölge etkisi, ne görsellik ne
de yaban hayatı özelde kuşlar için bir yaşam ortamı işlevini yerine getirememektedir. Bundan dolayı, güvenlik nedeniyle 
yapılacak budama dışında, ağaçların budanması planlanırken ağaç fonksiyonları tümüyle dikkate alınması gereken en önemli
hususlardır. 

3. SONUÇ VE ÖNERİLER 
İstanbul’da yapılan budamalar ve görülen olumsuz duruma karşı aşağıdaki öneriler  geliştirilmiştir. Tüm önerilerin temelinde
başlangıç ilkesi olarak;
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İBB’nin yaklaşımında 

➢ Mevcut anlayış ve yeşile bakış değişmelidir.
➢ Mekanik dünya görüşü terkedilmelidir
➢ Budama bir rant aracı olmaktan çıkarılmalıdır.

Bunun için de; 

Öncelikli olarak “İstanbul Ağaç Budama Sistemi” adı altında bir birim kurulmalıdır. Bu birim; bilimsel bilgi ve deneyimlerin ışığı
altında budama faaliyetlerini sürdürmelidir. Önerilen bu birimin faaliyetleri de aşağıda önerilen konular çerçevesinde olmalıdır; 

1. Mevcut tüm ağaçlarda, budama zorunlu olmadıkça 3-4 cm çapından büyük dallarda uygulanmamalıdır. Sonuç olarak, budama
gerekli ise, halen uygulandığı gibi kışın yapılması ve çapları en fazla 3-4 cm olan dallar budanmalı, daha büyük dallara zarar ver-
ilmemelidir. İstanbul’da halen kalın dalların budanmasıyla ilgili yaşanan sorunlar açık bir şekilde ortada olup bu uygulamadan
“derhal” vazgeçilmelidir. 

2. Ağaç tabanlarına “kesinlikle” çim ekilmemeli ve otlar biçilmemelidir. Çimlerin biçilmesi esnasında ağaç tabanlarında ciddi
yaralar oluşmaktadır (Şekil 6). Bu uygulama yerine gerekli durumlarda toprak çiğnemesini de engellemek için mazgal kullanıl-
malıdır (Şekil 7).

3. Kuş ve sincapların konaklaması için zorunlu olmadıkça dallar budanmamalıdır. 

4. Yaşlı ağaçlarda sadece kırılma riski olan dallar alınmalıdır. 

5. Genç ağaçlar budanmamalı ve ağaçların kendi mimarisini oluşturmasına olanak sağlanmalıdır. Avrupa’nın hemen hemen
tüm kentlerinde genç ağaçların budanmadığı ve dar sokaklarda dahi ıhlamur ağaçlarının yaşam kalitesine önemli katkılar
sağladığı gözlemlenmiştir (Şekil 5). Bu türden ağaçlarda sadece alt dallar budanarak tepenin daha dar gelişmesi sağlanmalıdır. 
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6. Yeni dikilecek ağaçlar için daha fazla toprak alanı bırakılmalıdır. 

7. Şekil budaması yapılması gereken durumlarda ağaç en çok iki-üç kez programlı olarak budanmalıdır. İlki, dallar 3-4 cm’den
daha küçük iken tepeye şekil vermek, dar sokak ve caddelerde dar tepeli bir yapı oluşturmak; İkincisi de büyüme perfor-
manslarına göre ileriki yıllarda tepe genişliği artığında (10-15 yıl sonra), tekrar uca yakın kısımlardan budanarak tepede sık dallı
bir yapı oluşturmak için yapılmalıdır. Normal koşullarda, kurumuş, kırılmış dalları bulunmayan bu türden ağaçlarda budama,
kesinlikle daha sık yapılmamalıdır.

8. Bundan sonra yapılacak ağaçlandırmalarda budamaya ihtiyaç duyulmayan ortam yaratılması ve tür seçimine gidilmesi önce-
likli olmalıdır. Örneğin, çoğu halen yetiştirilmekte olan doğal türlerimizden aşağıdaki ağaçlar cadde ve sokaklara uygun bir
şekilde dikilebilir.

• Ihlamur türleri (Tilia tomentosa Moench., Tilia cordata Mill., Tilia dasystyla D.C. Tilia platyphyllos Scop.) 
• Çitlembik (Celtis australis L.)
• Anadolu sığla ağacı (Liquidambar orientalis Mill.) 
• Gürgen (Carpinus betulus L.) 
• Huş (Betula pendula Roth.) 
• Kaba pırnal, Pırnal meşesi (Quercus ilex L.) 
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• Kışın yaprağını döken meşe türleri (Quercus robur L., Q.petraea (Mattuschka) Liebl., Q.infectoria Oliv. gibi) 
• Doğu çınarı (Platanus orientalis L.) 
• Dişbudak (Fraxinus angustifolia Vahl.) 
• Tüylü meşe (Quercus infectoria Oliv.) 
• Ova karaağacı (Ulmus minör Mill.) 
• Akçaağaç (Acer campestre L., A.pseudoplatanaus L., A.platanoides L.) 
• Anadolu sığla ağacı (Liquidambar orientalis Mill.) dikilebilir. 

Listelerde verilen bu ağaçlar tümüyle doğal türler olduğundan bunların hem adaptasyon güçleri daha yüksek hem de üretilmesi
kolay ağaçlardır. Ayrıca bu türler halen sıklıkla kullanılan ağaçlar olduğu için temin edilmesi de sıkıntılı değildir.  

Diğer yandan Gülibrişim (Albizia julibrissin Durazz.), Akasya (Acacia dealbata Link.), Japon soforası (Styphnolobium japonicum
(L.) Schott), Japon kurtbağrı (Ligustrum lucidum W.T. Aiton) ve Ilgın (Tamarix sp.) gibi ağaçlar da uygun yollarda dikilebilir ve
bunlarda da sadece birkaç kez ince dal budamasıyla sağlıklı bir bitkilendirme uygulaması yapılabilir. 

Bu türlere karşın, maliyeti son derece yüksek olan oya ağaçları (Lagerstoemia indica), herdem yeşil manolyalar (Magnolia 
grandiflora), yol ağacı olarak tercih edilmemelidir. Özellikle halen Taksim’de saksılara dikilmiş durumda olan herdem yeşil
manolya (Magnolia grandiflora) ve bataklık meşesi (Quercus palustris) ağaçları bulunmakta olup bu uygulamadan tümüyle
vazgeçilmelidir.
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Özet 
Biyoçeşitlilik, insanlık tarihinin önceki dönemlerine göre çok hızlı bir şekilde azalmaktadır. İnsanın varlığı için doğa ve doğanın
insana katkıları hayati önem taşır. Küresel olarak lokal çeşitler, yerli bitkiler ve hayvanların nesilleri hızla tükenmektedir. Genetik
çeşitliliği de içeren biyoçeşitlilikteki bu kayıp, küresel gıda güvenliği için ciddi riskleri beraberinde getirmektedir. İklim değişikliği
ise doğa ve insanlığın refahı üzerinde etkili olan diğer faktörlerin etkisini daha da kötüleştirmektedir. Bu değişiklikler, türlerin
dağılımı, fenolojisi, popülasyon dinamikleri, popülasyon yapısı ve ekosistem fonksiyonunu içeren biyoçeşitliliğin geniş çaplı 
etkilerine bir çok yönden katkıda bulunmaktadır. Birçok organizma, bir kaç yıl içerisinde ölçülebilen ve oldukça hızlı gelişen 
biyolojik evrim geçirmektedir. Günümüzdeki bu insan kaynaklı evrim, mikroorganizmalarda, virüslerde, tarımsal zararlılar ve
yabancı otlarda teşhis edilmekle birlikte son yıllarda ana taksonomik grupların içerisindeki bazı türlerde de gözlemlenmektedir.
Şehir peyzaj alanlarındaki sürdürülebilirlik, insanların refahı için ortak bir hedef olup peyzaj planlama ve yönetiminde önemi
gittikçe artmaktadır. Bitki, toprak ve suyun, çevre ve sürdürülebilir tarım ve peyzaj içindeki biyoçeşitlilik ile olan bağlantıları ve
karşılıklı etkileşimleri vazgeçilmezdir. Gelişmiş ülkelerde agronomik parametreler ve teknik ölçümlerin değerlendirilmesi ile
yürütülen sürdürülebilir ve bütünsel peyzaj yönetimi uzun yıllardır yükselen bir trend olmuştur. Kapsamlı sürdürülebilir peyzaj
yönetimi, biyoçeşitliliği sağlamak için monokültür yerine iyi organize edilmiş bitki topluluklarını dizayn eder, hava kirliliğini ve
ısı adası etkisini etkin bitki seçimi ile azaltır, su kıtlığı gibi toprak ve suyun kirlenmesini (toksik maddeler ve pestisitler) önlemek
için de etkin bitki besleme ve entegre bitki koruma yöntemlerini kullanır. Sonuç olarak kullanılan bitki besinlerinin, suyun,
pestisitlerin, bitki biyomasının ve işçiliğin azalması yoluyla sağlıklı bitki popülasyonları ve sürdürülebilir peyzaj yönetimi elde
edilir. Bu çalışmanın amacı sürdürülebilir peyzaj yönetimi içerisinde agronomik (tarımsal) metotların katkısını ortaya koymak
olup çalışma literatür taramasına dayalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Biyoçeşitlilik, iklim değişikliği, sürdürülebilir şehir peyzaj yönetimi, tarımsal parametreler 

SUSTAINABLE URBAN LANDSCAPE MANAGEMENT AND CLIMATE CHANGE
Abstract 
Biodiversity is declining faster than at any time in human history. Both nature and nature’s contributions to people are vital
for human existence. Globally, local varieties and breeds of domesticated plants and animals are disappearing. This loss of 
diversity, including genetic diversity, poses a serious risk to global food security. Climate change is exacerbating the impact of
other drivers on nature and human well-being. These changes have contributed to widespread impacts in many aspects of
biodiversity, including species distribution, phenology, population dynamics, community structure and ecosystem function.
Many organisms show ongoing biological evolution so rapid that it is detectable within only a few years. This human-driven
contemporary evolution, which has long been recognized in microbes, viruses, agricultural insect pests and weeds, is now
being observed in some species within all major taxonomic groups. Sustainability in urban landscape areas is a common goal
for human well-being and therefore it is becoming increasingly popular in landscape planning and management. Plants, soil
and water connections and interactions with the environment and biodiversity inside of the sustainable agriculture and 
landscaping are irrevocable. Conducted sustainable and integrated landscape management with the evaluation of some 
agronomic parameters and technical measurements are uptrend in developed countries for many years. Comprehensive 
sustainable landscape management design from monocultures to well organized plant communities to sustain biodiversity
and reduce air pollution with the island heat effect by effective plant selection; operates efficient plant nutrition and integrated
pest management to prevent the pollution of soil and water (toxic substance and pesticides) and as well water scarcity. 
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Consequently, by decreasing usage of plant nutrients, water, pesticides, biomass, labor, acquired healthy plant populations
and sustainable landscape parameters are being achieved. The aim of this study is to reveal the contribution of agronomic
methodologies in sustainable landscape management. The study is based on literature review. 

Keywords: Biodiversity, climate change, sustainable urban landscape management, agronomic parameters 

1.GİRİŞ
Son 10-15 yılda her insanın yaşam kalitesini önemli ölçüde etkileyen biyoçeşitlilik ve ekosistem hakkındaki bilgilerimizde önemli
gelişmeler oldu. Dünya çapında yürütülen Sürdürülebilir Gelişme Hedefleri, Biyoçeşitlilik Hedefleri gibi projelerle birlikte İklim
Değişikliği Konulu Paris Antlaşması gibi bir çok başarının yanında biyoçeşitliliğin sürdürülebilir kullanımı ve korunması için hangi
politikaların, uygulamaların, teknolojilerin ve davranışların en iyi sonucu vereceği konusunda da önemli ilerlemeler kaydedildi.
Bununla birlikte biyoçeşitlilik her geçen gün kaybolmakta, ekosistemler parçalanmakta ve doğanın insana olan katkıları zarar
görmektedir. Şehirleşmenin, biyoçeşitlilik ve iklim değişikliği üzerindeki bilinen etkileri nedeniyle son yıllarda şehir yönetimleri;
ekosistem kaynaklarının yon̈etiminde ve biyocȩsi̧tliligĭn gelisţirilmesinde, bol̈gesel ve hatta kur̈esel ol̈cȩkte artan sorumluluklar
almaya basļamısļardır. Bu makalenin amacı, ekosisteme ve biyocȩsi̧tliligĕ katkıda bulunurken çevrenin korunmasına da yardımcı
olacak çeşitli agronomik parametrelerin kentsel projelerde yer almasının önerilmesidir.

2. BİYOÇEŞİTLİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ
İnsanın varlığı ve hayatının kalitesi için vazgeçilmez olan doğanın, insan üzerindeki olumlu etkilerinin yeri doldurulamaz,  bazıları
ise vazgeçilmezdir. Doğa, insanın fiziksel refahı ve medeniyetlerin devamı için gıda, yem, enerji, ilaç ve genetik kaynaklar ile
çeşitli temel malzemelerin sağlanmasında kritik bir rol oynar. Bununla birlikte insan aktivitelerinin, küresel düzeyde günümüzde
ve daha öncesinde bir çok türün yok olmasına sebep olduğu biliniyor. Küresel olarak yerel çeşitler, yerli bitkiler ve hayvanların
nesilleri hızla tükenmektedir. Genetik çeşitliliği de içeren bu biyoçeşitlilik kaybı, küresel gıda güvenliği bakımından ciddi riskleri
beraberinde getiriyor. İklim değişikliği ise doğa ve insanlığın refahı üzerinde etkili olan diğer faktörlerin etkisini daha da
kötüleştirmektedir. Yapılan araştırmalar tahmini 4 milyar insanın sağlıkları için doğal ilaçlarını öncelikle doğadan karşıladığını
ve kanser için kullanılan ilaçların yaklaşık %70 inin doğal ya da doğadan esinlenerek üretilen sentetik ürünler olduğunu 
göstermektedir.  Doğa yine ekolojik ve evrimsel prosesler yoluyla insanlık için vazgeçilmez olan kaliteli havayı, taze suyu ve
toprağın sürdürülebilirliğini sağlamakla birlikte iklimi düzenler, polinasyonu (tozlaşma) ve hastalık ve zararlıların kontrolünü
yönetir ve doğal felaketlerin etkisini azaltır. Örneğin, çok önemli endüstri bitkilerinden olan kahve, kakao ve badem yanında
meyveler ve sebzeler de dahil küresel olarak tarımsal bitki türlerinin yaklaşık % 75 inden daha fazlası, tozlaşmaya bağlı olarak
gelişmelerini tamamlıyor. Bilim insanları, tozlaşmayı sağlayan bu çeşitli hayvan türlerinin (böcekler, kuşlar ve memeliler) yok
olması halinde insan neslinin de yok olma tehlikesi ile karşı karşıya olduğunu bildiriyorlar. 

Dünya tarımsal bitki üretiminin değerine baktığımızda (2016 da 2,6 trilyon dolar) yaklaşık 1970 den bu yana üç kat arttığını
görüyoruz. Ham kereste hasadı %45 artarak 2017 de 4 milyar m3 e ulaşırken topraklardaki organik karbon ve tozlayıcı çeşitliliği
azalmaktadır. Karasal alanların tahribi, küresel kara alanlarının verimliliğini %23 azaltmakta ve tozlayıcı (döllenmeyi sağlayan)
canlıların kaybının bir sonucu olarak da yıllık küresel tarımsal bitki üretiminde 235-577 milyar dolarlık bir risk oluşturmaktadır.
Yerkürenin kara yüzeylerinin önemli bir bölümü değişime uğramakla birlikte okyanusların %66’sı artan kümülatif etkilere maruz
kalmış ve sulak alanların %85 inden fazlası kaybolmuştur. Orman kayıplarının oranı 2000 yılından beri küresel olarak yavaşlamış
fakat bu dağılım bölgelere göre farklılıklar göstermektedir. Yüksek biyoçeşitliliğe sahip tropik ormanların çoğu 2010 ile 2015
yılları arasında kaybedilmiştir. Ana kara parçalarındaki canlı topluluklarının çoğunda bulunan doğal türlerin sayılarının en az
%20 azalması potansiyel olarak ekosistem sürecini olumsuz etkilemektedir. 1900 yılından beri devam etmekte olan bu azalma
daha da hızlanabilir. Yüksek endemizm oranına sahip alanlarda doğal biyoçeşitlilik ciddi bir şekilde istilacı yabancı türler tarafın-
dan etkilenmektedir. Yabani omurgalı türlerin popülasyon büyüklüğü son 50 yılda karasal alanlarda, denizlerde ve sulak alanlarda
azalmaktadır. Böcek popülasyonlarındaki küresel trend ise çok iyi bilinmemekle beraber bazı bölgelerde hızlı bir şekilde meydana
gelen azalmalar raporlanmaktadır. Dünya geneline baktığımızda, yöresel üreticiler tarafından üretilen ve farklı genotiplere
sahip tarımsal ve hayvansal üretime rağmen, çok az sayıda bitki ve hayvan ırkları ile çeşitlerinin tarımsal veya hayvansal
faaliyetlerle üretildiğini, trend olduğunu, markalaştırıldığını ve toplumların hizmetine sunulduğunu görüyoruz. 2016 itibariyle
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uzun dönemde gıda güvenliği için önemli olan birçok yabani akraba bitkinin korunamadığını ve doğada seleksiyonla evcilleşmiş
memeli hayvanlar ve kuşların yabani akrabalarının da yok olduğunu görmekteyiz. Tarımı yapılan bitkiler, bu bitkilerin yabani
akrabaları ve doğal seleksiyonla ya da klasik ıslah yöntemi ile ıslah edilmiş ırkların çeşitliliğindeki bu azalmalar maalesef 
agro-ekosistemin, iklim değişikliğine, zararlılara ve patojenlere karşı daha az dirençli hale geldiğini göstermektedir. Bütün bu
gelişmelerin sonucunda biyolojik topluluklar, Dünya genelinde insanlar tarafından yönetilen ya da yönetilmeyen sistemler
içerisinde birbirlerine daha benzer hale geliyorlar. Bu insan kaynaklı faaliyetler ne yazık ki, doğanın insana olan katkılarını ve
ekosistem fonksiyonlarını bozarak endemik türleri içeren yerel biyoçeşitliliğin azalmasına yol açmaktadırlar (Ipbes, 2019; Huang,
C., Zhou, Z., Peng, C., Teng, M., Wang, P. ,2018). 

İklim değişikliği ise doğa ve insanın refahı üzerinde etkili olan diğer faktörlerin etkisini daha da şiddetlendirerek artıran en
önemli etkendir. Yapılan araştırmalar, endüstri dönemi öncesine göre her on yılbaşına 0,2 0C artarak son 30 yılda yaklaşık 10C
ye ulaşan ortalama sıcaklık artış değerlerine ulaşıldığını göstermektedir. Son 50 yılda yangınlar, seller ve kuraklıklar şeklinde
gözlenen ekstrem hava olaylarının yoğunluğu ve sıklığı artış gösterirken global ortalama deniz seviyesi, 1900 yılından beri son
20 yıl boyunca, yılda 3 mm den fazla olacak şekilde, 16-21 cm arasında yükselmiştir. Bu değişiklikler türlerin dağılımı, fenolojisi,
popülasyon dinamikleri ve yapısı ile ekosistem fonksiyonlarını içeren biyoçeşitlilik olgusunu bir çok yönden geniş çaplı bir
biçimde etkilemektedir. Son yılarda yürütülen çalışmalarla, kara ve deniz alanlarının yanlış ve yoğun kullanımı, doğal kaynakların
aşırı tüketilmesi, kirlilik ve istilacı türlerin artışı gibi olumsuz faktörlerin birlikte olan etkisiyle ekosistemin tahribatının hızla arttığı
belirlenmiştir.

3. ŞEHİR YEŞİL ALANLARI ve BİYOÇEŞİTLİLİK 
Dünya şehir nüfusunun 2030 itibariyle yaklaşık 5 milyar olacağı tahmin edilmektedir (Seto, K.C., Güneralp, B., Hutyra, L.R.,
2012). Bu nüfusun artan bir şekilde şehirlerde yaşamaya yönelmesiyle şehirleşen alanlar en hızlı genişleyen habitat tipine sahip
olmuşlardır. Dünya karasal alanlarının yaklaşık % 3 üne sahip olmalarına rağmen şehirlerin iklim, doğal kaynaklar, kirlilik ve 
biyoçeşitlilik üzerindeki etkileri, belediye sınırlarının çok ötesine uzanmaktadır. Bununla birlikte şehirlerdeki doğal parklar ve
daha küçük yeşil alanlar şehirlerin yaşam standartlarını yükseltmenin yanında insanların doğal ekosistemlere ve çevre korumaya
olan bakış açılarını da etkilerler. (Paker, Y., Yom-Tov, Y., Alon-Mozes, T., Barnea, A., 2014). Son yıllarda tüm Dünyada şehirlere ait
biyolojik topluluklar; tür kompozisyonu, miktarı, zenginliği bakımından radikal olarak değişim geçirmektedir. Şehirleşmenin,
pozitif ve negatif olarak önemli derecede bitki ve hayvan türlerinin çeşitliliğini ve miktarını değiştirmekte olduğu günümüzde,
diğer ekosistemlere göre şehir ekosistemleri yoğun bir şekilde kontrol ve manipüle edilmekte, yerel yönetimler, çeşitli kuruluşlar
ve hükümetlerce yönetilmektedir (Faeth, S.H.,  Bang, C., Saari, S., 2011).

4. ŞEHİR EKOSİSTEM KALİTESİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER

4.1. Bitkiler
4.1.1. Biyoçeşitlilik ve Polikültür Bitkilendirme
Tur̈kiye, sahip oldugŭ topogr̆afik ve jeomorfolojik yapı, uc̈ ̧tarafının denizlerle cȩvrili olması, iklim oz̈ellikleri gibi faktor̈lerden
dolayı biyocȩsi̧tlilik yon̈un̈den Avrupa ve Orta Dogŭnun en zengin biyolojik cȩsi̧tliligĕ sahip ul̈kesi olup yayılıs ̧gos̈teren bitki 
tur̈lerinin sayısı Avrupa kıtasının tum̈un̈deki bitki tur̈lerinin sayısına yakındır. TUBIVES 2017 verilerine gor̈e; Tur̈kiye, 3000’i asķın
endemik olmak uz̈ere, 12000’e yakın bitki taksonuna sahiptir  (Sezen, I., Demircan, N. ve Sezen Karaogl̆an, E. ,2018).  Dünya
genelinde şehir yeşil alanlarına baktığımızda ise tarih boyunca yabancı türler ve mono kültürlerin, şehir ekolojisine zarar verecek
şekilde kullanıldığı görülmektedir. Araştırmacılar, özellikle şehir peyzaj alanlarında yerel olmayan çim ve süs bitkilerinin yoğun
kullanımının gerek şehir içinde gerekse şehiri çevreleyen kırsal alanlarda biyoçeşitliliğin azalmasına yol açtığını bildirmektedirler
(Hostetler, M.E., Main M.B.,2010). Doğal ve yerel bitki türleri ise zor koşullara dayanıklı, az su ve besin maddesi tüketen bitkilerdir.
Bu yerel bitkiler aynı zamanda o bölgenin iklimine ve ekosistemine adapte olmuşlardır. Daha az bakım gerektirirler ve karbon
ayak izini azaltırlar. İstilacı süs bitkilerine karşı da iyi bir alternatiftirler. Bu istilacı, doğal olmayan türlerin kullanımının azaltılması,
bakım ve yeniden dikim masraflarının azalmasına da katkıda bulunacaktır (Walz, U., 2011). Doğal bitki türlerinin uygun 
kombinasyonları ile yaratılan biyoçeşitlilik, hayvan biyoçeşitliliğinin de artmasını sağlamaktadır. Örneğin yuva yapma döneminde
kuşlar dalları fazla olan ağaçları tercih ederler. Budama gibi önemli bakım tekniklerinin buna göre düzenlenmesi oldukça 
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önemlidir (Uslu, A. Shakouri, N. 2013). Bitki seçimlerinde dikkat edilmesi gereken diğer bir konu ise yeşil alanlarda kullanılan
bitkilerin, yetiştiği bölgelerin iklim, doğa ve toprak koşullarının şehir ikliminden oldukça farklı olması sebebiyle, biyotik ve
abiyotik strese dayanıklı, daha az besin ve su tüketen ve türler içerisinde spesifik özellikler gösteren özel ekotiplerden seçilmesi
gerekliliğidir. İklime ve bölgeye göre seçilen yeşil alan çim bitkilerinde de özellikle stolonlu ve rizomlu türlere ait uygun karışım-
ların doğal çim türleri ile karıştırılarak ekilmesi veya küresel ısınma nedeniyle meydana gelen enlem kaymaları sonucu sıcak
iklim çim türlerinin de ekim planlarına dahil edilmesi oldukça önemlidir. Özellikle İstanbul gibi büyük metropollerde giderek
artan oranda kullanılan çim bitkilerinin biyoçeşitliliğe olan oransal etkisi önemli boyutlara gelmiştir. Yapılan araştırmalarla şehir
çim alanlarının karbon ve azot döngülerindeki karasal biyogeokimyasal siklus üzerine olan etkileri raporlanmıştır (Qian, Y.,
Follett, R.F., 2002), (Raciti, S.M., Burgin, A.J., Groffman, P.M., Lewis, D.N., Fahey, T.J. 2011). Tür sayısının artırılarak biyoçeşitliliğin
sağlandığı başka bir çalışmada ise toprak profilinden nitrat yıkanmasının azalması sayesinde azot bakımından daha etkin bir
bitki besleme ve bitki verimliliği sağlanmıştır. Birçok türün birarada ekimi, bakteri ve fungal organizmalar bakımından da toprak
mikrobiyal çeşitliliğini artırmıştır (Thompson, G.L., Kao-Kniffin, J., 2016).

Şehir peyzaj alanlarında kullanılan bitkilerden özellikle ağaçların hava kirliliğini önlemede önemli bir yeri vardır. Bu konuda etkili
ağaçların peyzaj alanlarında uzun dönemli planlamalar eşliğinde kalıcı olarak konumlandırılması da ayrıca önem taşımaktadır.
Ağaçlar, kirletici gazları ve mikron ve nano boyuttaki partikülleri hem yaprakları ile absorbe ederek hem de yaprakları üzerine
yapışmasını sağladıkları bu partikülleri filtre ederek hava kirliliğini önlemeye yardımcı olurlar. Genelde kirliliğin önlenmesinde
yoğun taç bölgesine sahip ve yaprak alan indeksi büyük olan ağaçlar daha etkili olmaktadır. Yaprak döken ağaçlara göre herdem
yeşil ağaçlar bu hizmeti tüm yıl boyunca sağlarlar. Bununla birlikte hava kalitesi üzerine ağaçların etkisi kompleks bir konu olup
bulundukları bölge ve iklime göre değişen sonuçlar elde edilebilinir. Kirliliğin yoğun olduğu (otoyollar vb) veya insanlar tarafından
kullanılan alanlarda (parklar, konutlar, oyun alanları gibi) yoğun bir tepe tacı ile birlikte yoğun çit bitkilerinin kullanımı güçlü bir
bariyer oluşturarak beklenen faydaları artırmaktadır. Buna ilaveten bazı ağaçlar alerjik polen ve biyogenik uçucu organik bileşikler
üretirler. Bu nedenle hava kalitesini etkileyen ağaçların seçimi kompleks ve şartlara bağlı olarak değişen bir konudur. Ağaçlar
ayrıca atmosferdeki karbondioksiti fotosentez aracılığı ile alır biyokütle olarak karbon elementi şeklinde depo ederler. (Nowak,
D.J., Green eld, E.J., Hoehn, R.E., Lapoint, E., 2013) Birincil olarak dallarda ve kök bölgesinde lignifiye olmuş odunsu dokularda
depolanan karbon, uzun ömürlü ağaçların en yüksek karbon depolama potansiyeline sahip olmasını sağlar. Burada dikkat
edilmesi gereken konu uzun dönem karbon depolanmasını sağlayacak sağlıklı ve uzun ömürlü ağaç türlerinin seçimidir. Sadece
Londra’daki 8,4 milyon ağaç günlük 2,4 milyon ton karbonu, yıllık olarak ise 77200 ton karbonu atmosferden alarak depo 
etmektedir. (Rogers, K., Sacre, K., Goodenough, J., Doick, K., 2015). Bu nedenle şehir ormanları, karbon emisyonunu azaltmanın
önemli faktörlerinden birisidir. Ağaçlar, çalılar ve çim bitkileri, karbon emisyonuna sağladıkları katkının yanında, kırsal bölgelere
göre daha yüksek sıcaklığa sahip olan şehirlerin “Şehir Isı Adası Etkisi” diye adlandırdığımız fazla sıcaklığının da azaltılmasında
önemli rol oynarlar. Biyoçeşitliliğe zarar vermeden küresel ısınmanın da etkilerini minimuma indirecek şekilde uygun bitki 
topluluklarının oluşturulmasının, şehirlerin yeşil alanlarının sürdürülebilir olmasındaki etkisi çok büyüktür. 

4.2. BİTKİ BESLEME

4.2.1. Bitki Beslemenin Önemi
İnsanların ve hayvanların yaşamı ve geleceği, bitkisel üretime bağlıdır. Ekosistem için bu kadar önemli olan bitkisel üretimin
kalitesi büyük oranda genetik faktörler tarafından kontrol edilir. Bununla birlikte fenotipik faktörler dediğimiz bitki besleme,
bitki koruma, hava ve toprak kalitesi gibi dış faktörler de oldukça etkilidir. Dengeli ve optimal bir besleme bitkilerin zararlılara
ve hastalıklara karşı dirençli olmasını da sağlar (Zambolim, L., Ventura, J.A., Zanao, J. L.A., 2012). Işık enerjisini fotosentez yoluyla
biyomasa dönüştüren bitkiler bunu yapabilmek için yeterli ışığa, uygun sıcaklığa, suya (H2O), karbondioksite (CO2) ve belirli
minerallere ihtiyaç duyarlar. Bitkilerin ihtiyaç duyduğu oksijen, karbondioksit ve suya ilaveten en az 14 mineral elementten
(azot, fosfor, potasyum, kalsiyum, magnezyum, kükürt, klor, bor, demir, manganez, bakır, çinko, nikel ve molibden) en az birisinin
eksikliği bitki büyümesini ve verimini azaltır (Marschner, H., 1995). Oksijen (O), karbon (C) ve hidrojen (H) bitki biyomasının 
% 95 ini oluşturur ve geriye kalan %5 lik kısım diğer elementlerden elde edilir. Mikro ve makro elementlerin bitki doku 
konsantrasyonlarındaki bu farklılığı muazzamdır. Azot (N) ve molibden (Mo) in bitkideki oransal miktarları 10000:1 dir. Bitkiler
demire (Fe) göre 40 kat daha fazla Magnezyuma (Mg) ihtiyaç duyarlar. Bu örnekler makroelementlerle mikroelementler
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arasında önemli bir fark olduğunu ve bitki beslemenin çok kompleks dinamiklere sahip olduğunu açıkça göstermektedir. Bitki
besin elementleri, biyokimyasal reaksiyonlar ve fotosentez yoluyla karbonhidrat, protein, yağ, vitamin gibi organik bileşiklerin
üretiminde kullanılmaları sebebiyle vazgeçilmezdir. Bitkisel üretimde optimal ve dengeli bitki besleme, kaliteli bir üretim ve
sağlıklı bitkiler için en önemli koşuldur. İhtiyaç duyulan besinler bitkiler tarafından topraktan ve dış besin kaynaklarından
(gübreler, organik hayvan gübreleri, atmosfer vb) farklı formlarda alınır. İlgili bütün besin elementleri bitkinin hayatını devam
ettirebilmesi için çok önemli bir rol oynarken bu besin elementlerinin eksikliği, fazlalığı ya da dengesizliği bitkide belirli 
semptomların ortaya çıkmasına sebep olur. Genel olarak bitki besin eksikliği, fazlalığı ya da dengesizliği sonucu bitki 
metabolizması ciddi olarak zarar görür ve bitkide meydana gelen erken dönemdeki değişiklikler önce moleküler seviyede
gerçekleşir, daha sonra çeşitli biyokimyasal reaksiyonları engelleyen bileşikler oluşur ve bunu izleyen dönemde hücresel seviyede
dokularda gözlenen değişiklikler sonucu gözle görünür semptomlar ortaya çıkar (Sahrawat, K., 2006). Bu semptomlar türlere,
çeşitlere, genotipe, besin dengesizliğinin durumu ve çevresel şartlara göre de farklılıklar gösterir.

Örneğin yürütülen çalışmalarda sadece potasyum elementinin optimal düzeyde kullanılmadığı durumlarda meydana gelen
çiçek sapı üretimindeki değişim Şekil 1. de gösterilmiştir.

Bu nedenle bütün bu bilgilerin ışığında oldukça kompleks olan bitki beslemenin dengeli bir şekilde yapılabilmesi için, üretim
yapılan alanlarda ya da yeşil alanlardaki bitki besleme çalışmalarında, belirli periyotlarda toprak ve bitki doku analizlerinin
yapılarak uzun dönemli verilerin elde edilmesi,  istatistiki verilerin tutulması ve bitki besleme programlarının bilimsel esaslara
göre yürütülmesi, gerek sağlıklı bitkiler elde ederek maliyetlerin azaltılması, gerekse tarım ilaçlarının (pestisitlerin) kullanımının
düşürülerek çevrenin korunması ve aşırı pestisit kullanımı ile canlı organizmalarda meydana gelebilecek direnç gelişimlerini
önlemesi bakımından çok önemlidir.

4.2.2. Bitki Besleme ve Çevre Kirliliği
Bitkisel üretimde kullanılan gübreler çevre kirliliğine yol açmaktadır. Bitki besin maddelerini oluşturan gübrelerden inorganik
azot gübreleri genellikle gaz formundaki azottan, bir çok inorganik fosfor gübresi sülfürik asit yöntemi ile kaya fosfatlarından
ve potasyum ise denizlerdeki çeşitli madenlerden elde edilmektedir (Lægreid et al., 1999). Çalışmalar sülfat ve fosfat kayalarının
yoğun tüketilmesi nedeniyle bu kaynakların önümüzdeki 25-100 sene içerisinde yok olacağını bildirmektedir (Kesler, 2007).
Azotlu gübrelerin sentezi sera gazı üretimine ciddi oranda katkıda bulunur ve bu gübreler bitkisel üretimin yapıldığı alanlardan
atmosfere yayılan sera gazlarının en büyük temel kaynağıdır (Galloway et al., 2008; Smith, P., Martino, D., Cai, Z., 2008). Gelişmiş
ve gelişmekte olan ülkelerde azot ve fosforlu gübrelerin bitkisel üretimde kullanımı sularda ötrofikasyon prosesinin ana 
sebeplerinden biridir (Conley et al., 2009; White and Hammond, 2009). Toprak ve suyun bitkisel üretim nedeniyle bu şekilde
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Kaynak: Boaretto, A.E., Moraes, M.F., 2010.
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zarar görmesine, kullanılan kimyasal kalıntıları (pestisitler) ve gübrelerdeki azot (amonyum ve nitrat) ve fosforun toprak 
profilinden yıkanarak taban sularına ve yüzey sularına ulaşması sebep olmaktadır (Billen, G., Garnier, J., Lassaletta, L., 2013).
İnsanlara kanserojenik etkisi bulunan azot formlarından nitratın sebep olduğu sulardaki bu kirlenmeye karşı suların korunması
ile ilgili Avrupa Birliğinin 91/676/EEC nolu Konsey Nitrat Yönetmeliği gübre kaynaklı bu negatif etkinin azaltılması için yürütülmesi
gerekli kuralları düzenler (Lawniczak, A. E., Zbierska, J., Nowak, B., Achtenberg, K., Grześkowiak, A., Kanas, K., 2016). Bütün
bitkisel üretim tiplerinde, sürdürülebilirlik ve gıda güvenliğimizin sağlanabilmesi için, oldukça sofistike karar mekanizmalarına
ihtiyaç duyan ve daha az ve etkin gübre kullanımını öngören sürdürülebilir bitki besleme/gübreleme yöntemlerinin hayata
geçirilmesi çok önemlidir. Bu nedenle gerek ticari gerekse çevresel sebepler nedeniyle gübreler çok dikkatli kullanılmalıdır.

5- BİTKİ SULAMA
Son yıllarda küresel ısınma nedeniyle meteorolojik parametrelerden sıcaklık ve yağışa ait uzun dönemli verileri kullanarak elde
edilen trend analizleri ile Türkiye genelinde uzun dönemde sıcaklıklarda artan, toplam yağışta ise azalan bir etki gözlenmesi
sonucu kuraklığa doğru kötü bir gidişatın olduğu sonucuna varılmıştır (Efe, B., Toros H., Deniz A., 2015).
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Şekil 2. Türkiye tüm istasyonlar yıllık ortalama sıcaklık değerlerinin 1950-2013 dönemine ait zaman serisi 

Kaynak: Efe, B., Toros H., Deniz A., 2015

Şekil 3. Türkiye Tüm İstasyonlar Yıllık Toplam Yağış Zaman Serisi

Kaynak: Efe, B.,Toros H., Deniz A., 2015.
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Yeşil alan düzenlemelerinde başarılı olabilmek için bitkilerin ekolojik istekleri yanında mevcut çevre koşullarının da çok iyi değer-
lendirilmesi gerekir. Sulama, bitkilerin gelişmelerinin sürdürülebilmesi için gerekli olan ancak doğal yağışlarla karşılanamayan
suyun, bitkilere ölçülü ve kontrollü biçimde verilmesi şeklinde tanımlanmaktadır (Kara M., 2005). Sulama suyunun etkin biçimde
kullanılması yetiştirilen bitkinin türüne, yetiştirildiği bölgenin iklim şartlarına ve mevcut toprak özelliklerine göre ayarlanmalıdır.
Sulama sularının bitkinin su tüketimine göre hesaplanarak kontrollü ve düzenli bir şekilde verilmesi gerekmektedir. Özellikle
park ve bahçeler gibi kentsel yeşil alanların sulanmasında su tüketiminin büyük boyutlara ulaşması yakın gelecekte bu konuda
ciddi sıkıntıların yaşanacağı sinyalini vermektedir. Bu nedenle peyzaj düzenlemelerinde suyun daha az kullanılacağı yeni peyzaj
düzenleme biçimlerinin geliştirilmesi birincil önceliğimiz olmalıdır. Son yıllarda Su-Etkin Peyzaj Planlaması (Water Efficient 
Landscaping) ana başlığı altında Suyun Akılcı Kullanımı (Water-Wise, Water-Smart), Az Su Kullanımı (Low Water) ve Doğal
Peyzaj (Natural Landscaping) gibi klasik peyzaj planlama anlayışlarından farklı olarak suyun korunması ve akılcı kullanımına
yönelik yeni peyzaj stratejileri geliştirilmiştir. Bu yaklaşımlardan en önemlilerinden birisi Kurakçıl Peyzaj Düzenlemesi (Xeriscape)
olup genel olarak suyun en az düzeyde kullanılması ile su kaynakları ve çevrenin korunmasını ilke edinen özel bir peyzaj 
stratejisidir (Schneider, 2008).

Bitki seçimi ve ilgili düzenlemelerin yanında her bitkinin bulunduğu toprak ve mikro klima için Bitki Su Tüketimi Değerlerinin
yani Evapotranspirasyonun  (ETc) bilinmesi çok önemlidir. Bitki su tuk̈etimi değerleri, bitkilerin sulama suyu gereksinimlerinin
belirlenmesinde, sulama programlarının hazırlanmasında, tamamlayıcı sulamanın gerekliliğine karar verilmesinde, sulama 
projelerinin keşif ve fizibilite çalışmaları ile planlanması, yapımı, işletilmesi ve bakımında, yağışın yer altı suyuna karışan miktarının
saptanmasında, yeraltı suyu havzalarının emniyetli veriminin tahmininde, sulama, enerji, taşkın kontrolu,̈ kamu ve sanayi 
kullanımlarını içeren çok amaçlı projelerin ekonomisi, planlanması, yapımı, işletilmesi ve bakımında, hidroloji, meteoroloji, bitki
fizyolojisi ve toprak ilminin çeşitli konuları uz̈erindeki çalışmaları ilgilendiren temel bir done olarak gerekmekte ve kullanılmak-
tadır (Kodal 1982). Bitki su tuk̈etimi değerlerinin belirlenmesinde en sağlıklı yol doğrudan ölçul̈mesi olmasına karşın, bu 
yöntemlerin zaman alıcı ve pahalı olması, uygulamada iklim verilerinden tahmin yöntemlerinin kullanılmasına yol açmaktadır.
Bitki su tuk̈etimi tahmin yöntemleri, geliştirildikleri bölgeden farklı  iklim koşullarına sahip bölgelerde, yöresel kalibrasyonları
yapılmamışsa, genellikle sağlıklı sonuç vermemektedir (Christiansen 1968, Jensen M.E., Burman, R.D. ve Allen, R.G., 1990).
Hatta aynı bölgede bitki cinsi değiştiğinde yararlanılacak yöntem de farklı olabilmektedir. Bu nedenle birçok araştırmacı, hangi
bölgelerde hangi tahmin yönteminin kullanılabileceğini ortaya koymak amacıyla çalışmalar yapmışlardır. Boÿlesine on̈emli ve
degĭsķen olan ETc’ nin dogr̆uya en yakın bici̧mde tahmin edilmesi ici̧n co̧k sayıda matematiksel model gelisţirilmisţir (Pereira
et al., 2015; Lazzara and Rana, 2010; Kanber vd., 2007; Oz̈er, 1993). İlgili bitkilerin su tuk̈etimi (ETc) ile bu bitkilerin sulama 
zamanının planlanmasında, yörede kullanılabilecek en uygun bitki su tuk̈etimi tahmin yöntemi ya da yöntemlerinin 
belirlenmesinde ilgili bölgede yürütülecek çalışmalarda her bir bitki için belirli periyotlarda Yağış, Ortalama Sıcaklık, Maksimum
Sıcaklık, Minimum Sıcaklık, Ortalama Bağıl Nem, Maksimum Bağıl Nem, Minimum Bağıl Nem, Ruz̈gar hızı, Gun̈eşlenme sur̈esi,
Buharlaşma gibi iklimsel veriler ile belirli toprak profil derinliklerinde Bun̈ye Sınıfı, Hacim Ağırlığı, Tarla Kapasitesi, Solma Noktası,
Kullanılabilir Su Tutma Kapasitesi gibi bazı teknik ve agronomik ölçüm datalarının kayıt altına alınması gerekmektedir. Buna
göre bitki su tuk̈etiminin (ETc) hesaplanması, küresel ısınma nedeniyle su kaynaklarının azalmasına bağlı olarak şehir yeşil 
alanlarında da sulama suyunun yon̈etimi, su kaynaklarının planlaması ve su tahsisinde oldukça önemlidir.  Sulama ve drenaj
sistemlerinin projelenmesi, su haklarının saptanması, hidrolojik ca̧lısm̧aların yapılabilmesi ve sulama tesislerinin isļetme ve
idaresinin sagl̆anabilmesi ici̧n ET’nin dogr̆u bilinmesi ve uygulanması çok önemlidir (Oz̈er 1993; Zhang, Y., Kendy, E., Qiang, Y.,
Changming, L., Yanjun, S., Hongyong, S. 1999).

Bitki su tüketimi hesaplamalarının dışında bitki beslemede kullanılan suların kimyasal kalitesi de toprakların veya substratların
verimliliğini etkileyen diğer önemli bir faktördür. Bu nedenle sulama sularında belirli dönemlerde yapılan analizler ile pH, EC
(Elektriksel İletkenlik), katyonlar, anyonlar, SAR (Sodyum Absorbsiyon Oranı), % Na (Sodyum Yüzdesi), RSC (Kalıcı Sodyum 
Karbonat), Bor gibi değerlerin ölçülmesi gerekmektedir. Yoğun ve yanlış gübre kullanımının yol açtığı tuzlanmalar topraklarımızın
elden çıkmasına ve üreticilerimizin zorluklar yaşamasına sebep olmaktadır.

