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Küresel iklim değişikliği nedeniyle kentler ısı adalarına dönüşmekte, sıcak dalgaları,
kuraklığa bağlı su kesintileri, aşırı yağışlar sonucu yaşanan taşkınlar ve seller gibi çeşitli
olumsuzluklar insan sağlığı ve toplum hayatını olumsuz yönde etkilemektedir.
İstanbul’da bu olumsuzluklara ek olarak artan insan nüfusuna bağlı olarak ortaya çıkan
yoğun yapılaşma sonucu su geçirimsiz yüzeyler (asfalt, beton ve beton etkisi yaratan taş
yüzey kaplama uygulamaları vb.) büyümekte, mevcut yeşil alanlar (ormanlar, tarım
alanları, sulak alanlar vb.) azalmaktadır. Tüm bunların sonucunda İstanbul, başta iklim
değişikliği olmak üzere felaketler karşısında son derece kırılgan bir şehre
dönüşmektedir. Bu kırılganlığı azaltmanın en önemli yollarından biri kentsel yeşil
alanların bütünlükçü bir anlayışla yönetilmesidir. Yeşil alanların bir kentin iklimini
düzenleme, hava ve toprak kalitesini iyileştirme, biyoçeşitliliğini güçlendirme, selleri ve
taşkınları azaltma gibi sayısız olumlu etkileri vardır. Yeşil alanların gerek iklim
değişikliğinin olumsuz sonuçlarının hafifletilmesinde (karbon yutağı oluşturarak sera
gazı salımlarını azaltım vb.), gerekse iklim değişikliğiyle uyumlu kentlerin
yaratılmasında çok önemli işlevleri vardır. Dolayısıyla yeşil alan yönetimi, iklim
değişikliği azaltım ve uyum stratejilerinin bir arada planlanıp uygulanabildiği
bütünlükçü bir hizmet alanı olarak ortaya çıkmaktadır. Bu noktada en önemli rol
şüphesiz ki yerel yönetimlere düşmektedir.
Kentsel yeşil alanlar nelerdir?
Kent içinde bulunan bitkiyle örtülü alanların bütünü kentsel yeşil alanlar olarak kabul
edilir. Bunlara örnek olarak fuar ve sergi alanları, meydanlar, kıyı düzenlemeleri, kent içi
yollar, kaldırımlar, kavşaklar, refüjler, yaya yolları, hobi bahçeleri, kent bostanları, çocuk
bahçeleri, oyun ve spor alanları (futbol sahası, tenis kortu vs.), kent parkları, hayvanat
bahçeleri, botanik bahçeleri, arboretumlar, su kanalları, konut ve toplu konut bahçeleri,
çocuk oyun alanları, okul bahçeleri, mezarlıklar, spor alanları, mesire alanları,
koruluklar, tarım arazileri, meralar, kent ormanları, yeşil kuşaklar ve milli parklar
verilebilir. Bu örneklere ek olarak yeşil çatılar, yağmur bahçeleri, yağmur hendekleri ve
dikey bahçeler de son dönemlerde kent yaşamında bütünlükçü yeşil alan yönetiminin
önemli uygulamaları haline gelmiştir.
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Kentsel yeşil alanlar neden önemlidir?
Kentlerdeki sera etkisinin önemli bir bölümünü CO2 gazı oluşturur. Ağaçlar CO2
içerisindeki karbonu tutarak odun dokularında selüloz olarak depolar ve ortaya çıkan
oksijeni atmosfere bırakırlar. Ayrıca ağaçların gölgeleme etkileri serinleme ihtiyacını
yüzde 30 oranında azaltarak elektrik tüketimini düşürebilir ve daha az fosil yakıt
kullanılmasına neden olur [1]. Yeşil alanların kentsel ısı adası etkilerini azaltıcı etkileri
de mevcuttur [2]. Buna ek olarak yeşil alanlar, suyu ve toprağı tutma işlevleri dolayısıyla
taşkın, sel ve heyelan gibi doğal afetlerin yıkıcı etkilerini de azaltır. Yeşil alanların varlığı
bir kentin su zenginliğini de artırır.
Şekil 1.Geçirimli ve geçirimsiz yüzeylerde suyun tutulması [3]