05 - 06 Şubat 2020 İstanbul Kongre Merkezi 479

      

  iSTANBULTANBUL

     

  L YEŞiL ALANLAR ÇALI

     

  IŞTAYITAYI

     

  

     

  

     

  

k42-473-483:bu-kitap-25.3x19.6  18.06.2020  15:26  Page 7



6. ENTEGRE ZARARLI YÖNETİMİ (BİTKİ HASTALIK VE ZARARLILARI İLE ENTEGRE MÜCADELE)

6.1. Türkiye’deki Mevcut Durum
Artan dun̈ya nuf̈usu ile birlikte ortaya cı̧kan gıda maddesi ihtiyacı mevcut tarım alanlarından maksimum verim alabilmek ici̧n
gub̈re ve tarım ilacļarının (pestisit) kullanımını kacı̧nılmaz kılmısţır. Bugun̈, Tur̈kiye’nin ya da dun̈yanın herhangi bir yerinde
tarımsal destekleyici bu maddeler olmadıgı̆ sur̈ece yeterli miktarda ve kalitede ur̈etim yapmak neredeyse imkansızdır. Dogăl
kaynaklara, insana ve digĕr canlılara zararlı etkileri bilinmesine ragm̆en, pestisitler tarımsal ur̈etim ici̧n vazgeci̧lmez olmusţur.
Tur̈kiye’de tarım ilacı kullanım miktarları incelendigĭnde, yıllar icȩrisinde bazı grup tarım ilacļarının kullanım miktarlarında 
dalgalanmalar oldugŭ, bazılarının ise sur̈ekli arttıgı̆ gor̈ul̈mektedir. Meyve ve sebze ur̈etiminin oldugŭ ve bu ur̈un̈lerin ihracatının
yapıldıgı̆ Antalya ilinde, tarım alanlarında hektar bası̧na kullanılan pestisit miktarı 26.85 kg/ha iken Avrupa’nın en fazla pestisit
kullanan ul̈kesi olan Hollanda’da bu degĕr 10.9 kg/ha’dır. Iḣracatın fazla oldugŭ bu illerde meyve ve sebzelerde ası̧rı pestisit
kullanımı oz̈ellikle Avrupa Birligĭ ul̈keleri tarafından bu tarım ur̈un̈lerinin iade edilmesine yol acm̧akta ve Tur̈kiye ici̧n buÿuk̈ bir
ekonomik zarara neden olmaktadır. Bununla birlikte pestisit tuk̈etiminin fazla olması su kaynaklarını da tehlikeye atmaktadır.
Tarımsal su havzalarında pestisit kaynaklı kirliligĭn yon̈etimi, su kaynaklarında pestisit izleme ca̧lısm̧aları, havza ol̈cȩgĭnde 
pestisitlerin tası̧nım ve akıbetlerinin karar destek sistemleri yardımıyla modellenmesi gibi konularda daha fazla ca̧lısm̧alara
ihtiyac ̧oldugŭ gor̈ul̈mektedir (Doğan, F.N., Karpuzcu, M.E., 2019). Tur̈kiye’de yapılan bir co̧k ca̧lısm̧a su kaynaklarında ve
sedimentlerde pestisit varlıgı̆nı ispatlamıştır. Pestisitlerin konvansiyonel arıtım yon̈temleri ile yeterince arıtılamadıgı̆ ve dogăda
uzun sur̈e bozunmadan kaldıkları (Jasim, S.Y., Irabelli, A., Yang, P., Ahmed, S, Schweitzer, L., 2006) bilinmektedir. Uzun 
yarıom̈ur̈lere sahip pestisitlerin su kaynaklarına ulasm̧ası, sucul canlılara zarar vermekte, bu suların icm̧e suyu kaynagı̆ olarak
kullanılması insanlar ici̧n de bir tehlike arz etmektedir (Pazı, I,̇ Gon̈ul̈, L.T., Kuc̈u̧k̈sezgin, F., 2013). Tarım alanlarında uygulanan
pestisitler, yagı̆s,̧ ruz̈gar̂, toprakta sızma, atmosferik tası̧nım gibi mekanizmalar ile su kaynaklarına ulasm̧aktadır. Tur̈kiye’de
tarımsal faaliyetin oldugŭ bazı bol̈gelerde ası̧rı pestisit tuk̈etiminin olması, yasaklı ve gereksiz pestisit kullanımı, üreticilerin ve
zirai bayilerin pestisit kullanımına dair yeterli bilgi ve sorumlulugă sahip olmamaları gibi sebepler pestisit kirliligĭni ortaya 
cı̧karmaktadır. Pestisitler, kalıntı olarak sebze-meyvelerde, icm̧e ve kullanma suyu kaynaklarında, toprak ve sedimentte karsı̧mıza
cı̧kmaktadır. Farklı bakanlıklar tarafından, pestisit kullanımı, tuk̈etimi ve varlıgı̆na dair getirilen sınırlamalar ile pestisit kirliligĭ
on̈lenmeye ca̧lısı̧lmaktadır. Ur̈etici Kayıt Defteri uygulaması, pestisit kullanımını kayıt altına alması ve kontrol altında tutması
bakımından on̈emlidir. Ayrıca Bitki Koruma Ur̈un̈lerinin Kullanımı Neticesinde Meydana Gelen Su Kirliligĭnin Tespiti ve Madde
veya Madde Grubu Bazında Cȩvresel Kalite Standartlarının Belirlenmesi Projesi olan BIK̇OP projesi ile su kaynaklarındaki
pestisitler ici̧n cȩvresel kalite standardı getirilmesi, pestisit kirliligĭnin azaltılmasında etkili bir adım olacaktır (Doğan, F.N.,
Karpuzcu, M.E., 2019).

6.2. Entegre Zararlı Yönetimi (Bitki Koruma)
Bitkisel üretimde hastalık, zararlı ve yabancı otlar nedeniyle oluşacak ekonomik zararın önun̈e geçebilmek için, çevre ve insan
sağlığını gözönun̈de tutarak alınan önlemlerin tum̈u ̈bitki koruma olarak tanımlanmaktadır. Entegre bitki koruma ise, insana ve
çevreye verilecek minimum zarar ile bitkisel üretimde önemli problemlere sebep olan zararlılardan korunmak için önleyici ve
düzeltici tedbirlerin alınmasını sağlayan bilimsel bir yaklaşımdır. Hastalık, zararlı ve yabancı otların cȩvre ile ilisķilerini dikkate
alarak tum̈ muc̈adele yöntemlerinin birbiriyle uyumlu bir sȩkilde kullanılmasını, popul̈asyon yogŭnluklarının Ekonomik Zarar
Seviyesinin (EZS) altında tutulması suretiyle zararlıların yönetilmesini sağlar. EZS, zararlı organizmaların ekonomik zarara neden
oldugŭ en dus̈u̧k̈ popul̈asyon yogŭnlugŭdur. Ekonomik Zarar Esi̧gĭ (EZE) ise zararlı organizmaların ekonomik zarar seviyesine
ulasm̧asına engel olmak ici̧n muc̈adeleye karar verildigĭ yogŭnluktur. Entegre mücadele için, dayanıklı cȩsi̧t kullanımı, sagl̆ıklı
fide, fidan, tohum kullanımı, ekim nob̈eti, doğru ekim ve dikim zamanını ayarlama, toprak analizi ve dengeli gub̈releme, dengeli
sulama, önleyici tedbirler, örnekleme ve kontrol yon̈temleri, zararlıların ve hastalıklı bitki artıklarının toplanıp yok edilmesi, 
yabancı otların ca̧pa ve diğer kültürel yöntemlerle ile yok edilmesi, solarizasyon, biyolojik ve biyoteknik muc̈adele, biyolojik
tuzak kullanımı, dogăl dus̈m̧anların korunması, zararlı organizmaları gor̈ur̈ gor̈mez degĭl, muc̈adele eşiğine geldigĭnde ilac ̧
uygulanması çok önemlidir. Entegre Zararlı Yon̈etiminin tanımından da anlası̧lacagı̆ gibi tek bir yon̈temden ziyade birden fazla
muc̈adele yon̈teminin bir arada kullanılması soz̈ konusudur. 

Entegre muc̈adele kavramı ekosistemlerin statik degĭl dinamik bir yapıya sahip oldugŭnu kabul eder. Herhangi bir ekosistem
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gibi tarımsal ekosistemler de canlı ve cansız unsurlardan olusm̧usţur. Bunların bazıları ya da co̧gŭ herhangi bir tarımsal muc̈adele
uygulamasından etkilenebilir. Bu yuz̈den entegre muc̈adele sistemleri, yalnızca zararlı organizmayı degĭl, buẗun̈ ekosistemi
dikkate alır. Entegre zararlı yon̈etim sisteminin buẗun̈ ekosistemi dikkate alması nedeniyle, muc̈adele faaliyeti yur̈uẗecegĭmiz
bitkiyi iyi tanımak gerekmektedir (Karsavuran, Y., 2001).

Bütün bu bilgilerin ışığı altında kullanılan tarım ilaçlarının bitkilerde ve zararlı organizmalarda direnç geliştirmeyecek şekilde,
uygun dozlarda ve zamanlarda uzman Ziraat Mühendisleri kontrolünde uygulanması şehir yeşil alanları için de yukarıda
bahsedilen tehlikeler ve insan ve çevre sağlına olan uzun dönemli etkileri nedeniyle büyük önem arzetmektdir.

7. SONUÇ
Sonuç olarak değerlendirildiğinde, iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin ciddi boyutlara geldiği günümüzde ekosistemi ve
dolayısıyla insanlığın geleceğini etkileyen bitkisel üretim, şehir peyzaj alanları ve çevre ile ilgili uygulamaların son bilimsel
gelişmelerin ışığında güncellenmesi ve farklı disiplinler arasında oluşturulacak projeler ve çalışmalarla hayata geçirilip gerekli
verilerin uzun yıllar boyunca kaydedilmesi kaçınılmazdır. Bu çalışmamızda ekosistemin, bitki yetiştiriciliği ve peyzaj uygulamaları
kısmında bahsedilen bütün bu parametrelerce izlenmesi, kayıt altına alınması ve bilimsel esaslara göre yönetilmesinin, gelecek
nesillere daha sürdürülebilir bir çevre bırakılması bakımından önemli olduğu ilgili literatürlerin eşliğinde vurgulanmıştır.
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Özet
Son yıllarda nüfus yoğun Marmara Bölgesi’nde, başta İstanbul olmak üzere insan eliyle oluşturulan yeşil alanlar günden güne
artmaktadır. Bu artış beraberinde tatlı su kaynaklarına olan talebi de arttırmakta bu da, temel görevlerinden biri, insanlara
içme ve kullanma suyu sağlamak olan yerel yönetimleri ve ilgili bakanlıkları sıkıntıya sokmaktadır. Bu çalışma ile yeşil alanların
hemen tamamına yakın kısmını oluşturan değişik çim çeşitlerinin yağmurlama ve toprak altı damla sulama yöntemi altında
sulama zamanı planlaması ve kısıtlı su uygulamalarına verdiği tepkiler belirlenmeye çalışılmıştır. Denemeler, 2017, 2018 ve
2019 yaz dönemlerinde, Silivri Belediyesi Tarımsal Üretim ve Araştırma Merkezi (TÜRAM) arazisinde gerçekleştirilmiş, 2020
yılında da yurütülecek ve sonlandırılacaktır. Araştırmada, iki ayrı sulama yöntemi (Y: Yağmurlama ve TD: Toprak altı damla 
sulama), iki ayrı çim çeşidinde (C1: Serin iklim (%30 Lolium perenne, %25 Festuca rubra rubra, % 35 Festuca arundinacea, %10
Poa pratensis) ve C2: Sıcak iklim (Bermudagrass (Cynodon spp.)) çimleri) 3 farklı sulama düzeyi (S0-30: 30 cm’lik etkili kök 
derinliğinde, kullanılabilir su tutma kapasitesinin yaklaşık %30’u; S0-50: %50’si; S0-70: %70’i tüketildiğinde sulamaya başlanarak
tarla kapasitesine çıkarılacak biçimde sulama suyu uygulama) için bölünen bölünmüş parseller deneme deseninde 3 tekrarlı
olarak yürütülmüştür. Toprak nem izlemeleri her bir parselde TDR aleti ile yapılmış, iklim değerleri alanda bulunan otomatik
meteoroloji istasyonundan alınmış, bitki yüzey sıcaklıkları infrared termometre ile ölçülmüştür. Bitkinin farklı deneme konularına
verdiği tepkiler, vejetasyon yüksekliği, kalite, renk, yeşil ot verimi, kuru ot verimi ve yoğunluk ölçümleri ile belirlenmiştir. Sonuç
olarak, iki farklı çim çeşidinde de farklı sulama yöntem ve düzeylerinin, gelişim ve kalite unsurlarını istatistiksel açıdan önemli
düzeyde etkilediği belirlenmiştir. Yöre koşullarında sulama suyu miktarı, biçim sıklığı ve kalite unsurları birlikte 
değerlendirildiğinde, serin iklim çimlerinde kullanılabilir su tutma kapasitesinin yaklaşık %50'si tüketildiğinde, sıcak iklim çiminde
ise kullanılabilir su tutma kapasitesinin yaklaşık %70'i tüketildiğinde sulamaya başlanması önerilmiştir. Önerilen konular
kıyaslandığında, toprak altı damla sulama yönteminde uygulanan mevsimlik toplam sulama suyu ve bitki su tüketimi değerlerinin
yağmurlama sulama yöntemine göre %25 -30 daha az olduğu ayrıca, sıcak iklim çiminin serin iklim çimlerine göre %63-43 daha
az sulama suyu talep ettiği ve %52-26 daha az su tükettiği belirlenmiştir. Yöre koşulları için, en uygun bitki su tüketimi tahmin
eşitliğinin Blaney-Criddle ve Penman-Monteith yöntemleri olduğu saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Peyzaj sulaması, çim çeşitleri, bitki su tüketimi, yağmurlama sulama yöntemi, toprak altı damla sulama 
yöntemi

IRRIGATION SCHEDULING OF COOL AND WARM SEASON TURFGRASSES UNDER DIFFERENT IRRIGATION METHODS

Abstract
The aim of this study is to determine irrigation scheduling and response to deficit irrigation of cool-season (C1) and 
warm-season (C2) turfgrass species under sprinkler (Y) and subsurface drip irrigation (TD) methods. Field experiments have
been conducted in the experimental fields of Silivri municipality in Gümüsyaka village located between boundaries of Tekirdag
and İstanbul city-TURKEY(41°03’N; 28°00’E; 46 m a.s.l.), from 2017 and will be concluded in 2020.  In the study, three different
irrigation strategies were applied on cool season and warm season turfgrass species by SI and SDI. Experimental design was
split-split plots design with three replications. In the experimental area, Bermudagrass (Cynodon dactylon, cv tifway) was used
as a warm season turf type and a four-part mixture (30% Lolium perenne, 25% Festuca rubra rubra, 35% Festuca arundinacea
and 10% Poa pratensis) was used as cool season turf type. Irrigation scheduling was planned according to changes of available
soil moisture level in root zone. Soil moisture was monitored via PR2 Probe and HH2 Soil Moisture Meter, which are Time 
Domain Reflactometry (TDR) based were used for measuring of actual evapotranspiration. Irrigation water was applied when
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FARKLI SULAMA YÖNTEMLERİ ALTINDA SERİN VE SICAK İKLİM 
ÇİMLERİNİN SULAMA ZAMANI PLANLAMASI
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approximately (I0-30)30%, (I0-50)50%, and (I0-70)70% of readily available water at effective root zone of 30 cm until the soil
moisture content reached field capacity. The results indicated that colour, quality, fresh yield, dry matter yield, irrigation water
use efficiency, water use efficiency, vegetation height and mowing were significantly different in terms of irrigation strategies
for both species. When factors such as amount of irrigation water applied, cutting frequency and quality under the region's
conditions are evaluated together; it is suggested to start irrigation when (C1 I0-50) 50% of the available water in effective
root zone is consumed in cool season turfgrass and when (C2 I0-70) 70% is consumed in warm season turfgrass.When suggested
irrigation strategies are compared, it can be said that warm season turfgrass demands 63-43% less irrigation water and 
consumes 52-26% less water than cool season turfgrass. Besides, seasonal irrigation water and total evapotranspiration are
lower 25-30% in SDI than that of SI. According to the results, the most suitable reference evapotranspiration estimation method
under the experimental condition is Blaney-Criddle and Penman-Monteith (P-M) method for turfgrass species.

Keywords: Landspace irrigation, turfgrass species, evapotranspiration, sprinkler irrigation method, subsurface drip 
irrigation method

1. GİRİŞ
Günümüzde, insanların iş ve aş arayışı içinde köyden kente göç etmeleri sonucunda oluşan düzensiz ve çarpık kentleşme, hızlı
nüfus artışı ve artan ihtiyaçların karşılanması amacıyla gelişen endüstriyel faaliyetler, var olan yeşil alanların bilinçsiz bir şekilde
yok edilmesine sebep olmuş ve gün geçtikçe insanların yeşil alana olan özlemini arttırmıştır. Dünya ve şehir nüfusunun artmasıyla
birlikte özellikle şehirlerde kişi başına düşen açık doğal alanlar azalmakta, şehir yaşamının yoğun stresi ile yeşile daha fazla
özlem duyan insanoğlu her geçen gün daha fazla ve daha kaliteli yeşil alanlar yaratmanın yollarını aramaktadır (Orta, 2017).
Dış mekanların en önemli bitkisel öğesini oluşturan yeşil alan örtüleri, göze hitap etme, gönül ferahlığı sağlama gibi optik ve
estetik üstünlüğüyle, çağdaş insanın çok gereksinim duyduğu dinlenme ve rahatlama ortamını oluşturarak toplumun fiziksel
ve ruhi sağlığının korunmasına katkı sağlar, bireylerin iş hayatlarındaki performanslarını arttırır (Uzun, 1992; Beard ve Green,
1994). Akpınar ve Cankut (2015), yaptıkları araştırmada kişi başına düşen yeşil alan miktarı arttıkça, kalp hastalığına bağlı 
ölümlerin, doğal yoldan gerçekleşen ölüm ve intihar oranlarının azaldığını belirtmişlerdir. Bunlara ek olarak yeşil alanlar yağmur
sularının toprak tarafından emilimini sağlayarak yeraltı sularını zenginleştirme, toprağı erozyana karşı koruma, havadaki tozu
emme, toprağın yapısını iyileştirme, havadaki karbondioksit miktarını azaltma ve oksijen miktarını arttırma, şehirlerdeki beton
yapılardan yayılan ısıyı emerek serinleme etkisi sağlama ve gürültüyü emme gibi fonksiyonları ile de çevre ve ekolojiyede yarar
sağlamaktadır (Beard ve Green, 1994). Bu nedenlerden dolayı yeşil alanlar şehir yaşamının vazgeçilemez unsurlardan birisidir.
İnsan eliyle oluşturulan yeşil alanlarda yaygın olarak kullanılan çim, dünyanın değişik iklim kuşaklarında çok çeşitli cins ve türler
halinde yaygın olarak yetişebilmektedir. Ülkemizin çok değişik iklim bölgelerine sahip olması nedeniyle, her bölgede kullanılacak
çim cins ve türleri ile ekim ve dikim zamanları, kullanılacak materyal miktarı ve bakım işlemleri önemli ayrıcalıklar göstermekte
ve değişik tekniklerin uygulanmasını gerektirmektedir. Bu amaçla, ülkemizde kullanılabilen çimler, her ne kadar ekolojik istekleri
açısından kesin kalıplar içinde tutulmasa da, iki ana başlık altında incelenebilir. Bunlar, serin-yağışlı, yani karasal iklim etkisi 
altındaki yörelerde kullanılabilen “Serin İklim Çim Buğdaygilleri” ile sıcak ve kurak Akdeniz iklimi etkisi altındaki bölgelerde 
kullanılabilen “Sıcak İklim Çim Buğdaygilleri” dir. Bu sınıflandırmada en önemli ölçüt çevre sıcaklığıdır (Avcıoğlu ve Geren, 2012).
Serin iklim çim buğdaygilleri için optimum büyüme-gelişme sıcaklığı 10- 21°C olurken, sıcak iklim çimlerinde bu sıcaklık 15-27°C
olarak ortaya çıkmaktadır (Beard, 1973). Doğru ve amaca uygun tür ve çeşit kullanımı, yalnızca kaliteli yeşil alan oluşturma
açısından değil bu alanların sürdürülebilir olması açısından da büyük önem taşımaktadır (Baysal ve Karagüzel, 2005). Geleneksel
olarak ülkemizde çim deyince akla hemen Lolium perenne, Festuca arundinaceae, Festuca rubra, ve Poa pratensis gibi serin
iklim çim türleri akla gelmektedir (Avcıoğlu ve Geren, 2012). Serin iklim çim türleri ile oluşturulmuş yeşil alanlarda yeşil rengi
muhafaza etmek ve bitki örtüsündeki seyrelmeleri önlemek için sık sık sulama ve gübreleme gereklidir (Avcıoğlu ve Geren,
2012). Bu türler sık sık sulama ve gübrelemenin bir sonucu olarak hızlı büyürler ve bu nedenlede sık sık biçim gerektirmektedir.
Bunula birlikte yaz aylarının sıcak ve kurak geçmesi nedeniyle serin iklim türleriyle tesis edilmiş olan yeşil alanların bakımı ve
muhafazası zor ve maliyetleri yüksektir (Sever Mutlu ve Selim, 2017). Sıcak iklim çim türleri sıcağa ve kurağa dayanıklı olup
suyu ve azotu daha verimli kullanmaktadır (Beard,1989). Bu yönleriyle daha çevrecidirler. Sıcak iklim çim türlerinin en bilinenleri
Bermudagrass (Cynodon dactylon), Buffalograss (Buchloë dactyloides), Zoysiagrass (Zoysia japonica ) türleridir. Brian vd. (1981),
tarafından İsrail’de, 11 adet farklı çim türü kullanılarak yapılan bir çalışmada, sıcak iklim çim türlerinin su tüketiminin serin iklim
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grubundakilere göre %45 oranında daha düşük olduğu bulunmuştur. Ülkemizin Akdeniz bölgesinde yapılan bir araştırmada ise
sıcak iklim çim bitkilerinin serin iklim çim bitkilerine göre daha düşük bir su tüketimine sahip olduğu ve kuraklık şartlarının 
ortadan kalkması ile kendilerini hızlı bir şekilde yeniledikleri belirlenmiştir (Sever Mutlu ve Selim, 2017). Kneebone ve Pepper
(1982)’ın yaptıkları bir araştırmada ise serin iklim çimlerinin sıcak iklim çimlerinden daha yüksek ET düzeyine sahip olduklarını
bildirmişlerdir. Sıcak iklim çim tülerinin en önemli dezavantajı sıcaklıkların düşmesi ile dormant hale geçmelerinden dolayı kış
aylarında kahverengi renge bürünmeleridir. Bu nedenle sıcak iklim türleri kullanılarak yeşillendirilmiş alanları her dem yeşil
tutabilmek için sonbahar yağışları ile birlikte serin iklim türlerine ait tohumlarının üstten uygulanması yaygın bir uygulama 
şeklidir (Harivandi, 1996). Projede kullanılan sıcak iklim türü Bermudagrass (C. dactylon), kaynakların çoğunda kurağa, yüksek 
sıcaklıklara, su göllenmesine ve basmaya çok dayanıklı, kendini yenileme yeteneği çok yüksek ve tuzluluğa nispeten dayanıklı
bir çim türü olarak tanımlanmaktadır (Açıkgöz, 1993; Avcıoğlu, 1997; Emmons, 1995; Christians, 2004). Buna karşın tür, düşük
sıcaklıklara duyarlı olup, gölgeye toleransı en az olan çim türlerinden biridir (Mcee ve Holt, 1966; Beard, 1989; Emmons, 2000).
Bermudagrass (C. dactylon) toprak sıcaklığının 10°C’nin altına düştüğü koşullarda kısa sürede dinlenmeye girerek sararmakta,
sıcaklık 15-20°C’ye yükselinceye kadar dinlenme halinde kalmakta ve 24-29,7°C sıcaklıklarda optimum büyüme ve gelişme
göstermektedir (Christians, 2004). Rekreasyon alanlarının yeşil tutulmasında en önemli rol sulamaya düşmektedir. Yüksek
yatırım giderleriyle oluşturulan yeşil alanların, hedeflenen kalitede sürdürülebilirliği ancak etkili bir bakım ve tekniğine uygun
olarak yapılacak sulamalar ile olasıdır. Birkaç yıl öncesine kadar temel hedefleri yeşili korumak olan saha mühendisleri, şimdi
bu işi en az su kullanarak yapmanın yollarını aramaktadırlar. Su kaynaklarının kantitatif ve kalitatif özelliklerinin günden güne
azalması, dolayısıyla sulama suyu maliyetlerinin artması, sulama yönetiminin daha hassas yapılmasını zorunlu kılmaktadır (Orta,
2017). Bu amaçla, öncelikle etkin bir sulama yaparak su tasarrufu sağlayan sulama yönteminin seçilmesi, daha sonra en az
sulama suyu ile en etkin görsel kaliteyi veren çim türü ve sulama zamanının belirlenmesi çok önemlidir.
Carrow vd. (1990)’nin yaptıkları bir çalışmada çim bitkisinin en fazla su tüketen bitki olduğunu belirtmişlerdir. Çim bitkisinde
sulamanın, yarı kurak ve kurak bölgelerde daha yaygın olmasına rağmen, özellikle peyzaj alanlarının yıl boyunca yeşil kalması
istenildiğinden nemli iklim bölgelerinde de önemli olduğunu ifade etmişlerdir. Yoğunlaşan ve günden güne daha stresli hale
gelen şehir nüfusunun talebi doğrultusunda yeşil alanların artacağı çok açıktır. Özellikle İstanbul gibi, sanayi ve hizmet yoğun
ve su kaynakları kısıtlı bir metropolde, artan yeşil alanların talep edeceği sulama suyu miktarının su yetersizliği oluşturacağını
görmek zor değildir. Bu sorun, bölgede yöre koşullarına adapte olabilen, su tüketimi düşük çim çeşitlerinin belirlenmesi, daha
sonrada sürdürülebilir yeşili sağlayan, su kullanım randımanı yüksek sulama yönteminin seçilmesi, başarılı bir biçimde 
aplikasyonu ve su kullanım randımanını maksimize edecek sulama programlarının uygulanması ile giderilebilir. Bitkinin 
sulamadan yeterli miktarda yararlanmasının ön koşulu, yağışlarla karşılanamayan su gereksiniminin sulama suyu ile verilmesi
olarak ifade edilmektedir. Ancak, su kaynaklarının kısıtlı oluşu nedeniyle, kısıntılı sulama uygulamaları günümüzde 
yaygınlaşmıştır. Kısıtlı sulama; bitkileri su stresine sokarak maliyeti azaltan ve geliri arttıran stratejik bir sulama yaklaşımıdır
(English ve Raja, 1996). Asıl amacı; sulamadan en üst seviyede yararlanmak için su tasarrufu ile su kullanım randımanını 
arttırılması ve bu sayede verime olan olumsuz etkiyi minimum kılan sulama programının uygulanmasıdır. Kısıtlı sulamanın en
önemli özelliği; bitkiye az miktarda su verilerek, tasarruf edilen su ile daha fazla alanın sulanması ve bu sayede toplam alandan
daha fazla gelir elde edilmesidir (English vd., 1990). Günümüzde özellikle peyzaj uygulamalarında, sulama suyunun kısıtlı olduğu
yerlerde sudan tasarruf edebilmek amacıyla kısıtlı sulama uygulamaları alternatif olarak göz önünde bulundurulabilir. Özellikle
peyzaj mimarlığı uygulamalarında bitkilendirme tasarımlarında kullanılan bitkilerin görsel açıdan doku ve form özelliklerini 
kaybetmemeleri adına, her bitkiye özel kısıntı değeri belirlenerek uygulama yapılabilir. Bu sayede peyzaj mimarlığı 
uygulamalarının canlı materyali olan bitkilerin hayatta kalması sağlanırken aynı zamanda da su tasarrufu sağlanmış olur 
(Bayramoğlu vd., 2013). Dünyada ve ülkemizde serin ve sıcak iklim çimlerinin su tüketimi, sulama zamanı planlaması ve kısıtlı
sulamaya ilişkin olarak yapılmış çok sayıda çalışma mevcuttur. Bu çalışmaların hemen tamamında yağmurlama sulama yöntemi
kullanılmış, sulama zamanı planlaması için de A sınıfı buharlaşma kabı ölçümlerinden yararlanılmıştır (Carrow vd., 1990; Richie
vd., 2002; Baştuğ ve Büyüktaş, 2003; Biber ve Kara, 2006; Emekli ve Baştuğ, 2007; Bayramoğlu vd., 2013; Aydınşakir vd., 2014;
Candoğan vd., 2014; Candoğan vd., 2015; Bilgili vd., 2016). Çok az sayıda çalışmada ise toprak nem değerleri izlenerek çimin
su kalite ilişkileri belirlenmeye çalışılmıştır (Suarez-Rey vd., 2000; Aydınşakir vd., 2003; Şahin ve Kara, 2005). Ne varki Türkiye’nin
en nüfus yoğun bölgesi olan, kendine has iklim özelliklerine sahip olan İstanbul ili çevresi ve Trakya yöresinde, yaygın olarak
kullanılan serin iklim çim çeşitleri karışımı ve yeni yeni uygulanmaya başlanan sıcak iklim çiminin (Bermudagrass), yine
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rekreasyon alanlarında yaygın olarak kullanılan yağmurlama ve yeni uygulanmaya başlanan toprak altı damla sulama yöntemleri
altında bitki su tüketimleri, su kısıtına gösterdikleri tepkiler vb. gibi bilgiler elde edilerek karşılaştırılmamıştır. Son yıllarda 
araştırmacıların, bitki su stresinin izlenmesi için el tipi infrared termometre ile bitki sıcaklığı ölçüm tekniği üzerine ilgisi artmış
ve çeşitli bitkiler üzerinde farklı iklim ve bölge koşullarında yaptıkları çalışmalardan elde ettikleri sonuçlara göre CWSI su stresini
ortaya koymakta oldukça başarılı bulunmuştur (Stegman ve Soderlund, 1992; Nielsen, 1994; Gençoğlan ve Yazar, 1999; Ödemiş
ve Baştuğ, 1999; Yazar vd., 1999; Irmak vd., 2000; Alderfasi ve Nielsen, 2001; Orta vd., 2002; Orta vd., 2003; Yuan vd., 2004;
Erdem vd., 2006; Emekli vd., 2007; Gençel, 2009; Erdem vd., 2010; Köksal vd., 2010; Çamoğlu ve Genç, 2013). 

Yukarıda özetlenen litaratürden de görüldüğü gibi, serin iklim ve sıcak iklim çim türlerinin aynı alanda kıyaslandığı ve son yıllarda
ısrarla uygulanması önerilen toprak altı damla sulama yönteminin klasik yağmurlama sulama yöntemiyle karşılaştırıldığı ve su
kısıtı düzeylerinin belirlendiği herhangi bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu çalışmada, Trakya koşullarında yağmurlama ve toprak
altı damla sulama yöntemleri altında yetiştirilen serin ve sıcak iklim çimlerinin bitki su tüketimleri, sulama zamanı planlamaları
ve kısıtlı sulama uygulamalarına verdiği tepkiler belirlenmeye çalışılmıştır. Aynı zamanda, infrared termometre tekniği ile her
bir sulama konusu için bitki su stress indeksi (CWSI) değerleri belirlenerek, bu basit ve hızlı yöntemin çimin sulama zamanı
planlamasında kullanım koşulları araştırrılmıştır. Türkiye nüfusunun yaklaşık yarısını barındıran Marmara Bölgesi’nde, özellikle
İstanbul gibi nüfusu birçok ülkeden fazla olan ve sadece İBB ye ait yaklaşık 20 milyon metrekarelik yeşil alan ve sulama sistemine
(Anonim, 2020) sahip ve yılda milyonlarca metreküp suyu bu alanların sulaması için kullanan bir metropolde elde edilen
sonuçların yaratacağı ekonomik değer tartışılmazdır. 
Maalesef günümüz koşullarında peyzaj alanlarında kullanılan sulama yönteminin ağırlıklı olarak yağmurlama olduğu, sulama
uygulamalarının ise herhangi bir ölçüme dayandırılmadığı dolayısıyla, gereğinden çok fazla sulama suyu uygulandığı 
gözlemlenmektedir.  Bu durum, ciddi ekonomik kayıpların yanında ülkemizin su ve toprak gibi doğal kaynaklarının heba olmasına
da sebep olmaktadır. Trakya yöresinde gerçekleşen hızlı nüfus artışı, özellikle Türkiye nüfusunun yaklaşık olarak %20 sinin
yaşadığı İstanbul şehrinde yeşil alan ihtiyacını arttırmış ve bu alanların sulanması ve bakımı önemlli bir harcama unsuru haline
gelmiştir. Aynı zamanda, kişi başına düşen tatlı su kaynağı miktarının gün geçtikçe azalması, peyzaj alanlarında suyun çok etkin
kullanılması gerektiğini açıkça göstermektedir. Bu çalışma, yukarıda değinilen sorunlara çözüm önerileri geliştirmek amacıyla
Silivri/İstanbul Belediyesine ait Tarımsal Üretim ve Araştırma Merkezi (TÜRAM)’nde, 2017 yılında yürütülmeye başlamış ve
halen devam etmektedir.  Araştırma süresince, Trakya yöresinde serin ve sıcak iklim çimlerinin yağmurlama ve toprak altı damla
sulama yöntemi altındaki bitki su tüketimleri ve sulama suyu ihtiyaçları belirlenecek, kısıtlı sulamaya verdikleri tepkiler ölçülerek
kıyaslanacak sonuçta, yeşil alanlarda kullanılan serin ve sıcak iklim çimleri için en etkin sulama yöntemi ve en uygun sulama
suyu miktarları saptanarak su tasarrufu için gereken bilgiler ortaya konacaktır. Çalışmanın yörede ilk olması nedeniyle, sonuçların
özellikle İstanbul ve Tekirdağ gibi büyükşehirlerin yerel yönetimlerine, rekreasyon alanlarında çalışan tohum ve sulama fir-
malarına, green keeper’lara, konu ile ilgili çalışan bilim insanlarına önemli düzeyde fayda sağlayacağı açıktır.

2. MATERYAL VE YÖNTEM

2.1. Materyal
2.1.1. Araştırma Alanı ve Toprak Özellikleri
Deneme, İstanbul–Tekirdağ il sınırında yer alan Silivri ilçesine bağlı Gümüşyaka Mahallesi’nde bulunan, 350 da büyüklüğündeki
Silivri Belediyesi Tarımsal Üretim ve Araştırma Merkezi (TÜRAM) arazisinde gerçekleştirilmiştir. Deneme alanı, 41°03' Kuzey
enlemi ile 28°00' Doğu boylamı üzerinde yer almaktadır. Alanın denizden olan ortalama yüksekliği 46 m’dir. Toprak bünyesi kil,
30 cm’lik etkili kök derinliğindeki kullanılabilir su tutma kapasitesi 48.4 mm’dir. Araştırmada kullanılacak sulama suyunun kalite
sınıfını T2A1 olarak belirlenmiştir. Ayrıca, araştırmanın yürütüldüğü alanda taban suyu, tuzluluk ve sodyumluk gibi sorunlar 
bulunmamaktadır.  Arazinin eğimi %2 ile %7 arasında, doğudan batıya doğrudur (Bezirgan, 2018;Ayanoğlu ve Orta, 2019;Oncel
vd. 2019;Orta ve Türk, 2019).

Araştırmanın yürütüleceği deneme parselleri 2017 yılında düzenlenmiş, sulama sistemleri kurulmuş, çim ekim/dikim işlemleri
yapılarak gelişmeleri sağlanmış ve ön denemeler tamamlanmıştır (Şekil 1).
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2.1.2. Sulama sistemi unsurları
Parsellerde kullanılacak sulama suyu, alana 86 m uzaklıktaki 63 mm dış çaplı boru hattından alınacak, filtre, manometre, vanalar
ve basınç regülatöründen oluşan kontrol biriminden sonra damla ve yağmurlama sulama parsellerine iletilecektir. Kontrol
birimi girişinde 5-6 atm olan işletme basıncı, çıkıştaki basınç regülatörü aracılığıyla 3.2 bar’a düşürülmekte, söz konusu basınç,
yük kayıpları nedeniyle yağmurlama sulama parsel girişinde 2.1 bar’a, toprak altı damla sulama sisteminde ise damla sulama
manifold girişlerine ayrıca yerleştirilen 3 adet regülatör ile 1.4 bar‘a düşürülmektedir.

Boyutları 2.5 m x 2.5 m olan yağmurlama sulama parsellerinin her bir köşesine birer tane olmak üzere toplam 4 adet pop-up
sprey tipi yağmurlama başlığı yerleştirilmiştir. Bu başlıkların ıslatma açıları 90º, 2.1 bar işletme basıncındaki ıslatma mesafeleri
2.5 m, debileri ise 87.5 L/h’tir. Düzenlenen parsel boyutlarında daha düşük yağmurlama hızı veren pop-up tipi yağmurlama
başlığı bulunamadığından, sulamalar kesikli biçimde uygulanarak yüzeyde göllenme ve yüzey akış önlenmiştir. Sulama suyu
miktarının sağlıklı olarak belirlenebilmesi amacıyla her parsel girişine bir adet vana ve manometre yerleştirilmiştir (Şekil 2).
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Boyutları 2 m x 2 m olan toprak altı damla sulama parsellerinde kullanılan damlatıcılar, atm işletme basıncı üzerinde 2.3 L/h
debi veren, kendinden basınç regülatörlü, in-line damlatıcılardır. Bu nedenle, gerek Yıldırım (2005)’te verilen damlatıcı aralığı
eşitliği yardımıyla, gerekse alanda yapılan ıslatma çapı ölçümleri ile damlatıcı aralığı 45 cm civarında belirlenmiştir. Piyasada bu
değere en yakın damlatıcı aralığına sahip (Sd: 40 cm) toprakaltı damla sulama lateralleri, 16 mm dış çaplı, 4 atm işletme basınçlı,
yumuşak PE borulardır. Islatma oranının %100 olmasını sağlamak amacıyla lateral aralığı da 40 cm alınmış ve 10-15 cm derinliğe
gömülmüştür. Her bir parsel girişine yerleştirilen vana, vantuz ve manometreler ile sulama uygulamalarının sağlıklı bir biçimde
yapılması sağlanmıştır (Şekil 3). 
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2.1.3. Otomatik Meteoroloji İstasyonu
Referens evapotranspirasyon hesabında kullanılan meteorolojik veriler, saatlik ölçüm yapan otomatik meteoroloji istasyon-
lardan alınacaktır (Şekil 4) Alanda bulunan otomatik meteoroloji istasyonu, sıcaklık, yağış, rüzgar hızı, bağıl nem, solar radyason
vb. Parametreleri ölçen, Metos marka, şarj edilebilir piller ve bir güneş paneli (1.4 Watt) ile çalışan, tüm iklim koşulları için
dayanıklı ve esnek bir veri kaydedicidir. Rasat yüksekliği 2 m olup, ölçme aralığı 5 dakika ve günlük veri sağlama aralığı 60
dakikadır.
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2.1.4. A Sınıfı Buharlaşma Kabı
Araştırmada, günlük buharlaşma değerlerinin ölçülmesinde standart A sınıfı buharlaşma kabı kullanılacaktır. Araç, 121 cm
çapında, 25.5 cm yüksekliğinde, 2 mm galvanizli saçtan yapılmış üstü açık bir silindirden ibarettir. Kabın yerleştirileceği yere 5
cm dolgu yapılarak sıkıştırılmış, üzerine 10 cm yüksekliğinde ahşap platform konulmuş, daha sonra kap yerleştirilmiş ve tesviye
sağlanmıştır. Kap içerisindeki suyun hayvanlar tarafından içilmesini önlemek amacıyla kabın üzeri kafes tel bir örtü ile 
kapatılmıştır (Yıldırım ve Madanoğlu, 1985). A sınıfı buharlaşma kabından gerçekleşen buharlaşma miktarı, azalan suyun 
tamamlanması esasına göre, 127.5 mm çapındaki ölçekli kap aracılığıyla ölçülmüştür. 

2. YÖNTEM
2.1. Deneme Düzeni Ve Araştırma Konuları
Araştırmada, 2 farklı sulama yöntemi altında, 2 farklı çim çeşidinin, 3 farklı sulama düzeyi için denenmesi planlanmıştır. Dikkate
alınan deneme konuları aşağıda açıklanmıştır.

Sulama yöntemleri;
Y: Yağmurlama sulama yöntemi (Pop-up yağmurlama başlıkları ile)
TD: Toprak altı damla sulama yöntemi

Çim çeşitleri;
C1: Serin iklim çim çeşitleri karışımı (%30 Lolium perenne, %25 Festuca rubra rubra, %35 Festuca arundinacea, %10 
Poa pratensis)

C2: Sıcak iklim çim çeşidi (Bermudagrass (Cynodon sp)) 
Sulama düzeyleri;
S0-30 : 30 cm’lik etkili kök derinliğinde, kullanılabilir su tutma kapasitesinin yaklaşık %30’u, 

S0-50: 30 cm’lik etkili kök derinliğinde, kullanılabilir su tutma kapasitesinin yaklaşık %50’si,

S0-70: 30 cm’lik etkili kök derinliğinde, kullanılabilir su tutma kapasitesinin yaklaşık %70’i tüketildiğinde sulamaya başlanarak
tarla kapasitesine çıkarılacak biçimde sulama suyu uygulama

Araştırma, bölünen bölünmüş parseller deneme deseninde 3 tekrarlı olarak yürütülecektir (Yurtsever, 1984). Deneme, boyutları
2.50 x 2.50 m olan yağmurlama sulama yöntemine ait 18 adet 6.25 m²’lik parsellerden oluşan 112.50 m² alanda ve boyutları
2.00 x 2.00 m olan toprak altı damla sulama yöntemine ait 18 adet 4.00 m²’lik parsellerden oluşan 72.00 m² alanda olmak
üzere toplam 184.50 m²’lik alanda gerçekleştirilecektir. Yağmurlama sulama yöntemine ait parsellerde, tüm kenarlardan 0,25
cm kenar etkisi göz önüne alınarak hasat parseli dışında bırakılacaktır. Böylece, hasat parseli boyutları 2,25 x 2,25 m olmak
üzere alanı 5,06 m² olacaktır. Toprak altı damla sulama yöntemine ait parsellerde ise, tüm kenarlardan 0.20 cm, kenar etkisi
göz önüne alınarak hasat parseli dışında bırakılacaktır. Hasat parseli boyutları 1,60 x 1,60 m olmak üzere toplam 2,56 m²
olacaktır. Farklı sulama uygulamalarında sızma yoluyla oluşabilecek yan etkileri önlemek amacıyla blok ve parseller arasında
2’şer metre boşluk bırakılmıştır.

2.2. Tarım Tekniği
Sıcak iklim çim türü olan Bermudagrass araziye 30x30 cm aralıklarla fide olarak dikilmiştir. Serin iklim çim türlerinin karışımı ise
her bir parsel için 50 gr/m² tohum olmak üzere serpme yöntemi ile ekimi gerçekleştirilmiştir. Mevcut parsellerde bulunan çim
bitkilerinin gelişimlerinin engellenmesini önlemek amacıyla sürekli olarak yabancı ot mücadelesi yapılacaktır. Bu mücadele el
ile veya herbisit (yabancı ot ilacı) uygulayarak gerçekleştirilecektir. Ayrıca, gerekli olduğu durumlarda mantari hastalıklara karşı
pas ilacı kullanılacaktır. Dönem başlangıcı ve sonunda 15 kg/da olacak biçimde üre gübresi uygulanacaktır. Denemelerde, bitkiler
10-15 cm yüksekliğe geldiğinde, 5 cm bitki boyu kalacak şekilde biçilecek ve elde edilen ot miktarları yaş ve kuru olarak 
belirlenecektir.
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3. SONUÇ
Araştırmada, 2017 ve 2018 yıllarında elde edilen sulama ve bitki su tüketimi sonuçları Çizelge 1’de verilmiştir. Çizelge 1’den
izleneceği gibi yağmurlama yöntemiyle sulanan serin iklim çim çeşitleri karışımında, farklı sulama konularına uygulanan sulama
suyu miktarları 523,3 mm – 238,5 mm; toplam bitki su tüketimi değerleri 754,8 mm – 317,8 mm; günlük bitki su tüketimleri
değerleri ise; 8,6 mm/gün – 3,7 mm/gün arasında, sıcak iklim çiminde ise aynı değerler 425,8 mm – 140,7 mm; 590,1 mm –
211,0 mm; 6,9 mm/gün – 3,0 mm/gün arasında değişmiştir.  Toprak altı damla sulama yönteminde, serin iklim çim çeşitleri
karışımında, farklı sulama konularına uygulanan sulama suyu miktarları 345,9 mm – 195,7 mm; toplam bitki su tüketimi değerleri
635,9 mm – 260,2 mm; günlük bitki su tüketimleri değerleri ise; 5,4 mm/gün – 3,7 mm/gün arasında, sıcak iklim çiminde ise
aynı değerler 302,2 mm – 117,1 mm; 543,1 mm – 180,4 mm; 5,0 mm/gün – 2,5 mm/gün arasında ölçülmüştür. Her iki sulama
yöntemi ve çim çeşidinde de S0.30 konularına uygulanan sulama sayıları ve sulama suyu miktarları en yüksek, S0.70 konularına
uygulananlar ise en düşük olmuştur. Bunun yanında, sıcak iklim çiminin (Bermudagrass), serin iklim çimlerine göre daha seyrek
sulandığı ve daha az sulama suyu uygulandığı, bunun yanında; tüm çeşitlerde S0.30 konularında bitkinin su stresine girmemesin-
den dolayı daha çok su tükettiği belirlenmiştir. Yöre koşullarında sulama suyu miktarı, biçim sıklığı ve kalite unsurları birlikte
değerlendirildiğinde, serin iklim çimlerinde kullanılabilir su tutma kapasitesinin yaklaşık %50'si tüketildiğinde, sıcak iklim çiminde
ise kullanılabilir su tutma kapasitesinin yaklaşık %70'i tüketildiğinde sulamaya başlanması önerilmiştir. Önerilen konular
kıyaslandığında, toprak altı damla sulama yönteminde uygulanan mevsimlik toplam sulama suyu ve bitki su tüketimi değerlerinin
yağmurlama sulama yöntemine göre %25 -30 daha az olduğu ayrıca, sıcak iklim çiminin serin iklim çimlerine göre %63-43 daha
az sulama suyu talep ettiği ve %52-26 daha az su tükettiği belirlenmiştir. Yöre koşulları için, en uygun bitki su tüketimi tahmin
eşitliğinin Blaney-Criddle ve Penman-Monteith yöntemleri olduğu saptanmıştır.
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Özet
İstanbul, güzelliğiyle ve binlerce yıllık geçmişiyle dünya kentleri arasına adını yazdırmış, tarih kitaplarına, biyografilere, romanlara
ve şiirlere konu olmuştur. Kentin kendi doğal güzelliği, yapılan peyzaj düzenlemeleri ile daha vurgulanmış ve görünür kılınmıştır. 
Gelecekte alternatif turizm arayışında olan şehirler için, park ve bahçelerde yapılan ve yapılacak olan peyzaj uygulamaları
kuşkusuz çok önemli bir yere sahiptir. Kamusal alanlar, insanların bir araya gelerek eğlenmesine, dinlenmesine olanak sağlayan,
sosyal ilişkilerin kurulması, sürdürülmesi ve toplumsal ilişkilerin geliştirilmesinde büyük öneme sahiptir. Şehir yaşamının getirdiği
stres ve yoğun temponun yarattığı yorgunluk, günümüz insanının vazgeçilmez tutkusu olan iyi bir çevre ve mekân yaratma
çabasına dönüşmüştür. Kendini çevreleyen, doğa ve peyzajla bütünleşmiş karakterize alan uygulamaları, doğadan kopmakta
olan insanın, fiziksel ve psikolojik gereksinimine ve doğaya yakınlaşmasına olanak sağlamıştır.
Mozaikültür, bu uygulamaların neredeyse en önemli kısmını oluşturur. Başlangıçta bahçecilik tekniği olarak ortaya çıkan
Mozaikültür, XX. yüzyılın sonlarına doğru bahçe sanatına dönüşmüştür. Mozaikültür uygulamaları, kamusal alanlarda şehrin
doğal ve kültürel özelliklerine artı değer katma, uygulandığı iç ve dış mekânın estetik yönlerini ortaya çıkartma, kullanım alanlarını
arttırma ve şehri tanıtma gibi çeşitli olanaklar sağlar.
İlk kez Kanada Montréal'deki MOSAÏCULTURES INTERNATIONALES ile gündeme gelen Mozaikültür, düzenlenen uluslararası
etkinliklerle tüm dünyada yaygın hale gelmiştir. Mozaikültür sektörünü elinde tutan Kanada, heykel iskeletlerini dünyaya pazarla-
makta ve bu heykellerde kullandığı bitkileri heykelleri sattığı ülkelere ürettirmektedir. 
Ülkemizde bu konuda ilk kez, 2018 yılında Ege Üniversitesi’nde Bilimsel Araştırma Projesi kapsamında bir çalışma yapılmıştır.
Bu proje ile bitkisel heykel çalışması için gerekli olan iskelet konstrüksiyonu, sulama sistemi, üretim malzemesi ve örtüsü, bitkisel
çeşitliliğin nasıl olabileceğine dair bir rehber kaynak oluşturulmuş ve bitkisel heykel uygulamaları yapılmıştır. Bu uygulamalar,
bitkisel heykellerin tamamen Türkiye’de ve dışa bağımlı olmadan yapılabileceğini göstermiştir. 
Bu çalışma ile kentin kültürel değerleri bitkisel heykeller ile yeniden yorumlanarak, park ve alanlara yeni bir yaklaşım sunulacak;
böylelikle uygulandığı bölgeye ekonomik katkıda bulunarak sürdürülebilir peyzaj anlayışı ile kent estetiğine ve ekolojik bilince
de ciddi bir değer katılacaktır. 

Anahtar Kelimeler : Mozaikültür, Bitkisel Heykel, İstanbul, Peyzaj, Tasarım

MOSAICULTURE AND ITS IMPLEMENTATIONS IN ISTANBUL
Abstract
Istanbul, which has made her mark among globally known cities thanks to her beauty and centuries old history, was mentioned
in many historical books, biographies, novels and poems. The own natural beauty of the city was highlighted much more and
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made visible with the landscape works. 
No doubt, the landscape implementations that have been made so far and those that will be made in parks and gardens have
a very important situation for the cities which is in search of alternating tourism for the future. Not only do public arenas
provide facilities for people to have fun by coming together and get rest but also they are very important to establish social
relationships, to keep them on and to improve them. The stress which the city life brings and the tiredness which busy pace
causes turn into the effort of creating a good environment and space, which is the irreplaceable passion of today’s human
being. Characterized place implementations which surround themselves and become integrated with nature and landscape
open up an opportunity for the people breaking off the nature to fulfil a need physically and psychologically in order to come
near the nature. 
Mosaiculture constitutes the most important part of these implementations. Ecology and environmental concept, earth symbol
Mosaiculture, which showed up as a gardening style at first, was transformed into the gardening art towards the end of 20th
Century.  Mosaiculture provides several opportunities such as enriching the natural and culture feature of the city in public
arenas, revealing aesthetic aspects of interior and exterior where it is implemented, increasing the areas of usage and 
introducing the city.
Mosaiculture, which was brought to agenda with MOSAICULTURES INTERNATIONALES in Montreal, Canada for the first time,
became common in the entire world with the coordinated international activities. Canada, which has monopolised the sector
of Mosaiculture, has both commercialized sculpture frameworks and produced the plants that are used in these sculptures
for the countries to which Canada sales the sulptures.
For the first time in our country in the year of 2018 a study was put into practice as part of BAP (Scientific Research Project) at
Ege University. Thanks to this project, a guide resource was created about requisite skeleton construction, watering system,
production material and cover, and also how the variety of plants can be. Accordingly, the implementations of plant sculpture
were performed. These implementations have proved that plant sculptures can be completely built in Turkey without being
dependent on outside financial sources. 
With this work a new approach would be brought to parks and areas by reinterpreting the cultural values of the city with the
plant sculptures. Thus, it will contribute economically for the place where it is implemented. In other respects, with a sustainable
landscape perceptive a significant value will be added to the aesthetics of the city and environmental awareness. 

Keywords: Mosaiculture, Herbal Sculpture, Istanbul, Landscape, Design

1. GİRİŞ
İstanbul, tarihin çok eski zamanlarından beri çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmıştır. Bugün de ülkemizin en önemli ekonomik
merkezidir ve halen çok zengin bir etnik ve kültürel yapıya sahiptir. Çok köklü ve kimlikli kentsel kamusal alanları bünyesinde
barındırmaktadır. Ancak ekonomik aktivitelerin yoğunluğu ve ulusal ve uluslararası yatırımcıların kent üzerindeki yatırım 
istekleriyle beraber, kent toprakları özellikle son yıllarda yoğun bir dönüşüm içine girmiştir (TMMOB, 2012). 

Yoğun kent dokusu içerisinde yaşayan günümüz insanı için ,kentsel yaşam kalitesinin artırılmasında yeşil alanların rollünün ne
derece önemli olduğunun farkına vardığını söyleyebiliriz. Bu doğrultuda, kentsel çevreler içerisinde insanlara kullanabilecekleri
çeşitli olanakların sunulması önemli bir yer teşkil eder.

Çevre ile insan arasında sürdürülebilir bir iletişimin sağlanmasında en etkili faktörlerden birini ‘peyzaj’ kavramı oluşturmaktadır.
Peyzajın sürekli değişim içinde bulunan ve canlı materyali olarak bilinen bitkilerin, işlevsel ve estetik anlamda sunduğu çeşitliliğin
yansıra, içinde bulunduğu çevreyi daha tanımlı hale getirerek kişilerin mekânı algılama biçimleri üzerinde etkili olmaktadır
(Yanmaz, Demirkan, Tosun, Yurt, Yıldız, 2019).

Kamusal yaşamın odağı olan ve insanların toplu halde yaşadığı kentsel mekânlar, bulundukları toplumların tarihi, kültürel ve
doğal değerlerini yansıtırlar. Bu mekânlarda tarihi, kültürel ve doğal değerlerinin korunması ve kentsel mekânların gelecekteki
gelişimini ve düzenlenmesini bu doğrultuda sürdürmesi, mekânların var olan potansiyelini olumlu yönde etkileyecektir. 
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Kentsel mekânlarda plastik elemanlar olarak ortaya çıkan heykeller, kentsel peyzajı oluşturan bina, bitki ve kent mobilyaları
gibi düzenleme elemanlarıyla birlikte kentsel yaşam kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunmaktadırlar. Özellikle kamusal
alanda yer alan heykeller, görsel duyum zenginliğine katkıda bulunarak mekânın estetik kalitesini artırırlar (Kurtaslan, 2005).

Günümüz kentlerinde, peyzaj uygulamalarını genellikle parklar, bahçeler ve otoban kenarlarındaki dikey duvarlarda yoğun 
şekilde görmekteyiz. Çevre düzenleme öğelerini ilçe,  mahalle arası parklar, kamu binaları, havaalanları, otobüs ve tren garları
gibi yerlerde kullanarak uygulama yelpazesini genişletilebilir. 

İnsanların yoğun olarak kullandığı kentsel mekânlar; sınırları tanımlanmış, çekici odaksal öğelerin bulunduğu ve kent 
mobilyalarının yoğun olarak yer aldığı mekânlardır. Bu tür çevre düzenleme öğeleri, sanatsal dokunuşların olduğu mekânların
oluşturulmasına da katkı sağlayacaktır.

New York'ta yapılan bir araştırmaya göre; insanlar farklı biçimlerdeki merdiven, bank, çiçeklik vb. gibi elemanlar etrafında
toplanmakta, odak objeye yakın olmak istemekte, heykeller ve çeşmeler onlar için çekici olan unsurlar ve diğer insanlara yakın
olacak şekilde oturmaktadırlar (Marcus ve Francis 1990; Uçak’tan 2000). 

Kentleşme beraberinde insanlar için bir yandan sosyal ve kültürel bazı yararları sunmakta diğer yandan yapay bir çevrede
yaşama zorunluluğu oluşturmaktadır. Yapay çevrenin oluşturulmasında önemli katkısı olan çevre düzenleme öğeleri, kent
dokusu içinde önemli bir yer oluşturmakta ve binaların, köprülerin, yolların oluşturduğu statik ve geometrik biçimlere daha 
dinamik ve organik bir yaklaşım sunarak mekanı farklı biçimde zenginleştirmektedir. 

2. AMAÇ
Bu çalışmanın amacı, İstanbul’un çevre düzenleme öğelerine yeni bir yaklaşım getirerek dünyaca ünlü bu büyük kentin tarihi
yapısının yanında mozaikültür uygulamalarıyla da ön plana çıkmasını sağlamaktır. 

Bu kapsamda, başta İstanbul olmak üzere, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Adana gibi farklı büyükşehirlerin kamusal alanlarına,
belediyelerin uzmanlığı ile desteklenerek, bu şehirlerin kendi kültürel değerleri ve zenginlikleri ortaya çıkarılarak, oldukça büyük
boyutlu mozaik heykellerin yapılması planlanmaktadır.  

İstanbul’un park, bahçe, refüj ve otoban kenarlarındaki çevre düzenleme öğeleri yaygın olarak çeşitli bitki ve çiçeklerden 
oluşturulan iki boyutlu düzenlemelerle karşımıza çıkmaktadır (Şekil 1). 
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Bu çalışma ile binlerce yıllık geçmişiyle dünya kentleri arasına adını yazdırmış olan İstanbul’un doğal güzelliği, kentin kamusal
park ve bahçelerinde yapılacak bitkisel sanat eserleri olarak nitelenen üç boyutlu mozaikler ile daha vurgulanmış ve görünür
kılınacaktır (Şekil 2). 

05 - 06 Şubat 2020 İstanbul Kongre Merkezi 499

Şekil 1. İstanbul un çevre düzenleme öğeleri

Şekil 2. Bitkisel sanat eserleri olarak nitelenen üç boyutlu mozaikler

      

  iSTANBULTANBUL

     

  L YEŞiL ALANLAR ÇALI

     

  IŞTAYITAYI

     

  

     

  

     

  

k44-496-504:bu-kitap-25.3x19.6  18.06.2020  15:27  Page 4



3. MATERYAL
Bu proje ile bitkisel heykel çalışması için gerekli olan konstrüksiyonu, sulama sistemi, üretim malzemesi ve örtüsü, bitkisel
çeşitliliğin nasıl olabileceğine dair bir rehber kaynak oluşturulmuş ve bitkisel heykel uygulamaları yapılmıştır.
Bu bağlamda;

1. İlk yapısal malzeme olarak, çeşitli kalınlıktaki galvaniz metal kullanılmıştır (Şekil 3).

1. İkinci yapısal malzemede, emici özelliğe sahip geotekstiller ve özel damlama boruları kullanılmıştır. Bu sistem otomatik olarak,
optimum düzeyde su kullanarak çalışabilmektedir (Şekil  4).

2. Üçüncül olarak; heykelin yüzeyini bitki ile kaplamayı sağlayan, misina ile dokunmuş monofilament örtü kullanılmıştır 
(Şekil 5).
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Başlangıçta bahçecilik tekniği olarak ortaya çıkan Mozaikültür, XX. yüzyılın sonlarına doğru bahçe sanatına dönüşmüştür.
Mozaikültür uygulamaları, kamusal alanlarda şehrin doğal ve kültürel özelliklerine artı değer katma, uygulandığı iç ve dış
mekânın estetik yönlerini ortaya çıkartma, kullanım alanlarını arttırma ve şehri tanıtma gibi çeşitli olanaklar sağlamıştır.

Mozaikültür, ilk kez 2000 yılında Kanada Montréal'de düzenlenen MOSAÏCULTURES INTERNATIONALES ile tüm dünyada yaygın
hale gelmiştir. Zamanla, Mosaïcultures Internatıonales® Belediye uzmanlığı ile desteklenen uluslararası etkinlik ve yarışmalara
dönüşmüştür. Ortalama üçer yıllık aralıklarla düzenlenen bu etkinlik ve yarışmalar yapıldığı yerel yönetimlerin bütçelerine
önemli katkılar sağlamıştır. Örneğin; 

1. Yarışmalar:
Montréal 2000: 12,7 Milyon $ Bütçeli Yarışma. Ekonomiye geri dönüş: 45 milyon $ 
Montréal 2003: 23,7 Milyon $ Bütçe Yarışma. Ekonomiye geri dönüş: 70 milyon $
Shanghaı 2006: Önemli Kâr (Bütçe Belirtilmemiş). Yarışma
Hamamatsu 2009: 16 milyon $. Önemli Kâr (Bütçe Belirtilmemiş). Yarışma
Montréal 2013: 28,7 Milyon $ Bütçe Yarışma. Ekonomiye geri dönüş: 35,3 milyon$ 

2. Sergiler:
Expo 2016 Antalya. Sergi. 4,500,000 ziyaretçi
Atlanta Botanıcal Garden. Sergi
Bellagio Konservatuvarı, Las Vegas. Sergi
Bryant Parkı, New York. Sergi
Mosaıcanada150 Gatıneau 2017. Sergi

Ülkemizde bu konuda ilk kez, 2018 yılında Ege Üniversitesi Bayındır Meslek Yüksekokulu’nda farklı üç disiplinin bir araya
gelmesiyle Bilimsel Araştırma Projesi kapsamında ortak bir çalışma yapılmıştır.

Araştırma ve geliştirme yoluyla özgün teknikler geliştirildi ve şimdiye kadar 3 farklı bitkisel heykel tasarlandı ve bitirildi. Bunlardan
ilki olan “Çiçek Toplayan Kadın” tasarımı 3.5m yüksekliktedir ve halen İzmir Milli Park’ta sergilenmektedir (Şekil 6). Bir diğeri,
3.5 m yüksekliğinde olan “At” isimli çalışmadır. Bu çalışma, E.Ü. BAP kapsamında yapılmış ve bitirilmiştir (Şekil 7). Yapılan üçüncü
çalışma, 3.5 m yüksekliğinde ve 12 m uzunluğunda “Deniz Kızı” heykelidir. Heykel halen İzmir Büyükşehir Belediyesine ait Aşık
Veysel Rekreasyon alanında sergilenmektedir (Şekil 8).
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Şekil 6. Çiçek Toplayan Kadın” Heykeli 3.5m yükseklik, İzmir Milli Park

Şekil 7. “Deniz Kızı” heykeli, 3.5 m yükseklik ve 12 m uzunluk, İzmir Büyükşehir Belediyesine ait

Aşık Veysel Rekreasyon alanı 

Şekil 8. “At” heykeli, 3.5 m yükseklik E.Ü. BAP kapsamında bitirilmiştir
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Şu an halen “Uçan Kazlar” ve “Kedi” isimli iki bitkisel heykel ile “Yeşil Türkiye ve Yaşayan Değerler” temalı projelerimiz devam
etmektedir. “Uçan Kazlar” çalışması üç adet uçan kaz figüründen oluşmaktadır; “Kedi” çalışması ise 4,5 m. yüksekliğindedir. 

Proje aşamasında olan tek amaçlı tema park “Yeşil Türkiye ve Yaşayan Değerler” çalışmasının yaklaşık 25 bitkisel heykel, zengin
ağaç, ağaççık, çalı ve mevsimlik süs bitkilerinden oluşması planlanmıştır. 

4. SONUÇ 
Kentsel mekânın oluşumunda estetik değerler ve sanatsal nitelikler çok önemlidir. Kentsel objeler, kentsel mekâna estetik
değer katan, mekanı daha yaşanılır kılabilen öğelerdendir. Açık alanlara yerleştirilecek sanat yapıtları, toplumsal yaşamın biçim-
lenmesi, toplumu uyarmak, harekete geçirmek gibi işlevleri de yerine getirmek (Ergin, 1998). açısından önemlidir .

Kentsel objelerin yanında, kamusal mekânlarda kullanılan bitkilerin gerek fiziksel, gerekse sosyal açıdan kentlere sağladığı 
faydalar dikkat çekici boyuttadır. Kirli havanın filtre edilmesi, sıcaklık etkisinin düşürülmesi, ısı kontrolünün sağlanması, 
atmosferdeki karbonun tutulması, biyolojik çeşitliliğin korunması, gürültünün azaltılması, suç oranının azaltılması, kamu
sağlığını koruması gibi ekonomiden ekolojiye pek çok alanda olumlu etkileri ispatlanmıştır. 

Her iki kavramı da içerisinde barındıran bitkisel heykeller ise; sanatsal ifade yoluyla daha yaşanabilir çevreler oluşturmak,
insanlar arasında sosyal ve kültürel alışverişi sağlamak gibi değerlere sahiptir. 

Tasarlanacak bitkisel heykel çalışmaları ile konstrüksiyonda kullanılan metal malzeme, seralarda kullanılan monoflament örtü,
heykellerin kaplanmasında kullanılan bitki türleri  ile tarım-bitki sektörüne yönelik yeni kullanım alanları yaratılacaktır. 
Türkiye için yeni olan bitkisel heykel projelerinin ülkemiz koşullarında da uygulanabilirliği, Türkiye’den yurt dışına çıkan ciddi bir
ekonomik kaybı engeller nitelikte olacaktır (Bkz.https://www.communitiesinbloom.ca/wp content/uploads/2012/08/
Mosaicultures.pdf)
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Özet
Istanbul’un yoğunluğu, diğer dünya kentlerini defalarca aşıyor.
Istanbul’da kullanılabilir yeşil alan yani kamuya açık park ve bahçeler kent topraklarının %2,2’si. Bu oran Londra’da %33, Paris’te
%9,5, Berlin’de %14,4, New York’ta %27.( ) Yani ortalama bir New Yorklu, bir Istanbulluya göre 10 kat daha fazla yeşil alana
sahip!
Mahalle düzeyinde, Boğaziçi köylerinde gördüğümüz düzen, Türk mahalle yaşamının en güzel örneklerindendir. Örneğin, Ar-
navutköy’de, Kuzguncuk’ta gördüğümüz köy meydanı, kahveler, mahalle çarşısı, cami, okullar, yayaların etrafında şekillenir. Bu
mahallelerde otomobilin varlığını hissetmezsiniz. Günümüzde de yerleşimlere “insan” odaklı yaklaşmak gerekiyor.
Çağdaş dünyada tasarlanan yeni kentler, artık eskinin mahalle anlayışına daha yakın. Günümüzde kentler, insan hareketleri
esas alınarak planlanıyor; araç trafiği değil. Metro duraklarının etrafındaki bölgeler, kentlilerin etkileşimine olanak verecek
biçimde sosyal ve kültürel alanlara, parklara, alışveriş ve kültür merkezlerine ayrılıyor. İnsanlar arasındaki bu etkileşim, bir
yandan kentleri canlandırıp karakter katarken; diğer yandan yenilikçilik ve yaratıcılığa kapı aralıyor. Kültürel ve sosyal ortamlarda
bir araya gelen kişiler, birbirlerinden ilham alarak daha yenilikçi işler üretiyorlar. Gerek bilim, gerekse sanatta bu tür etkileşimler,
yeni ürünler yaratılmasına kapı açıyor.

Anahtar Kelimeler: Doğa, Kent, Yeşil, İnsan Odaklı

GREEN THROUGH THE CITIES

Abstract
Istanbul's building density far exceeds other cities of the world.
Available green areas in Istanbul, ie public parks and gardens, make up 2.2% of the city's territory. The green area percentage
is 33% in London, 9.5% in Paris, 14.4% in Berlin, 27% in New York.) So the average New Yorker has 10 times more green space
than an Istanbulite!
At the neighborhood level, the order we see in the villages of Bosphorus is one of the best examples of Turkish neighborhood
life. For example, the village square in Arnavutköy, Kuzguncuk, cafes, neighborhood bazaar, mosque, schools are shaped around
the pedestrians. One doesn't feel the presence of cars in these neighborhoods. Today, we need to approach settlements with
a “human” focus.
Contemporary city designs are becoming more similar to the old neighborhood formation. Today, cities are planned on the
basis of human movements; not car traffic. The areas around the mass public transportation stops are allocated to social and
cultural areas, parks, shopping and cultural centers, enabling the interaction of the citizens. While this interaction between
people revives cities and adds character; on the other hand, it opens the door to innovation and creativity. People who come
together in cultural and social settings are inspired by each other and produce innovative works. Such interactions in science
and art open the door to new products.

Keywords: Nature, city, green, human focused
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GİRİŞ
Istanbul’un yoğunluğu, diğer dünya kentlerini defalarca aşıyor.

Istanbul’da kullanılabilir yeşil alan yani kamuya açık park ve bahçeler kent topraklarının %2,2’si... Bu oran Londra’da %33, Paris’te
%9,5, Berlin’de %14,4, New York’ta %27.( 11 ) Yani ortalama bir New Yorklu, bir 

1. İNSAN ODAKLI KENTLER

1.1. Otomobillere Değil, İnsanlara Göre Tasarım
Talep baskısı, kentlerimizi “toplu konut” mantığıyla, tek tip afet konutları kalitesine indirgedi. Şimdiye dek kent 
planlarımızda, hep otomobil ulaşım ağları öncelikli oldu. Yolların arasında kalan adalar parsellendi ve binalarla 
dolduruldu. Kent planlarında otomobillere tanınan bu öncelik, insanlar açısından katlanılmaz, kopuk, cansız, suça teşvik
eden kentlere yol açtı. Oysa yayaların ulaşım ağlarına öncelik verilmeliydi. Yaşanabilir olabilmesi için, kentler, “insan”
ölçeğinde tasarlanmalı. Yerleşim birimleri, yayalara göre planlanmalı. Çocukların, yaşlıların, engellilerin yaşam alanları
düzenlenmeliydi.

Mahalle düzeyinde, Boğaziçi köylerinde gördüğümüz düzen, Türk mahalle yaşamının en güzel örneklerindendir. Örneğin,
Arnavutköy’de, Kuzguncuk’ta gördüğümüz köy meydanı, kahveler, mahalle çarşısı, cami, okullar, yayaların etrafında
şekillenir. Bu mahallelerde otomobilin varlığını hissetmezsiniz. Günümüzde de yerleşimlere “insan” odaklı yaklaşmak
gerekiyor.

1.2. İnsan Hareketleri Kültür Ve Yaratıcılığı Besliyor 
Çağdaş dünyada tasarlanan yeni kentler, artık eskinin mahalle anlayışına daha yakın. Günümüzde kentler, insan hareket-
leri esas alınarak planlanıyor; araç trafiği değil. Toplu taşıma duraklarının etrafındaki bölgeler, kentlilerin 
etkileşimine olanak verecek biçimde sosyal ve kültürel alanlara, parklara, alışveriş ve kültür merkezlerine ayrılıyor. 
İnsanlar arasındaki bu etkileşim, bir yandan kentleri canlandırıp karakter katarken; diğer yandan yenilikçilik ve yaratıcılığa
kapı aralıyor. Kültürel ve sosyal ortamlarda bir araya gelen kişiler, birbirlerinden ilham alarak daha 
yenilikçi işler üretiyorlar. Gerek bilim, gerekse sanatta bu tür etkileşimler, yeni ürünler yaratılmasına kapı açıyor.

05 - 06 Şubat 2020 İstanbul Kongre Merkezi506

11World Cities Culture Forum, http://www.worldcitiescultureforum.com/data/of-public-green-space-parks-and-gardens (31.12.2019)

      

 iSTANBULTANBUL SENiN

     

 

     

 

     

 

k45-505-511:bu-kitap-25.3x19.6  18.06.2020  15:27  Page 2



2. İÇİNDEN YEŞİL GEÇEN KENTLER

2.1. Yayaların kentleri
Bir sonraki aşamada bu sosyal alanlar, yayaların ulaşımını önceliklendirerek birbirine bağlanıyor. Yayalar, araç trafiği ile
karşılaşmadan, güvenli ve sağlıklı bir biçimde kentin bir ucundan diğer ucuna bu “yeşil bant” lar üzerinden 
yürüyebiliyorlar. Üstelik, kentliler bu sayede yürümeye, bisiklete binmeye, hareket etmeye yönlendiriliyor. Böylece hem
sağlıklı bir toplum hem de nefes alınabilecek, doğal ve huzurlu ortamlar yaratılıyor. Kentlilerin, kent geriliminden uzak,
doğada geçirdikleri saatler arttıkça, fiziksel ve psikolojik sağlıkları da iyileşiyor.

Özellikle yüksek yoğunluklu kentlerde “yeşil bant” ları yerleştirmek kolay olmuyor. Yoğun yapılar arasında boş alan 
bulabilmek neredeyse olanaksız. Bu tür kentlerde, üst geçitler, viyadükler, demiryolu köprüleri tamamen yayalara
açılarak yayaların kesintisiz yeşil yollarına evsahipliği yapıyor. Trafik bakımından zorlanılan yerlerde ise, köprü veya üst
geçitlerde otomobil yollarının kenarlarına eklenen bantlar yeşillendiriliyor, yayaların yeşil yollarının doğal akışına yer
açılıyor.
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Resim 1. Boston Rose Kennedy Yeşil Bandı

Resim 2. Atlanta 5.cadde geçişi (otoyol köprüsü yanına eklenen yeşil bant)
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New York’taki High Line örnek oldu. Chicago’daki Bloomingdale Trail, hemen izledi. Atlanta’daki Beltline ilginç 
örneklerden bir başkası… 

Bugün kentler, otomobillerin kenti olmaktan kurtulup yayalara yönelik planlanmaya başlandı. Ancak Türkiye, hızlı
kentleşmenin sorunlarını en ağır şekilde yaşıyor. Dibe vurduk gibi görünüyor. Yatırımcısından kentlisine, politikacısına
kadar herkes, betonlaşmanın kentler üzerindeki etkisinden şikayetçi. Hata bir kez yapılır. İkinci kez yaptığınız hata değil,
tercihtir. İyi örnekler önümüzde...

2.2. Bina İçinden Akan Kent
Öte yandan ne yazık ki binalar da çoğunlukla kentten yalıtılmış, tekil unsurlar gibi ele alınıyor. Oysa binalar, kentle 
etkileşim içinde olmalı. Gerek çevredeki doğa ve kentsel simgeleri, gerekse kullanıcıların hareketlerini, yaşamlarını
dikkate alarak tasarlanmalı. Binaların girişleri ve ortak alanları, binanın etrafındaki kentin odak noktalarını esas alarak
planlanmalı. Binanın içine hem sosyal yaşam hem de dışarıdaki doğal unsurlar çekilmeli.

Örneğin Swissotel İzmir projesini hazırlarken HAS Mimarlık olarak en çok Efes Oteli’nin İzmir için taşıdığı simgesel anlam
üzerinde durduk. Vaziyet planına kent ölçeğinde yaklaşıldığında, Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk heykeli ile Efes
Oteli ana bloğunun aynı eksen üzerinde olduğu saptadık ve otel girişini o eksende düzenledik. Otelin girişinde yapılan
değişiklik sayesinde, giriş holü hem denizle hem de arkadaki bahçeyle görsel bağlantı sağlayacak şekilde saydamlaştırıldı.
Böylece, deniz, meydan ve Cumhuriyet Anıtı’yla otelin ön ve arka bahçesi görsel olarak bağlanmış oldu. Bu sanal aksı,
boydan boya geçen toprak rengi duvarla vurgulayarak görselleştirdik.
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Resim 3. Georgia Tech Clough Commons geçidi

Resim 4. Swissotel Grand Efes İzmir girişi ile kent meydanı ilişkisi
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2.3. Bina İçinden Akan Yeşil 
Binalar insan hareketlerini dikkate alarak tasarlandığında, bina içindeki odak noktaları, bina dışındaki odak noktalarıyla
etkileşim sağlayabilir. İnsan hareketlerinin düğüm veya geçiş noktaları, bina dışındaki doğanın oluşturduğu odak 
noktalarına yönlendirilebilir. Girişler, geçitler dışarıdaki yeşil alanlara bakabilir. Binanın yaşam alanları, manzara akslarına
yönelebilir. Bu odak noktaları saydam çerçevelere alınarak bina mimarisine “dev doğa resimleri” armağan edilebilir. 
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Resim 4. Swissotel Grand Efes İzmir girişi ile kent meydanı ilişkisini gösteren diyagramlar

Resim 5 ve Resim 6. Swissotel Grand Efes İzmir’in kentle ilişkisini vurgulayan toprak rengi duvar

Resim 7. Bina dışındaki yeşile odaklanma örneği
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Örneğin, Galatasaray Lisesi Yemekhanesi ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Yerleşkesi için tasarladığımız projelerde, bina
çevresindeki yeşil alanlar odak noktasını oluşturmuş; binadaki yoğun insan hareketleri doğrudan dışarıdaki bu alanlara
yönlendirilmiştir. Dışarıdaki çekici alanlara baktırılan bu mekanlar -doğal olarak- sosyal alan biçiminde canlanacaktır.
Üstelik dışarıdaki bu çekici noktalar belirginleştirildiğinde, kullanıcıların bu alanların farkında olması ve dış alanlarda
vakit geçirmesi de teşvik edilmiş oluyor.

2.4. Bina İçinden Akan İnsan
Son projelerimizden biri Dilovası’nda, kirli havasıyla olumsuz şöhret kazanmış bir bölgedeydi. Bu projede de insan
hareketlerinin yoğun olduğu bir aks yarattık. Ancak dış alanda değerlendirilebilecek bir unsur olmadığından, içe dönük
olarak binanın kendi doğasını yarattık. Giriş ile fabrika arasında tüm çalışanların her gün izleyeceği yolu ana odak noktası
yapıp; asma bahçelerle donattık.

Sağlıklı binaları ve kentleri planlarken, başrol oyuncusu olarak “insan”ı esas almak gerekiyor. Binaların işleyiş
senaryosuna “insan”ı oturtup, kullanıcıların yerine geçerek senaryoyu doğrulamak durumundayız. “İnsan odaklı” 
mimarlık ve “mutlu” kullanıcılar ancak bu senaryodan çıkar.
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Resim 8. Bina dışında odak noktası olmadığı durumlarda, bina içinde odak noktaları yaratılarak kişiler arası etkileşim sağlanabilir.
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KAYNAKLAR

1World Cities Culture Forum, http://www.worldcitiescultureforum.com/data/of-public-green-space-parks-and-gardens
(31.12.2019)
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Özet
Çocukların kent yaşamına katılımlarında kentsel mekân olarak konut sokağı, erken yaşlarda hareket ve sosyalleşme olanağı
buldukları ilk kamusal mekânlardır. Kentlerde artan motorlu taşıt trafiği, güvenlik sorunları gibi pek çok konunun yanı sıra
özensiz, düzensiz ve kalitesiz tasarım da çocukların, ebeveynleri tarafından sokak mekânından uzak tutulmasına neden olmak-
tadır. Çocukların kent ile karşılaştıkları bu kamusal mekânın tasarımında erişilebilir, güvenli, konforlu, standartları yüksek çocuk
dostu tasarımların gerçekleşmesi büyük önem taşımaktadır. Çocuğun sosyal, fiziksel, duygusal ve bilişsel gelişiminde, etkileşim
içinde olduğu ve fiziksel çevresini oluşturan konut yakın çevresi ve sokak gibi kentsel mekânların önemi büyüktür. Çocuğun
gelişimindeki önemi doğrultusunda kentsel mekânın çocuk için daha erişilebilir ve yaşanabilir bir hale getirilmesi için yurtdışında
ve ülkemizde çeşitli çalışmalar, projeler ve uygulamalar gerçekleştirilmektedir. 
Çalışmanın amacı kentli çocukların yaşam kalitesini arttırmada sokağın önemini vurgulamak, bunu sağlamanın yollarını 
araştırmak ve mevcut koşulların iyileştirilmesi adına neler yapılabileceğini test etmektir. Bu konuda Kuzey Avrupa ülkelerinde
pek çok uygulama gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmada da mevcut durum saptamalarının yanı sıra seçilen bir çalışma alanında
uygulama örnekleri irdelenerek, çocuk dostu ölçütleri doğrultusunda sokak mekânı düzenlemesi yapılmıştır. Seçilen çalışma
alanı özelinde sokakların çocuklar için, sosyalleşme, dinlenme, arkadaşlarıyla oynama, bisiklet sürme ve benzeri fiziksel olanakları
sağlayan erişilebilir, güvenli, konforlu ve ait hissedebileceği bir mekân sağlanması hedeflenmektedir.
Çalışma sonucunda, yasadışı gelişmiş, sağlıksız bir konut çevresinde yaşayan çocuklar elverişsiz de olsa sokakta oynadıkları,
gezdikleri ve bisiklet sürdükleri saptanmıştır. Sokakta olmaktan keyif aldıklarını ifade eden çocuklar, yapılan görüşmelerde
sokakların motorlu taşıtların hâkimiyetinde oluşundan şikâyet etmişler ve dinlenme imkânı ve oyun olanaklarına ihtiyaç 
duyduklarını dile getirmişlerdir. Buradan yola çıkarak enkesiti çeşitli düzenlemelere olanak veren sokaklar için çocuk dostu
tasarım ölçütleri belirlenmeye çalışılmıştır. Belirlenen sokaklar üzerinde örnek tasarımlar denenmiş, ilkeler belirlenmiştir. Sonuç
olarak, çocuklardan edinilen bilgiler değerlendirilerek hem küçük ölçekli bir katılım uygulaması gerçekleştirilmiş hem de tasarım
çalışmalarına girdi sağlanmıştır ve elde edilen verilerle gelecekteki çocuk dostu sokak ve genel olarak sokak iyileştirme 
çalışmalarına yol gösterici olması hedeflenmektedir.

Anahtar Kelimeler: sokak mekânı, yeşil alanlar, çocuk, çocuk dostu sokak, yaşanabilirlik

A SPACE OF LIFE FOR CHILD; CHILD FRIENDLY STREET
Abstract
Residential street as an urban space in the participation of children in urban life is the first public space in which they have the
opportunity to move and socialize at an early age. In addition to many issues such as increased motor vehicle traffic and
security problems in cities, sloppy, irregular and poor quality design causes children to be kept away from the street by their
parents. In the design of this public space where children face the city, it is of utmost importance that child-friendly designs
that are accessible, safe, comfortable and of high standards are realized. In the social, physical, emotional and cognitive 
development of the child, urban spaces such as the residential neighborhood and the street where it interacts and constitute
the physical environment are of great importance. In line with its importance in the development of the child, various studies,
projects and practices are carried out abroad and in our country in order to make the urban space more accessible and livable
for the child.
The aim of the study is to emphasize the importance of the street in improving the quality of life of urban children, to investigate
ways to achieve this and to test what can be done to improve the existing conditions. Many applications have been made in
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this subject in Northern European countries. In this study, in addition to the current situation assessments, application examples
were examined in a selected study area and street space arrangement was made in line with child-friendly criteria. The aim
of the selected study area is to provide an accessible, safe, comfortable and comfortable place for the children to provide
physical facilities such as socializing, resting, playing with friends, cycling and the like.
As a result of the study, children living in an illegally developed, unhealthy housing environment were found to play, touring
and cycling on the streets, albeit unfit. The children, who stated that they enjoyed being on the streets, complained that the
streets were dominated by motor vehicles and stated that they needed rest and play opportunities. Based on this, 
child-friendly design criteria have been tried to be determined for the streets whose cross-sections allow various arrangements.
Sample designs were tried on the determined streets and principles were determined. As a result, the information obtained
from children has been evaluated and a small scale participation application has been carried out and input has been provided
to the design studies and the data obtained is intended to guide future child friendly street and street improvement works in
general.

Keywords: street space, green spaces, child, child friendly street, livability

1. GİRİŞ
Dünya nüfusunun yaklaşık yarısından fazlası, Türkiye nüfusunun ise 1/3’ü 0-18 yaş grubunu oluşturmaktadır (TÜİK, 2014).
Çocuklar her zaman kentsel nüfusun önemli bir bölümünü oluşturmuştur ve oluşturmaya devam edecektir, ancak bu sadece
nicel bir durumu ifade etmekte, kentsel mekânlarda çocukların refahını arttırma yolunda yardımcı olmamaktadır (Karsten,
2006). 

Gelişen çocuğun sosyalleşme, bir yere bağlılık, çevreye ilişkin bilgi edinme gibi belli gereksinimleri vardır. Tüm bu gereksinimler
konut ve yakın çevresinde karşılanmaktadır. (Sivri, 1993). Çocukların konut yakın çevresinde tecrübe ettikleri ilk kamusal mekân
olan sokak pek çok yönüyle çocuğun hayatında büyük önem taşımaktadır.

Çocukların kentsel mekândaki aktiviteleri, çevresiyle olan kişisel ilişkilerini giderek şekillendirmektedir. Çocuk için oyun oynadığı,
arkadaşlarıyla buluştuğu yer olan evinin önü “benim evimin önü”; bir çocuğun yaşadığı sokak “benim sokağım”, yaşadığı mahalle
“benim mahallem” olur. Çocuğun fiziksel ve sosyal ilişkileri çevresiyle etkileşime girdiği oranda gelişmektedir (Kytta, 2003). 

Bugünkü çocukların, önceki nesillere göre açık alanlarda oynamak için daha az fırsatları bulunmaktadır (Shackell, 2008; Woolcock
vd., 2010). Günümüzde taşıt ve yapı yoğunluğunun oluşturduğu olumsuz koşullar, çocukların kamusal mekândan uzak kalmasına
sebep olmuştur. Çocuklar taşıtların hâkimiyetinde olan sokaklardan uzaklaştırılarak, daha güvenli görülen ev/veya kontrollü
kapalı mekânlara hapsolmuşlardır. 

Kentleşmenin artmasıyla kentsel açık alanlar yerini binalara ve motorlu taşıtlara bırakmıştır. Kontrolsüzce büyüyen kentlerde
artık daha çok bina ve daha az kentsel açık mekân bulunmaktadır. Binalardan geri kalan açık alanlar da, motorlu taşıtlar 
tarafından kullanılır hale gelmiştir. Motorlu taşıt sahipliliğinin artmasıyla sokaklar da kimlik ve anlamlarını kaybederek “yola”
dönüşmüştür. Kent sokaklarında kentlileri olumsuz etkileyen trafik yoğunluğu ve trafik tehlikesinden en çok çocuklar 
etkilenmektedir. Kontrolsüz büyüme, çocukların oyun vd. aktivitelerine mekân oluşturabilecek olan çocuk oyun alanları ve
parkları gibi donatıların oluşturulmasına engel olduğu ve olumsuz etkilediği için geriye, çocukların kullanabilecekleri mekân
olarak açık alan sağlayan sokaklar kalmıştır. Trafik tehlikesi ile evlerinin önünde anne-babalarının gözetiminin olduğu sokaklar
da çocuklar için tehdit haline gelmiştir. Çocukların hareketliliğine engel koyan bu trafik tehlikesi, çocukların dışarı çıkmasına
mani olan faktörlerin başında gelmektedir (Ben-Joseph ve Warner, 2011).

2. SOKAK İYİLEŞTİRME UYGULAMALARI
Konut sokaklarında artan trafik yoğunluğu, gürültü, hava kirliliği ve otopark sorunlarını azaltmak adına; yayaları, motorlu taşıtlara
göre üstün kılan bir anlayış çerçevesinde “paylaşımlı sokak” kavramı geliştirilmiştir. Paylaşımlı sokak sisteminde, yayalar, oyun
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oynayan çocuklar, bisikletliler, park edilmiş taşıtlar ve hareket halindeki taşıtlar aynı sokak enkesitinde yer almaktadır; aynı
sokak mekânını paylaşmaktadırlar. Bu paylaşımlı kullanımın, birbirleriyle çeliştiği görülse de, fiziksel tasarım, yaya odaklı
tasarımdır. Bu uygulamalardaki koşullar, yaya için, diğer yerleşim sokaklarından daha güvenlidir. Sokağın fiziksel yapısını yeniden
tasarlamak, yayaların sosyal ve fiziksel mekânının geri verilmesini sağlamıştır. Bu sokaklarda, sürücülerin gereksinimleri ikinci
planda, konut sokağının esas kullanıcıları olan yaya ve bisikletlilerin gereksinimleri önceliklidir (Ben-Joseph ve Southworth,
2003). 
Paylaşımlı sokaklar, benzer prensiplerle farklı ülkelerde farklı isimlendirilmişlerdir; Hollanda’da “Woonerf”, İngiltere’de “Home
Zone” gibi. Hollanda’daki Woonerf uygulaması, sokak mekânının önemine, mekân duygusununa odaklanırken, İngiltere’deki
Home Zone uygulamaları, trafiği iyileştirme, kolaylaştırma ve kazaları azaltmanın üzerinde durmuştur (Appleyard ve Cox, 2006).
Woonerf uygulaması yasal mevzuatta yer alırken, Home Zone uygulaması, yerel otoriterlerin insiyatifinde gerçekleştirilmektedir;
yasallaştırılmamıştır (Gill, 2006).

Yoğun motorlu taşıt trafiğinden şikâyetçi olunan Hollanda, Delft’te çözüm olarak ilk Woonerf örneği uygulanmıştır. 1976’da
Hollanda hükümeti tarafından tasarım standartları ve ölçütleri benimsenmiş ve yasallaştırılmıştır. Woonerf başarılarının 
ardından, 1976’da Almanya, 1977’de İngiltere, İsveç ve Danimarka, 1979’da Fransa ve Japonya, 1981 İsrail, 1982’de İsviçre
uygulamalara başlamıştır. 1990 yılına kadar, Hollanda ve Almanya’da 3500’den fazla Japonya’da 300’den fazla, İsrail’de 600’den
fazla Woonerf inşa edilmiştir (Ben-Joseph ve Southworth, 2003). 