Yeşil alanlar, havayı temizler ve oksijen miktarını artırır, tozu veya havadaki kirli
materyalleri tutar. Örneğin ağaçlar mevcut yaprak ağırlığının 5-10 katına kadar
miktarda tozu tutabilmektedir [4]. Yeşil alanlar hava sirkülâsyonu sağlar, hava akımını
ve nemini düzenler, hava sıcaklığının yükselmesini önler, havayı serinletir, rüzgâr hızını
azaltır ve doğru bir planlamayla istenilen istikamete yöneltir. Mesela bir yapının
yakınında bulunan ağaçlar veya çalılar yaz aylarında sıcaklığın etkisini azaltarak
havalandırma maliyetlerinde yüzde 15-35 oranında düşüşe neden olabilir [5].
Yeşil alanlardan suyun arıtılması, atık yönetimi, tozlaşma, biyolojik parçalanma ya da
zararlı türlerin kontrolünde de faydalanılır. Bitkiler toprağın üst kısmını kaplayarak hem
su kaybını azaltır hem de su tutmayı kolaylaştırarak yer altı sularını besler. Bitki
örtüsüyle beslenen toprağın kalitesi ve verimliliği artar. Kentsel yeşil alanlar ayrıca sınır,
engel ve perde oluşturarak istenmeyen görüntüleri ortadan kaldırır. Kentlerin daha
estetik hale gelmesini sağlayarak insan psikolojisine olumlu katkı sağlar. Yeşil alanlar
ayrıca özellikle trafik kaynaklı gürültüyü emerek azaltır.
Nasıl bir yeşil alan?
Kentsel yeşil alanları, salt kişi başına düşen metrekare miktarı üzerinden
değerlendirmek bu alanda yaşanan sorunların önemli nedenlerinden biridir. “Yeşil
alanlar büyüklüklerine göre değil, ekolojik nitelikleri ve mekânsal dağılımlarına göre
değerlendirilmelidir. Bir alanın ekolojik niteliği alanın büyüklüğü, formu, sahip olduğu
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tür çeşitliliği (bitki ve hayvan) ile türlerin yoğunluğuna bağlı olarak değişir. Doğal
bitkilerin sayısı, yoğunluğu ve kitlesi arttıkça, alanın ekolojik nitelikleri artar” [6].
“Benzer şekilde farklı tür boy ve yaşlardaki ağaç, ağaççık, çalı ve yer örtücülerden oluşan
kademeli bir bitkilendirmeye sahip alanların ekolojik değeri yüksektir” [7]. Ancak pek
çok kentte ekolojik değeri yüksek yeşil alan düzenlemelerinden çok birkaç bitki türünün
ve yer örtücü olarak sadece çimin kullanıldığı parklar tercih edilmektedir. Böyle tek tip
yeşil alan anlayışı yerine farklı türlerin bir arada bulunduğu biyoçeşitliliği yüksek ve
birbirleriyle bağlantılı yeşil alanlar oluşturmak önemlidir.
Çim alanlar yer örtücü olarak tek seçenek midir?
Çim, sürekli biçme, bol ve sık aralıklarla sulama, kimyasal ilaçlama vb. bakım isteyen
emek ve enerji yoğun bir bitkidir. Çim türleri diğer bitkilerden çok daha fazla hastalığa
ve zararlıya maruz kalır. Çim alanlarda aşırı sulamaya bağlı olarak toprakta tuzlanma,
kimyasal ilaç birikimi gibi sorunlar kısa sürede başlar. Örneğin 1 metrekare çim alanın
optimum su ihtiyacı günde 10 litredir. Çim alanların bakımında yoğun bir kimyasal besin
desteği, gübre ve ilaç kullanımı söz konusudur. Bütün bunlar çim alanları ekonomik
olarak çok maliyetli kılmaktadır [8]. Çim yerine fazla sulama ve bakım istemeyen şu yer
örtücüler kullanılabilir [9]: kekik türleri (Thymus sp.), yavşanotu (Veronica sp.), kaya
sarmaşığı (Hedera helix), kedinanesi (Nepeta racemosa), yazkarı veya farekulağı
(Cerastium sp.), mayasılotu (Ajuga reptans), kokulu ballıca veya kuduzotu (Alyssum sp.),
üçgül türleri (Trifolium repens), ve damkoruğu türleri (Sedum sp.).
Dikey bahçeler neden gereklidir ve nasıl olmalıdır?
Bina cephesine, köprü ayaklarına, perdeleme veya sınır duvarlarına, reklam panolarına
veya başka duvar yüzeylerine uygulanan yeşil alan yapılarına dikey bahçe denir. Dikey
bahçeler, yeşil alan miktarını artırmanın zor olduğu kentlerde yeşil alan oluşturma
imkânı sağladığı için önemli ve gereklidir. Kentteki çeşitli dikey yüzeylerin
bitkilendirilmesinin kent ekolojisine ve yaşamına katkıları şöyledir [10]:
-