Dünyanın pek çok yerinde uygulanmış olan paylaşımlı sokak tasarımları, çocuğun özgürce, güvenli ve bağımsız olarak etrafta
dolaşmasını sağlamak için geliştirilmiştir (Eubank-Ahrens, 1985). Woonerf, motorlu taşıtlara hareket ve park etme imkânı
verirken, esas önceliği yerleşim sakinlerini sosyalleşmelerini ve çocukların evlerinin önünde güvenli bir şekilde oynamalarına
olanak sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Paylaşımlı sokak kavramı, uygulanan bölgelerde trafik davranışını değiştiren güçlü bir
fikirdir. “İstenmeyen” motorlu taşıtlar, yasaklayarak değil, “özendirmeyerek” engellenmektedir (Kaplan,1992). Paylaşımlı sokak
tasarım ölçütleri, sokakların motorlu taşıtların, yaya ve bisiklet ile birlikte kullanılabilmeleri adına aşağıdaki gibi belirlenmiştir:

• Sürücülerin mahalle alanında konuk olduklarını bildiren, mahalle kimliğini belirten açık ve net girişler oluşturulmalıdır. 

• Sürücü hızını kesmek için sokağın tasarımına yatayda eğriler eklenmelidir.

• Konut sakinlerinin ihtiyaçlarını karşılarken trafiği yavaşlatan; banklar, oyun elemanları, peyzaj öğeleri kullanılmalıdır. Motorlu
taşıt yolu olan platform ile yaya yolu olan kaldırım arasındaki kot farkının kaldırılması; bunun yerine sürücüleri, sokak mobilyaları,
ışıklı levhalar, ağaçlar ve çeşitli kaldırım uygulamaları ile yönlendirmelidir.

• Sokağın otopark yeri değil, yaşam mekânı olduğunu vurgulayarak; konut sakinleri için kısıtlı imkânlarda park yeri sağlanmalıdır
(Appleyard ve Cox, 2006, Biddulph, 2001).

Eubank-Ahrens (1985)'in çalışması, çocukların ve yetişkinlerin sokak faaliyetlerine odaklanarak, her iki yaş grubunun da açık
havada kalma sürelerinin paylaşımlı sokaklara dönüştükten sonra hızla arttığını ortaya koymaktadır. Sokakta vakit geçiren
çocukların ve gençlerin sayısında dikkate değer bir artış meydana gelmiştir. Sokak kullanıcılarının katıldığı çeşitli etkinlik sayısı
da artmıştır, özellikle çocuk oyun faaliyetlerinde kendini göstermiştir. Sokak kullanıcılarında yaş gruplarına bakılmaksızın toplam
kullanıcı sayısında önemli bir artış gözlenmiştir. Yaş grupları arasındaki etkileşimin de arttığı gözlenmiştir. 

İngiltere’de yapılan bir çalışmada da yaşlıların paylaşımlı sokak düzenlemesinden sonra daha aktif olduğunu; sokakların, yaşlılar
için daha yürünebilir olduğunu belirtmektedir (Curl vd., 2015).

Paylaşımlı sokak tasarımı, uygulandığı sokaklarda; trafik hızının ve yoğunluğunun azalmasını; sokak mekânının daha verimli
kullanılmasını; sosyalleşmenin ve aktivitelerin artmasını; çocukların sokak faaliyetlerinde dikkate değer bir artmasını; kentsel

05 - 06 Şubat 2020 İstanbul Kongre Merkezi514

      

 iSTANBULTANBUL SENiN

     

 

     

 

     

 

k46-512-522:bu-kitap-25.3x19.6  18.06.2020  15:28  Page 3



mekân kalitesi artışını sağlamıştır. Sosyalleşme için uygun bir çevrenin gelişmesi ile birlikte tanış olma, aidiyet hissetme, çocuklar
için oyun arkadaşı edinme gibi etkileşimlerdeki ve açık havada kalış sürelerindeki artış, sokağın benimsenmesine yardımcı 
olmuştur. Sokak mekânın benimsenmesi ile oluşan aidiyet hissi sokağın sakinleri tarafından, sosyal ve fiziksel anlamda 
korunmasını sağlamıştır (Collarte, 2012; Ben-Joseph vd.,2011; Biddulph, 2001; Eubank-Ahrens:1985).

3. ÇOCUK DOSTU SOKAK TASARIM ÖLÇÜTLERİ
Çocuk dostu sokaklar, sokak sakinlerinin sosyalleşebildiği, çocukların açık alanda oyun oynayabildiği, bisiklete binebildiği,
arkadaşlarıyla buluşup konuştuğu, düşük trafik hızı olan bir ortam oluşturan daha yaşanabilir sokaklardır. Çocukların özgürce
kullanabilmesi adına konforu gözetilerek düzenlenen bu sokaklar, aynı zamanda, gençler, yetişkinler, yaşlılar, engelliler tarafından
da konforlu mekânlardır. Bu mekânlar çocuklar için yaşanabilir mekânlar ise tüm yaş ve kabiliyetlerdeki insanlar için de erişim
ve serbest dolaşımı mümkün kılan, engelsiz bir kamusal alan sağlamaktadır.

Çocuk dostu sokak olarak düzenlenecek sokaklar,

• Konut yoğunluğunun olduğu,
• Çocukların gündelik yolculuklarını gerçekleştirdiği, ev-okul güzergahındaki,
• Saat bası̧na ögl̆en vakti maksimum 100 araç trafik akısı̧na sahip olan,
• Uzunlugŭ en fazla 400 metre, enkesiti ise en az 3,7 metre olan sokaklardan seçilmelidir. 

Sokakların çocuk dostu olabilmesi için, temel ölçütler saptanmıştır. Bu ölçütler, Project for Public Spaces (Url-1, 2018)’in kamusal
mekân kalite parametreleri üzerinde aşağıdaki gibi geliştirilmiştir:

3.1. Konfor ve imaj (Trafik ve sosyal güvenlik, sağlık, peyzaj)
Sokaktaki motorlu tası̧t trafik hızı, yürüme hızında (10km/s) olmalıdır. 

• Sürücülerin görüş alanlarını görsel olarak daraltarak, daha yavaş hareket etmelerini sağlaması amacıyla sokak sınır elemanları,
sokak mobilyaları, agăç ve çesi̧tli dösȩme malzemeleri ile hareketlendirilmelidir. 

• Dokulu döşeme malzemesi ile taşıt izini vurgulayarak, sokak kullanıcılarına okunabilir, görsel ve dokunsal olarak çekici bir
sokak oluşturulmalıdır. Dokulu malzeme olmasa bile, taşıt izindeki renk değişikliği de aynı etkiyi oluşturabilir. Döşemelerde 
renklerin kullanımı, sokağın çekiciliğini ve canlılığına katkıda bulunmaktadır.

• Aydınlatmanın yeterli olmadıgı̆ sokaklarda uygun ve yeterli aydınlatma yapılmalıdır.

• Sokakta oluşan gürültüyü azaltabilmek için yeşil dokunun büyük bir etkisi vardır. Ağaç yaprakları gürültü dalgalarını emici,
gövdelerini ise yansıtıcı görevi görmektedir (Seçkin vd., 2011). Gürültüyü azaltmak için sokağın peyzajında ağaç, imkân dâhilinde
sık kullanılmalıdır.

• Sokak peyzajında kullanılacak olan ağaç türlerini, zehirli olmayan, güneşli günlerde gölge sağlayabilecek, çocukların mevsimsel
geçişleri görebileceği, doğa ile teması olabileceği meyve ağaçlarından seçilebilir.

• Sokak mekânında otopark alanları yaratılmamalıdır. Sokak mekânında otopark alanları yaratılması zorunlu ise sokak mekânının
görsel olarak motorlu taşıtların hâkimiyetinde olmadığını hissettirecek şekilde aralıklı şekilde sagl̆anmalıdır. 

3.2. Erişebilirlik (Yürünebilirlik, erişebilirlik, yakınlık, yaya aktivitesi, okunabilirlik)
• Çocuk dostu sokak olarak düzenlenecek bu sokaklarda özellikle tası̧t sürücüleri için önceligĭn kendilerinde olmadıgı̆nı, farklı
bir sokakta olduklarını hissettirecek özel bir giris ̧yeri yaratılmalı ya da sürücüleri uyarmak için bu giris ̧yerinde trafik isa̧retleri,
uyarıcı tabelalar konulmalıdır. Sokak, yaya ve sürücüler için okunabilir olmalıdır. 
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• Sokak, yaya kullanıcıları için erişilebilir ve yürünebilir olmalıdır.

3.3. Kullanım ve aktivite (Sürdürülebilir, eğlence, aktif, yerel, canlı, gerçek)
Bir sokağın çocuk dostu sokak olabilmesi için, trafik hızının azaltılması ve yoğunluğunun düşürülmesinden daha fazlasına ihtiyaç
vardır. Sokak, çocuk için çekici bir mekân olabilirse, canlılığını sürdürebilirse çocuk dostu sokak olabilir. 

• Sokak mekânında oyun ekipmanları ile oyun alanlarının yaratılması yerine özel oyun ekipmanları gerektirmeyen, spontone
gelişen sokak oyunları, topla oynanan oyunlar için mekânlar tasarlanmalıdır. 

• Sokağın mekân duygusunu artırmak ve görünümünü geliştirmek için yeşil doku oluşturulmalıdır. 

3.4. Sosyallik (İnteraktif, karşılama, samimi, kullanıcı çeşitliliği, sosyal bağlar)
• Mekânda oyun oynayan çocukları gözeten ebeveynler için oturma elemanları gibi, sokak mobilyaları kullanılmalıdır.

• Sokak sakinleri arasındaki sosyal etkileşim büyük oranda, sokakta karşılama ve kısa süreli sohbet olacak olsa da sokak, insan-
ların sokakta vakit geçirmelerini cesaretlendirecek şekilde tasarlanmalıdır. Sokak mekânı oturma elamanları, çocuk oyunları
için mekânlar ve her yasţaki sokak sakininin katılabilecegĭ aktiviteler için mekân ve donatıları içermelidir. 

4. YÖNTEM
Bu çalışma 2 etapta yürütülmüştür. 1. etabı ilköğretim çağındaki (6-12 yaş grubu) 16 çocuk ile yaşadıkları sokağı anlamak ve
hayallerindeki sokağı saptamak amacıyla yazılı ve çizili bir çalışmadan oluşmaktadır (Erkan ve Genç, 2016). Bu çalışmanın temel
amacı, sorunları saptamanın yanısıra çocuklarla iletişim kurmada tecrübe edinmek ve soru türleri ve sokak konusundaki ifadeleri
geliştirebilmektir. 

Çalışmanın 2. etabı Ayazağa yerleşiminde, çalışma kapsamında araştırılmak üzere bazı sokakların seçimi, seçilen sokakların 
incelenmesi ve projelendirilmesi aşamalarından oluşmaktadır. Bu bağlamda seçilen sokaklar, belirli periyotlarda gözlemlenmiş,
harita ve fotoğraflar ile belgelenmiştir. Bu süreçte sokak sakini 3 çocuk ve 3 ebeveyn ile sokak hakkında sorunlarını ve 
beklentilerini anlamak amacıyla derinlemesine mülakat gerçekleştirilmiştir. Elde edilen sonuçlar ile çocuk dostu sokak tasarım 
denemesi gerçekleştirilmiştir.

4.1. Bulgular
30 Nisan 2016 tarihinde Marmara Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen 2. Uluslararası Çocukların Şehri Kongresi kapsamında
hazırlanan resim ve anket çalışması ilköğretim çağındaki (6-12 yaş grubu) 16 çocukla gerçekleştirilmiştir (Erkan ve Genç, 2016).
Çocukların sokağa çıkış amaçlarını tespit edebilmek için çocuklara “Sokağa hangi amaçla çıkıyorsun? Nerelere gidiyorsun?”
sorusu yöneltilmiştir. Çocuklar, sokağa çoğunlukla, oyun oynamak (%30), arkadaşları ile eğlenmek (%15) ve gezmek (%10) için
çıkmaktadır.

“Dışarıda oyun oynuyorsan nerede oynuyorsun?” sorusuna çocuklar, sokakta (konut çevresinde) (%41), bahçede (%12), okul
bahçesinde (%12), evin önünde (%12) cevaplarını vermişlerdir. Buna göre çocukların onlar için tasarlanmış formal mekânların
yerine daha informal alanları tercih ettiklerini ya da bu alanlara mecbur kaldıklarını göstermektedir. Çocukların büyük bir kısmı
sokakları oyun alanı olarak görmektedir. Sokaklar, olumsuz koşullarına rağmen çocuklar açısından halen cazibesini koruyabilen
mekânlar olmuşlardır (Şekil 1).

Çocukların yaşadıkları sokaklarda sevdikleri şeyler sorulduğunda, öncelikle arkadaşları ve ailelerinden bahsetmişlerdir. Sokak
hayvanlarının olması da onların sevdiği özellikler arasına giriyorken, bisiklet sürebilmek ve oyun oynayabilmenin de çocuklar
için önemli olduğu görülmektedir. Sokağın etkinliklere elverişli olması, oyun alanlarının olması gibi özellikler de çocukların
yaşadıkları çevreyi sevmesinde etkili olduğu tespit edilmiştir. Çocukların yanıtları, sosyal mekân olarak sokağın önemini 
belirtmektedir. 
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Ayrıca çocukların; “yeşil alanlar, çimenlik, yemyeşil binalar ve fazlasıyla ağaç” yanıtları çocukların yaşadıkları çevrede yeşile ne
kadar çok özlem duyduklarını anlatmaktadır. Çocuk dostu sokaklar için yeşilin önemi bu yanıtlarla da netleşmektedir.

Çocuklara bu çalışma ile ilgili en çok hoşlarına iden “şey” sorulduğunda verdikleri yanıtların içinde “yaşadıkları çevre ile ilgili
fikirlerinin sorulması” olduğunu belirtmişlerdir. Çocuklar yaşadıkları kentsel mekânlarda söz hakkına sahip olmak istemektedirler.
Bu durum sadece çalışma alanı olan Ayazağa’da yapılacak olan düzenlemelerde değil tüm tasarım çalışmalarında, kullanıcı olan
çocukların fikirlerinin sorulması gerektiğini anlatmaktadır. 

Çocukların yaşadığı mekânlara dair, onlardan fikir almadan yapılan uygulamalar sonucu çocukların kısıtlanmakta olduğu fark
edilmelidir. Çocukların fikirlerinin sorulmasından hoşnut olmaları, bir kez daha çocukların yaşadıkları mekânlar hakkında söz
sahibi olma, fikir beyan edebilme ve alınacak kararlarda katılım hakkına sahip olmaları gerekliliğini ortaya koymaktadır.

Woonerf ve Home Zone örneklerinde de olduğu gibi sokak mekânının amaçlarından biri de sosyal mekân sağlayabilmek
olduğunu çocuklar çizdiği resimlerde ve verdikleri yanıtlar ile anlatmışlardır. Yapılan çalışmada katılımcı çocukların sokak sakinleri
ile iyi ilişkileri varsa, sokaklarından memnun olduğu gözlemlenmiştir. Çocuklar, güvenlik ve pozitif iletişimin hâkim olduğu
sokaklarda yaşamak istediklerini, sokak sakinlerinin baskısı olmadan dilediklerince kendi sokaklarında oynamak, arkadaşlarıyla
eğlenmek istediklerini belirtmişlerdir.

2016 yılında gerçekleştirilen çalışmada, çocuklar fiziksel mekâna dair daha az taşıt ve daha fazla yeşil isteklerini resmetmişlerdir.
Bu durum anketlere verdikleri yanıtlardan da net bir şekilde anlaşılmaktadır; “Arabaların sokağa belirli saatler aralığında
girmemesi”, “sokağın sadece yayalara açık olması”, “yemyeşil binalar”, “fazlasıyla ağaç” gibi ifadeler bu istekleri anlatmaktadır
(Şekil 7). Motorlu taşıtın varlığı ve oluşturduğu sorunlar, çocukların sokak mekân kullanımına olumsuz etkilerinin azaltılması
adına paylaşımlı sokak örneklerinde; ölçütlerin başında, fiziksel çevrenin iyileştirilmesi adına trafik hızının düşürülmesi ve 
yoğunluğun azaltılması gelmektedir.

Çalışmanın bu etabında konfor durumu yetersiz alanlarda yaşayan çocukların yaşadıkları sokak hakkındaki düşünceleri ve yaşa-
mak istedikleri sokaklara dair fikir edinmek istenmiştir. 

4.2. Çalışma Alanı
Çalışma alanı olarak İstanbul’un Sarıyer ilçesine bağlı Ayazağa Mahallesi seçilmiştir. Bunun nedeni mahallenin, plan dışı yapılaş-
ması nedeniyle, kamusal açık alanlar ile sokakların yetersizliği, mevcut açık alanların nitelik bakımından ihtiyacı karşılayamaması
ve çocukların sokaklar dışında, evlerinin yakın çevresinde vakit geçirebilecekleri açık alanlara sahip olmamalarıdır. Ayazağa 
Mahallesi, 1950’li yıllardan itibaren yoğun göç alması bölgenin çok hızlı yapılaşmasına, plansız ve kaçak yerleşmelerin ortaya
çıkmasına neden olmuştur. Sokaklar, yapıların arasında kalan boşluklardan oluşmaktadır. Bu nedenle bir standardı olmayan,
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genellikle dar enkesite sahip akslardır. Eğimli bir arazi üzerine yapılaşan yerleşim bölgesinde, sokakların pek çoğu da eğimli bir
yapıya sahiptir. Eğime paralel sokaklar, ana ulaşım arterleri olarak kullanılırken, eğime dik olan sokaklar, tali yol olarak 
kullanılmaktadır. 

Gözlemler sonucunda, çocukların yoğun olarak kullandığı, trafik yoğunluğunun az olduğu sokaklar, örnek sokaklar olarak 
incelemek ve tasarlamak amacıyla seçilmiştir (Şekil 2).

Bu çalışma için ikisi eğimli, ikisi düz dört sokak seçilmiştir. Bu yazı kapsamında bu sokaklardan sadece birisi ele alınacaktır. 
Çalışmada belirlenen sokakların özellikleri, sokak sakini çocuklarla yapılan görüşme sonuçları da dikkate alınarak aşağıdaki gibi
belirlenmiştir. 

4.2.1. 1 nolu sokak; 150. Sokak 
Sokağın eğimi %3,75, enkesiti 4 metre, uzunluğu ise 80 metredir. Sokak, kuzey-güney doğrultusunda bulunmaktadır. Sokakta
bulunan 10 konutun kat adetleri; 1 ile 5 arasında değişmektedir; 4 konut 4 katlıdır. Sokağın batı cephesinde bahçeler bulunurken,
doğu cephesinde çok az yeşil doku görülmektedir. Sokakta bulunan konutların üçünde otopark bulunmaktadır.
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Sokakta motorlu taşıt trafiği yoğunluğu azdır, park etmiş araçlar dar olan sokağın kullanım alanını daha da daraltmaktadır.
Sokaklardan geçen yaya sayısının fazla olması, motorlu taşıt hızının yavaş olması, sokakta yoğun olarak çocuk ve yayaların
görülmesi sebebiyle güvenlidir ve yürünebilir sokaklardır. Kaldırım genişliğinin yeterli değildir; bazı noktalarda hiç yoktur.

150. Sokak, sokak sakini olan çocuklarının gündelik hayatlarında özgürce kullanabildikleri, motorlu taşıt trafik yoğunluğu az
olan bir sokaktır. Sokak sakini çocuklar, sokakta oyun oynamaktan keyif aldıklarını ve sokakta daha özgür hissettiklerini 
anlatmışlardır. Park etmiş motorlu taşıtlardan ve sokakların dar enkesitli olmasından şikâyet etmişlerdir.

Sokaklarının daha geniş olmasını istemişlerdir. Böylece daha rahat oyun oynayabilecekler, futbol ve basketbol oynamak gibi
aktivitelere yer bulabileceklerdir. Ebeveynler, kendi çocukluk anılarını anlatırken, sokağın sosyal mekân olma özelliğini 
vurgulamışlardır. Çocukluğunda arkadaşları ile buluşup sohbet etmenin keyfinden bahsederlerken, dinlenme/oturma alanlarına
olan ihtiyaçtan söz etmişlerdir. Ebeveynler ise çocuklarının sokak mekânında oynamasını, güvenli bulduğu derecede izin 
vermektedir. Çocuklarının konforu için sokak mekânında yapılacak çocuk dostu önerilere olumlu bakmaktadırlar.

150. Sokak, sorunlar ve potansiyelleri incelenerek çocuk dostu sokak ölçütleri doğrultusunda detayları Şekil 6’da görülebileceği
gibi tasarlanmıştır. Sokak, yukarıda belirlenen konfor, erişebilirlik, kullanım/aktivite ve sosyallik parametreleri kapsamında
düzenlenmiştir:
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• Sokak, dar enkesite sahip olduğu için, otopark alanlarına izin verilmeyen bir tasarım üretilmiştir.

• Taşıt hızını yavaşlatmak ve görsel olarak algılanabilirliğini artırmak için kavisli taşıt izi tasarlanmıştır. Taşıt izi döşemesi, hız
kesmesi amacıyla pürüzlü döşeme malzemesi seçilmiştir.

• Hız sınırlandırılması ve girişi vurgulamak için motorlu taşıtların sokak mekânına girişinde rampa oluşturulmuştur.
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• Hız kesici olması adına girişi daraltmak ve sokak peyzajını güçlendirmek için sokak girişlerine bitki tarhları konulmuştur. Bitki
tarhlarına seçilen çalı, mevsimlik bitki ve yer örtücüler, zehirli olmayan, dikensiz, çiçekli bitkilerden seçilmiştir.

• Sokağın mevcut durumunda yer alan erik, kiraz ve ıhlamur ağaçları gibi, farklı zamanlarda çiçek açan ve meyve veren ağaçlar
korunmuştur. Hava kirliliğinin filtre edilmesi ve yerleşimin mikroklimasının iyileştirilmesi sağlayan ağaçlar, sokağın doğal
görünümünü ve estetiğini de artırarak, sokağın görsel olarak da güçlendirmektedir.

• Yetişkinlerin oturup dinlenebileceği, sohbet edebileceği, çocukların oyun oynayabileceği, arkadaşlarıyla vakit geçirebileceği
oturma elemanları kullanılmıştır. Sokak mobilyalarının, az yer kaplayan, çok işlevli (gerektiğinde üzerinde oyun oynanabilecek),
ekonomik, dayanıklı, güvenli malzeme gibi özelliklerine dikkat edilmiştir.

• Kaldırımların oluşturduğu kot farkının ortadan kaldırılması ile çocukların kullanabileceği sokak mekânın enkesiti genişlemiştir.

5. SONUÇ VE ÖNERİLER
Çocuk dostu sokaklar; sokak sakinlerinin sosyalleşebildiği, çocukların açık alanda oyun oynayabildiği, bisiklete binebildiği,
arkadaşlarıyla buluşup konuştuğu, trafik hızının düşük olduğu daha yaşanabilir sokaklardır. Çocukların özgürce kullanabilmesi
bağlamında konforu gözetilerek düzenlenen bu sokaklar, aynı zamanda, gençler, yetişkinler, yaşlılar, engelliler açısından da 
konforlu mekânlardır. Bu mekânlar çocuklar için yaşanabilir mekânlar olmakla birlikte, tüm yaş ve kabiliyetlerdeki insanlar için
de erişilebilirliği ve serbest dolaşımı mümkün kılan, engelsiz bir kamusal alan sağlamaktadır.

Ayazagă Mahallesi egĭmli bir topografyada zaman içinde gelisţigĭ için sokakları da egĭmli ve organik bir yapıya sahiptir. Seçilen
sokaklar konut sokakları olup, seçimde motorlu tası̧t trafigĭnin yogŭn olmamasına dikkat edilmisţir. Seçilen sokakların elverisşiz
mevcut durumlarına ragm̆en, her çocugŭn erisi̧lebilir ve güvenli kentsel mekânlarda yasa̧ma ve oynama hakkı oldugŭna inanarak
sokakların elverdigĭ ölçüde çocuk dostu sokak ölçütlerine sadık kalınarak düzenlemeler önerilmisţir. 

Bu yaklası̧m yeni planlanan, olusţurulacak yerlesi̧mler için tasarlanacak sokakların “çocuk dostu sokak” ölçütlerine dikkat
edilmesi halinde daha verimli, her yas ̧grubuna hitap eden sokak mekânları olarak gelisţirilmesine katkı sagl̆ayacaktır. Motorlu
tası̧t trafigĭni özendirmeyecek düzenlemeler, belirgin girisļerin oldugŭ ve ilgi çekici peyzajı ile birlikte oturma/dinlenme ve oyun
ekipmanları gibi donatıların olmasına özen gösterilmelidir. 

Çocuk dostu sokak olarak düzenlenecek sokaklarda, güvenligĭ ve erisi̧lebiliriligĭ sagl̆andıktan sonra, sosyal bir mekân olması için
kullanımını arttırmak önemlidir. Sokagı̆n sadece daha az motorlu tası̧t trafigĭne sahip olması, yasa̧nabilirligĭni ve topluluk 
duygusunu destekleyen bir yere dönüsm̧esini sagl̆amayacaktır. Yapılacak düzenlemeler ile bu sokakların iyilesţirilmesi buralarda
yasa̧yan çocukları gelisi̧mi adına büyük önem tası̧maktadır. 

Woonerf ve Home Zone’da oldugŭ gibi Ayazagălı çocuk da sokakta büyüyen çocuktur. Dolayısıyla Ayazagă gibi konfor düzeyi
yetersiz olan bir yerlesi̧min, sokakta büyüyen çocugă daha sagl̆ıklı ve güvenli bir ortam sunması gereklidir. Olabilecek en düsü̧k
maliyetlerle gerçeklesţirilecek en konforlu düzenlemeler ile çocukların sagl̆ıklı yasa̧masını mümkün kılmak gerekmektedir. 

Sonuç olarak, çocuklardan edinilen bilgiler degĕrlendirilerek hem küçük ölçekli bir katılım uygulaması gerçeklesţirilmis ̧hem de
tasarım çalısm̧alarına girdi sagl̆anmısţır. Yurt dısı̧ çözüm örneklerinden yola çıkılarak gelisţirilen bu tasarım ölçütlerinin ve
tasarlanan örneklerin, gelecekteki çocuk dostu sokak ve genel olarak sokak iyilesţirme çalısm̧alarına yol gösterici olması 

hedeflenmektedir. 

Gelecegĭn yetisķini çocuklara verilen degĕr arttıkça toplumların degĕri de buna paralel olarak artacaktır. Toplumun korunması
ve yönlendirilmesi gereken bireyleri olan çocukların onların isteklerini, ihtiyaçlarını, yasa̧m kaliteleri geregĭni görmezden gelerek
yükselmeyi beklemek düsü̧nülemez. Kentte yasa̧yan her çocugŭn kentsel mekâna katılımını sagl̆ayacak çözümler üretmek bir
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zamanlar çocuk olan bizlerin elindedir. Bizler, peyzaj mimarları, kent plancıları ve mimarlar olarak daha erisi̧lebilir, konforlu,
canlı ve sosyallesm̧eyi sagl̆ayan dıs ̧mekânlar olusţurmak için planlama, tasarım ve düzenlemeler yaparak gelecegĭn ideal ve
yasa̧nabilir kentlerini olusţurma sorumlulugŭ üstlenmeliyiz. 
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Özet
Kentleşmenin hızla artması inşaat ve yıkıntı atığı problemini doğurmuştur. Bu atıkların, kent metabolizmasına etkisi çalışmanın
temel kaygısıdır. Çalışma, iki araştırma sorusuna odaklanmaktadır. İlki; inşaat ve yıkıntı atıklarının, neden oluştuğu ve kentsel
metabolizmaya etkilerinin neler olduğudur. İkinci soru; bu atıkların en az enerji ve maliyetle nasıl yaşam döngüsüne 
kazandırılacağı ve sürecin üretim kültürüyle nasıl yönetilebileceğidir. Çalışma iki temel amaçtan oluşmaktadır. İlki; bu tür atıkların
ciddi bir sorun olduğunu kanıtlamaktır. İkincisi; Tarihi Yarımada’da, inşaat ve yıkıntı atıklarının yeniden kullanımla yaşama
kazandırıldığı bir kent mobilyası önerisi yapmaktır. Çalışmada, katı atıklardan inşaat ve yıkıntı atıklarına odaklanılmaktadır. Bu
atıkların kazandırılmasında; geri dönüşüm, kaynağında azaltma ve yeniden kullanım yöntemleri incelenerek, yeniden kullanıma
odaklanılmaktadır. Kentsel tasarım ekipmanlarından, kent mobilyalarına odaklanılmıştır. Bu tür atıkların, yasal evraklarda
yeniden kullanımı önerilirken; İstanbul’da çalışma bulunmamaktadır. Çalışma olmadığı, literatür araştırmasıyla somutlanmıştır.
Çalışma yöntemi betimseldir. Araştırma sorularına, çözüm için yeni bir hipotez ortaya konmuş ve Tarihi Yarımada’da Eyüp ilçesi
Eyüp Sultan Mezarlığı çalışma alanı olarak kullanılmıştır. Çözüm üretilirken; katmanlama ve ağırlıklandırma kullanılmıştır. 
Reddedilen konular için neden reddedildiklerine dair profil incelemesi yapılmıştır. Bulgularda, var olan yeniden kullanım 
planlamasının işlememe sebepleri açıklanmıştır. Sürecin iyi biçimde yönetilmesiyle, kazanılacak avantajlar detaylandırılmıştır.
Yeni bir planlama ortaya konmuştur. Bu şema doğrultusunda, seçilen kentsel mekân için önerilen kent mobilyası tasarımı 
sunulmuştur.

Anahtar kelimeler: İnşaat ve Yıkıntı Atığı, Yeniden Kullanım, Kentsel Metabolizma, Kentsel Ekoloji, Kent Mobilyası

ALTERNATIVE URBAN FURNITURE PRODUCTION FROM CONSTRUCTION AND DEMOLİTİON WASTE: 
ISTANBUL HISTORIC PENINSULA

Abstract 
The rapid increase of urbanization has caused the problem of construction and wreckage waste. The effect of these wastes
on urban metabolism is the main concern of the study. The study focuses on two research questions. First; What are the
effects of construction and wreckage waste on urban metabolism? Second question; is how these wastes can be brought to
life cycle with the least energy and cost and how the process can be managed with the production culture. The study consists
of two main objectives. First; to prove that this type of waste is a serious problem. Latter; To make an urban furniture proposal
in the Historical Peninsula, where construction and wreckage wastes are brought to life with reuse. The study focuses on solid
wastes, construction and wreckage wastes. In the recovery of these wastes; recycling, reduction at source and reuse methods
are examined and focus on reuse. The focus is on urban design equipment and urban furniture. While it is recommended to
reuse such wastes in legal documents; There is no work in Istanbul. The absence of a study is concreted by literature research.
The working method is descriptive. A new hypothesis was put forward for the solution of the research questions and Eyüp
Sultan Eyüp Sultan Cemetery was used as a study area in the Historic Peninsula. While producing the solution; layering and
weighting are used. For the rejected topics, a profile review was made on why they were rejected. Findings explain the reasons
for the failure of existing reuse planning. With the good management of the process, the advantages to be gained are detailed.
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İNŞAAT VE YIKINTI ATIKLARINDAN YENİDEN KULLANIM YÖNTEMİ İLE 
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A new planning has been introduced. In line with this scheme, urban furniture design proposed for the selected urban space
is presented. 

Keywords: Construction and Demolition Waste, ReUse, Urban Metabolism, Urban Ecology, Urban Furniture 

1. GİRİŞ 
Kentleşmenin ihtiyacın dışında hızla artmasına bağlı olarak kent içinde ve çeperinde yeni inşaat alanlarının açılması, kentlerde
her geçen gün artan inşaat ve yıkıntı atığı problemini doğurmuştur. Günümüzde rant kaygısı ile inşa edilen birçok şey bir süre
sonra yıkılmak üzere inşa edilmekte, yıkma kültürü çerçevesinde bir yapma sürecinin işlediği görülmektedir. Bir başka deyişle;
rant odağında inşa edilen projeler bir gün yıkılmak, parçalanmak ve yerine daha fazla kar getireni inşa edilmek üzere yapıl-
maktadır. Bu noktada kentlerde artan inşaat ve yıkıntı atıklarının ortaya çıkması; hızla değersizleştirme, sermayeye dönüştürme,
yıkmak üzere yapma gibi politikalarla inşa eden rant odaklı bakış açısından kaynaklanmaktadır. İnşa edilen bu mega projelerin,
Berman’ın tabiriyle, gösterişli dekorların (Berman,1994,s.143) yapım/yıkım süreçlerinde ortaya çıkan inşaat ve yıkıntı atıklarına
ne yaptıkları gibi süreçlere bakmak, kentsel metabolizmadaki bozulmaların sebeplerini anlamak için faydalı olacaktır. Sürekli
yıkım/yapım halinde olan kentlerde ortaya çıkan inşaat atıklarına ne yapılacağı gibi soru(n)lar karşısında, Avrupa Birliği atık
mevzuatının temelini oluşturan Atık Direktifi (2006/12/EC) ve Tehlikeli Atık Direktifi (91/689/EC) gibi kararlar bulunmaktadır.
Bu kararlara ek olarak Türkiye’de de olmak üzere, ülkelerin kendi Katı Atık Yönetim Sistemi Yasal Mevzuatı ve yerel yönetimlerin
aldığı kararlar bulunmakta fakat bu teorik kararlara uygun pratik eylemliklerde bulunulamadığı görülmektedir. İnşaat ve yıkıntı
atıklarının çevreye kontrolsüz biçimde dökülmesi-atılması, çevresel değerler üzerinde çoğu zaman geri dönüşümü olmayacak
biçimde tahribat oluşturmakta ve bu durum insanoğlunun geleceğini tehdit etmektedir. Bu nedenlerden dolayı, son yıllarda
artan inşaat ve yıkıntı atığı, bu atıklardan oluşan kentsel çevre tahribatı problemleri üzerinde önemle durulan ve çözüm
üretilmesini gerektiren sorunlar halini almıştır. İnşaat atıklarının, yaşam döngüsüne yeniden kazandırılması konusunda çeşitli
yöntem önerileri bulunmaktadır. Bunlar en genel tabirle; geri dönüşüm, atık azaltma, yeniden kullanım olarak üç temel başlıkta
sınıflandırılmaktadır. Araştırmada diğer kazanım metotları ve bunların neden seçilmediği bilgisi verilmekle birlikte; yeniden 
kullanım metodu üzerine odaklanılmaktadır.  Araştırmanın iki temel sorusu bulunmaktadır. Bu sorulardan ilki İstanbul özelinde;
her yıl artan inşaat ve yıkıntı atıklarının, en az enerji ve maliyet kullanarak, yaratıcı yöntemlerle nasıl yeniden yaşam döngüsüne
kazandırılabileceği ve bu süreçte tüketim kültürüne zıt biçimde üretim pratiği ile bu süreçlerin nasıl yönetilebileceği sorusu
olarak belirlenmiştir.  Araştırmanın ikinci sorusu ise; bu araştırmayı yalnızca teorik üretimle sınırlı kalmaktan koparan bir endişe
ile şekillenmekle birlikte ilk soruda bahsedilen üretim süreçleri problemine odaklanmaktadır. Bu kapsamda araştırmada; atıkların
kazandırılması için önerilen yeniden kullanım metodu kullanan ve uygulanarak, faydalı bir biçimde hizmet veren uygulanmış
kent mobilyası projelerinin neler olduğu ve hangi ölçütler üzerinden tasarım/uygulama yapıldığı sorusuna odaklanmaktadır. 

2. İNŞAAT VE YIKINTI ATIĞI KAVRAMI 

2.1 İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Tanımlanması 
İnşaat ve yıkıntı atıklarına dair tanımlama yapmadan önce bu atıkların ait olduğu daha geniş ölçekli bir kavram olan katı atık
kavramı önemli bir eşik olarak ortaya çıkmaktadır. Çünkü bu kavrama ait, doğrudan bir tanımlama yapmak oldukça zordur.
Bunun sebebi; herhangi bir şeyin atık olup/olmadığına karar verilen sürecin sübjektif olarak işlemesidir. Bu kapsamda çeşitli
araştırmacılar, katı atık kavramına dair farklı tanımlamalar ortaya koymuştur. 

Atık tanımlama için kullanılan yaygın yöntemlerden birisi maddeleri yâda faaliyetler listelenmesidir. Oluşturulan listelerin dışında
kalanlar atık olarak nitelendirilmezler. Diğer alternatif atık tanımlama yöntemi ise kanuni düzenlemelerin amacına göre referans
olarak atıkları tanımlamaktır. Objektif bir tanımlama yapmaktaki zorluk iki ana nedenden kaynaklanmaktadır. İlk olarak, bir
ürünün kullanıcı için öncelikli görevini kaybettiği zaman atık halini almaktadır fakat birisinin atık olarak nitelendirdiği şeyler
çoğu kez bir diğeri için bir hammadde haline gelebilmekte dolayısı ile atık olma özelliğini kaybetmektedir. İkinci olarak atık,
üretildiği bölgeye ve bölgenin teknolojik durumuna göre göreceli bir kavram olmasıdır. Dolayısıyla atık kavramı dinamik ve
değişken bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır (Pongrácz, 2002). 
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Katı atıkların kontrolü yönetmeliğinde katı atık tanımı, sahibinin istemediği veya toplumun menfaati gereği toplanıp uzaklaştırıl-
ması ve bertaraf edilmesi gereken katı maddelere katı atık denmektedir. Aynı şekilde “Üreticisi tarafından atılmak istenen ve
toplumun huzuru ile özellikle çevrenin korunması bakımından, düzenli bir şekilde bertaraf edilmesi gereken katı maddeler ve
arıtma çamurları da “katı atık” olarak anılmaktadır (KAKY, 1991). Yudoko ise bir katı atık tanımlamasını kullanım ve tüketim 
ilişkileri üzerinden kurmuştur; gereksiz ve aşırı tüketim; kullanım sırasında bozulma veya çürüme; malzemenin kötüye kullanımı
ya da eksikliği; üretim süreçlerinin arta kalan faydasız veya bozuk malzemeden; materyal üretimi boyunca oluşan hasarlı
malzemelerden oluşur. Bu bağlamda, çöp daha fazla kullanımı mümkün olamayan nesneler olarak tanımlanırken, atık insan
faaliyetlerinden ortaya çıkan ve hemen kullanımı olmadığı düşünülen kalan malzemeler olarak tanımlanır (Yudoko, 2000).

Hangi malzemelerin atık olarak tanımlanacağına dair birçok yaklaşım vardır. En genel tanımıyla katı atık, üreticisi tarafından
istenmeyen insan ve çevre sağlığı açısından düzenli bir şekilde bertaraf edilmesi gereken katı maddeleri ifade eder. Orijini ne
olursa olsun (evsel, ticari yâda endüstriyel), atık, hammadde, yakıt ve suyun kullanımı sonrası kullanışlılığını yitirmesi ve
dolayısıyla kişi için mali değerini kaybetmesi olarak ifade edilebilir (Read, 1999).

2.2 İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Sınıflandırılması 
İnşaat ve yıkıntı atıklarını oluşturan bileşenlere bakıldığında, ülkelerin hatta bölgelerin kullandığı malzemelere bağlı olarak 
farklılıklar gösterdiği görülmektedir. Bunun sebebi bölgenin iklimi ve gelişmişlik düzeyi ile bağlantılıdır. Örneklemek gerekirse;
Kanada’nın Ottawa eyaletinde yapılan karakterizasyon çalışmasında %9 beton, %26 tahta, %9 metal, %3 briket, %14 kâğıt, %10
kontraplakt, %17 asfalt döşeme ve kaplama malzemesi, %12 diğer malzemeler oluşturmaktadır. Hong Kong’da yapılan inşaat
ve yıkıntı atıklarının %20’lik kısmını beton, %34’lük kısmını betonarme, %7’ik kısmını briket, %7,5 kısmını tahta, %4 kısmını
metal ve geri kalanların diğer malzemelerden olduğu tespit edilmiştir (Ölmez,2008, s:3). Geniş bir perspektiften bakıldığında
ortaya çıkan inşaat ve yıkıntı atıklarını 4 temel kategoriye ayırmak mümkündür.
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2.3 Dünyada İnşaat ve Yıkıntı Atığı Miktarı 
Dünyanın her yerinde özellikle gelişmekte olan ülkelerde giderek artan inşaat ve yıkıntı atığı miktarı çevre ve halk sağlığı açısından
önemli bir problem olarak karşımıza çıkmaktadır. 1990’larda, dünyada kişi başı üretilen belediye katı atığı ortalama 250 kg,
toplam 1.3x109 ton üretilmekteydi (Beede,1995). Yaklaşık 10 yıl sonra, dünya çapında bu miktar neredeyse iki katına yani
2.3x109 ton ulaşmıştır. 2010 yılında AB-27 ülkelerinde üretilen belediye katı atık miktarı yaklaşık 290x106 ton/yıl ve 2020 yılına
kadar 336x106ton / yıl olacağı öngörülmektedir 

(ETC/RWM, 2008). Kentlerde ortaya çıkan bu katı atıkların önemli bir miktarını inşaat ve yıkıntı atıkları oluşturmaktadır. Atılan
şeyler çoğunlukla yakma fırınlarında yakılarak bertaraf edilmekte, kentlerde depolama alanı olarak seçilen merkezlerde 
depolanmakta, denize dökülerek üzeri dolgu malzemesi ile kaplanmaktadır (buradaki eylemin amacı kıyıda dolgu alanı üretmek
değil aksine denize dökülen molozların üzerini kapatmak için dolgu alanı üretmektir.) veya doğrudan kent çeperindeki kırsal
alanlara atılmaktadır. Bu metotların her biri çevre tahribatına neden olmaktadır.1999 yılında Avrupa Birliği komisyonu tarafından
hazırlanan raporda, 350 milyon nüfusa sahip, Avrupa Birliği’ne üye 15 ülkede her yıl ortalama 180 milyon ton civarında inşaat
ve yıkıntı atığı ortaya çıktığı görülmektedir. Araştırmaya göre; bu atıkların ortalama olarak yalnızca %28’i geri dönüştürülmekte
olduğu oldukça çarpıcı bir gerçektir.
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2.4 Türkiye’de Katı Atık Yönetimi 
Çalışma kapsamında yapılan literatür araştırmasında Türkiye’deki inşaat ve yıkıntı atığı geleneksel yöntemlerine dair somut bir
bilgiye ulaşılamamıştır. Bu bağlamda alt başlık genişletilerek, konuya katı atık perspektifinden yaklaşılmıştır. Katı atıkların 
yönetiminde geleneksel yöntemler; bertaraf, yakma, depolama, kompost, kaynak ayırma şeklindedir. Fakat bu yöntemlerin
günümüzde ne oranda atığa uygulandığına dair analizlere ulaşılamamıştır. Ulaşılan en somut analiz tabloda görülmekte fakat
bu konuda da devlet tarafından yayınlanan veriler ve kentteki güncel duruma bakıldığında tutarsızlıklar olduğu görülmektedir.
Dolayısıyla veriye bakarken yalnızca konu başlıkları dikkate alınmış, sayısal içerikler göz ardı edilmiştir. 
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3. İNŞAAT VE YIKINTI ATIKLARININ KENT METABOLİZMASINA ETKİSİ
Kentlerin birçok açıdan iyileştirilmesini amaçlayan çalışmalarda farklı kapsam, model ve sistemler kullanılmaktadır. Günümüzde
bunlar içinde en güncel ve kapsayıcı olan, kentsel metabolizma yaklaşımı olarak öne çıkmaktadır.  Kentlerde kalkınma ve enerji
üretimini ve atıkların ortadan kaldırılmasını sağlayan teknik ve sosyoekonomik süreçlerin toplamı olarak tanımlanan kentsel
metabolizma, bir kentteki girdi ve çıktılar, enerji, su, besin miktarı, materyaller ve atık miktarı gibi unsurları içermekte; kentler
ve ekosistemler arasında bağ kurulmasına yardımcı olabilmektedir (Kennedy, Pincetl ve Bunje, 2011). Kentsel metabolizma
yaklaşımına göre; kentlerin büyümesi, küçülmesi, saçılması veya yaşamının sona ermesi gibi pratikler kentleri hem biçimsel
hem de işlevsel açıdan canlı organizmalara benzetmektedir. Bu kapsamda kentlere yaklaşıldığında her canlı gibi bir 
metabolizmaları bulunmakta ve ihtiyaç duyduğu besin, tükettiği kaynak ve bunlar sonucunda ortaya çıkardığı atık önemli bir
problem olarak öne çıkmaktadır. Ortaya çıkan atıkların etkisizleştirilmemesi durumunda kentsel metabolizmada bozulmalar
yaşanmakta ve bu durum kentte var olan diğer sistemleri de etkilemektedir. Knowles’a göre; doğaya dengeli bir şekilde karşılık
veren insan yapımı düzenlemeler, uzun vadede sürdürülebilir bir sisteme sahip olabilir ve değişen gelişme senaryoları karşısında,
adaptasyona imkân sağlayacak farklı seçim olanaklarını ve çeşitliliği barındırabilir (Knowles, 1977). Kente insan eliyle eklenen
her yeni öğe, mekânı tanımlayan sisteme dair doğal ya da yapay başka bir bileşenin yıkımıyla, hatta giderek yok edilmesiyle
mümkün olmaktadır (Ibanez & Katsikis, 2014). Bu kapsamda kentlerde yapımlar olacağı gibi yıkımların da olabileceği kabul
edilen bir gerçekliktir. Bu noktada asıl önemli olan ise; yıkımlar sonucu ortaya çıkan inşaat ve yıkıntı atığı probleminin, kentsel
metabolizmaya zarar vermeden nasıl çözülebileceğidir. Günümüzde bu problemin çözümü için en temelde iki farklı yöntem
kullanılmaktadır. Bu yöntemlerden ilki kentlerde enerji tasarrufu sağlamaya yönelik çalışmalardır. Fakat bu çalışmalar, maliyet
ve iş gücü açısından devlet desteğine ihtiyaç duyan çalışmalardır. Bir diğer yöntem ise; inşaat ve yıkıntı atıklarının yeniden
yaşam döngüsüne kazandırılmasını amaçlayan ve maliyeti düşük, kolektif ve yaratıcı emek süreçleri olan çalışmalardır.  Bu
araştırma kapsamında ikinci yöntemi kullanan çalışma projeleri İstanbul özelinde uygulanabilirliği olduğu düşünülerek seçilmiştir.

4. İNŞAAT VE YIKINTI ATIKLARININ YAŞAM DÖNGÜSÜNE YENİDEN KAZANIM MODELLERİ 
Muazzam üretken ekonomimiz tüketimi yaşam biçimimiz haline getirmemizi talep ediyor, ürünleri satın almamızı ve 
kullanmamızı birer ritüel haline getiriyor, böylece ruhsal tatmin, ego tatmini buluyoruz. Sosyal statü, sosyal kabullenme, prestijin
ölçüsü tüketim tarzımızdır. Yaşamlarımızın anlam ve önemi tüketim terimleriyle ifade edilmektedir. Nesneleri sürekli artan bir
hızla; tüketmemiz, yakıp yok etmemiz, yıpratmamız, yenilememiz ve ıskartaya çıkarmamız gerekiyor (Lebow,1955). İnsan
ihtiyaçları ve arzularının sınırsız olduğuna dair oturmuş olan algıya karşılık; doğada bu ihtiyaç ve arzuları karşılayacak olan 
kaynaklar sınırlıdır. Kontrol edilemez bir hızla artan katı atık problemine ve bu yüzden meydana gelen çevresel tahribata karşı
çözüm önerileri olarak; geri dönüşüm, kaynakta azaltma ve yeniden kullanım gibi metotlar önerilmektedir. Bu öneriler inşaat
ve yıkıntı atıklarını yaşam döngüsüne yeniden nasıl kazandırabiliriz sorusuna sonuç aşamasına odaklanmaktadır. Chung ise, bu
atıkların ortaya çıkma sebepleri olan tüketim kültürünün ortadan kalkması ile ancak bir çözüme ulaşılabileceğini savunmaktadır.
Ona göre katı atıkları önlemenin ana prensibi, katı atık üretmemektir. Katı atık probleminin ana nedeni, insanların israf ve
savurganlığıdır (Chung, 1999). Araştırmada bu görüş desteklenmekle birlikte günümüz koşullarında tüketim kültürü sebebiyle
inşaat ve yıkıntı atığının ortaya çıkma süreçlerinin engellemeye yeterli koşulların olmadığı, dolayısıyla ortaya çıkan atıkların
nasıl değerlendirilebileceğine odaklanılmaktadır. Yeniden kazanım yöntemleri de bu kapsamda incelenmekle birlikte 
araştırmanın temeli olan yeniden kullanım metodu üzerinde durulmuştur. 

4.1 Geri Dönüşüm Modeli ve Özellikleri 
Geri dönüşüm kavramı; atıkların hammadde gibi kullanılarak yeniden işlenmesi, kimyasal süreçlerden geçirilmesi ve sonucunda
yeni bir maddenin üretilmesi anlamına gelmektedir.  Geri dönüşümü yapılmak istenen maddeler; toplama, ayırma, sınıflama,
değerlendirme, yeniden ekonomiye kazandırma gibi aşamalardan geçmektedir. Gelişmiş birçok ülkede katı atık geri dönüşüm
çalışmaları sürdürülebilir ve etkili bir atık yönetim sistemi elemanı olarak görülmektedir. Bu sistem belediye çöp depolama
alanlarında veya bertaraf yerlerinde uzaklaştırılması gereken atık miktarının azaltılmasını, gelir oluşturma ve iş imkânlarının
artmasını sağlamaktadır (Kaseva,2001).  Geri dönüşüm mümkün olan katı atıkların içinde inşaat ve yıkıntı atıklarını oluşturan
bileşenler de bulunmaktadır. Bunlar; Tablo 3.1’de saptanmıştır. Geri dönüşümü yapılabilen maddeler, özellikle inşaat sektöründe
çeşitli olmakla birlikte; dönüşüm süreci için gereken artı enerji ve maliyet ihtiyacı engeller olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu
bağlamda geri dönüşüm oranları ve ülkelerin mevcut koşulları arasındaki bağ çok daha okunabilir hale gelmektedir. 
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4.2 Kaynağında Azaltma Modeli ve Özellikleri 
Atık azaltma; İnşaat çalışmaları esnasında bir dizi tedbir almak ve atık azaltım stratejilerini belirlemek, atığın oluşumunun önüne
geçilmesinde önemli bir etkendir. Bu bağlamda, inşaat ve yıkıntı atığı oluşumunun minimum düzeye indirilmesi maksadıyla
izlenecek yollar;

- Doğru miktardaki malzemenin sipariş edildiğine emin olmak
- Malzemenin kullanılacağı zamana kadar doğru şekilde depolandığından emin olmak
- Malzemeler olabildiğince site alanı içinde kullanmak
- Yıkıntı sahasından gelen hurda malzemeler bir sonraki adımda yeniden kullanmak
- Artan malzemelerin azatlımı için bir yönetim planı oluşturmak  
- İnşaat veya yıkım sahasında atıkların ayrılabileceği ve depolanabileceği bir alan oluşturmak olarak sıralanmaktadır
(Ölmez, 2008)

Bu kapsamda atık azaltma metodunun, maddenin yaşam döngüsünün başında çeşitli önlemler alınarak yaratıldığı 
görülmektedir. Araştırmada atık azaltmanın, kullanıcı ve üreticide çevreye dair farkındalık yaratmasına rağmen süreç sonunda
ortaya çıkan inşaat ve yıkıntı atıklarına dair alternatif bir çözüm önerisi sunamıyor oluşu olumsuz bir özellik olarak 
değerlendirilmektedir. 

4.3 Yeniden Kullanım Modeli ve Özellikleri 
Yeniden kullanım, fayda sağlama özelliklerini tamamen veya kısmen kaybetmiş olan ürünlerin ayrıştırma, tamir etme ve yenisi
ile değiştirme gibi faaliyetlerin gerçekleştirilmesi sonucunda yeni ürün özellikleri ile donatılması sürecidir (Fleischman, 1997).
Yeniden kullanım; ürünlerin tamamen demonte edilmesini, birbiri içerisinde değiştirilebilir parçaların bir havuz içerisinde toplan-
masını ve üretim hattında yıpranmış parçaların değiştirilerek yeniden montajını sağlayan yüksek düzeyde örgütlenmiş bir sistem
olarak tanımlanabilir (Bras ve McIntosh, 1999). Ürünün yeniden kullanımı yoluyla, geometrik şeklinde bir değişiklik olmamasın-
dan ve orijinal yaşam döngüsü ile aynı kullanım amacıyla ya da ikincil amaçlarla kullanılmasından dolayı, çevresel etki üzerinde
büyük kazanımlar sağlanabilmektedir. Genel olarak yeniden kullanımın sağlayacağı yararlar şu şekilde özetlenebilir (Bras ve
McIntosh., 1999): 

- Enerji tasarrufu: Tamamen yeni bir ürün üretmek için gerekli enerji girdisinin, yeniden kullanım ile ürün üretmek için gerekli
enerji miktarından dört ila beş kat fazla olduğu tahmin edilmektedir. Enerji tasarrufu iki yönüyle ele alınabilir. Ürünün üretilmiş
şeklinde fazla bir değişiklik gerekmeyeceği için, üretimde kullanılmış olan enerjinin katma değerinin artması söz konusudur.
Ayrıca materyallerin geri dönüştürülmesi için gerekli olacak enerji, yeniden kullanım için gerekecek enerjiden daha fazla olacağı
için alternatif maliyet kazancı söz konusudur. 

- Materyal geri kazanımı: Üründe kullanılmış materyaller (zarar görmüş ve kullanılamaz hale gelmiş parçalar dışında) doğrudan
geri kazanılmış olacaktır. 

- İşgücünün geri kazanımı: Ürünün toplam kullanım ömrünün artmasından dolayı, bu ürünü üretmek için kullanılmış olan
işgücünün yaratmış olduğu katma değer de artmış olacaktır. 

- Üretilmiş parçalardaki katma değerin geri kazanımı 

- Emek yoğun bir faaliyet olmasından dolayı yeni iş olanakları yaratma 

- Katı atıkların azaltılması 

- Malların fiyatlarında düşüş sağlanması ve buna bağlı olarak yaşam standardının artması: Toplamda kullanılan kaynak miktarını
göreceli olarak az, elde edilen ürün miktarını (kullanım ömrünün artmasına bağlı olarak) daha fazla arttırmış olmaktan dolayı,
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birim ürün fiyatları aşağıya çekilebilecektir. Yeniden kullanım işletmelerin ortalama maliyetlerinde % 20 civarında bir tasarruf
sağlandığı tahmin edilmektedir. 

-Yeniden kullanım yapan şirketin karlılığının artması: Az kaynak kullanımı ile çok katma değer yaratmak şirketlerin karlılığını 
arttıracaktır. - Düşük fiyat yoluyla rekabet olanakları sağlanması 

- Geri dönüşüme göre daha büyük bir katma değer payının geri kazanılması: Geri dönüşümdeki kayıplar söz konusu olmaya-
cağından, harcanması gereken kaynak miktarı daha az olduğundan, çoğunlukla elde edilen ürünün ekonomik değeri geri
dönüşüme kıyasla daha yüksek olduğundan geri kazanılan katma değer daha yüksektir. 

- Ürün bileşenlerinin üretilmesi için gerekli makine yatırımlarının azalması sonucu düşük sermaye gereksinimi 

Yeniden üretimin önündeki olası engeller ise şu şekilde sıralanabilir (Bras ve McIntosh, 1999; Yüksel ve Çelikoglu, 2004): 
- Tüketicilerdeki kullanılmış mallara yönelik önyargı 
- Parçaları makul bir maliyetle geri kazanma zorluğu 
- Yeni parçaları eski olanlarla değiştirmeyi güçleştiren tasarım değişiklikleri 
- Yeniden üretim faaliyetlerinde belirsizliğin yüksek olması 
- Ayrıştırma sürecine gelen ürün kalitesine ilişkin tahmin yapma güçlüğü 

Yeniden kullanım süreci temel olarak üç aşamada gerçekleşmektedir. Araştırmada bu aşamalar; ayrıştırma, yeniden üretim ve
yeniden montaj olarak sınıflandırılmıştır. 

• Ayrıştırma: Ürünlerin ayrılması ve sınıflandırılması aşaması. 

• Yeniden üretim: Ürün ve parçaların yeni ürünler için gerekli koşullara kavuşturulmak üzere tasarlanması aşaması.

• Yeniden montaj: Yeniden üretilen parçaların ve gerektiğinde yeni parçaların monte edilerek son ürün haline getirildiği aşama. 
İnşaat ve yıkıntı atıkları bu 3 temel aşamanın sonlanması ile yeniden kullanım metodu ile yaşam döngüsüne kazandırılmaktadır.
Bir ürünün yeniden kullanım metodu ile yaşam döngüsüne kazandırılmış ürün olarak kabul edilebilmesi için şu koşulları 
karşılaması gereklidir: 

1. Ana parçaların kullanılmış bir üründen alınmış olması. 

2. Kullanılmış ürün/parçaların durumlarının belirlenebileceği gerekli seviyeye kadar sökülmüş (demonte edilmiş) olması. 

3. Kullanılmış ürün parçalarının temizlenmiş, toz ve pastan arındırılmış olması. 

4. Kayıp, hasarlı, kırılmış veya ciddi biçimde yıpranmış parçaların işlevsel olarak iyi bir duruma gelecek bir şekilde onarılmış 
ya da yeni/yeniden üretilmiş iyi durumdaki parçalarla yer değiştirilmiş olması. 

5. Ürünün istenen işlevselliğini sağlayabilmek üzere gerektiğinde makinede işleme, yenileme ve onarım, yeniden tamamlama
veya diğer işlemlerin uygulanmış olması. 

6. Ürünün yeniden monte edilmiş olması ve yeni bir ürün olarak iş görür olması. Tipik bir yeniden üretim operasyonu % 50 ila
% 90 oranında yeniden parçaları kullanarak üretim yapmaktadır (Gözlü ve Ersoy, 2004). 

Herhangi bir ürünün yeniden kullanım metodu ile yaşam döngüsüne dâhil olmasına girdi oluşturan aşamalar ise aşağıda 
gösterilmiştir: 
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Yeniden kullanımın önündeki en büyük engellerden biri, ürün tasarımıdır. Tasarım aşamasında, ürünlerin kullanım ömrü sonunda
nasıl kurtarılabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Aksi takdirde yeniden kullanım yapılması olanaksız hale gelecektir (Gözlü
ve Ersoy, 2004). Buna göre hangi ürünün ortaya çıkarılacağına dair tasarım fikri kurgulandıktan sonra üretim, kullanım ve
tüketim süreçleri yaşanmaktadır. Şekle göre tasarım fikri, yeniden kullanım sürecinin temel yapıtaşı olmakla birlikte bu aşamadan
sonraki tüm aşamalarda geriye dönme, yeniden üretme gibi esnekliklerin olduğu görülmektedir. Yeniden kullanım metodu,
inşaat ve yıkıntı atıklarının yeniden yaşam döngüsüne dâhil edilmesi ve çevre tahribatına çözüm önerisi getirebilmesi açısından
önemlidir. Buna ek olarak; üretim sürecinde enerji kaybının azalması, ürün maliyetinin düşürülmesi, yoğun emek isteyen bir
programa sahip olduğundan kolektif üretim pratiğinin desteklemesi, yeni iş alanı yaratması gibi sebeplerle çekici bir alternatif
çözüm önerisidir. Yeniden kullanım sürecinin en önemli noktası, tasarım planlamasıdır. Sürecin sağlıklı bir biçimde işlemesi ve
sonlanması için, uygulama pratiğinden evvel tasarım planlaması ve sonrasında uygulama aşamalarına dair programların detaylı
bir biçimde yapılması gerekmektedir. Aksi bir durumda uygulama sürecinde karşılaşılacak, önceden düşünülememiş bir engel,
üretim pratiğini sekteye uğratacak veya beklenen fayda düzeyine ulaşımı güçleştirecektir. 

5. ALTERNATİF ÇÖZÜM ÖNERİSİ OLARAK DÜNYADA YENİDEN KULLANIM METODU UYGULAYAN KENT MOBİLYASI PROJELERİ 
Araştırmada inşaat ve yıkıntı atıklarının yaşam döngüsüne yeniden kazanımı için önerilen yeniden kullanım metodu ile 
uygulanan kent mobilyası projeleri araştırılarak öne sürülen teorinin, pratik yönünü somutlaştırmak hedeflenmiştir. Bu 
kapsamda ölçek ve içerik bakımından birbirinden farklı olan, tek ortak yönleri inşaat ve yıkıntı atıklarının yeniden kullanım
metodu olan iki proje seçilmiştir. Bu projeler; kent içi enstalasyon ve oturma elemanı içeriklerinden oluşmaktadır. Seçilen
projeler belli iki ölçüt üzerinden değerlendirilmiş ve bu şekilde yeniden kullanımda ortaklaşan değerler-süreçler 
somutlaştırılmıştır. İlk ölçüt; çalışmada mutlaka inşaat ve yıkıntı atıklarının, yeniden kullanım metodu ile kullanılmasıdır. Bir
diğer ölçüt ise; çalışmaları özellikli kılan ve diğer kent mobilyalarından ayıran (gerek somut gerek felsefi) yönüdür. Yeniden 
kullanım uygulaması ile sürdürülebilir ürün ve hizmet geliştirme (Sustainable Product and Service Developement-SPSD) kavramı
arasında kuvvetli bir ilişki bulunmaktadır. Bu ilişkinin sebebi her iki kavramın da; çevre tahribatını ortadan kaldırmayı hedeflemesi
ve bunu yaparken alternatif ürün/hizmet biçimlerini ortaya koyma çabalarından kaynaklanmaktadır. Bir diğer ortak noktaları
ise; projelerinin temel noktalarını tasarım süreçlerinden almaları ve istekleri minimalize ederek temel ihtiyaçlara odaklan-
malarıdır.
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İncelenen kent mobilyası projelerinde SPSD’nin ölçütleri ortaya konarak, bu ölçütler içinde yeniden kullanım metodu ile kesişim
noktası bulunanlar, tasarımların değerlendirilmesinde birer ölçüt olarak belirlenmiştir. Bu ölçütler; işlevsellik, teknik yapılabilirlik
ve sosyal etkiler olarak seçilerek bu ölçütlere bir de üretim pratiği başlığı eklenmiştir. 

5.1 Wall(z)T
Çalışma, bu yılki teması Öğrenme Yolları olan Dubai Tasarım Haftası’nda, duvar konsepti ile Lübnan’ı temsilen inşa edilmiştir.
Yaklaşık 15m2’lik çalışmada inşa edilen duvar tasarımında inşaat ve yıkıntı atıklarından yeniden kullanım metodu ile kazandırılan
sert köpük malzeme kullanılmıştır. Çalışmanın yapım amacı; Lübnan halkı üzerinde uygulanan sosyal hayattaki baskının, bir
kent enstalasyonu olarak anlatılması şeklinde açıklanmıştır. Tasarımcılar, yeniden kullanılan sert köpüğün bir duvar enstalasyonu
olarak kullanılmasını; Lübnan'daki baskıya ve dünyaya- karşı gelen sesleri yansıtan, koreografisi yapılmış bir protestoya, yeniden
yorumlanmış bir “vals” e katılmak olarak nitelendirmiştir. Çalışmanın yapım amacına uygun kullanıldığı görülmekle birlikte,
tasarımdan ötürü sahip olduğu esneklik ile tasarımcıların öngörmediği biçimde kullanımların olduğu da göze çarpmaktadır.
Tasarımcılar çalışmayı bir farkındalık ve protesto aracı için kurmakla birlikte bu amaçlara ek olarak; kent mobilyası ve oyun ekip-
manı gibi işlevlerle de kullanılmaktadır. Bu kapsamda; çalışma çok işlevli olarak nitelendirilebilir. Kullanılan sert köpük malzeme
genelde izolasyon malzemesi olarak kullanılmaktadır. Genel anlamda bu malzemenin; kesilmesi ve içinde boşluklar açılması
gibi pratikler zor olmakla birlikte, malzemenin yapısından ötürü net bir biçimde kesim yapılamamaktadır. Bu da uygulama 
detaylarına olumsuz biçimde yansımaktadır. Fakat çalışmanın zor bir malzemeyi yeniden kullanıyor olması, yeniden kullanımın
teknik yapılabilirliğine önemli bir örnek olarak değerlendirilmektedir 

5.2 Park Güell 
Park Güell, dönemin kraliyet üyesi Eusebi Güell’in isteği üzerine, Barselona’nın aristokratlarının kullanımı için Antoni Gaudi
tarafından tasarlanmıştır. Günümüzde kentin referans ögelerinden biri haline gelen park, aslında bir konut kompleksi olması
amacıyla tasarlanmıştır. Ancak planlanan evlerden yalnızca iki tanesi tamamlanabilmiştir. Tamamlanan evlerden biri, Francesc
Berenguer tarafından Gaudi’nin kullanımı için tasarlanmıştır. Park 1923 yılında halkın kullanımına açılmış ve Gaudi’nin evi 
mimarın kendi işlerinin sergilendiği bir müze olarak hizmet vermektedir. Çalışma, inşaat ve yıkıntı atıklarının yeniden kullanım
yöntemiyle yaşama kazandırılması ve bunu birden çok kent mobilyası üzerinde yapması sebebiyle oldukça önemli bir örnektir.
Çalışmada, toplanan inşaat ve yıkıntı atıkları ( kırık mermer, parça seramik, atıl beton vb.) parçalanıp, tekrar bir araya getirilerek
hem estetik hem de işlevsel bir kent mobilyası tasarımı ortaya konmuştur. 

6. BULGULAR 
Yeniden kullanım; malzemenin korunması, enerjinin korunması, kolektif üretim pratiğine dayanması, yaratıcı çözüm ve uygulama
süreçlerini desteklemesi, endüstriyel yeteneklerin pratiğinin sağlanması, düşük fiyatlı pazarların genişlemesi, inşaat ve yıkıntı
atığı malzemelerinin güvenle kullanımının sağlanması, yeni istihdam alanı yaratması gibi katkıları bulunmaktadır. Yeniden 
kullanılan ürünler, fiyat açısından yeni bir ürüne göre %45 ila %65 oranında daha ucuzdur (Karademir, Engin ve Fıglalı, 2005).
Yeniden kullanım metodunun inşaat ve yıkıntı atıklarının üzerinde kullanımıyla, yukarıdaki listeleme ile görülebileceği üzere
birçok olumlu etkisi bulunmaktadır. Fakat çalışmanın sonuç bölümünde, bu metoda olumlu etkileriyle değil; olumsuz etkileriyle
de bakılarak bir değerlendirme yapmak hedeflenmektedir. Yeniden kullanım metoduyla, yaşama kazandırılan materyaller, zarar
görmüş veya kullanılmaz hale gelmiş parçalar dışında, doğrudan yaşam döngüsüne döndürülmektedir. Bu sayede; ürünün
toplam kullanım ömrünün artmasından dolayı, bu ürünü üretmek için kullanılmış olan işgücünün yaratmış olduğu katma değer
de artmış olmaktadır. Böylece; iş gücünün geri kazanımından da bahsetmek mümkün olmaktadır. Yeniden kullanım metodunun;
yaratıcı ve temel üretim yöntemlerini desteklemesinden dolayı büyük makinalara, fabrika üretimlerine ihtiyacı bulunmamakta
aksine işlemlerini torna atölyesi gibi küçük ölçekli atölye ve imalathanelerde çözebilmektedir. Bu kapsamda; ürün bileşenlerinin
üretilmesi için gerekli yatırımlarının azalması sonucu, düşük sermaye gereksinimine ihtiyaç duymaktadır. Yeni ürün üretmek
için gerekli enerji, yeniden kullanım ile ürün üretmek için gerekli enerji miktarının dört ila beş katıdır (Ferrer, 2003). Yeniden
kullanımda, ürünün üretilmiş şeklinde fazla bir değişiklik gerekmeyeceği için, üretimde kullanılmış olan enerjinin katma değerinin
artması söz konusu olacaktır. Ayrıca geri dönüşüm için gerekli enerji, yeniden kullanım için gerekecek enerjiden daha fazla
olacağı için alternatif maliyet kazancı da söz konusu olmaktadır. Planlama, tasarım, imalat ve uygulamayı kapsayan toplam
süreçte yeniden kullanım metodu kolektif emek ve işbirliği gerektirmektedir. Bu da gruplar arası etkileşimi arttırmakla birlikte,
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üretim pratiğini desteklemekte ve emek yoğun bir süreç olduğu için yeni bir istihdam alanı yaratmaktadır.  Yeniden kullanım
metodu temelde; inşaat ve yıkıntı atıklarının toplanması, parçalanması ve kentsel tasarımda ihtiyaç olunan elemana
dönüştürülmesi anlamına gelmektedir. Örneğin; demir malzemenin bir araya getirilmesiyle birçok farklı yeni ürün yaratıla-
bilmekte, bu tasarımcıların yaratıcılığına ve koşullarına göre değişmektedir. Bu nedenle; inşaat ve yıkıntı atıklarının yeniden
kullanımın metoduyla yaşama döndürülmesinde ilk olumsuzluk; süreçteki belirsizliğin yüksek olmasıdır. Yeniden kullanım, aynı
malzemenin büyük bir değişime maruz kalmadan; kesme, biçme, yapıştırma gibi yöntemlerle temeli değişmeden yeniden
tasarlanmasıdır. Bu nedenle, yeni bir ürün değil; eski ve kullanılmış bir ürünün sürekli yeniden kullanımı söz konusudur. Bu
durum ise; kullanıcıda, kullanılmış mallara yönelik önyargı durumu bulunması halinde önemli bir olumsuzluk olarak değer-
lendirilmektedir. Yeniden kullanım metodunda, diğer yaşam döngüsüne kazanım metotlarına aksi olarak kimyasal işlem bu-
lunmamakta elde olan malzeme sınırlı yöntemlerle tekrar tasarlanmak ve kullanılmaktadır. Bu kapsamda; yeniden kullanımın,
parçaları makul bir maliyetle ve tasarımla geri kazanma zorluğuna sahip olduğu görülmektedir. Metodun bir diğer olumsuz
yanı ise; tasarım ve imalat programlarında, diğer metotlara kıyasla çok daha fazla titizlik istemesidir. Örneğin; planlama ve
tasarım aşamalarında görülmeyen bir problem imalat aşamasından geçerek uygulamaya kadar geldiğinde; kaynak, torna vb.
geri dönüşümü olmayan süreçlerden geçeceği için değiştirilemez bir hal alma olasılığı yüksektir. Metodun olumlu ve olumsuz
yönleri üzerine yapılan değerlendirme sonunda; olumlu yönlerin daha fazla olduğu görülmektedir. Bu sonuca ve yasal kararlarla
uygulanması zorunlu kılınmasına rağmen yeniden kullanım metodunun tercih edilmiyor olması ise yeni bir soru işareti yarat-
maktadır. Bu noktada çalışmanın sonuç bölümünde, hâlihazırda var olan inşaat atıklarının yeniden kullanım tasarım ve imalat
süreçlerinin tekrar değerlendirilerek, kurgulanması ve engel teşkil eden yönlerin ortaya konması amaçlanmaktadır. Mevcut
yeniden kullanım süreci senaryoları incelenerek, çalışma sınırları dâhilinde bu senaryolardaki eksik verilerini tamamlamak ve
kent mobilyası üretiminde yeniden kullanımı metodunu çalışır hale getirmek amaçlanmaktadır. Çalışmanın ortaya koyduğu
ölçütler ve mevcut süreç sisteminde ifade edilen ölçütler göz önüne alındığında, temel bir ölçütün eksik olduğu görülmektedir.
Bu ölçüt ise yeniden kullanımın, soyut ve somut üretim süreçlerinin temelinde olan; emek ve kolektif üretim pratiği sürecinin
tasarlanmıyor oluşu olarak ortaya çıkmaktadır. Bu kapsamda, inşaat ve yıkıntı atıklarının yeniden kullanım süreci eleştirilerek
yeni bir sistem önerisi getirilmiştir. Mevcut sisteminde yoğun emek ve kolektif üretim süreçlerinin programlanmamasından
dolayı ortaya çıkan problemler sistemin başarısızlıkla sonuçlanmasına sebep olmaktadır. Bu kapsamda önerilen sistemde;
tasarım merkezli ve emek ile şekillenen, programlı ve esnemelerin olmadığı bir süreç tasarımı önerilmektedir. Öneri sistemde;
tasarımın temel alınarak tüm süreçlerinin programlanması ve somut/somut üretimler boyunca emek öncelikli bir sistemin
çalıştığı görülmektedir. Buna ek olarak sistemde; malzeme kararlarının, çalışmanın başında alınması (imalat ya da üretim süreç-
lerine gelmeden) önerilmektedir. Bu öneriye ek olarak; teknik çizim ve imalat gibi süreçlerde; yapılan iş bilgisine sahip veya
sahip olmayan grupların çalışabileceği fakat her grupta en az bir adet konu hakkında uzman olan sorumlunun olması 
önerilmektedir. Süreçlerin, toplamda net ve esnetilemez bir programla kurgulanması ve işletilmesi önerisinde detay bilgi olarak;
tasarım sürecinin içeriği kendi içinde değişiklik gösterme esnekliğine sahiptir. Bu içerikten kast edilen; tasarımda kullanılan dil,
çizim tekniği, konsept tasarım fikri gibi konuların tasarımcı grubun kararlarına bırakılıyor olmasıdır. Araştırma sonucunda önerilen
yeniden kullanım metodu öneri sistemi, araştırmada belirtildiği üzere birçok alt başlığa ve net bir programa sahip olmakla
birlikte 2 temel yapıdan oluşmaktadır. Bunlar; sistemin merkezini(çekirdeğini) oluşturan tasarım ve sistemin yöntemini oluşturan
kolektif emektir. Bu iki kavram kendi içlerinde iki ayrı sistem olarak çalışıyor gözükmekle birlikte bunun aksine; inşaat ve yıkıntı
atıklarının yeniden kullanımının temel yapıtaşını oluşturmakta ve diğer tüm alt başlıklarla ilişki kurmaktadırlar. Araştırma sonu-
cunda; inşaat ve yıkıntı atıklarını yeniden kullanım metodu ve önerilen sistemle tekrar yaşama kazandırılması önerilmektedir.

Endüstri devrimi ile yaşanan hızlı kentleşme süreci sonucunda kentsel mekânların kullanımının artmasıyla birlikte yeni ihtiyaçlar
oluşmuştur. Kentsel mekânlardaki bu yeni ihtiyaçların karşılanması için ise yeni kent mobilyaları ortaya çıkmıştır. Kentlerde,
gelişen teknoloji ve yeni ihtiyaçların da etkisiyle çeşitlenen kent mobilyası tasarımında; kent kimliğine uygunluk, işlevsellik,
uygulanabilirlik vb. birçok ölçüt bulunmaktadır. Fakat bunlar içinde kent mobilyasının konumlandırılacağı tarihi çevreye uygunluk
ve kimlik gibi kavramlar özellikle tarihi kentlerde kent mobilyası tasarımında önemli tasarım ölçütleri haline gelmiştir. Bunun
sebebi; hızlı kentleşme hareketleri ile birlikte, kentlerde yapım faaliyetlerinin kapsamlı kentsel tasarım projeleri düşünülmeden
yapılmasının tarihi dokuda bozulmalara neden olmasıdır. Bu bozulmaların 1920 yılında İngiltere’de fark edilmesi ile planlama
süreçleri ile eş zamanlı yürüyen kent mobilyası tasarımı özelinde birimler oluşturulmuş ve bu birim yalnızca kent mobilyası
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bağlamında kent mobilyası tasarımı, kentsel kimliğe uygunluk, kalite ve uygulama konuları özelinde çalışmalar yapmıştır. Bu
birimlerden bazıları; Sokak Mobilyaları Danışma Komitesi (Street Furniture Advisory Committee) ve İngiltere Tasarım Konseyi’dir
(British Design Council). Avrupa ülkelerinde 20.yüzyılın başında başlayan çalışmalara karşılık İstanbul Tarihi Yarımada’daki kentsel
mekânlarda kurgulanan kent mobilyası tasarımlarının, bulundukları tarihi dokuya ve anlama uygunluk bağlamında değer-
lendirildiğinde oldukça problemli bir tablo karşımıza çıkmaktadır. Çalışma kapsamında yapılan gözlemlerde Tarihi yarımada
özelinde üretilen çoğu kent mobilyasının bulunduğu kentsel mekânla kurduğu ilişki oldukça zayıf olarak gözlemlenmiştir. Bu
kapsamda Tarihi Yarımada’da seçilen örnek mekânda, inşaat ve yıkıntı atıklarından yeniden kullanım metoduyla üretilen bir
kent mobilyası önerisi geliştirilmiştir. Tasarımın proje alanı olarak Eyüp ilçesi Eyüp Sultan Mezarlığı belirlenmiştir. Bu alanın
seçilme sebebi, geceleri kullanımın düşük olması sebebiyle kullanıcıları buraya çekmek, ölülerin mekânı olan mezarlık algısı
kırarak yaşayanların mekânı haline getirmek ve mezarlık içindeki kimlikten kopuk kent mobilyalarına alternatif bir öneri 
geliştirebilmektir. Kent mobilyasının gövdesinde inşaat atığından elden edilen kompakt malzeme kullanılmıştır. Mobilyanın
içine, ses özelliği için yine inşaat ve yıkıntı atıklarından toplanarak kaynak yöntemiyle birleştirilmesi öngörülen demir parçalar
kullanılmıştır. Ses çıkaran modül ise yine aynı yöntemle elde edilmiştir.  

Mobilyanın içindeki ışık ögesi, kullanılmış ampullerle ile sağlanmıştır. Kent mobilyasının yüzeyindeki boşluklar lazer kesim 
makinasında çizilerek açılıştır. Kent mobilyası 50*50 cm ölçülerinde olup, yüksekliği 110 cm’dir. Mobilyanın, mezarlık içinde
özellikli alanlara yerleştirilmesi planlanmıştır. Bu alanlar, bir anıt ögesi veya anıt mezar şeklinde örneklendirilebilir. Kent mobilyası
konulduğu alana göre yüzeyinde yazılar olduğu görülmektedir. Cnc kesim ile açılan bu yazılarda, kent mobilyasının konulduğu
alana ilişkin içerikler yer almaktadır. Yazı biçiminde açılan bu boşlukların sebebi, kent mobilyasının konulduğu alanla ilişki 
kurmasını sağlamaktır. Mobilyanın yan yüzlerinde bulunan demir kollar ile bir müzik kutusu gibi çalıştığı görülmektedir. 
Mobilyanın her iki yanına birer kişi geçip aynı anda senkronize biçimde çevirdiğinde, mobilya bulunduğu yere/anıta/mezara
dair hikâyeyi anlatmaktadır. Tek kişi çevirdiğinde müzik kolu dönmemekte, en az iki kişi gerekmektedir. Bu şekilde kurgulanma
sebebi buraya gelecek kullanıcıların alanın birbiriyle iletişim, ilişki kurmasını sağlamaktır. Aynı zamanda, kollar çevrildiğinde bu
mekanizma ses ile beraber ışığı da etkilemektedir. Bu nedenle, yüzeyde yazı biçiminde açılan boşluklardan ışık sızmakta ve 
zeminde ışık gölge oyunu yaratmaktadır. Işığın özellikle kullanılmasının bir diğer sebebi ise; gün batımından sonra güvensiz hale
gelen bu mekânları aydınlatmaktır. Aynı zamanda mezarlığı uzak mesafelerden (örneğin Eyüp Camii konumu) bakıldığında ışığın
meydandaki kullanıcılar tarafından görülmesi ve burayı çekici hale getirmektir. Tüm bu bilgiler toplamında kurgulanan kent
mobilyası; proje alanı ile kurduğu ilişki, çöp olarak nitelendirilen atıkları yeniden yaşama döndürmesi ve devasa bir kütüphane
olan Eyüp Sultan Mezarlığı’nı dile getirmesi ile “anlatıcı” olarak isimlendirilmiştir.
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Özet
Günümüzde kentler, insanların ekonomik ve kültürel nedenlerle daha çok tercih ettikleri yaşam alanları haline gelmiştir.
Kentlerde, kentsel yüzeylerin yaklaşık %20-25 kadarının bina çatı yüzeylerinden oluştuğu düşünüldüğünde, çatı yüzeylerinin
büyük bir potansiyele sahip olduğu söylenebilir. Bu bağlamda, yoğun yapılaşmanın olduğu kentsel alanlarda, yeşil alan miktarının
artırılmasına yönelik bir çözüm önerisi olarak bitkilendirilmiş çatılar ele alınmaktadır. 
Kentleşmenin olumsuz etkilerinin azaltılabilmesi ve iklim değişimine karşı sürdürülebilir bir önlem olarak bitkilendirilmiş çatı 
uygulamaları bir tasarım stratejisi olarak kabul edilmektedir. Bitkilendirilmiş çatılar, kentsel ısı adası oluşumunun önlenmesi,
yağmur suyunun toplanabilmesi, binalardaki ısınma ve soğutma kaynaklı enerji gereksinimin azaltılması, gibi çevresel yarar-
larının yanı sıra kente açılan bir habitat koridoru olma, kullanıcılar için sosyal alan yaratma gibi yararlar da sunabilmektedir. Bu
bağlamda bitkilendirilmiş çatı uygulamalarının yaygınlaşmasının ve kentsel gelişim stratejisine dönüşmesinin yararlı olacağı
söylenebilir.
Türkiye’de bitkilendirilmiş çatı uygulamalarının azlığı dikkat çekicidir. Günümüzde birçok ülke bitkilendirilmiş çatılar konusunda
kendi koşullarına uygun standartlar geliştirmekte ve bitkilendirilmiş çatıların yaygınlaşması için politika uygulamaktadır. Bu 
politikalar, genellikle finansal teşvik, vergi indirimi, bina ölçeğinde yapılaşma alanı artışı gibi unsurlardan oluşmaktadır.
Bu çalışmada, kentlerde bitkilendirilmiş çatıların yaygınlaşması için dünya genelinde geliştirilen politikalar ele alınarak ülkemizde
de bitkilendirilmiş çatıların geliştirilmesi konusunda farkındalık yaratmak amaçlanmaktadır. Bu amaçla, konuyla ilgili literatür
taraması yapılarak değerlendirme ve karşılaştırmalar yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler: bitkilendirilmiş çatılar, kentsel çevre politikaları, bitkilendirilmiş çatı politikaları, bitkilendirilmiş çatı teşvikleri,
yasal düzenlemeler

EVALUATION OF THE POTENTIAL OF VEGETATED ROOF SYSTEMS IN URBAN AREAS AND SUGGESTIONS 
Abstract
Today, due to economic and cultural reasons, cities have become the preferred habitats of people. Considering that 
approximately 20-25% of urban surfaces consist of building roof surfaces, it can be said that the roof surfaces have great 
potential. In this context, vegetated roofs are considered as a solution proposal to increase the amount of green spaces in
urban areas where there is dense construction. 
Vegetated roofs are considered as a design strategy as a factor reducing the negative effects of urbanization and as a sustainable
measure against climate change. Vegetated roofs can offer environmental benefits such as preventing urban heat island 
formation, collecting storm water, reducing energy requirement due to heating and cooling in buildings, as well as being a
habitat corridor opening to the city and creating social space for users. In this context, it can be said that it will be beneficial
to spread the vegetated roof applications and turn them into urban development strategies.
Lack of practice in Turkey vegetated roof is remarkable. Nowadays, many countries develop standards for vegetated roofs in
accordance with their own conditions and implement policies for the spread of vegetated roofs. These policies generally
consist of financial incentives, tax deductions, and increase in the construction area at the building scale.
In this study, it is aimed to raise awareness about the development of vegetated roofs in our country by considering the policies
developed worldwide for the spread of vegetated roofs in cities. Prepared as a review article, this study based on literature.
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1. GİRİŞ
Bugün, dünya nüfusunun % 55'i kentsel alanlarda yaşamaktadır; bu oranın 2050'ye kadar % 68'e çıkması beklenmektedir 
(URL-1). Kentsel alanlarda yaşayan nüfusun ve gereksinimlerin artması beraberinde yoğun yapılaşma ve çevresel sorunları 
getirmektedir. İnsan yaşamını ve doğayı tehdit eder boyutlara ulaşmış olan çevre sorunlarının en önemli etkilerinden biri iklim
değişikliğidir. İklim değişikliği ve etkileri son zamanlarda görünür ve yaşanır olmuş; kuraklık, sel, fırtına gibi olağanüstü hava
olaylarına neden olup, kentleri tehdit eder duruma gelmiştir. Türkiye’deki iklim değişikliği ve olası etkileri üzerine yapılan bir
çalışmada “Nispeten kötümser bir senaryoya göre gerçekleştirilen simülasyon sonuçlarıyla, içinde bulunduğumuz yüzyılın son-
larına doğru, Türkiye’de sıcaklıkların 2 ile 6 derece arasında yükseleceğini, en küçük artışın kış mevsiminde ve en yüksek artışın
yaz mevsiminde olacağı öngörülmüştür” (Şen ve diğ.2013). İstanbul için yapılan senaryolara bakıldığında ise 2070’lere kadar
sıcaklık artışının ortalama 2,5 °C, 2099 yılına kadar ise ortalama 4,5 °C civarında olacağı belirtilmektedir (Onur, 2019). Son
yıllarda İstanbul’da mevsimsel sıcaklık artışlarının yanı sıra diğer olumsuz hava koşulları ve etkileri yaşanmaya başlanmıştır.
İklim değişikliği için önlem ve kentlerin iklim değişikliğine uyumu için kentsel yeşil alanların artmasına yönelik stratejiler 
geliştirilmesi gereği ortaya çıkmıştır.

İklim değişikliği nedeniyle oluşabilecek sıcaklık artışının yanı sıra, yoğun kentleşmeden dolayı ortaya çıkan kentsel ısı adası,
kentlerin kırsal alanlara kıyasla,  daha sıcak bir mikro klimaya sahip olmasına neden olmaktadır. Ünal ve arkadaşları (2019) 
İstanbul genelinde yaptıkları çalışmada İstanbul'un en yoğun kentleşmiş bölgelerinde, kara yüzey sıcaklığına dayalı tahmini ısı
adası etkisinin gündüz 8 ° C'ye ve gece 6 °C'ye ulaştığını belirlemiştir. Kentsel ısının artışı, çevre ortam koşullarından daha fazla
ısı ve artan sıcaklığı depolayan koyu renk geçirimsiz çatı yüzeyi ile ilişkilendirilebilir. Kentsel alanlara özgü tuğla, beton, asfalt,
taş ve diğer benzer yüzeyler, gün boyunca kısa dalgalı güneş radyasyonunu, düşük yoğunluklu banliyö ve kırsal alanlarda daha
sık bulunan ağaç, çim ve yeşil alanlar gibi yüzeylerden daha fazla depolar. (Solecki et al 2005). Gece saatlerinde bu yüzeyler
gündüz depoladıkları ısı enerjisini yayımlayarak sıcaklık artışına neden olmaktadır. Kentsel ısı adasının olumsuz sonuçlarını 
azaltmanın birkaç yolu vardır. Bunlar arasında, potansiyel ve etkili yollardan biri bitkilendirilmiş çatılardır. Bitkilendirilmiş çatılar, 
bitkilerin örtü gibi koruyuculuğu ve gündüzleri terlemeye izin veren stomalarının açılması nedeniyle sıcaklığı azaltır (Santamouris,
2014). Bitki örtüsü ısıyı soğurarak havayı soğutur (Santamouris, 2014). Kentsel ısı adası, sıcak iklimlerde, yaz aylarında binalarda
tüketilen soğutma enerjisi yüklerini artırırken, soğuk iklimler ısınma enerjisi yüklerini azaltır. Soğuk iklim için olumlu görünse
bile, kentin doğal habitatında farklı canlı türleri için değişiklik yaratacağı açıktır. 

İstanbul gibi yoğun yapılaşmanın olduğu yerleşimlerde kentsel yeşil alanların artırılmasının yanı sıra yapılı alanların yüzeylerinin
de yeşil alan olarak dönüştürülebilmesi, kentsel yaşam kalitesinin artırılmasında etkili olacaktır. Çatılar, toplam kentsel yüzey
alanlarının yaklaşık % 20-25'ini oluşturmaktadır; bu nedenle, çatıları bitkilendirmek, binayı ve kentsel çevreyi iyileştirmek için
büyük bir potansiyele sahiptir (Raji ve ark., 2015). Bitkilendirilmiş çatılar, kentsel ısı adası oluşumunun önlenmesi, yağmur 
suyunun toplanabilmesi, binalardaki ısınma ve soğutma kaynaklı enerji gereksinimini azaltmaktadır. Ayrıca, örneğin çevresel
yararlarının yanı sıra kente açılan bir habitat koridoru olma, kullanıcılar için sosyal alan yaratma gibi yararlar da sunabilmektedir.
Bu bağlamda bitkilendirilmiş çatı uygulamalarının yaygınlaşmasının ve kentsel gelişim stratejisine dönüşmesinin yararlı olacağı
söylenebilir.