-

Beton ve asfalt gibi geçirimsiz sert yüzeylerin kenti ısı adasına çevirme etkisini
azaltır. Zira kuru duvarlar, çatılar ve asfalt caddeler enerjinin bir kısmını
emerken bir bölümünü de sert yüzeylerden yansıtır. Güneş battıktan sonra da
gün boyunca sert yüzeyler tarafından emilen sıcaklık serbest kalmakta ve kenti
kubbe şeklinde kaplayan ısı adalarını oluşturmaktadır. Dikey bahçeler bitkilerin
yardımıyla havadaki toz ve diğer kirletici maddeleri tutarak hem daha sağlıklı
çevre oluşumuna, hem de karbondioksit gazını emip atmosfere oksijen vererek
kentin mikro iklimine olumlu katkıda bulunur.
Gürültü düzeyini azaltır. Dikey bahçelerde bitkisel düzenleme için kullanılan
toprak ve bitkisel materyal ses yutuculuk özelliğine sahip olduğu için hem bina
içinde hem de binanın yakın çevresinde meydana gelen gürültüyü azaltma işlevi
vardır. Özellikle de ulaşım arterleri çevresinde yapılan dikey bahçeler sadece
gürültünün düzeyini azaltmakla kalmayıp, kente estetik olarak olumlu katkıda
bulunarak yolcuların stresini da azaltır.
- Kentsel oksijen seviyesini yükseltir. Kentlerin önemli sorunlarından biri olan hava
kirliliğinin çözümü, doğru alan kullanım kararları alınmasının yanında, yeşil
dokunun olabildiğince fazla olmasına bağlıdır. Bitki yoğunluğunun artışı oksijen
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üretimi ve karbondioksit tüketimini artırarak kent atmosferinin yenilenmesinde
etkili rol oynar. Öyle ki iki katlı bir binanın tek bir duvarının bile bitkilendirilmesi
sonucu, büyük bir ağacın ulaştığı değerde oksijen üretimi ve karbondioksit
tüketimi sağlanabilir.
- Kentteki tozu tutar. Toz, rüzgârın hiçbir engelle karşılaşmadan kuru yüzeylerden
kaldırdığı döküntülerden oluşur. Bitkilendirme bu etkiyi önemli oranda ortadan
kaldırabilir. Bitkiler rüzgâr hızını kesmelerinin yanında, kök veya yaprak
bölgelerinde oluşturdukları nemli ortamlar aracılığıyla da toz partiküllerini
tutarlar. Böylece bünyelerinde bulunan özsu veya salgılarla zararlı
mikroorganizmaların yok olmalarına da neden olurlar.
- Enerji tasarrufu sağlar. Dikey bahçe cephe uygulamaları ısı izolasyonu da sağlar.
Bitki örtüsü ile yapının dış yüzeyi arasında kalan hava katmanı konveksiyon
yoluyla kaybolan sıcaklık miktarını azaltır. Yalıtımdaki başarı, seçilen bitkinin
türüne, yaşına, gelişimine, yön durumuna ve bakım koşullarına göre değişir.
- Kentin biyoçeşitliliğini artırır. Dikey bahçeler, biyoçeşitliliğin kuvvetlenmesi ve
sürdürülmesi için bitkisel ortamlar yaratır. Böylece kentin sadece bitki dokusunu
ve çeşitliliğini artırmakla kalmaz, aynı zamanda bu ortamlarda yaşayacak canlı
türleri için habitat oluşturma işlevini de görür.
- Kent estetiğine olumlu katkıda bulunur. Dikey bahçeler, sundukları sayısız ve
alternatif tasarım olanaklarıyla kentsel alanlara önemli estetik katkılar sağlar.
Ayrıca istenmeyen görüntüleri perdeleyerek de kentin çehresine olumlu estetik
katkı sağlarlar.
Dikey bahçelerde kullanılacak bitki türleri duvarın nerde ve hangi amaçlarla
kullanıldığından tutun da hangi cepheye baktığına kadar değişkenlik gösterir. Örneğin
Güney cephede oluşturulacak bir dikey bahçe için güneşe dayanıklı (Jasminum
nudiflorum, Rosa sp., Wisteria floribunda vb.), kuzey cephe içinse soğuğa karşı dayanıklı
ve gölge ortamlardan hoşlanan kaya sarmaşığı (Hedera helix) ve Hydreangea gibi türler
seçilmelidir [11]. Bina yüzeylerinin bitkilendirme çalışmalarında sadece yerel ekolojik
koşullarda yetişebilecek bitki türlerinin kullanılması gerekir. Bol güneş alan batı
cephelerinde herdemyeşil bitki türleri kullanılmalıdır [12]. Doğu ve batı cephelerinde ise
Humulus lupulus, Lonicera caprifolium gibi bitki türlerinin kullanımı daha uygundur
[13].
Dolayısıyla aktif olarak bireyler tarafından kullanılamayan otoyol kenarındaki dik eğimi
olan şevlerde, yada başka bir tabirle kamusal pasif yeşil alanlarda, korunması çok
zahmetli özel bitki desenlerin oluşturulması, mevsimlik bitkilerin kullanılması, yine
sulama isteği yüksek bitkilerin ve geniş çim alanların kullanılması sürdürülebilir
ekolojik bir yaklaşım değildir [14]. Kullanılacak bitkilerin en az bakım isteyen, kuraklığa
dayanıklı ve iklim dostu Sedum sp. gibi doğal bitki türleri arasından seçilmesi gerekir.
Ayrıca dikey bahçelerde kullanılan diğer materyallerin de mümkün olduğunca doğa
dostu malzemelerden olması istenir.
Yeşil kuşaklar ve yollar neden gereklidir?
Yeşil kuşak sistemi, kent sistemini dıştan tümüyle saran bir yeşil alan sistemidir. Bu
sistemle kentin istenmeyen yönlerde olabilecek büyüme ve gelişmesi sınırlandırılmakta,
belli bir noktada kentin yapılaşması durdurulmakta ve aynı zamanda da kent ve kent
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insanı için çeşitli işlevleri yerine getirmektedir [15].Yeşil kuşaklar aynı zamanda
rekreasyonel alan yaratma, erozyonla mücadele, doğa koruma ve tarımsal üretim
amaçlarına da hizmet edebilir.
Yeşil yollar ise akarsu boyları, sırtlar ya da vadiler gibi doğal koridorları, demiryolu
güzergahı boyunca rekreasyon amaçlı kullanıma dönüştürülmüş kanal, manzara
yollarını ya da parkları, doğal rezerv alanları, kültürel obje ya da tarihi yerleşimleri
birbirine ve yerleşim alanlarına bağlayan çizgisel koridorlardır [16]. Bunlar akarsu,
doğal koridorlar, kanallar veya kullanılmayan demiryolu, tarihi yollar veya görsel peyzaj
değeri olan güzergâhlarda olabilir. Yeşil yolların da yeşil kuşaklarda olduğu gibi
birbirleriyle örtüşmeyen alan kullanımlarının arasında tampon olma işlevi vardır.
Örneğin dış etkilere karşı duyarlı olan bir habitattaki biyolojik çeşitliliğin korunmasında
da etkili olurlar. Bu görevi bir dağ veya tepe sırası, bir hendek ya da bitkisel bir çit
üstlenebilir [17].
Dünyada ve Türkiye’de bazı yeşil alan yönetimi uygulamaları
Yeşil kuşak: Londra, Birleşik Krallık
Londra’da 1930’lı yıllardan bugüne kadar varlığını korumuş yeşil kuşak önemli bir
örnektir. Londra metropoliten alanının yaklaşık dörtte birini bu yeşil kuşak
oluşturmaktadır. Uzunluğu 190 km, merkeze olan uzaklığı 30 km, genişliği ise ortalama
16 km olan yeşil kuşağın yüzde 69,5’inde tarımsal üretim yapılmaktadır [18]. Diğer
kentlerden Londra’ya bypass ulaşımı sağlayan ve ağır banliyö-kent trafiğini hafifleten,
böylece kent merkezine olan yoğun trafiği azaltan bir dağıtıcı olarak işlev görmektedir
[19].
Şekil 2. İngiltere’nin yeşil kuşakları