Çalışmamızda, literatür taraması, değerlendirme ve karşılaştırmalar ile bitkilendirilmiş çatı sisteminin yaygınlaşmasına katkıda
bulunulması amaçlanmıştır.

2. BİTKİLENDİRİLMİŞ ÇATI SİSTEMLERİ (BÇS) VE TÜRKİYE’DEKİ BİTKİLENDİRİLMİŞ ÇATI UYGULAMALARI 
BÇS, çatı kaplama malzemesi yerine çatı yüzeyinde yetiştirilen bitki olarak tanımlanabilir. Tipik bir BÇS bitki örtüsü, bitki büyüme
tabakası, filtre, drenaj tabakası, izolasyon, kök tutucu, su yalıtım membranı ve taşıyıcı tabakadan oluşur.
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BÇS konusunda uzmanlaşmanın ve ticari uygulamaların başlangıcı Türkiye’de doksanlı yılların ortalarına denk gelmektedir.
Günümüzde BÇS uygulamalarına sosyal alan ve estetik değer üretme amacıyla genellikle alışveriş merkezlerinde, ofis ve karma
yapılarda, toprak kotu altındaki otopark uygulamalarında sık olmamakla birlikte rastlanmaktadır.

3. TÜRKİYE’DE BİTKİLENDİRİLMİŞ ÇATI SİSTEMLERİ KONUSUNDA YAPILAN DÜZENLEMELER
TSE (Türk Standartları Enstitüsü) föyleri taraması sonucunda BÇS ile doğrudan ilgili bir standarda rastlanılmamıştır.

Türkiye’de doğrudan BÇS’ne yönelik yasal düzenleme bulunmamaktadır. Ancak, bu boşluğu doldurması düşünülebilecek BÇS
ile ilgili yasal düzenlemeler bağlamında, “İstanbul İmar Yönetmeliği” değerlendirilebilmiştir.

İstanbul İmar Yönetmeliği Madde 23/8’de “Konut, konut + ticaret, turizm, eğitim, ibadet, sağlık ve spor parsellerinin bahçe
mesafelerinde, binanın zemine oturduğu alanın dışında kalan alanın her 30.00 m²’si için bir ağaç dikilir” (URL-2) hükmü yer al-
maktadır. Plan notlarına göre belediyeler zemin kotu altında yapılacak inşaat alanı için esneklik gösterebilmekte; bunun sonu-
cunda ağaç dikilebilecek alanların altında otopark, sığınak vb. mekânlar yer alabilmektedir. Arazi çekme mesafeleri esnetilip,
arsa sınırına kadar bodrum yapılabilmektedir. Ancak bu alanların üzerine yoğun BÇS yapmak işçilik ve yapım-işletme-bakım
süreçlerindeki maliyetleri artırmaktadır. Dolayısıyla uygulamalarda bunun yerine sert zemin yapılması tercih edilebilmektedir.

İstanbul İmar Yönetmeliği Madde 44/21’ e göre: “Kamu binaları da dâhil olmak üzere yeni yapılacak toplam inşaat alanı 60.000
m² üzerinde olan binalarda kent ekolojisini iyileştirmek, iklimsel klima etkisini kırmak, yağmur suyunu tutarak ani su baskınlarını
azaltmak, inşaatların yeşil alan tahribini önlemek, nefes alınabilecek doğal bir ortam oluşturmak ve çatılarda ısı ve gürültü
yalıtımını sağlamak amacıyla yeşil çatı sistemleri (BÇS) uygulanması zorunludur. Ayrıca toplam inşaat alanı 30.000 m²’den fazla
olan binalarda teras çatı yapılmak istenmesi durumunda yeşil çatı sistemleri (BÇS) uygulaması yapılması zorunludur” (URL-2).
Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği (URL-3) Ek 2’de yeralan “Farklı Nüfus Gruplarında Asgari Sosyal Ve Teknik Altyapı Alanlarına
İlişkin Standartlar Ve Asgari Alan Büyüklükleri Tablosu” incelendiğinde, BÇS yapılması zorunlu olan 60.000 m² sınırına ancak
500 civarında yatak kapasiteli sağlık tesislerinin ulaşabildiği görülmektedir. Dolayısıyla, BÇS’nin yaygınlaşabilmesi için bina toplam
inşaat alanının imar yönetmeliğinde belirtilen büyüklüğü, tek yapı ölçeğinde aşırı yüksek kalmaktadır. Örneğin, yanyana iki 
arsadaki 30.000 m2 lik yapılaşmanın bu düzenleme kapsamına alınamayacağı düşündürücüdür.

İstanbul İmar Yönetmeliği Madde 44/22’ye göre: “Binaya hizmet eden ortak alan olarak düzenlenecek yeşil çatı uygulamalarında;
çim, bitki, çiçek ve küçük ağaç türlerinin yetiştirileceği en az 0.50 metre toprak dolgu oluşturulacaktır. Bina taşıyıcı sistemi toprak
yükü de hesaplanarak çözülecek olup çatıda su ve ısı yalıtımı sağlanacaktır. Yapılacak olan toprak dolgu parapet yüksekliğine
ilave edilmez” (URL-2). İmar yönetmeliğindeki bu madde BÇS’nin karmaşıklığı düşünüldüğünde yaygın uygulamada yeterli
olacak bir yönlendirme değildir. BÇS uygulamaları açısında bu dar çerçeve ele alınarak yapılan üretimlerde hatalı sonuçlar verme
riski taşımaktadır.

4. BİTKİLENDİRİLMİŞ ÇATI SİSTEMLERİNİN YAYGINLAŞMASININ ÖNÜNDEKİ ENGELLER

BÇS uygulamalarının yaygınlaşmasının önündeki engeller bu çalışma kapsamında, 

• maliyete dayalı engeller, 
• farkındalık eksikliğine dayalı engeller ve 
• araştırma eksikliği olmak üzere 3 grupta ele alınmıştır.

BÇS’nin yaygınlaşmasının önündeki maliyete dayalı engeller, yatırım, bakım ve işletim maliyetleri, teşvik eksikliği olarak sayılabilir.
BÇS’lerinin ilk yatırım maliyetleri yüksek olmakla birlikte, maliyet fayda analizi yapılırken yaşam döngüsü sürecinin de değer-
lendirilmesi gereklidir. Bu durumda, bitkilendirilmiş çatıların sağladığı sosyal-çevresel fayda değeri, yatırım maliyetlerinin sağladığı
faydalardan daha yüksek olduğuna dair araştırmalar mevcuttur (Clark ve diğ., 2008), (Ulubeyli ve Arslan, 2017), 
(Shafique ve diğ., 2018).
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BÇS’nin yaygınlaşmasının önündeki farkındalığa dayalı engeller, kullanıcıların tutum ve davranışlarından kaynaklıdır. Kullanıcılar
genellikle BÇS’yi, üzerinde gezilebilir, estetik görünümlü alan olarak kabul etmektedir. Ancak yoğun ya da seyrek gibi yapısal
özellikleri nedeniyle BÇS her zaman bu kabule uymayabilir. Seyrek tipteki BÇS kullanımında seçilen bitkiler, beklenilen estetik
görünümü her zaman karşılayamayabilir. Bu tipteki BÇS üzerinde dolaşım ve bu alanın kullanımı çeşitli nedenlerle mümkün 
olmayabilir. Yoğun tipteki BÇS kullanımı ise, işletme ve bakım maliyetlerini artırırken kullanıcılara yaşam alanı olarak imkânlar
sunar. BÇS sistemlerini değerlendirirken uzun vadeli stratejiler bağlamında ele almak gereklidir. 

Türkiye’deki çatı sistemleri uygulamalarında işçilik ve/veya detay kaynaklı ısı ve su yalıtımı sorunları ile çok sık karşılaşılmaktadır.
Bu nedenle, mal sahibi ya da kiracı olan kullanıcılarda BÇS’nin sorun getirebilecek bir uygulama olmasına yönelik ciddi ön
yargılar belirlenmiştir. Bu ön yargılar, BÇS bakımının zor olması, yapım ve işletim maliyetlerini artırması, çatının su sızdırma
olasılığının artması, su sızdırma gibi durumlarda katmanların karışıklığı nedeniyle onarımın zahmetli olması, çeşitli haşere ve
zararlıların üreme olasılığı ve benzerleridir.

BÇS’nin yaygınlaşmasının önündeki son grup engel ise, araştırma eksikliğine dayalı engellerdir. Farklı iklim koşullarına ve yapım
özelliklerine sahip her ülkenin, BÇS’nin başarılı bir şekilde kurulmasına yönelik bileşenleri tanımlamak için yerel araştırmalar
yapması gereklidir. Diğer ülkelerden gelen ticari BÇS’nin yerel koşullara adapte edilmesinde sorunlarla karşılaşılabilir. Örneğin,
İskandinavya ülkelerinde başarıyla gerçekleştirilen bitki örtüsü, yetişme ortamı (substrat) ya da drenaj katmanı tropik iklimlerde
yeterli performans göstermeyebilir.

5. BİTKİLENDİRİLMİŞ ÇATI SİSTEMLERİNİN YAYGINLAŞTIRILMASI İÇİN GELİŞTİRİLEN POLİTİKALAR
1960'lardan beri Almanya, BÇS konusunda araştırmalar yürütmüş standartlar belirlemiş ve yasal düzenlemeler yapmıştır. 1982
yılında Almanya’da FLL (Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau = Peyzaj Araştırma, Geliştirme ve 
Konstrüksiyon Topluluğu) BÇS yapımı için kılavuzlar yayınlamıştır. Bu kılavuz BÇS ile ilgili malzeme, detay ve uygulamaya yönelik
bilgiler içeren ilk temel çalışma olma niteliğindedir. Diğer Avrupa ülkeleri, Kuzey Amerika ve Japonya’nın BÇS konusunda hazır-
ladıkları kılavuz ve yasal düzenlemelerde FLL’den yararlanılmıştır.

BÇS’nin çevresel, sosyal ve ekonomik yararları nedeniyle farklı ülkelerde BÇS’nin yaygınlaşması amacıyla politikalar 
geliştirilmektedir. Bu politikalar genellikle BÇS’nin tercih edilmesini sağlamak amaçlı, yatırımcı ve kullanıcılara yönelik mali
teşvik, su tüketimi ve mal bedelinde indirim gibi uygulamaları içermektedir. Berardi ve arkadaşları (2014)’nın çalışmasından
derlenen, farklı ülkelerdeki BÇS’nin yaygınlaşması için uygulanan teşvik politikaları Tablo 1’de yeralmaktadır.

2005 ve 2006'da ASTM (American Standarts and Testing Materials- Amerikan Test ve Malzemeler Derneği) birliği tarafından
bitkilendirilmiş çatı yapımının ayrıntılı olarak açıklandığı kılavuzların yayınlanması, bu konudaki önemli bir eksikliği İngilizce
dilinde gidermiş ve BÇS uygulamalarının yaygınlaşmasına katkı sağlamıştır. 

Bu çalışma kapsamında ABD’deki BÇS politikaları ele alınmıştır.

5.1. ABD’nin Bitkilendirilmiş Çatı Politikaları 
ABD’de BÇS konusunda geliştirilen politikalar federal düzeyde ve belediye düzeyinde olmak üzere iki grupta ele alınmıştır. 
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Tablo 1: BÇS uygulamalarının yaygınlaşması için farklı ülkelerde uygulanan politikalar

Kaynak: (Berardi ve diğ. 2014)’ten derlenmiştir.
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5.1.1. Federal Düzenlemeler
BÇS’nin, yeşil bina kavramında önemli bir bileşen olması nedeniyle, ABD’de çeşitli federal düzenlemeler BÇS uygulamalarını,
yeşil bina gereksiniminin karşılanması bakış açısıyla desteklemektedir. 2003 yılında alınan bir kararla, yeni yapılacak tüm federal
binaların LEED sertifikasına sahip olması kararlaştırılmıştır. Akabinde, Savunma Bakanlığı, tüm yeni bina projelerinde LEED Silver
standardını zorunlu hale getirdi (Carter ve Fowler, 2008).

LEED (Leadership Energy Environmental Design) sertifikası, sürdürülebilirlik stratejilerini değerlendiren bir standart olarak 1998
yılında ABD Yeşil Bina Konseyi (United States Green Building Council-USGBC) tarafından geliştirilen bir sistemdir (URL-4)

LEED değerlendirme yaparken dokuz temel kategori üzerinde durmaktadır. Bu kategoriler: sürdürülebilir araziler, su verimliliği,
.enerji ve atmosfer, iç mekan kalitesi, tasarımda yenilik, malzeme ve kaynaklar, bütüncül süreç, yerleşim ve ulaşım, bölgesel
öncelik (URL-5)

LEED’in sürdürülebilir arazi başlığı altında, ısı adasının en düşük düzeye indirilmesi, çatıların, düşük güneş yansıtma endeksine
sahip olması yer almaktadır (Miaomiao, 2011). LEED ayrıca su kullanımını azaltmayı, minimum enerji performansını ve yaşam
alanlarının iyileştirilmesini teşvik etmeyi, açık alan miktarını en üst düzeye çıkarmayı, yağmur suyu miktarını ve kalitesinin 
kontrolünü, su verimli peyzaj düzenlemesini gerektirir.

Federal Su Kirliliğini Denetleme Yasası, BÇS tarafından desteklenebilen yağmur suyu yönetimi gerektirmektedir. Bu yasa 
tarafından yetkilendirilen NPDES Programı (National Pollutant Discharge Elimination System = Ulusal Kirletici Tahliye Sistemi),
kentsel ve endüstriyel yağmur suyu akışının, tahliye edilmeden önce işlenmesini gerektirmektedir (Miaomiao, 2011). Kentsel
yağmur suyunun tahliyesinden önce işlenmesi için en iyi uygulamalardan biri, BÇS kullanmaktır. Örneğin, bitkilendirilmiş bir
çatı, birleşik kanalizasyon hacmini % 18'ine kadar azaltabilir (Banting ve diğ., 2005). 

5.1.2. Yerel Düzenlemeler
ABD’de BÇS konusundaki yerel düzenlemeler, aynı konudaki federal düzenlemelere dayanarak, doğrudan mali teşvik, dolaylı
mali teşvik ve kalkınma politikalarına entegrasyon dahil olmak üzere belediye düzeyinde çeşitli politikalardan oluşturulmuştur.

Doğrudan mali teşvik BÇS inşa eden mülk sahipleri ve proje geliştiriciler için olup, maliyetten kaynaklanan engellerin önlenmesini
amaçlamaktadır. ABD'de sübvansiyonlar doğrudan toplu ödeme sağlayan BÇS hibe programları ile sağlanmaktadır (Miaomiao,
2011).

Dolaylı finansal teşvikler, yağmur suyunun toplanması ve kentsel yağmur suyu yükünün azaltılmasına yöneliktir. Bu teşvik ile
müstakil binaların kanalizasyon sistemine verdikleri yağmur suyunu hacmini azaltılması hedeflenmiştir. Portland'da uygulanan
Temiz Nehir Teşviki ve İndirimi programı (Clean River Incentive and Discount program), şehrin yağmur suyu yükünün %35
oranında azaltılmasını sağlamıştır. Raporlar, çatının %70'inin BÇS ile kaplanması durumunda, sahibinin toplam kullanılabilir
krediyi alabileceğini göstermektedir (Miaomiao, 2011). 

BÇS’nin kalkınma politikalarına entegrasyonu, yerel yönetimlerin BÇS’yi, yeşil bina kılavuzu, arazi kullanım planı ve yağmursuyu
yönetimi standartları gibi kalkınma düzenlemelerine bir araç olarak entegre etmeleri ile gerçekleşmektedir. Oregon, Portland'da,
yeşil bina kılavuzu, kentteki tüm yeni tesislerin %70 i erişilebilir yeşil çatı kullanmasını zorunlu kılmaktadır (Carter ve Fowler,
2008). Birçok kentte, BÇS inşa eden binaya, yapılaşma yoğunluğu için ilave yapılaşma alanı verilmektedir. Portland'da, çatı
yüzeyinin %30'una BÇS uygulanması durumunda, BÇS alanının her bir feetkaresi için bir feetkare ilave yapılaşma alanına izin
verilir. Çatı yüzeyinin %60'ına BÇS uygulanması durumunda, BÇS alanının her bir feetkare için iki feetkare ilave yapılaşma alanına
izin verilir; %60'ın üzerindeki BÇS uygulamaları için BÇS alanının her bir feetkare için üç feetkare ilave yapılaşma alanına izin
verilir (Miaomiao, 2011).
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6. DEĞERLENDİRME VE SONUÇ
Yeryüzünün ve onun üzerindeki tüm canlıların geleceği, iklim krizine yönelik alınabilecek önlemlere ve bunlar için yeterli çabanın
gösterilip gösterilemeyeceğine bağlıdır. Bu önlemler bağlamında inşaat sektörü, doğal kaynak tüketimini minimize etmeye
yönelik pasif mimari ilkelerin öne çıktığı uygulamalara yönelmektedir. Bu uygulamalardan sayılabilecek olan BÇS, çevresel
olduğu kadar ekonomik ve sosyal alanlarda da yararlar sunmaktadır. 

Müteahhit, iş geliştirici, yatırımcı ve kullanıcı gibi yapı sektörü paydaşlarının BÇS konusunda bilgilendirilmesi ve ekolojik 
farkındalık yaratılması önemlidir. Bu bağlamda, özellikle kamu binalarında BÇS uygulamalarının ön plana çıkarılması ve 
yaygınlaşması kamu bilincinin ve dolayısıyla BÇS için kamuda olan talebin arttırılması yönünde önemli ve değerli olacaktır.

Diğer yandan, BÇS uygulamalarından performans elde edebilmenin önemli bir bileşeni ise, yerel standart geliştirmektir. Tıpkı
FLL gibi, Türkiye koşulları için geçerli TSE standartları geliştirilmesi gereklidir.

LEED yeşil bina sertifika sistemi, ABD’de BÇS’nin yaygınlaşması için önemli bir unsur olmuştur. Maalesif, Türkiye’de LEED gibi
yeşil bina sertifika sistemleri, binaların çevresel etkilerini azaltmaktan ziyade, pazarlama unsuru haline dönüşebilmektedir.

Tablo 2’de ülkelerin BÇS’yi yaygınlaştırma amacıyla kullandıkları politikalar özetlenmiştir. Bu bağlamda, Türkiye’de merkezi ve
yerel yönetim düzeyinde düzenleme eksiklikleri ortaya çıkmaktadır.

Merkezi ve yerel idarelerle birlikte geliştirilecek politikalar ile gerek uygulamada gerekse de işletme ve bakım süreçlerinde 
engellerin minimize edilmesi yönünde etkili çözümler üretilebilir. BÇS uygulamalarının yapılacağı binalarda harçların minimize
edilmesi, gerek işverenlere, gerek uygulamacılara ve işletmecilere gerekse de mal sahiplerine vergi muafiyetlerinin sağlanması
bu sistemlerin yaygınlaşmasında yararlı olabilir.

6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun uygulamasında tapu harç ve ücret muafiyetleri
sözkonusudur. Bu yasa BÇS uygulamalarının teşviki için geliştirilebilir. Hem yasa tarafından tanımlanan teşvik hem de yönetmelik
tarafından belirlenen gerekliliğin bir sonucu olarak, BÇS en azından kentsel dönüşüm alanlarında genişletilebilir ve böylelikle
kentsel uygulanabilirlik düzeyini artırabilir.

Türkiye’de binaların çevresel etkilerini azaltmaya yönelik yasal düzenlemeler yapılmaktadır. BÇS uygulanmasına ilişkin İBB İmar
yönetmeliğinde yeralan 60.000 m2 inşaat alanına sahip yapılarda BÇS yapılması zorunluluğu, bu alanın tanımının açık olmaması
ve çok büyük olması gibi nedenlerden ötürü BÇS’nin yaygınlaşmasında etken olamayabilir. 
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Özet
Günümüzde açık ve yeşil alanlar, kent ekosistemine ve kent sakinlerine sunduğu çok yönlü (ekolojik, ekonomik, sosyokültürel
ve rekreatif vb) hizmet ve katkılar nedeniyle kentleşme sürecinin en önemli bileşenidir. Ülkemizdeki kamusal açık ve yeşil 
alanların, yasal, planlama/tasarımı ve yönetsel süreçlerinde birçok sorunlar yaşanmaktadır. Bununla birlikte Belediyeler 
tarafından yönetilen kamusal yeşil alanlarda, idari organizasyon, finans, uzman, teknik eleman, personel, araç ve gereç, ekipman,
yetki ve sorumluluklar vb. konularda bir çok sorun ve eksiklikler görülmektedir. Açık ve yeşil alanlardan beklenen hizmet ve
katkıların tam anlamıyla gerçekleştirilmesi, sürdürülebilirliğinin sağlanması için doğru, katılımcı, etkin ve bütüncül bir yönetişim
yaklaşımı ile mümkündür. Kamusal açık ve yeşil alanların planlanması, uygulanması ve yönetimi belediyeler tarafından 
sağlanmaktadır. Bu çalışmada ülkemizde bulunan 3 büyükşehir belediyelerindeki (İstanbul, Ankara ve İzmir) kamusal açık ve
yeşil alanların yönetim organizasyon yaklaşımı karşılaştırılarak irdelenmiş yönetim ve yönetişime yönelik öneriler sunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Açık ve yeşil alanlar, büyükşehir belediyeler, yönetim, yönetişim, politikalar

MANAGEMENT/GOVERNANCE ORGANİZATİON OF OPEN AND GREEN AREAS İN METROPOLİTAN MUNİCİPALİTİES

Abstract
In nowadays, open and green areas are the most important component of the urbanization process due to the versatile 
(ecological, economic, sociocultural and recreational, etc.) services and contributions it provides to the city ecosystem and
residents. There are many problems in processes of administrative and legal, planning/design of public open and green spaces
of our country.The public green areas managed by municipalities have many problems and deficiencies in the issues 
administrative organization, finance, specialist, technical staff, personnel, tools and equipment, equipment, powers and 
responsibilities and others. Full realization of the services and contributions expected from open and green areas is possible
with a correct, participatory, effective and holistic governance approach to ensure its sustainability. The planning, 
implementation and management of public open and green spaces are provided by the municipalities.  In this study, public
open and green spaces in 3 metropolitan municipalities (Istanbul, Ankara and Izmir) in our country were examined by 
comparing the management organization type and suggestions for governance were presented.

Keywords: Open and green spaces, metropolitan municipality, manegement, governance, policies
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1. GİRİŞ
Hızlı nüfus artışı, plansız kentleşme, yeşil alanların azaltılması veya yetersiz olması, Yapılaşma yoğunluğunun artması, iklim
değişiklikleri, kentsel mekanların ısınması, kent ekosisteminin bozulması, hava kirliliği, çevre kirliliği, rekreasyonel ihtiyaçların
artması gibi bir çok etmen kentlerin en önemli sorunları olarak kabul görmektedir. Bu sorunların artmasıyla birlikte sorunların
giderilmesi ve kent insanının ihtiyaçlarının karşılanması adına açık ve yeşil alanlar büyük rol üstlenmektedir. Özellikle açık ve
yeşil alanlar, kent ekosistemini düzenleyen, karbonu depolayan, çevresel dengeyi sağlayan, biyoçeşitliliği artıran, kentleri daha
yaşanılabilir ve sürdürülebilir kılan, toplumsal refahı sağlayan, hava, görüntü ve gürültü kirliliğini azaltan, kentliye sosyal, kültürel
ve rekreatif faaliyetleri için ortam oluşturan, kent estetiği ve kimliğini ön plana çıkartan, sağlık yönünden fiziksel, zihinsel ve
duygusal gelişmenin sağlanması, sosyal ve kültürel iletişiminin  ve gelişiminin sağlanması,  ekonomik yönden olumlu katkı 
sağlaması vb çok yönlü hizmet ve katkıları ile kentlerin en önemli bileşenidir. Ancak, yeşil alanlar, bilimsel ve teknik amaçlara
uygun planlanmaması ve yönetilmemesi durumunda beklenen hizmet ve katkıların sağlanmayacağı bilinmelidir. 

Günümüzde artık sadece kentsel yeşil alanlar değil aynı zamanda kentsel, bölgesel ve ülkesel ölçekte yeşil alt yapı sistemlerinin
bütüncül olarak organize edilmesi, yönetiminin sağlanması da önemli hale gelmiştir (Gül vd., 2019).  Ülkemizde kamusal açık
ve yeşil alanların planlaması ve yönetiminden yerel yönetimler yani Belediyeler sorumludur. Büyükşehir Belediyelerinde yeşil
alanların idari organizasyonu bakımından farklı birimler bulunmaktadır. Açık ve yeşil alanların planlanması, tasarımı, uygulama
ve yönetiminin bütüncül olarak organize edilmesi ve kentin bugün ve gelecekteki kent ekosistemine ve kent insanına sağlayacağı
çok yönlü estetik ve işlevsel amaçların gerçekleştiirlebilmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanması için yönetim ve yönetişim 
organizaasyonun sağlanması önemlilik arz etmektedir. Bu bağlamda kentsel kamusal açık ve yeşil alanların yasal ve yönetsel
boyutunun bilimsel ve teknik kurallar ve ilkeler çerçevesinde tanımlanmalı ve eyleme dönüştürülmelidir.  

Bu çalışmada ülkemizde bulunan 3 Büyükşehir Belediyelerindeki (İstanbul, Ankara ve İzmir) kamusal açık ve yeşil alanların
yönetim/yönetişim organizasyon yaklaşımı karşılaştırılmış WEB sayfalarındaki görünürlükleri irdelenmiş, tartışmaya açılmış ve
öneriler getirilmiştir. 

1.1. Açık ve Yeşil Alan Kavramı
Doğanın insan refahını olumlu yönde etkilediğine dair kanıtlar nedeniyle yeşil alan araştırmalarına artan büyük bir ilgi vardır
(Taylor ve Hochuli, 2016). “Yeşil alan” teriminin kökeni, kentsel doğa koruma hareketi ve İngiltere'de başlayan yeşil alan 
planlaması hakkındaki Avrupa düşüncesinden kaynaklandığı ifade edilmektedir (Swanwick, Dunnett ve Woolley, 2003). Açık
alan tanımı içerisinde değerlendirilen yeşil alanlar, kamusal, yarı özel, ve özel açık ve yeşil alanlar olarak sınıflandırılmaktadır.
Ayrıca kentsel ve kırsal alanlar kapsamında oluşturulmuş, dinlenme, rekreasyonel faaliyetleri gerçekleştirme, dünya 
ekosistemine birden çok fayda sağlama vb. özelliklere sahip ortak kullanıma açık alanlardır. Ülkemizdeki yönetmelikler 
incelendiğinde; 23804 sayılı Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 4. Maddesinde Yeşil alanlar: Toplumun yararlanması için ayrılan
oyun bahçesi, çocuk bahçesi, dinlenme, gezin, piknik, eğlence, rekreasyon ve rekreatif alanları toplamını (Metropol ölçekteki
fuar, botanik ve hayvan bahçeleri ile bölgesel parklar bu alanlar kapsamındadır) şeklinde tanımlanmıştır. Aynı yönetmeliğin 
19. uncu maddesinde yeşil alanlar; 

a-Çocuk bahçeleri: Çocukların oyun ve dinlenme ihtiyaçlarını karşılayan, bitki örtüsü ile çocukların oyun için gerekli araç gereçleri,
toplamda 6m2 ’yi geçmeyen büfe ile süs havuzu, pergola ve genel tuvalet dışında başka tesis yapılamayan alanları, 

b-Parklar: Kentte yaşayanların yeşil bitki örtüsü ile dinlenme ihtiyaçları için ayrılan, 19 uncu maddedeki kullanımlara da yer
verilebilen alanları, 

c-Piknik ve eğlence (rekreasyon) alanları: Kent açık ve yeşil alan ihyacı başta olmak üzere, eğlence, dinlenme, piknik ihtiyaçlarının
karşılanabildiği, kent içinde ve çevresinde günübirlik kullanıma yönelik olarak imar planı ile belirlenmiş yerleri, olarak 
tanımlanmıştır. 
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1.2. Açık ve Yeşil Alanların Önemi ve İşlevleri 
Açık ve yeşil alanların bir kentin gelişmesinde önemli ölçüde etkisi vardır. Ayrıca Kentlerin düzenli ve sağlıklı bir çevreye 
kavuşabilmesi, açık ve yeşil alanların kent içindeki binalar arasında orantılı dağılımı, büyüklükleri ile işlevsel ve estetik niteliklerine
bağlıdır (Eminağaoğlu ve Yavuz, 2010). Açık ve yeşil alanların ekolojik, estetik, çevresel, psikolojik, fiziksel, biyolojik açıdan birçok
işlevsel özellikleri bulunmaktadır. Bunlardan başlıcaları; hava kalitesini iyileştirme, iklim düzenleme, toprak kalitesini 
iyileştirme-biyolojik parçalama, tozlaşma – polenizasyon, sel ve taşkın öneme, rekreasyonel fayda sağlama, ekosistem 
servislerinin geliştirilmesidir. 

• Ekonomik işlevler: Enerji tasarrufu sağlama, Turizm ve iş imkanı sağlama, Hedonik (mülk) değeri, Üretim işlevi vb.

• Yeşil alanların ekolojik işlevleri: Oksijen üretimi, karbon tutma ve depolama, kirli havanın filtre edilmesi, temiz hava temini,
serinlik ve sıcaklık etkisi, nispi hava nemi üzerine etkisi, ekolojik restorasyon, biyolojik çeşitliliği koruma, erozyonu önleme, su
dengesini sağlama, gürültünün azaltılması vb.

• Yeşil alanların sosyal işlevleri: Eğitim ve kültürel faaliyetlere imkân sağlama, suç oranını azaltma, rekreasyonel faaliyetlere
imkân sağlama, toplumsal gelişmeye katkıda bulunma, birey ve toplum sağlığını koruma vb.

• Yeşil alanların fiziksel işlevleri: Dolaşım-erişim işlevi, alan koruma işlevi, ölçek işlevi, estetik işlevleri, değişik kentsel kullanımlar
arasında tampon görevi, tarihi koruma, mimari etkileri vb (Önder ve Polat, 2012). 

1.3. Kamusal Alanlar ve Yeşil Alanların Yönetim ve Yönetişimi
Kamusal alanlar kentsel yaşam için gereken çeşitli işlevlerin var olduğu ve ortak menfaatlere hizmet eden alanlardır. Kamusal
alanlar işlevlerine, morfolojik yapılarına ve içinde barındırdıkları çeşitliliğe göre değişiklik gösterirler. Bu alanlar; politik eylem,
ticaret işlevi, gezinti/ boş vakitleri değerlendirme vb. eylemleri içinde barındıran kentin temel alanlarıdır (Gökgür, 2017). Kamusal
alanların “kamusallık” işlevini sürdürebilmesi için “kamu”yu oluşturan tüm vatandaşların erişimine ve kullanımına açık olması
ve aynı zamanda teşvik edici olması gerekir. Sosyal ve beşeri bilimlerin de ortak paydasını oluşturan “kamusal alanı”n toplumu
oluşturan bireylerin gönenci, mutluluğu ve huzuru adına düzenlenmesi ancak disiplinlerarası katılımcı bir işbirliği ile 
sağlanabilmektedir. Kamusal alanlar, toplumun her kesiminin eşit ölçüde kullanım hakkının olduğu ve bu bağlamda
planlanması/tasarlanması ve yönetilmesi gereken alanlardır. Günümüzde, yerel yönetimler kamusal alanların yönetiminden
sorumludurlar. Ülkemizdeki yerel yönetimler özellikle Belediyeler, mevcut siyasi partilerin geleneksel yapısı ve yaklaşımları,
mevcut seçim ve kent nazım imar mevzuatı, yönetici ve personel kapasitesi ve profili, kent insanı yaklaşımları vb etmenler
sonucu kamusal alanların planlanmasında ve yönetilmesinde etkili olmaktadır. Ancak Belediyelerde genel olarak yaşanan yasal,
sosyal, kültürel, ekonomik, politik, yönetsel ve teknolojik boyuttaki yaşanan eksiklikler ve yanlışlıklar nedeniyle sorunlar her
geçen gün giderek artmaktadır. 

Genelde yönetim kavramı “management” karşılığı olarak kullanılmakta, basit olarak “başkaları vasıtasıyla iş görmek” olarak
tanımlanmaktadır. Yönetişim ise basit anlamda “başkalarıyla birlikte iş görmek” anlamı taşımaktadır. Bu haliyle etkileşimli bir
sonuç ortaya çıkmaktadır. Yönetme görevi olanlarla yönetilenler hedefi birlikte belirleyip, bu hedefe tek vücut olarak yönelmek-
tedirler. Sonuçta ortaya çıkan başarı ekibin elde ettiği bir sonuç olup, tek yönlü gerçekleşen yönetimden daha gerçekçi bir yapı
kazanmaktadır.Yönetişim, köken olarak İngilizce olmayan, tamamen Türkçe iki kelimeden türetilmiştir. Bu kelimelerden biri
“yönetim” diğeri ise “iletişim”dir. Yönetim kelimesinden “yönet”, iletişim kelimesinden ise “işim” eklerinin birleşmesiyle bu
güzel Türkçe kelime “yönetişim” ortaya çıkmıştır. Kökleri itibariyle incelendiğinde yönetişim, ilgi çekici, içerik olarak insanı 
heyecanlandıran bir anlam taşımaktadır. İngilizce’de hem “management” (yönetim) hem de “communication” (iletişim) den
türetilmiştir. Türk Dil Kurumu “yönetişim” kavramını; resmi ve özel kuruluşlarda idari, ekonomik, politik otoritenin ortak 
kullanımını olarak tanımlamaktadır. Yönetişim: Saydamlık, hesap verebilirlilik, katılım, çalışma uyumu, yerindenlik ve etkinlik
gibi kriterlere dayanan, çok aktörlü ve toplumsal ortaklıklara dayalı yönetim anlayışını içermektedir. Genel anlamda yönetişim,
“örgütsel amaçların mükemmel olarak gerçekleştirilmesi için güçlendirilmiş kişilerin, ortak çıkarları kişisel çıkarlarının önüne
alarak davrandığı, iletişim ve etkin bilgi paylaşımı, karşılıklı güven ve şeffaflığı benimsemiş, müşterek karar verebilen, duygusal
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zekâsı yüksek, empatik, proaktif ve sinerjik davranarak gerçekleştirilen örgütsel etkinlikler” şeklinde tanımlanmaktadır (Fidan,
2011).

Yönetişim sürecini oluşturan fonksiyonlar; iletişim ve etkin bilgi paylaşımı, empati, duygusal zekâ, beyin fırtınasına dayalı
müşterek karar verme, proaktif düşünce, sinerji, güçlendirme, şeffaflık ve çok yönlü güven olarak bilinmektedir. Yönetişim
süreci, ben bilirim, ben isterim siz yaparsınız, ben ne emredersem onu yaparsınız şeklindeki tek yönlü ve tepeden aşağı, 
hiyerarşik, merkezi olarak akan yönetim düşüncesinden farklıdır. Yönetişim, yöneticiler ile iç ve dış paydaşlar arasındaki iletişime
dayalı süreci ortaya koyar. Bu anlamda gerçekleşen yönetişim, diyalog ve uzlaşmaya dayanmaktadır. Günümüz insanı üyesi
olduğu örgütte bir faktör değil aktör olmak istemektedir. Aktör olmak yönetilmeyi değil yönetimde olmayı beraberinde 
getirmektedir (Fidan, 2011). Yönetişimin temel amacı: Toplumun her kesimini yönetimle bütünleştirmek; politikaların 
belirlenmesinden uygulanmasına kadar süreçte önemli bir aktör olarak katılımının sağlanmasıdır.

Ülkemizde Yerel yönetimlerin; kendi kendini yöneten, katılımcılığı benimseyen, temel kentsel sorunların olabildiğince toplumun
tüm paydaşlarının katılımı ve mutabakatı ile çözüleceğine inanan, şeffaf, hesap vermeye ve demokratik denetime açık, gücünü
halktan alan yönetimler olmaları gerekmektedir. Sosyal ve kültürel değerlerin üretildiği, bilimin geliştirildiği, tüm yaşamsal
faaliyetlerin paylaşıldığı demokratik örgütlenmelerin en temel biçimlerine sahne olan kentlerin ve yerel yönetimlerin üzerindeki
her türlü merkezi vesayetin kaldırılarak daha özerk yapılar haline getirilmesi gerekmektedir. Ülkemizde en önemli kamusal alan
olan kentsel açık ve yeşil alanların yönetiminden Belediyeler sorumludur. Mevcut mevzuatta kamusal yeşil alanlar, 5216 nolu
Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve 5393 nolu Belediye Kanununda tanımlanmıştır. Örneğin; 

25531 sayılı-5216 nolu Büyükşehir Belediyesi Kanunu (23.07.2004)nda; 

• Madde 7: Büyükşehir belediyesinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır: 

g) Büyükşehir belediyesinin yetki alanındaki meydan, bulvar, cadde ve ana yolları yapmak, yaptırmak, bakım ve onarımını 
sağlamak, kentsel tasarım projelerine uygun olarak bu yerlere cephesi bulunan yapılara ilişkin yükümlülükler koymak; ilân ve
reklam asılacak yerleri ve bunların şekil ve ebadını belirlemek; meydan, bulvar, cadde, yol ve sokak ad ve numaraları ile bunlar
üzerindeki binalara numara verilmesi işlerini gerçekleştirmek.

i) Sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak çevrenin, tarım alanlarının ve su havzalarının korunmasını sağlamak; ağaç-
landırma yapmak; gayrisıhhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli 
yerlerinde toplamak; inşaat malzemeleri, hurda depolama alanları ve satış yerlerini, hafriyat toprağı, moloz, kum ve çakıl 
depolama alanlarını, odun ve kömür satış ve depolama sahalarını belirlemek, bunların taşınmasında çevre kirliliğine meydan
vermeyecek 
tedbirler almak; büyükşehir katı atık yönetim plânını yapmak, yaptırmak; katı atıkların kaynakta toplanması ve aktarma 
istasyonuna kadar taşınması hariç katı atıkların ve hafriyatın yeniden değerlendirilmesi, depolanması ve bertaraf edilmesine
ilişkin hizmetleri yerine getirmek, bu amaçla tesisler kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek; sanayi ve tıbbî atıklara
ilişkin hizmetleri yürütmek, bunun için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek; deniz araçlarının atıklarını
toplamak, toplatmak, arıtmak ve bununla ilgili gerekli düzenlemeleri yapmak. 

m) Büyükşehirin bütünlüğüne hizmet eden sosyal donatılar, bölge parkları, hayvanat bahçeleri, hayvan barınakları, kütüphane,
müze, spor, dinlence, eğlence ve benzeri yerleri yapmak, yaptırmak, işletmek veya işlettirmek; gerektiğinde amatör spor 
kulüplerine nakdî yardım yapmak, malzeme vermek ve gerekli desteği sağlamak, amatör takımlar arasında spor müsabakaları
düzenlemek, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara, teknik yönetici, antrenör
ve öğrencilere belediye meclis kararıyla ödül vermek

s) Mezarlık alanlarını tespit etmek, mezarlıklar tesis etmek, işletmek, işlettirmek, defin ile ilgili hizmetleri yürütmek
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• Madde 23- Büyükşehir belediyesinin gelirleri: 

d) Büyükşehir belediyesine bırakılan sosyal ve kültürel tesisler, spor, eğlence ve dinlenme yerleri ile yeşil sahalar içinde tahsil
edilecek her türlü belediye vergi, resim ve harçları.

12/12/1984 tarihli Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında 3030 Sayılı Kanunun Uygulanması İle İlgili Yönetmelik 

İmar Uygulamalarında Bedelsiz Gayrimenkul Devri

*Madde 12 - İmar ve yol istikamet planlarında belediyelerin yol, meydan, otopark, park, yeşil saha, çocuk bahçesi, Pazar yeri,
gibi umumi hizmet ve tesislerine ayrılan alanlarda ve imar uygulaması sırasında yapılmak kaydıyla kamu kurum ve kuruluşlarına
ait gayrimenkuller görev alanları itibariyle büyük şehir ve ilçe belediyelerine Maliye ve Gümrük Bakanlığı kararı ile bedelsiz
olarak terkedilebilir ve tapu kaydı terkin edilir.

Yeşil Sahalar, Sosyo - Kültürel Hizmetler

*Madde 25 - Büyük şehir dahilinde yeşil sahalar, parklar ve bahçeler yapmak, sosyal ve kültürel hizmetleri yerine getirmek,
spor, dinlenme, eğlence yerleri ve benzeri tesisleri yapmak, yaptırmak, işletmek veya işlettirmek; büyük şehir belediyeleri ile
ilçe belediyelerinin ayrı ayrı veya birlikte yürütecekleri ortak nitelikli görevlerdir. Bu alan ve tesislerden;

a) Büyük şehirin tümüne hitap eden, 30 dekardan büyük olan ve büyük şehirde sayısı üçten fazla olmayanların idare ve işletmesi
büyük şehir belediyelerine aittir. Büyük şehir belediye meclisi 30 dekar limitini bin misline kadar arttırabilir; bu limiti aşmayan
ve sayısı üçten fazla olan alan ve tesislerin idare ve işletmesi ilçe belediyelerine devredilir.

c) İdare ve işletmeleri ilçe belediyesine bırakılan park ve bahçelerin ihtiyaçlarını karşılayan ve karşılayacak olan sera, fidanlık ve
benzeri tesisler büyük şehir belediyelerince yapılır ve işletilir.

Ana Hizmet Birimleri

*Madde 43 - Büyük Şehir Belediyesi hizmetlerini yürütmek üzere ve hizmet gereklerine göre ana hizmet birimleri ve yardımcı
birimler kurulur.

Bu birimler genel esaslar uyarınca büyük şehir belediye meclisinin kararı ile İçişleri Bakanlığının onayı ile kurulur. Birimlerin
sayısında ve yapısında yapılması gerekecek değişiklikler de aynı usulle olur.

Birimler, Büyük Şehir Belediye Başkanının emrinde ve Genel Sekreterin yönetiminde daire başkanlığı, müdürlük, şeflik ve
memurluklardan teşekkül eder. Bu teşekkül şekli bağlı olmadan hizmetin önemine ve genişliğine göre daire başkanlığı veya
müdürlük şeklinde olur. Büyük Şehir Belediye Başkanı gerekli gördüğü birimleri doğrudan kendisine bağlamaya ve bağlılıklarını
değiştirmeye yetkilidir.

25874 sayılı 5393 nolu Belediye Kanunu (13/07/2005) 

*Madde 14-Belediyenin görev ve sorumlulukları: 

a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı
atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar;
konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor orta ve yükseköğrenim öğrenci yurtları; sosyal hizmet ve yardım,
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nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır.

*Madde 24- Belediye meclisi, üyeleri arasından en az üç en fazla beş kişiden oluşan ihtisas komisyonları kurabilir. Komisyonların
bir yılı geçmemek üzere ne kadar süre için kurulacağı aynı meclis kararında belirtilir.

*Madde 48- Belediye teşkilâtı, norm kadroya uygun olarak yazı işleri, malî hizmetler, fen işleri ve zabıta birimlerinden oluşur.
Beldenin nüfusu, fizikî ve coğrafî yapısı, ekonomik, sosyal ve kültürel özellikleri ile gelişme potansiyeli dikkate alınarak, norm
kadro ilke ve standartlarına uygun olarak gerektiğinde sağlık, itfaiye, imar, insan kaynakları, hukuk işleri ve ihtiyaca göre diğer
birimler oluşturulabilir. Bu birimlerin kurulması, kaldırılması veya birleştirilmesi belediye meclisinin kararıyla olur.

*Madde 49- Norm kadro ilke ve standartları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı tarafından müştereken
belirlenir. Belediyenin ve bağlı kuruluşlarının norm kadroları, bu ilke ve standartlar çerçevesinde belediye meclisi kararıyla 
belirlenir. Belediye ve bağlı kuruluşlarında, norm kadroya uygun olarak çevre, sağlık, veterinerlik, teknik, hukuk, ekonomi, bilişim
ve iletişim, plânlama, araştırma ve geliştirme, eğitim ve danışmanlık alanlarında avukat, mimar, mühendis, şehir ve bölge
plâncısı, çözümleyici ve programcı, tabip, uzman tabip, ebe, hemşire, veteriner, kimyager, teknisyen ve tekniker gibi uzman ve
teknik personel yıllık sözleşme ile çalıştırılabilir.