Tarım alanları dışında yeşil kuşak içersinde olmasına izin verilen kullanım alanları
mezarlıklar, meyve bahçeleri, ormanlar, koruluklar, doğa koruma ve yaban yaşam
alanları, nehirler, göller ve liman alanları, öncelikli açık hava rekreasyon aktiviteleri,
fidanlıklar ve hobi bahçeleri, yerel planlama birimlerince uygun bulunan kısa süreli
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kamping ve karavan sahalarıdır [20]. Böylece hem yeşil kuşağa halkın erişimi
sağlanmakta hem de farklı koruma ve kullanım uygulamaları hayata geçmektedir. Bu da
yeşil kuşak uygulamasının sosyal, çevresel ve ekonomik sürdürülebilirliğine katkı
sağlamaktadır.
Nehir parkları: Curitiba, Brezilya
Dünyanın en yeşil kentlerinden biri olan Curitiba’da kişi başına düşen yeşil alan miktarı
52 m2’yi bulmaktadır. Kent içindeki parkların büyük kısmı doğal ve desantralize bir
yağmur suyu yönetimi tesisi gibi işlemektedir. Kentin park sistemi Iguacu Nehri’nin
menderesini olduğu gibi koruyarak sel ve taşkın kontrolü sağlamak üzere tasarlanmıştır.
Şiddetli yağışlar sırasında nehir, etrafındaki parkların alt kotlarına suyu yaymakta ve
geçici göller oluşturarak doğal bir taşkın ovası gibi davranmaktadır.
Şekil 3. Nehir parkları, Curitiba

Bu parklardan biri olan Saõ Lourenço rekreasyonel bir alana çevrilmeden önce bir
gecekondu bölgesiydi ve şiddetli yağmurlarda taşkın sularının altında kalıyordu.
1970’lerde bu alan parka çevrilerek bölgede yaşayan insanlar civarda inşa edilen evlere
taşındı. Kent parklarının başka bir özelliği de çim biçme makineleri yerine koyun
sürülerinin yer örtücü bitkilerin kontrolünde kullanılmasıdır. Böylece parkın hem bakım
maliyeti düşürülmekte hem de pastoral bir peyzaj etkisi yaratılmaktadır.
Yağmur bahçeleri: Utrecht, Hollanda
Hollanda iklim değişikliğinden en fazla etkilenen ülkelerden biri olup su yönetimi ve
özellikle de taşkın ve sel yönetimi konusunda öncüdür. “Hollanda bu sorunu en büyük
ölçekten en küçük ölçeğe kadar farklı su tutma alanları oluşturarak çözmektedir.
Utrecht’te küçük ölçekte kurulu cep parkları hem taşkın hem de yeşil alan yönetiminin
bir arada ele alındığı önemli bir uygulamadır. Cep parkı, yağmurun yoğunlaştığı
dönemlerde su tutma alanı, yağmursuz dönemlerde ise toplanma ve oturma alanı olarak
kullanılır. Park içindeki yağmur suyu, çevredeki binaların çatılarından, oluklar ve drenaj
hatları ile rezerv alanına yönlendirilerek su tutma havuzuna gidecek biçimde
yönetilmektedir. Su tutma rezervinde suyun miktarını gösteren kontrol göstergeleri, kot
farkları ve adım taşları yer almaktadır. Suyla dolmadığı dönemlerde amfi olarak
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kullanılan havuzun etrafında ise kent bostanları yer alır. Mahalleli kendi alanında
yetiştirdiği bitkileri de burada toplanan yağmur suyuyla sular” [21].
Şekil 4. Utrecht'te yağmur bahçeleri

Çim yerine çayır: Plantlife, Birleşik Krallık
1989 yılında Birleşik Krallık’ta yaban hayatını korumak üzere kurulmuş olan “Plantlife”
adlı bir doğa koruma derneği, bir kampanyayla yerel yönetimlere doğal çayır tohumu
karışımlarının yol kenarı bitkilendirmesinde ve yeşil alanlarda kullanması için çağrıda
bulunmuş ve bu konuda destek sunmuştur [22]. Yol kenarlarında çim varyasyonları
yerine adaptasyonu yüksek yerel bitki tohumlarını kullanma uygulamasını tüm ülkeye
yaymışlardır.
Şekil 5. Yol kenarlarında çayır bitkileri uygulamaları, İngiltere