Açık ve yeşil alanların etkin ve sistemli yönetişimi yeşil alan sürdürülebilirliğinin sağlanması, kolektif bir vizyon oluşturulması,
kamusal ve politik farkındalığının artırılması, halkın ve tümpaydaşların katılımının ve işbirliğinin sağlanması, uzun vadeli 
finansman ve yönetim fırsatları oluşturması, sorunların etkin çözümü  vb imkanlar oluşturabilecektir. 

2. MATERYAL VE YÖNTEM
Bu çalışmanın materyalini İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İsBŞB), Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABŞB) ve İzmir Büyükşehir
Belediyeleri (İzBŞB) bünyesinde açık ve yeşil alanların mevcut yönetim organizasyonları mevcut yasal düzenlemelerle
karşılaştıırlmış, irdelenmiş ve yorumlanmıştır. Böylece açık ve yeşil alanların yönetiminin nasıl gerçekleştiği irdelenmiş ve nasıl
sağlanabileceği adına bazı öngörüler geliştirilmiştir.

3. BULGULAR

3.1. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İsBŞB)’nin Açık ve Yeşil Alanlar İle İlgili Mevcut Durum
İsBŞB’de Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire başkanlığı 4 ana Müdürlüğe ayrılmaktadır ve her Müdürlüğün kendi içinde açık ve
yeşil alanlara ile ilgili ayrı ayrı görevi bulunmaktadır. Bunlar; Anadolu Yakası Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Avrupa Yakası Park
ve Bahçeler Müdürlüğü, Yeşil Alan ve Tesisler Yapım Müdürlüğü ve Enerji Yönetimi Ve Aydınlatma Şube Müdürlüğü’dür 
(URL -1)

Yeşil Alan ve Tesisler Yapım Müdürlüğünün Görevleri: 
• Büyükşehir Belediyesi sorumluluk ve yetki alanında bulunan park, bahçe, çocuk, bahçesi, park sahaları, yaya bölgeleri ve yeşil
alan olarak tesis edilecek yerleri tespit etmek ve kamulaştırma tekliflerini yapmak. İstanbul genelindeki yeşil alan planlamalarıyla
ilgili çalışmaları yürütmek; bu amaçla her türlü etüt, plan ve projeleri hazırlamak, hazırlanmış planlar ile yürürlükte bulunan
plan değişiklikleriyle ilgili görüşleri bildirmek, planlanmış alanlarda her türlü yeşil alanlar ile tesisleri yapmak.

• Daire Başkanlığının uygun görmesi halinde bağlı diğer müdürlüklerin sorumluluğunda bulunan park ve yeşil alanların bakım
ve onarımlarına ait keşif ve ihale dosyalarını hazırlamak bu ihalelere ait her tür iş ve işlemleri yürütmek ve sonuçlandırmak.

• Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri, diğer kamu kurum ve kuruluşlar ve vatandaşlardan gelen nazım imar planı ve uygulama
imar planı değişiklik taleplerini yeşil alanlar yönünden değerlendirmek.
• Her takvim yılına ait müdürlük yatırım programını ve bütçesini hazırlamak.
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• Üst makamlarca onaylanmış çalışma programına göre bütçenin program gereklerine uygun biçimde harcanmasını sağlamak.

• Yürürlükteki mevzuat dahilinde müdürlüğün yıllık faaliyet raporunu, performans raporunu ve 5 yıllık stratejik planı hazırlayarak
Daire Başkanlığı’na göndermek(URL-1). 

Anadolu Yakası Park ve Bahçeler Müdürlüğünün görevleri:
• Anadolu yakasında, Büyükşehir Belediyesinin mülkiyetinde ve sorumluluğunda bulunan yeşil alanların (parklar, bahçeler, 
korular, kent ormanları, mesire yerleri, ağaçlandırma alanları, meydanlar, refüjler, kavşaklar, dolgu ile elde edilmiş alanlar ve
bu alanlar üzerinde bulunan çocuk parkları, spor alanları, süs havuzlan, göletler vb. tesisler) bakımı, onarımı, korunması ve
işletilmesini yapmak.

• Planlanan bu talepleri yıllık yatırım programı haline getirmek, yatırım programına göre projelendirmek, keşiflerini ve maliyet
hesaplarını yaparak, Müdürlük bütçesini oluşturmak.

• Projelerin uygulanmasına yönelik her türlü materyali (bitkisel materyal, kent mobilyası, çocuk oyun grubu vb.) temin etmek
(URL-1).

Avrupa Yakası Park ve Bahçeler Müdürlüğünün görevleri:

• Avrupa yakasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluğunda ve/veya mülkiyetinde bulunan park ve bahçeler, yeşil
alanlar, korular, kent ormanları, çocuk parkları, sahillerdeki düzenlenmiş alanlar ile spor ve oyun alanları ile bu alanlar içerisinde
yer alan tesislerin bakımı, onarımı, korunması ve revizyonunu yapmak.

• Park ve bahçeler, yeşil alanlar, koru alanları ile kent içerisindeki ana arterler ve kavşaklarda bulunan süs havuzlarının, göletlerin
bakımı, onarımı ve işletilmesi çalışmalarını yapmak.

• Park ve yeşil alanlarda kullanılacak çocuk oyun gruplarını, fitness aletlerini, spor sahalarında kullanılacak diğer malzeme ve
ekipmanları temin etmek,

• Her takvim yılına ait Müdürlük yatırım programını ve bütçesini hazırlayarak karara bağlanmak üzere İstanbul Büyükşehir
Belediye Meclisine göndermek,

• Başkanlıkça onaylanmış çalışma programına göre bütçenin program gereklerine uygun biçimde harcamasını yapmak.

• Yürürlükteki mevzuat dahilinde Müdürlüğün yıllık faaliyet raporunu, performans raporunu ve 5 yıllık stratejik planını 
hazırlayarak ilgili Daire Başkanlığı’na göndermektir (URL-1).

23.07.2004 tarih ve 24431 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 26.maddesine
göre, Büyükşehir Belediyesi kendisine verilen görev ve hizmet alanlarında, ilgili mevzuatta belirtilen usullere göre sermaye
şirketleri kurabilmektedir. Ayrı bir tüzel kişiliğe ve bütçe sahip, yarı ticari nitelikte, ancak yerel yönetime bağlı ve yerel yönetimin
genel denetimi altında çalışan özel amaçlı bu kuruluşlar aracılığıyla birçok hizmet yürütülmektedir. Bu amaçla İstanbul kentinin
Çevre Hizmetleri başlığı altında yeşil alanları ilgili olarak İstanbul Ağaç Peyzaj AŞ kurulmuştur. Bu kuruluş; Eğitim Hizmetleri ve
Hayvanat Bahçesi İşletmeciliği Sanayi ve Ticaret A.Ş, 04 Ağustos 1997 tarihinde Kaynak Geliştirme ve İştirakler Daire
Başkanlığı´na bağlı olarak; İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve bazı iştiraklerin katılımıyla kurulmuştur. Kuruluş amacı; park, bahçe,
çevre düzenlemesi, havza ağaçlandırması ve bunlara yönelik olarak bitki yetiştirmek, üreticilerden alıp iyileştirmek (uygun
toprak yapısında kaba almak, budamak, form vermek vb) toprak karışım malzemesi üretmek, bütün bu işler için projeler 
hazırlamak ve uygulamaktır.
İstanbul Ağaç Peyzaj AŞ yönetiminde Alibeyköy Fidanlığı, Pendik Fidanlığı ve Bitkisel Harç (Toprak) Üretim Tesisi yer almaktadır.
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İstanbul Kalkınma Ajansı İşletmelere Yönelik Mali Destek Programı Kapsamında 2010 yılında kurulan Ar-Ge biriminde “Toprak
Analiz Laboratuvarı”, “Bitki Koruma Laboratuvar”, “Süs Bitkileri Araştırma Merkezi” ve “Proje Geliştirme bölümü” yer almaktadır
(URL-1).

İsBŞB Meclis İhtisas komisyonların içinde Yeşil Alan Komisyonu bulunmamakta olup Çevre ve Enerji Komisyonu içinde yer aldığı
düşünülmektedir. İsBŞB 2020 2024 Strateji Planı içinde yeşil alan yönetimine yönelik hedefler, göstergeler ve eylemler yetersiz
olduğu görülmektedir (URL 2).

3.2. Ankara BŞB’nin Açık Ve Yeşil Alanlar İle İlgili Mevcut Durum
Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığına bağlı toplam 5 Şube Müdürlüğü bulunmaktadır. Bunlar: “Yeşil Alanlar Şube 
Müdürlüğü”, “Bitkisel Üretim ve Uygulama Şube Müdürlüğü”, “Atık Yönetiimi ŞM”, “Proje ve Yapım İşleri ŞM” ve  “Araştırma ve
İhale ve İdari İşler ŞM” dür (URL-3).

Yeşil Alanlar Şube Müdürlüğü’nün görevleri; (URL-3).
• Büyükşehir Belediyesi sorumluluk ve yetki alanında bulunan rekreasyon alanı, piknik alanı, park, bahçe, çocuk oyun alanları,
süs havuzları, şelale ve gölet, spor sahaları ve spor alanları, mezarlık alanları, yaya bölgeleri, meydanlar ve yeşil alan vb. olarak
tesis edilecek yerleri tespit eder ve buraların kamulaştırma tekliflerini yapmak.

• Mühendislik ve Mimarlık ilkeleri doğrultusunda tasarımı yapılmış olan ve onaylanarak programlara alınan rekreasyon alanı,
piknik alanı, park, bahçe, çocuk oyun alanları, süs havuzları, şelale ve gölet, spor sahaları ve spor alanları, mezarlık alanları,
yaya bölgeleri, meydanlar, yeşil alanlar vb. alanların uygulamasını yapmak yada yaptırmak.

• Rekreasyon alanı, piknik alanı, park, bahçe, çocuk oyun alanları, süs havuzları, şelale ve gölet, spor sahaları ve spor alanları,
mezarlık alanları, yaya bölgeleri, meydanlar ve yeşil alan vb.  alanlara ait hazırlanmış ve onaylanmış her türlü alt yapı ve üst
yapı projelerinin uygulanmasında, gerekli araç, gereç, makine ve yapım malzemelerinin temininde yapılacak işin büyüklüğüne
göre Belediyenin ilgili diğer birimleri ile koordineli olarak çalışmak.

• Rekreasyon alanı, piknik alanı, park, bahçe, çocuk oyun alanları, süs havuzları, şelale ve gölet, spor sahaları ve spor alanları,
mezarlık alanları, yaya bölgeleri, meydanlar ve yeşil alan vb.  alanlara ait hazırlanmış ve onaylanmış her türlü alt yapı ve üst
yapı projelerinin uygulanmasında, gerekli araç, gereç, makine ve yapım malzemelerinin temininde yapılacak işin büyüklüğüne
göre Belediyenin ilgili diğer birimleri ile koordineli olarak çalışmak.

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Yeşil Alanlar Şube Müdürlüğüne bağlı a-Park Şefliği ve b-Proje Yönetimi ve Uygulama
Şefliği bulunmaktadır (URL-3).

a- Park Şefiinin görevleri:
a) Büyükşehir Belediyesi’ne ait park ve yeşil alanların, yıllık yapılan bakım ihalesi kapsamına alınmayanları ile iki ihale arasında
oluşabilen zaman aralığında mevcut parkların sulama, temizlik, koruma işlerini yürüterek kontrolünü yapar.

b) Uhdesinde bulunan parklarda tahrip olmuş çim alanların yeniden ekilmesini sağlamak, kurumuş ağaçların budamasını 
yaptırmak, çiçek parterlerinde yazlık- kışlık çiçeklerin dikimini gerçekleştirmek, mevcut çocuk oyun elemanları, bank, çöp kutusu,
aydınlatma elemanları ile ilgili gerekli tespitleri yaparak ilgili birimlerle işbirliği halinde eksikleri gidermek, onarım ve boya işlerini
yaptırmak.
c) Vatandaşların parklar hakkındaki her türlü şikayet, dilek ve önerilerini değerlendirerek gereğini yapar.

ç) Parklarda düzenlenecek etkinliklerle ilgili başvuruları değerlendirerek gerekli izni düzenlemek.

d) Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundaki park,  bahçe, cadde ve çeşitli alanlarda bulunan ağaçların yazlık ve kışlık ilaçlaması
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ile birlikte yeşil alanlarda bulunan yabani ot mücadelesi yapılmasını sağlamak.

e) Amiri tarafından verilen iş ve işlemleri yerine getirmek.

b- Proje Yönetimi ve Uygulama Şefliğinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları şunlardır: (URL-3).

a)İhalesi yapılarak sözleşmesi imzalanan yapım ve hizmet işlerinin ilgili kanun, yönetmelik ve mevzuatlar doğrultusunda yapı
denetim ve kontrol hizmetlerini yürütmek.

b) Yapı Denetim ve Kontrollük hizmetleri yürütülen işlerle ilgili resmi kurum ve kuruluşlar ile Belediyenin Müdürlükleri arasında
iletişim ve koordinasyonu sağlamak üzere resmi yazışmalar yapmak.

c) Uygulamada eksiklik ve aksaklıkları giderici tedbirler almak.

ç) Diğer Şube Müdürlüklerinin gereksinimi olan her türlü malzeme ve makinenin satın alımı, gerektiğinde teknik şartnamelerini
diğer ilgili birimlerle koordinasyon sağlayarak hazırlamak.

d) Gelen ve giden evrakları takip etmek, evrakların dosyalanmasını sağlamak ve gizliliğini korumak.

e) Uygulamalarda kullanılacak araç, gereç,malzeme listelerinin hazırlanıp temin edilmesini sağlamak.

f) Büyükşehir Belediyesine ve gerektiğinde diğer Kamu Kuruluşlarına ait binaların bahçe düzenlemesinin yapılmasını sağlamak.

g) Müdürlük Makamının verdiği diğer görevleri yerine getirmek.

ğ) Stratejik plan doğrultusunda yatırım programı yapmak.

h) Yapım onarım işlerini yürütecek olan Kontrol teşkilatını belirleyerek onaya sunmak, onaydan sonra kontrol teşkilatının 
alandaki çalışmasını projeye uygun şekilde gerçekleştirilmesini,  rojeleri on  ve kesin hesap dosyalarının düzenlemesini 
sağlamak.

ı) Şefliğinde oluşturulan  rojeler inceleme bürosunda ara  rojeleri on  incelenmesini sağlamak üst makama onaya sunmak.

i) Birim fiyat cetvellerinde olmayan işlerin yardımcı analizlerini hazırlamak.

j) Tasarım ve çizimi tamamlanmış onaydan çıkmış projelerin, yapımı idarece yürütülecek olanların arazi aplikasyonunun 
gerçekleştirilmesi, uygulama çalışmalarının takip edilmesi gerektiğinde ilgili birimlerle koordinasyonu sağlayarak işleri
tamamlamak.

k) Uygulamalarda kullanılacak araç, gereç, malzeme listelerinin hazırlanıp temini ile bunların uygun zamanda, uygun işlerde
verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak.

l) Amiri tarafından verilen iş ve işlemleri yerine getirmek.

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı’na bağlı Bitkisel Üretim ve Uygulama Şube Müdürlüğünde a-Fidanlık Şefliği b-Çiçekcilik
Tohumculuk ve Uygulama Şefliği c-Uygulama ve Bakım Şefliği, d-Ağaç Bakım Şefliği e-Araç ve İş Makineleri Şefliği olmak üzere
5 şeflik yer almaktadır (URL-3).
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a) Şube Müdürlüğü idaresindeki şefliklerin çalışmalarını yönlendirmek, programlamak, sevk ve idare etmek.

b) Bahçe tanziminde ve uygulamalarda kullanılmak üzere, Ankara koşullarına uygun bitki, tür ve çeşitlerini teknik araştırmalar
ile belirleyerek üretimini yapmak.

c) Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde kalan İlçe Belediyeleri ve onlara bağlı mahallelerdeki tüm kamu kurum ve 
kuruluşlarına, okul, hastane, cami ve lojmanlara ihtiyaç duyulan ya da talep edilen bitki, çiçek, park ve kent mobilyaları ile çocuk
oyun grupları, kondisyon aletleri ve aydınlatma elemanlarının temini, çevre düzenlemeleri yapılarak ağaçlandırma, 
çiçeklendirme yapılması, spor sahaları ve oyun alanlarının oluşturulması.

ç) Her yıl bahçıvanlık katılım kursu programı düzenlemek, kursun yürütülmesi için gerekli her türlü tedbirleri almak ve diğer
birimlerle koordineyi sağlamak.

d) Büyükşehir Belediyesi sorumluluk v e yetki alanında bulunan rekreasyon alanı, piknik alanı, park, bahçe, çocuk oyun alanları,
süs havuzları, şelale ve gölet, spor sahaları ve spor alanları, mezarlık alanları, yaya bölgeleri, meydanlar, yeşil alan vb. olarak
tesis edilmiş yerlerde ilgili birimlerden gelecek talep doğrultusunda bitkisel ve yapısal uygulama yapmak.

e) Peyzaj tasarımı, fidan yetiştiriciliği, çiçekçilik ve tohumculuk hakkında kitap, dergi ve broşür tarzı yayınlar hazırlayıp halkın 
istifadesine sunmak.

f) Belediyenin kutlama, tören vb. faaliyetlerinde tören alanlarının düzenlenmesine yardımcı olmak ve bunun için diğer birimlerle
koordineli çalışarak destek sağlamak.
g) İş güvenliği ile ilgili mevzuatın gerektirdiği tedbirlerin alınmasını sağlamak.

ğ) Şube Müdürlüğüne bağlı personellerin konularında çeşitli eğitimlere katılmalarını sağlamak.

h) Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde kalan ilçe belediyeleri ve onlara bağlı mahallelerdeki tüm kamu kurum ve 
kuruluşlarına okul, hastane, cami ve lojmanlara gelen yazılı talepler doğrultusunda ağaç budama- bakım ve nakilleri ile bitki
hastalık ve zararlılarıyla mücadele etmek.

I) Daire Başkanlığımız bünyesindeki her türlü araç ve iş makinesi ile kullanılan yardımcı ekipman (ilaçlama araç- pompa-
kompresör-jeneratör- traktör-pulluk- çim biçme makineleri dahil) işletme ve arıza bakımı ile sevk ve idaresini sağlamak.

i) Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına bağlı araç ve iş makinalarının iş programına uygun olarak çalıştırılmasını, araçları
kullanacak personelin yönetimini ve araçların bakım onarımını temin etmek.

j) Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde kalan park ve yeşil alanlar, spor alanları ve çocuk oyun alanlarında ilçe belediyeleri ve
onlara bağlı mahallelerdeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarında okul, hastane, cami ve lojmanlara kullanılmak üzere bank, çöp
kovası, aydınlatma elemanları, oturma elemanları, kamelya, çocuk oyun elemanları, spor ve kondisyon aletleri, saksı, dekoratif
park objeleri ve süsleyici materyaller (saksı, süs havuzu, vb.), barbekü, havuz ve gölet fıskiye sistemleri, ağaç-ağaçcık, çalı, çiçek
ve benzeri ihtiyaçları tespit ederek alınması için ilgili birime iletmek.

k) Daire Başkanının verdiği diğer iş ve işlemleri yapmak.

ABŞB 2020 2024 Strateji Planı içinde yeşil alan yönetimine yönelik hedefler, göstergeler ve eylemler yetersizdir (URL 4).

Ankara BŞB Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı tarafından Çevre ve Peyzaj Akademisi adlı platform web sayfasında 
oluşturulmuş olup uzman ekip tarafından hazırlanan bahçe tasarımı, bitki bakımı, bitki yetiştirme, bitkiler hakkında vb görsel
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eğitim ve notlar içermektedir. 

3.3. İzmir BŞB’nin Açık ve Yeşil Alanlar İle İlgili Mevcut Durum 
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığında detaylı bir organizasyon yapısına sahiptir. Açık ve yeşil alanlar “Park ve Bahçeler Daire
Başkanlığı” kapsamında çalışmalar yürütülmektedir. İBBB Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (1070  nolu karar
09.12.2019)’e  göre

Madde 4- (2) Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı: Kuzey Alanlar Bakım Şube Müdürlüğü, Güney Alanlar Bakım Şube Müdürlüğü,
Ağaçlandırma Şube Müdürlüğü, Yeşil Alanlar Yapım Şube Müdürlüğü, Yeşil Alanlar Planlama Proje Şube Müdürlüğü ve İzmir
Doğal Yaşam Parkı Şube Müdürlüğü, olmak üzere 6 Müdürlükten oluşmaktadır. Şeflikler Müdürlüklere, Müdürlükler Daire
Başkanlığına, Daire Başkanlığı ise sorumlu olduğu Genele Sekreterliğe bağlıdır.

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı:

a) Kuzey Alanlar Bakım Şube Müdürlüğü; 1) Kuzey Alanlar Bakım Şefliği, 2) Kuzey Alanlar Teknik İşler Şefliği, 3) Kuzey Alanlar
İdari İşler Şefliği, 4) Kuzey Alanlar Bitki Koruma İşler Şefliği, 5) Kalem Şube Şefliğinde oluşmaktadır.

b) Güney Alanları Bakım Şube Müdürlüğü; 1) Güney Alanları Bakım Şefliği 2) Güney Alanları Teknik İşler Şefliği 3) Güney Alanları
İdari İşler Şefliği 4) Güney Alanları Bitki Koruma Şefliğinden oluşmaktadır.

c) Ağaçlandırma Şube Müdürlüğü 1) Ağaçlandırma Şefliği 2) Fidanlık Şefliği 3) Atölye Şefliği 4) Araç Sevk ve İşlemleri Şefliği 
5) Personel İşleri Şefliğinden oluşmaktadır.

ç) Yeşil Alanlar Yapım Şube Müdürlüğü 1) Peyzaj Uygulama ve Onarım Şefliği-1 2) Peyzaj Uygulama ve Onarım Şefliği-
2 3)İdari İşler Şefliği

d) Yeşil Alanlar Planlama Proje Şube Müdürlüğü: 1) Proje Şefliği 2) Planlama Şefliği

e) İzmir Doğal Yaşam Parkı Şube Müdürlüğü: 1) Hayvan Sağlığı Şefliği 2) Destek Hizmetleri Şefliği 3) Bakım, Onarım Şefliği  
4) Yazı İşleri Şefliği şeklinde yapılanmıştır. 

Kuzey Alanlar Bakım Şube Müdürlüğünün Görevleri: Madde 7

(2)Müdürlüğün yıllık bütçesini hazırlayarak etkin ve verimli kullanmasını sağlar.

(4)Düzenlenmiş yeşil alanların bakım, temizlik, sulama ve dikiminin yapılmasını sağlar, bozulan alanlarda düzenleme yapar,
gerekirse revise planlar teklif eder.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı tarafından “Kıyı Sahil Şeridi, Yol, Meydan ve Yeşil Alan Yetki ve Görev Uygulama 
Yönetmeliği” bulunmaktadır. Bu yönetmeliğin Madde 3. Tanımlar Kısmında ç) Yeşil Alan: İzmir BŞB düzenlemesi yapılan ve
yapılacak olan günübirlik eğlence ve dinlence ihtiyaçlarını karşılayan gerek aktif gerekse pasif kullanımlı bitki örtüsüünün yoğun
olduğu alanlar ile tüm kente ve kentlilere hizmet eden ve Büyük Şehir merkez alanlarına ilişkin Kentsel Tasarım Projelerinin
kapsamı içinde proje konusunun talamlayıcısı olan yeşil alanları ifade eder.  Madde 7 de yeşil alanların düzenlenmesi Madde 8
de ise kentsel tasarım projeleri tanımlanmıştır. 

Ayrıca İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan 2020-2024 yılı Stratejik Planında yeşil alanlara yönelik tanımlamalar
ve açıklamalar bulunmaktadır. İzmir Yeşil Altyapı Stratejisi Yönetiminde;

05 - 06 Şubat 2020 İstanbul Kongre Merkezi 555

      

  iSTANBULTANBUL

     

  L YEŞiL ALANLAR ÇALI

     

  IŞTAYITAYI

     

  

     

  

     

  

k49-545-560dıkkat:bu-kitap-25.3x19.6  18.06.2020  15:30  Page 11



• Havza koruma eylem planları, kırsal kalkınma stratejileri gibi tematik planlar ile fiziki planlama süreçleri arasındaki eşgüdümü
sağlayacak katılım ortaklığının oluşturulması 

• İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde kırsal alan planlamasına yönelik projelerin oluşturulması 

• Merkez Yeşil Kuşak yönetim katılım modelinin oluşturulması ve paydaşlardan görüş toplanması – anketler (topluluklardan,
köylerden, STK lardan vb.) 

• UKOME ve AYKOME benzeri, gri ve yeşil altyapının uyumunun sağlanmasına dönük, Yeşil altyapı Koordinasyon Merkezinin
(YAKOME) kurulması (çeşitli ölçeklerde sorumlu kuruluşlar, akademi, STK lar vb. Arasındaki işbirliğini arttıracak projelerin 
koordine edilmesi) ve karar vermede etkin ortak yönetim modelinin oluşturulması (Koordinasyon planı ve şemasının 
oluşturulması) 

• Merkez Yeşil Kuşağı koruma geliştirme yönetmeliklerinin hazırlanması 

• Yeşil altyapı ARGE alanlarının hazırlanması ve proje üretecek merkezlerin kurulması 

• Planlama ve yeşil altyapı sürecinin ulusal yasal mevzuat ile (ör: Maden ve Zeytincilik Yasaları) entegrasyonun sağlanması

İzmir Yeşil Altyapı Stratejisi’nin en önemli gerekçeleri aşağıda verilmiştir: 

• Mavi-yeşil altyapı çözümlerinin mevcut kentsel gri altyapı ile entegre edilmesi 

•  İzmir kent-bölge kapsamında körfez ve körfezi saran kent içi yoğun kentsel doku ile art alan ilişkileri ve yeşil-
mavi ağ sisteminin kurulması 

• H2020 projesi «doğa-esaslı çözümler» kapsamında yeşil alt yapı demo uydulama projeleri yapılacak olması
Stratejinin temel amacı, İzmir merkez kenti kuşaklayan yeşil sistemin doğa esaslı çözümlerle buluşturulmasıdır.

• Doğa ve iklim verilerine duyarlı proje mekansal veritabanı oluşturulması, haritalanması ve farklı birimlerin gri ve yeşil altyapı
projelerinin entegrasyonu 

• Kurumlararası işbirliği kurulabilecek olması 

• Diğer tematik strateji ve projeleri destekleyecek olması: Sürdürülebilir enerji eylem planı, sürdürülebilir yerel kalkınma 
stratejileri, akıllı şehirdir.

3.4. Büyükşehir Belediyelerinde (İstanbul BŞB, Ankara BŞB ve İzmir BŞB) Yeşil Alanlarla ilgili Mevcut Durumun İrdelenmesi 

Ülkemizde mevcut Büyükşehir Belediye ve Belediye Kanunları irdelendiğinde;

• 25531 sayılı-5216 nolu Büyükşehir Belediyesi Kanunu (BŞBK) (23.07.2004) ve Belediye Kanunu ve Yönetmeliklerde “Yeşil alan”
kavramı, planlanması, tasarımı,  uygulama ve yönetimine yönelik herhangi bir tanımlama ve açıklamaya yer verilmemiştir.
Sadece “Madde 23- Büyükşehir belediyesinin gelirleri d) Büyükşehir belediyesine bırakılan sosyal ve kültürel tesisler, spor, 
eğlence ve dinlenme yerleri ile yeşil sahalar içinde tahsil edilecek her türlü belediye vergi, resim ve harçlarıdır” şeklinde 
geçmektedir. Kentler için önemli bir işlevi olan yeşil alanlara yönelik Mevzuatta bir ifadenin olmaması önemli bir eksikliktir.
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• Ayrıca 5216 BŞBK ‘nun Madde 15’de belirtilen “İmar ve bayındırlık komisyonu, çevre ve sağlık komisyonu, plân ve bütçe
komisyonu, eğitim, kültür, gençlik ve spor komisyonu ile ulaşım komisyonunun” kurulması zorunludur. Ancak bu maddede
“yeşil alan komisyonunun” olmaması önemli bir eksikliktir. 

• BŞBK ve BK mevzuatında yeşil alan teşkilatlanmasına yönelik hiçbir ifade bulunmamaktadır. 

• Yeşil alanla ilgili mesleki uzman disiplinleri olan Peyzaj Mimarı ve Orman Mühendisi vb disiplinler mevzuatta tanımlanmamıştır.

• 3 Büyükşehir Belediyesinin açık ve yeşil alanlarının idari organizasyon şeması incelendiğinde farklı isimlerde farklı 
organizasyonun oluştuğı görülmektedir (Tablo 1). 

• İstanbul İmar Yönetmeliği’nde (Resmi Gazete: Tarih: 20.05.2018 Sayı: 30426) Madde-60 (5) te ve Ankara İmar Yönetmeliği’nde
(Resmi Gazete: Tarih: 08.06.2018 Sayı: 30445) Madde-57 (5) te sadece Peyzaj Projesi tanımı verilmiştir. “Peyzaj Projesi; açık ve
yeşil alanlar için ekolojik, doğal ve kültürel verilere dayalı olmak üzere, peyzaj mimarlarınca hazırlanıp imzalanan, yerleşme ve
yapının özelliğine göre ilgili idarece istenecek projeyi ifade eder”. Denilmektedir. Bunun dışında yeşil alanlara yönelik hiçbir
ifade geçmemektedir. 

• Yeşil alan ile ilgili çalışmalar belediyenin kendi personeli ile bazıları ise şirket yolu ile yaptığı görülmektedir. 

• İncelenen BŞB’lerin WEB ortamında görünürlüğü ilgili tespitler Tablo 1 de verilmiştir. 
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4. SONUÇ VE ÖNERILER 
Ülkemizde kentin kamusal açık ve yeşil alanların yönetim/yönetişiminden Belediyeler yetkili ve sorumludur. Kentlerin yatay ve
dikey olarak giderek büyümesi ve gelişmesi büyük şehirleri, metropolleri ve hatta yakın zamanda bölge kentleri oluşumunu 
hızlandıracaktır. Kentlerin büyümesi nedeniyle açık ve yeşil alanların çok yönlü estetik ve işlevsel özelliklerinin daha önemli hale
getirecektir. Bu bağlamda kamusal alan niteliği taşıyan ve yerel yönetimlerin yetki ve sorumluluğunda olan açık ve yeşil alanların
planlanması, tasarlanması, uygulanması ve yönetişimi, demokratik, katılımcı ve uzman meslek disiplinleri tarafından yapılacak
bir anlayışla yapılmalıdır. Buna bağlı olarak günün şartlarına göre idari organizasyonun daha etkin ve yetkin bir şekilde 
gerçekleştirilmesi sağlanmalıdır. 
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Yerel yönetimler (YY) kentlinin yaşam standardını ve kalitesini arttırmaya yönelik kamu hizmeti sunan bir birimdir. YY ler, sınırlı
ve kıt kaynakların yönetiminde ekonomi ilkelerine uyulması, sosyal, ekonomik ve toplumsal yönden en yüksek faydayı sağlaması,
verimli, rasyonel ve etkin kaynak kullanımının sağlanması kamu yönetiminin en önemli amaçları arasındadır. Bir yerel yönetim
biriminin demokratik ve kurumsal bir niteliğe kavuşması için kendi içinde demokratik olması, karar organlarının oluşumu, karar
alma süreci ve katılım düzeyi, görev ve gelir bölüşümü, merkezi yönetimle olan ilişkilerin niteliği, özgür ve özerk olma durumu
gibi faktörler belirleyici olmaktadır.  

Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı, 15.10.1985 tarihinde imzaya açılmıştır. Türkiye anlaşmayı, 9.12.1992 tarihinde onaylamış
ve 1.4.1993 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Buna göre; Avrupa Konseyi’nin amacının üyeleri arasında ortak mirasları olan ideal
ve ilkeleri korumak ve gerçekleştirmek, Yerel makamların her türlü demokratik rejimin temellerinden birisi olduğunu düşünmek,
Vatandaşların kamu işlerinin yerel düzeyde sevk ve idaresine katılma hakkının olduğunu kabul etmek, Gerçek yetkilerle 
donatılmış yerel makamların varlığının hem etkili hem de vatandaşlara yakın bir yönetimi sağlamak, Özerk yerel yönetimlerin
korunması ve güçlendirilmesi için demokratik ilkelere bağlı olmak, Bunun demokratik bir şekilde oluşan karar organlarına ve
sorumlulukların karşılanması bakımından, gerekli kaynak, olanak ve yöntemlerinin kullanılmasını içeren bir özerkliği kabul 
etmektedir. (URL-5).

Sivil toplum kuruluşlarının karar alma ve denetleme süreçlerine dahil edilmesi yerel yönetimlerin yönetişimin uygulanabilirliği
açısından çok önemlidir. Çünkü, sivil toplum kuruluşları olmaksızın kamu yönetiminin etkin, sorumluluk sahibi ve şeffaf hale
getirilmesi ve alınan kararların meşruluğunu sağlayan katılımın artırılması mümkün gözükmemektedir. Dolayısıyla, bireyler
aktif yurttaşlık bilincine sahip olduğu ölçüde örgütlü toplum yapısı gerçekleşecek ve bu yapı gerçekleştikçe katılım artacaktır.
Bu bağlamda kent konseyleri önemli bir fırsat olup Kent konseylerinin Belediye güdümünden çıkarılmalı, Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı Bünyesinde bütçelendirerek daha özerk hale getirilmeli ve kent insanlarının geniş katılımı sağlayacak mekanizmalar
geliştirilmeli, karar verme ve denetleme süreçlerine dahil olacak şekilde daha etkin ve yetkin hale getirilmeye çalışılmalıdır.  

Ülkemizde açık ve yeşil alanlara yönelik yapılacak eylemler ve öneriler şu şekilde özetlenebilir;

• Ülkemizde mutlaka “Açık ve Yeşil alan Yönetmeliği” çıkarılmalıdır. İlgili mevcut kanun ve yönetmeliklerle ilişkilendirilmelidir. 

• Açık ve yeşil alanlar imar planlarında ve kent için alınan yönetim kararlarında bir bütünlük arz etmeli, teknolojik gelişmelere
bağlı olarak güncellenmelidir. Kırsal ve kentsel mekanların açık ve yeşil alan bileşenlerinin envanterinin hazırlanması, harita-
lanması ve bilgi sistemlerine işlenmesi, planlama, tasarım, yönetim ve uygulama çalışmaları için önemli veri sağlayacaktır. 

• İncelenen 3 Büyükşehir Belediyesi incelendiğinde açık ve yeşil alan idari organizasyonun birbirinden farklı olduğu görülmüştür.
Kanun ve Yönetmelikler incelendiğinde idari organizasyonu konusunda bir tanımlama bulunmamaktadır. Bu kapsamda
Belediyelerde yeşil alanları daha önemli hale getirmek için yönetim/yönetişim organizasyonun daha detaylı yapılması büyük
yarar sağlayacaktır. Bu bağlamda Belediyelerde açık ve yeşil alanların idari organizasyonuna yönelik öneri Tablo 2’ de 
sunulmuştur. 

• Yerel yönetimlerde görevlilerin çalışma koşulları liyakat ve yeteneğe göre yüksek nitelikli eleman istihdamına imkan verecek
ölçüde olmalıdır; bu amaçla yeterli eğitim olanaklarıyla ücret ve mesleki ilerleme olanakları sağlanmalıdır. 

• Açık ve yeşil alanlar, kamusal, yarı özel ve özel nitelikli alanların bütüncül olarak bir sistem dahilinde planlanması ve yönetilmesi
gerekmektedir. 

• Açık ve yeşil alanların planlanması uygulanması ve yönetimi ile ilgili uzmanlık alanları olan peyzaj mimarı ve orman 
mühendislerinin işlendirilmesi zorunlu olmalıdır.
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• Kentsel yeşil altyapı yönetim politikasında, yeşil alan sistemlerinin bütüncül olarak ele alınarak kent içi ve kent dışı doğal yeşil
alanlar arasında yeşil koridor veya kuşaklarla organik bağlantıların oluşturulması, kent ekosisteminin geliştirilmesi, kentin her
alanında eşit düzeyde dağılımın sağlanması ve kişi başına düşen yeşil alan miktarının artırılması vb eylemler hedeflenmelidir. 

• Avrupa 2020 yılı yeşil başkent olma sürecinde belirlenen ölçütlerin içinde; İklim değişikliğinin etkilerini azaltma, iklim değişikliği
adaptasyonu, sürdürülebilir kentsel hareketlilik (mobility), sürdürülebilir arazi kullanımı, doğa ve biyolojik çeşitlilik, hava kalitesi,
gürültü, atık yönetimi, su yönetimi, yeşil büyüme ve eko-inovasyon, enerji performansı, yönetişim bulunmaktadır. Bu ölçütler
açık ve yeşil alanların planlama ve yönetimi ile doğrudan ilişkilidir. 

• Kentlerde açık ve yeşil yönetişiminde ilgili paydaşlar ve özellikle kentlinin karar alma sürecinden uygulama ve koruma 
süreçlerine kadar aktif katılımının sağlanması öngörülmelidir.

• Kentsel açık ve yeşil alanlar bilgi sistemi ile kent ağaçları bilgi sistemi ile birlikte ele alınarak CBS ortamında sayısal hale 
getirilmelidir. Kentler için zorunlu hale gelen Kent Bilgi Sistemi ile entegre edilmelidir.
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Özet
Bu çalışma, Aydın koşullarında bazı buğdaygil çim bitkileri ve karışımlarının yeşil alan performanslarının belirlenmesi amacı ile
yapılmıştır. Çalışmada 13 farklı karışım ve 5 saf tür materyal olarak kullanılan çim türleri; rizomlu kırmızı yumak (Festuca rubra
var. rubra), çok yıllık çim (Lolium perenne L. ), rizomsuz kırmızı yumak (Festuca rubra var. commutata), çayır salkım otu (Poa
pratensis), kamışsı yumak (Festuca arundinacea) türlerinin oluşturduğu karışımlar ve yalın halleri kullanılmıştır. Araştırma, 2017-
2018 yılları arasında Aydın ili, Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi araştırma ve uygulama çiftliği arazisinde
yürütülmüştür. Deneme tesadüf blokları deneme desenine göre 4 tekrarlamalı olarak kurulmuştur. Araştırmada, çıkış hızı,
kaplama derecesi, kaplama hızı, yaprak rengi, yaprak dokusu, kardeşlenme durumu, seyrekleşme derecesi, yenilenme gücü,
kışa dayanıklılık, yabancı bitki rekabet gücü gibi yeşil alan tesis özellikleri incelenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre, saf ekimlerde
çıkış hızı, kaplama hızı, kaplama derecesi, seyrekleşme derecesi, yaprak rengi bakımından en iyi performans Lolium perenne
görülürken, yaprak dokusu, kardeşlenme durumu, yabancı bitki oranı, yenilenme gücü bakımından Festuca arundinacea çim
bitkisi olmuştur. Karışımlar karşılaştırıldığında ise çok yıllık çimin (Lolium perenne L.) bulunduğu karışımların diğerlerinden daha
iyi performans gösterdiği tespit edilmiştir. Sonuç olarak Aydın koşullarında çim alan tesisinde çok yıllık çim (Lolium perenne L.)
saf olarak veya karışım halinde kullanılabileceği söylenebilir.

Anahtar Kelimeler: Serin iklim çim türleri, karışım, yeşil alan, adaptasyon, çim kalitesi

DETERMINATION OF POSSIBILITIES IN TURF FACILITIES OF SOME PERENNIAL TURF GRASSES AND MIXTURES AT 
AYDIN ECOLOGICAL CONDITIONS

Abstract
The aim of the study was to determine turf performance of some perennial turf grasses and mixtures in Aydın conditions.This
study 13 different mixtures and 5 pure materials were used grass types; creeping red fescue (Festuca rubra var. rubra), perennial
grass (Lolium perenne L.), chewings red fescue (Festuca rubra var. commutata), Kentucky bluegrass (Poa pratensis), tall fescue
(Festuca arundinacea) was a material. The study was carried out at Adnan Menderes University Faculty of Agriculture Research
and Experiment Area in Aydın/Turkey, during 2017-18 years. This research was conducted in randomized block design with
four replication. During the experiment speed of establishment, ground cover speed, ground cover rate, cold tolerance, leaf
color, regeneration power, leaf texture, tillering, weed investigation and infrequency degree were determined. According to
results of this study, perennial ryegrass showed the best performance in terms of speed of emergence, ground cover speed,
ground cover rate, leaf color, and infrequency degree, while tall fescue showed the best performance in terms of regeneration
power,weed investigation in pure sowings. When the mixtures are compared, the mixtures with perennial ryegrass showed
a better performance than the others. As a results, pure perennial ryegrass or mixtures with perennial ryegrass may be used
for turf establishment in Aydın conditions.

Keywords: Cold season turfgrass species, mixture, green area, adaptation, turfgrass quality
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PROJENİN KAPSAMI
Denemede 13 karışım ve 5 saf tür materyal olarak kullanmıştır. Kullanılan karışım ve türler çizelge 1’de belirtilmiştir.

SONUÇLAR
Lolium perenne’ nin bulunduğu karışımlar daha iyi sonuçlar verdiği ve kısa süre içerisinde yeşil alan oluşturmak istendiğinde
saf veya karışım halinde kullanılması gerektiği söylenebilinir.

Ülkemizde değişik amaçlara yönelik çim türleri ve karışımları ve tarımsal uygulamalar üzerine etkileri konusunda yapılan 
çalışmalar sınırlıdır. Ekolojik faktörlerin çok farklı olmaları nedeniyle, çim alanlar konusunda ülkemizde sık sık başarısızlıklarla
karşılaşılmakta, harcanan emek ve masraflar çoğu zaman boşa gitmektedir. Çim alanlarında rastlanan sorunlar; seyrekleşme,
sararmalar, yüksek sıcaklık, yanlış bakım işlemleri, yetersiz sulama, doğru çim karışımın belirlenememesi gibi durumlar çim
alanlarının uzun ömürlü olmamasına sebep olmaktadır. Bu konuda yeterli destekler verilerek bilinçli uygulamalara bağlı olarak
bölgesel çalışmalara ağırlık verilmeli ve karşılaşılan sorunlara çözüm üretmek gerekmektedir.
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Özet
Su geçmişte olduğu kadar günümüzde ve geleceğimizde de en önemli yaşam kaynağıdır. Dünya nüfusu arttıkça ve insan etkisi
ile su kaynaklarımız azaldıkça su için meydana gelebilecek birçok sorun kapıda beklemektedir. Dünya üzerinde tatlı su oranı
tüm su kaynaklarına göre %1 civarında olduğundan suyun bizler ve tüm canlılar için ne kadar önemli bir kaynak olduğunu 
anlatmaya gerek yoktur. Sulama çok eski çağlardan beri bilinen birçok medeniyet tarafından farklı biçimlerde uygulanan bir
sistemdir. Teknolojik gelişimin doğal bir sonucu olarak, tarihsel gelişim içerisinde eski çağlardan beri uygulanan ilkel sulama 
sistemleri yerini modern sulama sistemlerine bırakmıştır.
Ülkemizin önemli bir bölümü kurak ve yarı kurak iklime sahiptir. Vejetasyon dönemi boyunca önemli bir su açığı mevcuttur. Bu
su açığı bitkiler açısından sulamanın önemini artırmaktadır. Sulamada ihmal ya da yetersizlik, bitkinin gelişiminin duraklamasına,
kurumasına ve ölmesine neden olmaktadır. Sulama sistemlerinin kullanılmasında alansal bilgilere göre plan ve projelerin 
hazırlanması yanında uygun malzeme seçimi önemli bir faktördür. Bununda yanında, profesyonel bir ekiple kurulumun 
gerçekleştirilmesi ve sistemin kullanımının yapılması gereklidir. Özellikle planlama ve kurulum aşamalarında yapılan hatalar
bize ekonomik kayıp yanında yeşil alanın olumsuz etkilenmesi açısından da geri dönüşümü olmaktadır.
Bu çalışmada, sulama sistemlerinin genel bir tanıtımı yapıldıktan sonra kentsel alanlarda yeşil alanların sulanması sırasında
yapılması gereken çalışmalar anlatılacaktır. Aynı zamanda, sulama sistemlerinin planlanmasında, kurulumunda ve kullanımında
karşımıza çıkan olumsuzluklar ve bunların önlenmesi için gerekli önlemlere değinilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Sulama sistemi, planlama, kurulum, yağmurlama, damlama

THE IMPORTANCE OF IRRIGATION 178IN GREEN AREAS IN URBAN TEXTURE IN TERMS OF SUSTAINABILITY

Abstract
Water is the most important source of life today and in the future as well as in the past. As the world population increases and
our water resources decrease with human influence, many problems that may occur for water are waiting at the door. Since
the rate of fresh water in the world is around 1% compared to all water sources, it is not necessary to explain how important
water is for us and all living things. Irrigation is a system implemented in different ways by many civilizations known since
ancient times. As a natural result of technological development, primitive irrigation systems that have been applied since 
ancient times have been replaced by modern irrigation systems in historical development.
An important part of our country has an arid and semi-arid climate. There is a significant water shortage during the vegetation
period. This water deficit increases the importance of irrigation for plants. Negligence or insufficiency in irrigation causes the
development of the plant to pause, dry and die. In the use of irrigation systems, preparation of plans and projects based on
areal information as well as the selection of suitable materials is an important factor. In addition, it is necessary to carry out
the installation and use the system with a professional team. Especially the mistakes made during the planning and installation
stages are recycled in terms of the negative impact of the green area besides the economic loss.
In this study, after a general introduction of irrigation systems, the works to be done during the irrigation of green areas in
urban areas will be explained. At the same time, the negativities that we encounter in the planning, installation and use of ir-
rigation systems and the necessary measures to prevent them will be addressed.
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1. GİRİŞ
Bitkiler normal gelişimlerini sürdürebilmek için kökleri yardımıyla topraktan su ve besin maddelerini alırlar. Böylece, bitkilerin
gelişimi normal bir şekilde seyreder. Bitkisel üretimde toprak bir ortam, su yardımcı bir unsur, bitki ise bir sonuçtur (Bülbül vd.,
2008). Peyzaj alanlarında ise bitkilerin görselliği, canlılığı ve hayatiyeti karşımıza bir sonuç olarak çıkmaktadır. Su kaynaklarının
%85’e yakın bölümü sulama amacıyla tarımda kullanılmaktadır. Son yıllarda ülkemizin önemli bir bölümünde çok büyük boyut-
lara ulaşan kuraklık, gerek yeraltı ve gerekse yerüstü su kaynaklarını olumsuz yönde etkilemektedir (Bülbül vd., 2009).