Bu çayır bitkileri, arılar ve diğer böcekler gibi tozlayıcı türlerin ve çayır kuşlarının
yaşamlarını sürdürmesini, toprak kalitesini yükseltmeyi, karbon tutma potansiyelini
artırmayı, nesli tükenmekte olan pek çok yabani bitki türlerinin yeniden yaygın hale
gelmesi ve peyzaj alanlarının birbirileriyle bağlantısını sağlaması gibi önemli olumlu
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etkileri olmuştur. Çayır kullanımının bitki bakımı maliyetini (bitki ilacı, gübre, sulama,
biçme, insan emeği, enerji kullanımı vb.) düşürme etkisi de ortaya çıkmıştır.
Demir Yolu Parkı: New York, Amerika Birleşik Devletleri
New York’ta artık kullanılmayan bir yüksek tren yolu restore edilerek parka
dönüştürülmüş ve High Line Park adıyla şehrin turistik noktalarından biri haline
gelmiştir. Demiryolu üzerinde yüksek uyumlu, kuraklığa dayanıklı, düşük bakım
maliyetli, yaban hayatına habitat ve gıda sağlayan, yerel üreticiler tarafından yetiştirilen
çok yıllık çalı grupları, ağaçlar ve çayır tohumları ile bir peyzaj düzenlemesi
gerçekleşmiştir.
Şekil 6. High Line Park, New York

High Line Park’ta ayrıca park içindeki doğal atıklar komposta dönüştürülerek
kullanılmakta ve gübresiz bitki yetiştirilmektedir. Parkta kullanılan bitkilerin seçiminde
zararlılara dayanıklı türler tercih edilmekte ve zararlı mücadelesinde yeşil zarkanat gibi
böcek türleri alana salınarak biyolojik mücadele uygulanmaktadır. Ayrıca damla sulama
sistemi ile birlikte kullanılan yeşil çatı sistemi, bitki ekim yataklarının mümkün
olduğunca fazla suyu tutabilmesi için tasarlanmıştır [23].
Dikey bahçelerle Yeşil Yol: Mexico City, Meksika
Mexico City’deki iki katlı dış çevre yolu Anillo Periférico in sadece Meksika’nın değil
Güney Amerika’nın da en fazla kullanılan yollarından birisidir. Buradaki yoğun trafik,
kenti dünyanın havası en kirli şehirlerinden biri yapan ana unsurlardan biridir. 2016
yılında hem hava hem de gürültü kirliliğine çözüm olması için çevre yolunun sütunlarına
dikey bahçe uygulaması yapmak için Yeşil Yol (Via Verde) projesi geliştirilmiş ve birkaç
sene içinde hayata geçirilmiştir.
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Şekil 7. Yeşil Yol (Via Verde), Mexico City

Yeşil Yol projesi kapsamında binden fazla sütun yeşil bitkilerle kaplanmıştır. Bu yeşil
alanla 27 bin ton kirletici gazınve 10 ton ağır metal parçacığın temizlenmesi
beklenmektedir. Bitkiler estetik katkılarının yanı sıra 25 bin insanın kullanıma eş
oksijen üretmektedir. Projenin finansmanında parasal yardımda bulunan firmaların ve
diğer kurumların reklamları her on sütunda bir yayınlanmaktadır.
Sünger şehir: Wuhan, Çin Halk Cumhuriyeti
Sünger şehir kavramı kente yağan yağmurun kentte kalması için çeşitli yeşil ve gri
altyapılardan faydalanmak üzerine kuruludur. Wuhan sünger şehir olarak aşırı yağışlar
sonucu meydana gelen sellerde yaşanan can ve mal kaybını önlemeyi amaçlamaktadır.
Sünger kentte esas amaç kentin geçirgen yüzeylerinin yeşil alanların (park, bahçe,
orman, göl, nehir, yağmur bahçesi, yeşil çatı, biyotutma alanı vb.) artırılması ve geriye
kalan yollar ve meydanlar gibi alanların ise mümkün mertebe asfalt veya beton değil
geçirgen malzemeyle kaplanması suretiyle su tutma kapasitesinin artırılmasıdır.
Şekil 8. Sünger şehirler ve suyu tutan farklı yeşil ve gri altyapılar
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Birbirine yakın yeşil alanlar ve mahalleler arasında birbirlerine bağlı suyolları, kanallar
ve göletler suyu durdurup sel olmasına engel olduğu gibi kent ekosistemini besler,
biyoçeşitliliği artırır ve kent sakinlerine rekreasyonel imkânlar sunar. Kentin su
kaynaklarını zenginleştiren, yer altı sularını temizleyen ve artıran, sel riskini azaltan,
drenaj sistemleri ve atıksu arıtma tesisleri üzerindeki yükü hafifleten, biyoçeşitliliği
güçlendiren ve daha yaşanabilir kentsel alanlar yaratan bu anlayış Çin’in bugün pek çok
büyük kentinde uygulama aşamasındadır.
Şekil 9. Sünger şehir, Wuhan

Türkiye’de kurakçıl peyzaj ve yağmur bahçesi uygulamaları
Kurakçıl peyzaj (Xeriscape) düzenlemesi su tüketimini yarıdan fazla düşürebilen, gübre
ve kimyasal madde, işçilik ve enerji ihtiyacını azaltan, bitki ve hayvanlar için daha fazla
habitat sağlayan bir yöntemdir. Elbette ki bu, kuraklığa dayanıklı ağaç, çalı ve yer örtücü
seçimi, doğru bir bitki deseni ve suyun etkin kullanımına dayalı bir peyzaj tasarımıyla
mümkün olabilir. Ülkemizin farklı bölgelerine uygun bitki türleri geniş biçimde
çalışılmış ve belirlenmiştir [24]. Yeşil alan sulamasında şehir şebeke suyunun kullanımı
olabildiğince azaltmak ve alternatif su kaynakları oluşturmak için başta yağmur bahçesi
olmak üzere suyu kaynağında depolamanın doğal yöntemlerini hayata geçirmek
gerekmektedir [25]. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerleşkesi’nde kurulan Yağmur
Bahçesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Ayazağa Kampüsü’nde uygulanan
Biyolojik Kanal bunlara örnek olarak verilebilir. Ayrıca Peyzaj Araştırmaları Derneği’nin
(PAD), Çankaya Belediyesi ve İnsani Dünya Derneği ortaklığı ile yürüttüğü “Yağmur
Hasadı Yoluyla İklim Değişikliğine Uyum Projesi” kapsamında hazırlanan Yağmur Hasadı
Uygulamaları Giriş Rehberi [26] de sadece Ankara değil Türkiye için de su etkin peyzaj
uygulamalarına önemli bir kaynak oluşturmuştur.
İstanbul’un yeşil alanları ne durumda?
İstanbul’un akciğerleri olarak bilinen kuzey ormanları ve tarım alanları hızla azalmaya
başlamıştır. Vizyon 2050 Ofisi’nin hazırladığı İstanbul Kentsel Analiz Raporu’na göre
(2020) 1995 yılında 93.560 hektar olan tarım alanları, yaklaşık yüzde 25 gerileyerek
2020 yılında 71.852 hektara düşmüştür [27]. Kanal İstanbul projesi gerçekleşirse bu
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kayıp yüzde 40’a çıkacaktır [28]. 3. Köprü, 3. Havalimanı ve Kuzey Marmara Otoyolu gibi
mega altyapı projeleriyle de parçalanan Kuzey Ormanları için Kanal İstanbul projesi
yaşamsal bir tehdit olarak gündemdedir. Ancak Kanal İstanbul projesinin henüz hayata
geçirilmemiş olduğu günümüzde, Kuzey Ormanlarındaki tahribat ve ormansızlaşma
hızla devam etmektedir. Kuzey Ormanları Araştırma Derneği’nin yayımladığı 3 aylık
izleme raporunda, Ağustos, Eylül, Ekim 2020 aylarında Kuzey Ormanları bütüncül
ekosistemlerini tehdit eden 196 vakaya yer verilmiştir [29].
İstanbul’da yeşil alan planlaması bütünleşik olmayan, yeşil parçalar arası bağlantılılığı
sağlamayan bütünlükten uzak biçimde ele alınmaktadır. Türkiye’de ise yeşil alan
yönetimi salt “kişi başına düşmesi gereken minimum miktar” yaklaşımı üzerinden
planlanmaktadır. Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ne göre kişi başına düşmesi
gereken yeşil alan 15 m2’dir. 2019 yılı itibarıyla İstanbul genelinde [30]; parklar ve yeşil
alanlar 19.121.480 m², rekreasyon alanları (korular ve hobi bahçeleri) 8.704.324 m²,
mesire alanları 35.736.200 m² ve tabiat parkları 50.316.900 m²’dir.
“Kişi başına düşmesi gereken minimum yeşil alan miktarı olan 15 m2 hesabına göre
Beykoz, Şile, Adalar, Çekmeköy, Silivri, Çatalca, Sarıyer ve Arnavutköy ilçeleri dışında
diğer tüm ilçeler yasal standartların altındadır. İstanbul’da 2016 yılında kişi başına
düşen aktif yeşil alan 2,67 m²’dir. Oysa gelişmiş ülkelerde kişi başına düşen yeşil alan
miktarı 25-30 m2’dir” [31]. Dünya Sağlık Örgütü’ne göre bu miktarın kişi başına en az 9
m2 olması gerekir [32]. Temiz Hava Hakkı Platformu tarafından hazırlanan Kara Rapor
2020’ye göre 2019 yılında hava kirliliğine bağlı erken ölüm sayısının en fazla olduğu il
İstanbul’da yeşil alanların artırılması gerektiği ortadadır [33].
Yeşil alan yönetimine dair eylemler
İBB Park Bahçeler Daire Başkanlığı, iklim değişikliği etki azaltım ve uyum faaliyetleriyle
eş zamanlı olarak yürütülecek, bir yeşil alan eylem planını doğrudan ve dolaylı ilgili
birimleri ve diğer yerel aktörlerle birlikte hazırlamalıdır. 2022 yılında tam revizyonu
gerçekleşecek iklim eylem planının, hazırlanacak Yeşil Alanlar Eylem Planı ile hedefleri
bakımından örtüşmesi, toplumdaki somut ihtiyaçlara göre şekillenmesi,
mekânsallaştırılmış kırılganlık analizleriyle geliştirilmesi ve eş güdümlü olarak
uygulamaya konması kritik önem taşımaktadır. İBB, bu amaç doğrultusunda
üniversiteler, araştırma merkezleri ve sivil toplum örgütleriyle de birlikte çalışmalı ve
bu süreci mümkün olan en katılımcı anlayışla yürütmelidir.
Tablo 1. İstanbul İklim Eylem Planı'nda yeşil alan yönetimine dair yer alan eylemler [34]
Azaltım
* Arazi Kullanımı, Ormancılık,
Konu
Biyoçeşitlilik ve Tarım
başlıkları * Binalar
* Ulaştırma ve Lojistik