Sulama, bitkinin normal gelişmesi için gerekli olan ancak doğal yağışlarla karşılanamayan suyun toprağa verilmesi biçiminde
tanımlanabilir. Sulamanın amacı ise bitkide kalite ve canlılığı istediğimiz şekilde elde etmek su eksikliğinden doğan stresle 
bitkilerin canlılığını yitirmesini önlemektir (İpek, 2006). Sulama sistemleri birçok bitki türü yanında kumlu topraklardan killi
topraklara kadar her türlü toprak sınıfında, düz ya da dalgalı arazilerde emniyetli bir şekilde kullanılabilir (Ayyıldız vd., 2007).
Başarılı bir sulama planlaması için bilinmesi gereken etmenler; bitki özellikleri, toprak özellikleri, sulanacak alanın ve alt yapısının
mevcut durumu, su kaynağı, bitkilere ne kadar ve ne sıklıkta su verileceğidir. Toprak bitkiler tarafından kullanılan suyu tutan
bir depodur (Benami  ve Ofen, 2005). Ülkemizin önemli bir bölümü kurak ve yarı kurak iklime sahiptir. Ülke genelinde yağışlar
genellikle kışın ve ilkbaharda düşmektedir. Bu mevsimlerde vejetasyon ya henüz başlamamış ya da yeni yeni başlamıştır. Veje-
tasyon dönemi boyunca önemli bir su açığı mevcuttur. Bu su açığı bitkiler açısından sulamanın önemini artırmaktadır (Öztürk,
2007). 

Bu çalışmada, sulama sistemlerinin genel bir tanıtımı yapıldıktan sonra kentsel alanlarda yeşil alanların sulanması sırasında
yapılması gereken çalışmalar anlatılacaktır. Aynı zamanda, sulama sistemlerinin planlanmasında, kurulumunda ve kullanımında
karşımıza çıkan olumsuzluklar ve bunların önlenmesi için gerekli önlemlere değinilecektir. 

2. SULAMA YÖNTEMLERİ
Sulama yöntemleri geleneksel sulama yöntemleri ve modern sulama yöntemleri olarak ikiye ayrılır. Geleneksel sulama yön-
temleri tamamen tarımsal sulamada kullanılan yöntemleri içerir. Modern sulama yöntemleri içerisinde tarımda, fidancılıkta
ve peyzaj alanlarında yararlanılan yöntemler mevcuttur.

Sulama yöntemleri aşağıdaki şekilde gruplandırılmaktadır;

1.Yüzey Sulama Yöntemleri
- Salma sulama yöntemi
- Tava sulama yöntemi
- Karık sulama yöntemi
- Bordür sulama yöntemi

2. Basınçlı Sulama Yöntemleri
- Yağmurlama sulama yöntemi
- Damlama sulama yöntemi
- Bubler ve toprak altı sulama yöntemi

3. Sızdırma sulama yöntemi (Bülbül vd., 2008; Seçkin, 2003).

Ülkemizde peyzaj alanlarının sulanmasında yoğun olarak yağmurlama ve damlama sulama sistemleri kullanılmaktadır. Bu 
sulama yöntemlerini kısaca tanımlayacak olursak; Yağmurlama sulama yöntemi, çeşitli boyuttaki borular içerisinde taşınan
motopomp ile basınçlı hale getirilmiş suyun döner veya sprey başlıklarla toprak veya çim yüzeyine yağmur şeklinde düşürülerek
yapılan sulamadır. Damlama sulama yöntemi, bu yöntemde su, bitkilere plastik bir boru sistemi ile ulaştırılır ve boru üzerinde
bulunan delikler veya aparatlar sayesinde damlacıklar halinde bitkinin kök zonunda toprağa verilir.
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I. Uygun Sulama Yönteminin Seçilmesi
Bir alanda sulama yapmadan önce özellikle alana en uygun sulama yöntemi seçilir. Bu seçimde alansal büyüklükten alandaki
bitki gruplarına ve su kalitesinden malzeme seçimine kadar birçok faktör rol oynamaktadır. Bu sulama yönteminin seçilmesinde
göz önüne alınması gereken faktörler Tablo 1’de gösterilmiştir.

b. Sulama Sistemlerinin Kurulması Aşamasında Dikkat Edilecek Hususlar
Sulama sistemlerinde tasarıma başlamadan önce sulanacak alan hakkında yeterli bir araştırma yapmak gerekir. Aşağıda sıralanan
detaylı bilgiler toplanmalıdır.

- Planlama Haritası: Belirli ölçekli plan, Tesviye eğrileri, Koordinat sistemleri, Röper noktaları, Alana ait fiziksel unsurların belir-
lenmesi, Su kaynağının durumu, Planlama aşamasında önemli olan diğer konular
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- Toprak Bilgileri: Alanın genel toprak özellikleri, toprağın infiltrasyon (su alma) hızı, Toprak derinliği (Alt kademedeki geçirimsiz
tabaka, yüksek taban suyu seviyesi), Etkili kök derinliği boyunca tarla kapasitesi, Solma noktası, Hacim ağırlığı ve Elektriksel
iletkenlik değerlerinin belirlenmesi

- Bitki Bilgileri: Alandaki bitki tür ve çeşitleri, Bitkiler için etkili kök derinliği, Bitki su tüketimi, Alandaki nem düzeyi

- Su Kaynağı Bilgileri: Su kaynağı (Şehir şebekesi, dere, göl, kaynak suyu vb.), Suyun fiziksel ve kimyasal özellikleri, Debisi, Basıncı,
Su ücreti, Sulama suyu kalitesi

- İklim Bilgileri: Sıcaklık, Bağıl nem, Yağış, Rüzgâr hızı ve yönü, Güneşlenme süresi

- Maliyet Bilgileri: Sistemin metraj ve maliyet bilgiler, Müşterinin genel istekleri

- Diğer Bilgiler: Başlıkların yağmurlama hızları, Günlük sulama süresi, Enerji kesintileri, Ekonomik faktörler, Uzman işçi sayısı
vb. (Orta, 2009).

6. SONUÇ VE ÖNERİLER 
Sulama sistemlerinin kurulumunda malzeme seçimi önemli bir rol oynamaktadır. Özellikle sulama sisteminin maliyetini oldukça
etkileyen bu faktör uygun ve sistemi tam olarak kapsayacak bir nitelikte olmalıdır. Malzeme seçiminde yapılan hatalar, sisteme
uygun olmayan malzeme kullanımı, işçiliğin yeterli kalitede olmaması sulama sisteminin zaman zaman aksamasına neden 
olmakta ve bu durum da ek ekonomik kayıplara yol açmaktadır.

Sulama sistemi mutlaka uzman olan kişiler tarafından kurulmalıdır. Günümüzde birçok yerde uzman olmayan, sadece tesisat
işlerinden anlayan ve proje okuyamayan kişiler tarafından yapılan sulama sistemleri sorunlara neden olmaktadır (Şekil 2). 
Sulama sistemlerinde yapılan hangi tür hata olursa olsun bunun sonucu su kaybı, bitki kaybı ve ekonomik kayıpları ortaya 
çıkarmaktadır. 
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Sulama sistemi ne kadar profesyonel kurulursa kurulsun sistemin çalıştırılma aşaması da çok önemlidir. Sulama saat aralıklarına
uyulması, sulama sıklığı, sulama zamanları, verilecek su miktarı vb. tüm bilgilerin ışığı altında sulama sistemleri çalıştırılmalıdır.
Büyük kentlerde son yıllarda yapılan sulama sistemlerinin çalıştırılmasında görülen en büyük hatalardan biri sulamaların bazı
alanlarda sıcak aylarda ve gün içerisinde yapılmasıdır. Bunun yanında alana gerekenden fazla veya az su verilmesi, bitki türlerine
göre su verilmemesi da yanlış olan uygulamalardır (Şekil 3). Özellikle yol kenarlarında ve yol refüjlerinde sulama başlıklarının
yolu ıslatması gibi yolu kullanan sürücülerin güvenliği açısından risk oluşturacak uygulamalarda görülmektedir. 

Kentsel alanlarda özellikle park ve bahçe alanlarındaki sulama sistemleri bu park ve bahçe alanlarının yoğun kullanımından
dolayı sistem kurucuları veya üstleniciler tarafından periyodik olarak kontrol edilmelidir. Park ve bahçelerin kullanımı esnasında
sulama için kullanılan başlık açılarının dış etkilerden dolayı bozulması, vana kutularının kapaklarının kırılması veya alınması,
elektronik vanaların kurcalanması sonucunda arızalanması gibi olumsuz etkiler olmaktadır. Bu etkenlerden dolayı belirli dönem-
lerde sulama sistemleri kontrol edilmeli ve arızalı – eksik – kırık parçalar mutlaka değiştirilmelidir. Periyodik bakımlar yapılmadığı
durumlarda alanda eksik sulama meydana gelmesi yanında, aşırı su tüketimi, yaya yollarının ıslatılması, göllenme veya ağaç
gövdelerinin ıslanması gibi olumsuzluklar görülebilir. 

Peyzaj alanlarında sulama sistemlerinin kurulumu esnasında en fazla yapılan hatalardan birisi de boru montajlarının yapılması
için açılan kazı derinlik ve genişliklerinin yetersiz yapılmasıdır. Boru çaplarına göre belirlenen kazıların derinliği, boru altına
serilecek mıcır kalınlığı, elektrik kablolarının serilmesi gibi çok önemli ve dikkat edilmesi gereken konular bulunmaktadır 

(Şekil 4). 
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Şekil 4. Doğru bir sulama kazısı ve uygulaması (Atatürk Arboretumu)
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Boru döşenmesi için kazı derinliğinin düşük tutulması boruların yüzeyde kalmasına, yüzeyde kalan boruların dış etkenlerle
kırılmasına, kış aylarında don durumlarında zarar görmesine neden olabilmektedir (Şekil 5).  

Büyük kentlerde son yıllarda sulama sistemlerinin kurulumu ve uygulanması oldukça artmıştır. Özellikle sulama için gerekli olan
modern teknolojinin gelimesi çatı bahçelerinde, dikey bahçelerde, park ve bahçelerde ve yol peyzajlarında birçok proje 
mevcuttur. Bu sulama projeleri uzman kişiler tarafından yapılması yanında birçok uygulamada uzman olmayan kişiler tarafından
halen gerçekleştirilmektedir. Sulama sistemlerinde yapılan hatalar neticesinde yağmurlama başlıklarının düzensiz konulması,
araziye yanlış uygulama yapılması ve projelerin düzgün bir biçimde uygulanmaması nedeniyle alandaki su dağılımı üniform
olamamaktadır. Su ya az gelmekte ya da fazla gelip göllenmelere neden olabilmektedir. Özellikle alan içerisinde eğim mevcut
ise bu durumda aşırı su nedeniyle alanda erozyon meydana gelebilmektedir. 

Bu durumlar göz önüne alındığında ülkemizdeki sulama çalışmalarının birçoğu herhangi bir proje dahilinde olmadığı için bu
alanlarda problemeler mutlaka çıkacaktır. Bu nedenle, kentsel alanlarda sulama sistemlerinin kurulumu için mutlaka proje-
lendirme yapılmalıdır. Projelerin yapılmasına ek olarak sulama çalışmalarında mutlaka uzman olan Peyzaj Mimarları ve Sulama
Teknikerlerinin çalıştırılması gerekir. Bitki – su – toprak ilişkisini çok iyi bilen, sulama malzemelerini tanıyan, sulama projelerini
okuyabilen ve uygulayabilen uzmanların sulama çalışmalarında işlendirilmesi sulamadaki başarıyı yükseltecektir. Sulama 
sistemlerinin en iyi biçimde uygulanması dünyamız için çok önemli olan su sarfiyatını azalttığı gibi ekonomik yöndende büyük
fark yaratacaktır.
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Özet
Ülkemiz ekolojisinin çeşitli meyve türlerinin verimli ve yüksek kalitede üretimine uygun olmasının yanısıra, meyve tüketim
alışkanlığımızın da yaygın ve kişi başı yıllık meyve tüketim miktarının yüksek olmasının sonucunda, modern meyve bahçeleri
tesisi her geçen gün artmaktadır.
Diğer taraftan; büyükşehir yaşantısının insanlar üzerinde yarattığı olumsuzlukları gidermek amacıyla, yeşil alan ve parklarda
kullanılacak bitki örtüsünün, sadece yeşil alan oluşturması yeterli kabul edilmemeli; dikilecek fidanın yeşil alan oluşturmasının
yanında çocuklarımıza dalından meyve koparabilmenin hazzını yaşatacak ve doğa bilinci ile sevgisini aşılayacak yatırımlar, yani
Meyve Parkaları oluşumu tercih edilmelidir.
Meyve Parkları, çok yıllık bitkiler kullanıldığından, 10-30 yıllık yatırımlar olmaları, ayrıca dikimden 1 yıl sonrasında bakım ve
idamesinin kolay ve az uğraş gerektirmesi nedeniyle, yatırım ve işletme açısından da pekçok avantaja sahiptir.
İstanbul Büyükşehir ekolojisinde ılıman iklim meyve grubu, üzümsü meyveler, sert kabuklu meyveler ile subtropik meyve 
türlerinin yetiştirilmesi mümkündür. Meyve parklarında kullanılacak meyve fidanı türünde seçim yaparken, alanın büyüklüğü
ve bitkiden elde edilmesi planlanan amaca uygun olan türler tercih edilmelidir. Meyve türlerinden, antepfıstığı, keçiboynuzu,
kestane, ceviz gibi büyük taç yapısına sahip türler gölgeleme amaçlı kullanılabileceği gibi, erik, ayva, elma, dut, kayısı, kiraz,
armut, muşmula gibi orta taç yapısına sahip ağaçlar çeşitliliği sağlamak amacıyla, kivi, maviyemiş, kızılcık, ahududu, böğürtlen
türlerinin bitkileri ise çit bitkisi olarak tercih edilebilirler. Aynı zamanda tüm meyve türleri peyzaj ve organik meyve imkanını da
beraberinde sağlayacaktır.
Meyve Parklarındaki bitkilerde, özellikle halk sağlığı açısından ilaçlama yapılmamasına; ayrıca kullanılacak fidanların sağlıklı ve
ismine doğru olmasına, yani verimli ve kaliteli ürün verebilmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan Fidan Üretici Belgesi alarak
yetkilendirilmiş üreticilerin ürettiği ve Bakanlıkça kontrolleri yapılarak pazarlanmasına izin verilmiş, yani sertifika ve etikete
sahip fidanların kullanılmasına dikkat edilmelidir.
Sonuç olarak; sadece yeşil değil, aynı zamanda doğaya ve insanımıza pekçok olumlu yansımaları olacak Meyve Parkları kurul-
masına gereken önem ve öncelik verilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Ilıman iklim, üzümsü, subtropik

IMPORTANCE OF THE ESTABLISHMENT OF FRUIT PARKS IN CITIES
Abstract
More and more modern fruit gardens are being established every day as a result of our increasing fruit consumption habits
and the high annual fruit consumption per capita, bolstered by the suitability of the ecology of our country for the efficient
and high-quality production of various fruit varieties.
That said, vegetation that will be preferred in green spaces and parks should not be considered sufficient to establish a green
space; the saplings chosen for planting should allow children to experience the joy of picking fruit directly from the branch, as
this may instill in them a consciousness and love of nature, aside from merely establishing a green space. In short, the 
establishment of Fruit Parks should be a preferred approach.
Since perennial plants are preferred for Fruit Parks, such areas should be considered as 10–30 year investments in which the
care and maintenance of the plants is easy and less troublesome. As such, they offer many advantages in terms of investment
and operation.
The ecology of the İstanbul Metropolitan area is suitable for the cultivation of moderate climate fruits, berries, and 

Hurşit NALLI1, Handan BÜYÜKDEMİRCİ2

1Fidan Üreticileri Alt Birliği Yönetim Kurulu Başkanı, 06520, Ankara, TÜRKİYE
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2Fidan Üreticileri Alt Birliği Genel Sekreteri, 06520, Ankara, TÜRKİYE
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ŞEHİRLERDE MEYVE PARKLARININ KURULMASININ ÖNEMİ

05 - 06 Şubat 2020 İstanbul Kongre Merkezi572

      

 iSTANBULTANBUL SENiN

     

 

     

 

     

 

k52-572-579:bu-kitap-25.3x19.6  18.06.2020  15:31  Page 1



hard-shelled fruits and subtropical fruits. When selecting the fruit saplings to be planted in Fruit Parks, the size of the space
should be considered, and plant species should be selected that are fit for the purpose. Among such plants can be counted
species with large crowns, such as pistachio, carob, chestnut and walnut, which provide shade; species with medium-sized
crowns, such as plum, quince, apple, mulberry, apricot, cherry, pear and medlar, which can be used for a diversity purposes;
and species such as kiwi, blueberry, cornelian cherry, raspberry and blackberry, which can serve as fence plants. That said, all
fruit species offer opportunities in terms of landscaping and organic production.
Attention must be paid to avoiding the use of pesticides on the plants in Fruit Parks so as to protect public health. Furthermore,
using healthy and certified saplings will lead to efficient and high-quality products, and so saplings should be procured from
growers authorized by the Ministry of Agriculture and Forestry with a Sapling Producer Certificate that is controlled by the
Ministry and permitted for marketing, and should carry the necessary certificates and labels. 
In short, the necessary importance and priority should be given to the establishment of Fruit Parks that not only provide a
green space, but also contribute to our nature and the public in a diversity of ways.

Keywords: Moderate climate, berries, subtropic

1. GİRİŞ
Türkiye, değişik bölgelerin ekolojik farklılıkları sayesinde ılımandan subtropik meyve türlerine pekçok meyve türünde kaliteli
ve verimli olarak yetiştiriciliğin yapılabildiği dünyadaki nadir ülkelerden birisidir. Dünyanın birçok ülkesiyle karşılaştırıldığında
ülkemizde hemen hemen her mevsimde ve her bölgede pekçok meyve tür ve çeşidi üretimi ve pazara arzı söz konusudur.
Türkiye birçok meyve türünde dünyada en büyük üretici ülkeler arasında yer almaktadır (UİB Yaş Meyve Sebze Sektör Raporu,
2019).

Meyve tüketimi, insanlığın temel ihtiyacı olan bitkisel karbonhidrat, protein ve vitaminlere sahip olması nedeniyle, insan sağlığı
açısından yaşamı doğrudan etki eden bir faktördür. Ülkemiz ekolojisinin çeşitli meyve türlerinin verimli ve yüksek kalitede 
üretimine uygun olmasının yanısıra, meyve tüketim alışkanlığımızın da yaygın ve kişi başı yıllık meyve tüketim miktarının yüksek
olmasının sonucunda, modern meyve bahçeleri tesisi her geçen gün artmaktadır.

Meyvecilik sektöründe yaşanılan hızlı ilerlemenin ana etkenlerinden bir diğeri ise, Ülkemiz Fidancılık Sektöründeki gelişmelerdir.
Fidancılık sektörü; uluslararası standartlarda ve yıllık 105 milyon adetlik üretimle, tohumculuk sektörü ve ülkemiz bitkisel 
üretiminde önemli yere sahip olup; 2,3 milyon dolarlık ithalata karşın, 38 milyon dolarlık ihracat değerini gerçekleştiren bir iş
kolu olup; FÜAB bu sektörün tek yasal temsilcisidir.

2.ÜLKEMİZ FİDANCILIK SEKTÖRÜ

2.1.Fidan Üreticileri Alt Birliği (FÜAB)
FÜAB; 5553 sayılı Tohumculuk Kanunu 16. Maddesi gereğince 2008 yılında kurulmuş olan kamu kuruluşu niteliğindeki bir
meslek kuruluşudur. Kanun’un 17. Maddesi gereği, Ülkemiz genelinde fidancılık sektöründe faaliyette bulunan ve Bakanlık
tarafından Fidan Üretici Belgesi veya Doku Kültürü ile Tohumluk Üretici Belgesi (meyve ve asma türlerinde fidan ve materyal
üretimi yapanlar) almış gerçek ve tüzel kişiler FÜAB’a üye olmak zorundadır. FÜAB, üyeleri arasında mesleki dayanışmayı 
sağlamakta ve sektörle ilgili konularda üyelerini bilgilendirmektedir.

FÜAB’ın üye sayısı 862’dir. Üyelerin bölgesel dağılımında ise Marmara, Akdeniz ve Ege Bölgeleri üye bakımından en yoğun 
bölgeler olup; Bursa, İzmir, Balıkesir illeri fidan ve materyal üretiminin en yoğun olduğu illerdir. Farklı illerde üretilen ve bitki
hastalık ile zararlılarından ari fidanlar, Ülkemizin dört bir yanında kurulan meyve bahçeleri ve bağlarda kullanılmaktadır.

FÜAB’ın yaptığı çalışmalar ve üyeleri ile sürekli istişarede bulunmasının yanısıra, kamu kurumları da dahil, fidancılık sektörünün
ulusal ve uluslararası tüm paydaşları ile kurduğu diyaloglar sonucunda, ülkemiz fidan üretimi standardı yükselmiş, Ülkemiz
fidan üretimlerinde “DÜNYA FİDANCILIĞINDA TERCİH EDİLEN MARKA OLMAK” yolunda önemli ilerlemeler sağlanmıştır.
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2.2.Ülkemiz Fidan Üretimleri
Ülkemizde Tablo 1’de yer alan 51 meyve türünde fidan üretimi yapılmakta olup; ılıman iklim meyveleri, sert kabuklu meyveler,
üzümsü meyveler, subtropik meyveler ve hatta bazı özel ortamlarda, tropik meyve türlerine ait fidanlar Ülkemizde üretimi
yapılarak yurtiçi ve yurtdışında bahçe tesisinde kullanılmaktadır. 

Ülkemiz fidan üretimlerinde yaşanan gelişmeler ve uluslararası kabul gören fidan üretim standardımız sonucunda, fidan üretim
miktarında büyük artışlar gerçekleşmiş; ayrıca Tarım ve Orman Bakanlığı başta olmak üzere, fidan ve meyve üreticisine sağlanan
destek ve krediler de üretim miktarında etkili olmuştur.
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Ülkemizde fidan üreticisi ve fidan üretimi, Tarım ve Orman Bakanlığı mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılmakta olup; 
uygulanan kurallar aşağıda yer almaktadır;

1. Üretilen fidan ve materyallerin ismine doğru olması açısından, çeşidin ülkemizde tescil edilmiş olması şartı uygulanmaktadır.

2. Ülkemizde GDO (genetiği değiştirilmiş organizma) içeren çeşitler tescil edilmemektedir. GDO içeren çeşitlerin materyalinin
ve fidanının üretimi Türkiye’de yasaktır. Bu nedenle; ülkemizde üretilen fidan ve materyaller GDO içermezler.

3. Fidan ve materyal üretimini, sadece Bakanlıktan yetki almış üreticiler yapabilir. Bu sayede üreticiler ve üretimler Bakanlıkça
sürekli denetim altındadır.

4. Yetkili bu üreticiler, üretime başlamadan önce Bakanlık kuruluşuna başvurmaktadır. Daha sonrasında, üretim alanında 
karantina kontrollerini yapmak amacıyla, Bakanlık uzmanlarınca üretim ortamı/topraktan örnek alınır. Sonrasında numuneler
resmi laboratuvarlarda analiz edilir, ve sonuçta, analizde temiz çıkması durumunda bu alanda üretim yapılmasına Bakanlıkça
izin verilmektedir.

5. Üretim ve pazarlama süresince Bakanlık uzmanlarınca bitki sağlığı ve ismine doğruluk açısından kontroller yapılmaktadır.
Resmi kontrollerde uygun bulunan üretimlere Bakanlıkça Satış Sertifika Belgesi ve etiketi düzenlenmektedir.
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6. Bitki sağlığı kontrollerinde karantina etmeni yanında kalite zararlı organizmaları açısından da kontrol yapılmaktadır. Hem
karantina hem de önemli zararlı organizmalarından ari ise üretimlere Bakanlıkça sertifika belgesi düzenlenir. Bu, fidanlar
Türkiye’de pazarlanabilir demektir.

7. Yasal düzenlemelere uymayan üreticilere Bakanlıkça para cezası ve faaliyetten men cezası uygulanmaktadır.

8. FÜAB Fidancılık Sektörü Etik Kurallarını belirlenmiş olup; bu kurallara aykırı faaliyette bulunanlara FÜAB yaptırım 
uygulamaktadır.

Diğer taraftan, ister süs bitki türü ister meyve türüne ait olsun, ithal edilen fidanların kendi üretim ülkesinde ne şekilde kontrol
edildiği bilinmemekte; sadece giriş gümrüğünde alınan örneklerin analizi sonucunda örneklerde bitki sağlığı açısından bir 
bulaşma tespit edilmemesi halinde Ülkemize girişine izin verilmektedir. Sonuç olarak; alınan birkaç örneğin yüzlerce bitkiyi
doğru bir şekilde temsil etmesindeki risk düşünüldüğünde, Ülkemize yeni bitki zararlı organizmalarının bulaşmasına yol 
açmamak, ayrıca daha az maliyetli ve daha yüksek kalitedeki yerli fidan üretimlerini Meyve Parklarında kullanmak gerekliliği
ortaya çıkmaktadır.
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FÜAB ve Kamu kurum ile kuruluşlarının yaptığı çalışmalar sonucunda, özellikle son 10 yılda Türkiye’deki meyve bahçeleri ve
bağlar yerli fidanlar ile kurulmaya başlanmıştır. 2010 yılında 7,5 milyon dolar fidan ithalatı yapılmış, 2018 yılında fidan ithalatı
değeri sadece 2,3 milyon dolar gerçekleşmiştir. Ülkemiz 10 yıl öncesine kadar fidan ithal ettiği Avrupa ülkelerine artık fidan
ihraç eder duruma gelmiştir. 2010 yılı fidan ihracatımız 0,9 milyon dolar iken 2018 yılında fidan ihracat değerimiz 38 milyon
dolara ulaşmıştır.

3. MEYVE PARKLARI
Parklar, özellikle büyükşehirlerde doğayı temizlemelerinin yanısıra, çevre insanına sosyal, sağlık ve eğitim imkanı sağlamaktadır.
Günümüz koşullarında yoğun kent dokusu içerisinde yaşayan insanlar, kentlerin kendilerine sundukları yaşam çevreleriyle 
yetinmek zorunda kalmaktadırlar. Ancak tüm dünyada olduğu gibi Ülkemizde de daha çağdaş ve yaşanabilir kent çevreleri 
oluşturma çabaları giderek artmakta, özellikle büyükşehirlerde yaşam kalitesinin artırılmasında yeşil alanların rollünün öneminin
farkına varılmaktadır. Bunun sonucunda yerel yönetimler tarafından kentlerde kişi başına düşen yeşil alan miktarının artırılması
çabaları giderek hız kazanmaktadır.

Aktiviteler bir parkı insanlar için cazip kılan en önemli etkendir. Park alanlarında kullanıcılara sunulan çeşitli aktif ve pasif aktivite
olanakları, park alanlarının kullanımını pozitif yönde etkileyecek, parkın kalitesini de artıracaktır. Büyükşehir yaşantısının insanlar
üzerinde yarattığı olumsuzlukları gidermek amacıyla, yeşil alan ve parklarda kullanılacak bitki örtüsünün, sadece yeşil alan 
oluşturması yeterli kabul edilmemeli; dikilecek fidanın yeşil alan oluşturmasının yanında çocuklarımıza dalından meyve 
koparabilmenin hazzını yaşatacak, bitki ve doğadaki değişim ve gelişimi yansıtacak ve doğa bilinci ile sevgisini aşılayacak 
yatırımlar, yani Meyve Parkaları oluşumu tercih edilmelidir. Meyve parkları sadece çevre insanına değil, aynı zamanda doğal
yaşam alanı içerisinde yer alan tüm canlılara da pozitif imkan ve faydaları bulunmaktadır.  

Meyve Parklarında çok yıllık bitki türleri olan meyve fidanları kullanıldığından, 10-30 yıllık bu yatırımlar sonucunda, fidan 
dikimden 1 yıl sonrasında bakım ve idamesi oldukça kolay ve az bakım işçiliği gerektirmesi nedeniyle, yatırım ve işletme açısından
da oldukça avantajlıdır.

İstanbul Büyükşehir ekolojisi içerisinde, Ülkemizde üretimi yapılan tüm meyve fidanları, meyve parkları oluşturmada kullanılabilir.
Meyve parklarında kullanılacak meyve fidanı türünde seçim yaparken, alanın büyüklüğü ve bitkiden elde edilmesi planlanan
amaca uygun olan türler tercih edilmelidir. Meyve türlerinden, antepfıstığı, keçiboynuzu, kestane, ceviz gibi büyük taç yapısına
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sahip türler gölgeleme amaçlı kullanılabileceği gibi, erik, ayva, elma, dut, kayısı, kiraz, armut, muşmula gibi orta taç yapısına
sahip ağaçlar değişik peyzaj olanaklarını sergilemek amacıyla, kivi, maviyemiş, kızılcık, ahududu, böğürtlen türlerinin bitkileri
ise çit bitkisi olarak tercih edilebilirler.

Diğer taraftan; tüm park alanlarında olduğu gibi, meyve parklarındaki bitkilerde tarım ilacı kullanılmamasına dikkat edilmelidir.
Bu amaçla, parkın bulunduğu konuma uygun meyve türü seçimi ve biyolojik yöntemlerle zararlılar ile mücadele edilmesi yeterli
olacaktır. Bunun sonucunda, meyve parklarından, eşsiz peyzajın yanısıra, organik meyve üretimi da beraberinde park sakinlerine
sağlanmış olacaktır.

Ayrıca Meyve Parklarındaki bitkilerden maksimum faydanın elde edilebilmesi için, kullanılacak fidanların sağlıklı ve ismine
doğru olmasına, yani verimli ve kaliteli ürün verebilmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan Fidan Üretici Belgesi alarak 
yetkilendirilmiş üreticilerin ürettiği ve Bakanlıkça kontrolleri yapılarak pazarlanmasına izin verilmiş, yani sertifika ve etikete
sahip fidanların kullanılmasına dikkat edilmelidir. Özellikle Ülkemizde üretilmiş ve Bakanlıkça sertifika belgesi düzenlenmiş 
fidanların kullanılması sonucunda, parkların tesis maliyeti de azaltılabilecektir.

Sadece yeşil değil, aynı zamanda doğaya ve insanımıza pekçok olumlu yansımaları olacak Meyve Parkları kurulmasının, hem
belediyeler, hem de çevre insanı ve doğası açısından tercih edilmesi gerekliliği sonucu ortaya çıkmaktadır.

KAYNAKLAR
TÜİK Dış Ticaret İstatistikleri. http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1046 (8.10.2019).

UİB Yaş Meyve Sebze Sektör Raporu, 2019, s.9.

TTSM, Aralık 2019. https://www.tarimorman.gov.tr/BUGEM/TTSM/Sayfalar/Detay.aspx?SayfaId=87.
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“Yeşil Alanlarda Dönüşüm:

Kimlik ve Sürdürülebilirlik Amaçlı Çözümler”

Temalı

İstanbul Senin

İstanbul Yeşil Alanlar Çalıştayı

Sonuç Bildirgesi

KİMLİK

1. Açık ve yeşil alan sistem planlaması yeşil alt yapı planlamasına ilişkin üst ölçekli bir çerçeve farklı deneyimlerden yola

çıkılarak hazırlanmalıdır. Çevre düzeni planları güncellenirken kentin yeni gelişim alanlarında peyzaj fonksiyonunun önemli

olduğu alanlar açık ve yeşil alan sistemleri içinde planlanmalıdır. Nazım imar planlarına peyzaj planları entegre edilerek

açık ve yeşil alan sistem planları, nazım imar planları ile bütünleştirilmelidir. Uygulama imar planları üzerinde açık ve yeşil

alanlar içerisinde yer alan tüm ölçeklerdeki parkların varlığı sorgulanarak ilçeler düzeyinde erişilebilirlik analizleri 

yapılmalıdır.

2. İstanbul’un yeşil alanları pek çok ekosistem hizmetinin sunumu ve tesis edilebilirliği açısından yeterli değildir. Yeşil alan

anlayışını, yeşil alt yapı anlayışına yükseltmek geciktirilmesi mümkün olmayan bir zorunluluk olup, bu doğrultuda yerel

yönetimlerin, merkezi hükümetin, sivil toplum kuruluşlarının ve üniversite ile araştırma kuruluşlarının birlikte çalışma

zorunluluğu bulunmaktadır.

3. Kent imar planlarında yeşil alan sistemleri bütüncül ve kent dışı yeşil alanlarla organik bağlantıyı sağlayacak şekilde

yeşil ağ sistemleri öncelikli olarak ele alınmalıdır. Yerel yönetimler ve karar vericiler, yeşil alanlar ile ilgili gerekli sorumluluğu

ve özeni göstermeli, yeşil alan tahribatındaki denetimi sıkı tutmalıdır.

4. Bakanlıklardan yerel belediyelere kadar bütüncül bir politika benimsenmeli, kentlerdeki kişi başına düşen aktif yeşil

alan miktarını ve niteliğini arttırıcı, ekolojik ve sürdürülebilir politikalar izlenmelidir.

5. Yeşil alanlar için yeni mali kaynaklar ve yeni alanların üretilmesi, yeşil alanları düzenleme, yenileme ve bakım 

hizmetlerinde belediyelerin kaliteyi arttırması, kent içindeki yeşil alanların dengeli ve bütüncül planlama-tasarım 

anlayışlarının kavranması ve uygulanması ivedilikle gerçekleştirmelidir. Doğa ve çevre koruma bilincinin geliştirilmesi

buna destek veren sivil toplum kuruluşları ve ilgili meslek odalarının ön plana çıkarılması gereklidir.
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6. Yeşil alanların planlanması çerçevesinde, kent semt ve mahalle ölçeğinde mevcut yeşil alanların tipolojik dağılımları,

kişi başına düşen yeşil alan miktarı, yeni oluşturulacak yeşil alan tipinin, kent içindeki konumunun ve ölçeğinin belirlenmesi

için gerekli envanter ve analizleri yapılmalıdır. Planlamada yeşil alan standardına ilişkin kriterler, kişi başına düşen yeşil

alan miktarının yanı sıra doğal ve kültürel verilerinde ele alındığı standartlar üzerine kurulmalıdır.

7. Ayrıca mevcut yeşil alanlar ve doğal alanlar arasında bağlantı kurularak yeşil alanların birbirine bağlandığı kesintisiz

bir yeşil alan sistemi oluşturulmalıdır.

8. Kentsel yeşil alanlar hem bir biri ile bağlantılı hem de birçok ulaşım türü ile erişimin sağlanabileceği alanlarda 

konumlandırılmalıdır. Bütün kentlilerin fiziksel olarak kolayca ulaşabildiği ve içinde de rahatça hareket edilebildiği yeşil

alanlar yaratılması zorunluluğu imar planlarında belirtilmelidir. Tüm kent halkının yaş cinsiyet ve fiziksel durum 

gözetmeksizin kentsel yeşil alanlara ve içindeki fonksiyon alanlarına kolaylıkla ulaşabilmesi ve yararlanabilmesi için

evrensel peyzaj tasarımı anlayışına uygun düzenlemelerin ivedilikle gerçekleştirilmesi zorunludur.

9. İstanbul’un kentsel yeşil alanlarının kalitesi belirlenmeli, bu alanlardan optimum düzeyde yararlanmayı sağlayacak

planlama ve tasarım önerileri geliştirilmelidir. Kentlinin yaşam kriterlerine doğrudan etkide bulunan yeşil alan kalitesi

değerlendirilerek alanlarda yapılacak detaylı analizlerde, kalite kriterleri temelde aynı olsa da değişkenlik gösterebile-

ceğinden, bir birinden farklı alanlarda yapılacak çalışmalarda değişken parametreler dikkate alınmalı ve her alanın kendine

özgü yerleşim dokusu ve yerel özellikleri doğrultusunda incelemeler tamamlanmalıdır.

10. İstanbul’da 1500 yılı aşkın bir süredir kentsel tarım geleneğinin devam ettiği, yapıları, arazi kullanım teknikleri, 

geleneksel bilgilerin ve yöntemlerin uygulandığı, kentin taze sebze ve yeşillik ihtiyacını karşılayan bostanlar, doğada insan

emeği ile oluşturulmuş bir kültürel peyzaj alanıdır. Yasal düzenlemeler ile başlatılan yürürlükteki koruma amaçlı imar

planlarında plan lejantının “bostan” veya “kentsel tarım alanı” olarak değiştirilmesi ve bostanların bulunduğu arazi

statüsünün tarım arazisi olarak kabul edilmesi gerekmektedir.

11. Kent mobilyaları tasarlandığı kentlere özgün nitelikler taşımalı, fonksiyonel, estetik, ekolojik olma ve kullanıcıların

konforunu sağlamasının yanı sıra kent kimliğine katkı sağlayacak nitelikte tasarlanmalıdır. Gerek kentleri bir birinden

farklı kılacak şekilde gerekse o kent halkının sosyo-kültürel özellikleri ile doğal ve yapay çevresel özellikleri değerlendirilerek

tasarlanması, kent mobilyasının kent kimliği üzerindeki katkılarını arttıracaktır.
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SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

1. Kentlilerin kullanıcısı olduğu ya da olacağı yeşil alanların planlama ve tasarım süreçlerine katkısı mutlaka sağlanmalıdır.

Sivil toplum kuruluşlarının da karar alma ve denetleme süreçlerine dahil edilmesi yerel yönetimlerin kararlarının 

uygulanabilirliği açısından çok önemlidir.

2. Biyolojik homojenleşmeye ve doğal peyzaj özelliklerinin bozulmasına neden olan yaygın ithal ve yabancı yurtlu bitki

kullanımı azaltılarak doğal bitki örtüsündeki bitki taksonlarının kullanımına ağırlık verilmelidir. Ayrıca yerli bitki üreticileri

bu konuda teşvik edilmelidir.

3. İstanbul’daki yol ağaçlandırmaları kısıtlı olup planlanması tüm fonksiyonları düşünülerek yapılmadığı için, günümüzde

düzensiz dağınık ve bakımsız olarak karşımıza çıkmaktadır. Dünyanın sayılı prestijli kentlerinden biri olan İstanbul genelinde

yol ağaçlarının kent ekosistemine, kentsel yeşil alt yapıya ve aynı zamanda kent kimliğine de katkısını artıracak şekilde

stratejiler belirlenmelidir.

4. Öncelikli olarak ağaç budama sistemi adı altında bir birim oluşturulmalıdır. Bu birim budama faaliyetlerini bilimsel bilgi

ve deneyimlerin ışığı altında sürdürmelidir.

5. Kent ağaç kimliğinin belirlenmesi, bu verilere tek bir yerden erişim sağlanmasına olanak sağlayacak bir ağaç bilgi sistemi

kurulması, tek ağaç envanterinin oluşturulması ve kent bilgi sistemine entegre edilmesi gerçekleştirilmelidir. 

6. Kent ağaçlarının sürdürülebilir yönetiminde, ağaçların periyodik olarak kontrolü, gerekli bakım, onarım ve koruma

tedbirlerinin alınması, yüksek riskli ağaçların önceden belirlenerek çıkarılması ve dikim ya da transplantasyon ile

gençleştirme yapılması önemlidir. 

7. Dikey bahçe uygulamalarında yerli üretim ve doğal bitkiler kullanılmalıdır. Bitki türü seçimi tasarımın amaç ve hedefine

uygun olmalı, az su isteyen kuraklığa dayanıklı bitki türleri tercih edilmelidir. Yapım ve bakım maliyetleri çok yüksek olan

dikey bahçe uygulamalarından gerekli olduğu sınırlı yerler dışında kaçınılmalıdır.

8. Karayolu ve otoyol peyzaj düzenleme çalışmalarının bitkilendirme aşamalarında öncelikle doğal bitki örtüsündeki 

türlere yer verilmeli, gerektiğinde uzun yıllardır bölgenin ekolojik koşullarına uyum sağlamış diğer bitki türleri 

kullanılmalıdır. 
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Temel yaklaşım, güzergâhtaki mevcut bitki örtüsünün korunması ve yapılacak bitkilendirme ile de 

tamamlanması şeklinde olmalıdır. Çim alanlar ve mevsimlik çiçeklerin kullanıldığı alanlar azaltılmalı, gürültü ve görsel

kirliliği önleyen egzoz gazlarına dayanıklı ve az su isteyen ağaç, çalı ve çok yıllık otsu bitki türlerine ağırlık verilmelidir.

9. İstanbul’un gündemindeki deprem gerçeği göz önünde bulundurularak kentsel yeşil alanların afet yönetim sürecinde

ele alınmaları zaman geçirmeden gerçekleştirilmelidir.

10. İstanbul’da tarihi ağaçların, özellikle de çınar ağaçlarının ölümüne neden olan fungal bir kanser hastalığına ilişkin

karantina önlemlerinin alınması ve mücadelelerin ivedilikle gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

11. Kentsel yeşil alanlarda sürdürülebilir su kullanımını sağlamak için az su isteyen bitkileri kullanmanın yanı sıra toprağı

iyileştirmek ve sulama sistemini doğru tasarlayıp uygulamak ve bakımını gerçekleştirmek zorunludur.

12. İl ve ilçe düzeyinde açık ve yeşil alan planlama ve tasarım rehberlerinin oluşturulması sürecine bir an önce 

başlanmalıdır.

13. Yapı ve inşaat alanlarında yeşil çatı yapılması ve bunun da teşvik edilmesine ile inşaat ruhsatları ekinde peyzaj pro-

jelerinin sunulmasına yönelik gerekli düzenlemeler hayat geçirilmelidir.
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sn. Ekrem İMAMOĞLU’nun himayelerinde, Park Bahçe ve Yeşil Alanlar 

Daire Başkanlığı ile İstanbul Ağaç ve Peyzaj AŞ tarafından düzenlenen, 

Orman Mühendisleri Odası ve Peyzaj Mimarları Odası’nın katkıları ile

05-06 Şubat tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezinde gerçekleştirilen “Yeşil Alanlarda Dönüşüm: Kimlik ve

Sürdürülebilirlik Amaçlı Çözümler” Temalı İstanbul Senin “İstanbul Yeşil Alanlar Çalıştayı”

Sonuç bildirgesinde değinilen konularla ilgili bir eylem planı hazırlanarak sorumlu birimlere iletilmesi, 

belirlenecek periyodlarda izlenmesinin sağlanması çalıştayın amacına ulaşmasında en önemli etken olacaktır.
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