Uyum

Eylemler

- Kent içi yeşil alanların iklime
direncinin arttırılması;
- Kent içi yeşil alanların su tüketiminin
azaltılması;

- Hassas ekosistemlerin korunması;
- Binalarda enerji tasarrufu konusunda
kapasitenin güçlendirilmesi;
- Orman içi rekreasyon alanlarının

* Arazi Kullanımı, Ormancılık,
Biyoçeşitlilik ve Tarım
* Su Kaynakları Yönetimi
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koruma-kullanma dengesine göre
kullanımı ve orman alanlarının daha az
zarar verecek metotlarla yönetilmesi;
- Yaya ulaşımının özendirilmesi yoluyla
karayolu emisyonlarının azaltılması;

- Kent içi yeşil alanların arıtılmış atık
sularla ve yağmur suyuyla
sulanmasının sağlanması;
- Kent içi yeşil alanların arttırılması;
- Su havzalarındaki orman ve sulak
alanların korunup geliştirilmesi;
- Baraj havzalarında ağaç kesimi,
sanayileşme ve yapılaşmanın
önlenmesi yoluyla su verim ve
kalitesinin korunması;
- Taşkınlara yönelik önlemlerin
alınması.

Kısa vadede yapılması gereken çalışmalar
Kentsel yeşil alan yönetimiyle ilgili eylem planları hazırlanana kadar şunlar yapılabilir:
- Park, bahçe, refüj, kavşak, meydan, yaya ve bisiklet yol kenarları gibi kamusal alanlarda
yer örtücü olarak çim kullanmak yerine İstanbul’un iklimine uygun ve kısıtlı su
kaynaklarını yoğun biçimde tüketmeyecek yerel yer örtücü bitki türlerinin kullanımına
hızla geçilmelidir.
- Kentsel ısı adasının yüksek olduğu, yapı stoku yoğun ilçelerin, başta sıcak dalgaları
olmak üzere aşırı hava olaylarından diğer ilçelere kıyasla daha fazla etkileneceği göz
önünde bulundurarak, bu ilçelerin doğal türlerden oluşan ağaçlarla yeniden
ağaçlandırılmasına ve yeşil alan yoğunluğunun artırılmasına yönelik çalışmalar
başlatılmalıdır.
- Temiz Hava Hakkı Platformu’nun hazırladığı Kara Rapor’a göre, ulusal sınır değerin 2
katını bulan hava kirliliği düzeylerine ulaşan Kağıthane, Alibeyköy ve Sultangazi gibi
ilçelerde yeşil alan çalışmalarına hız verilmelidir. Ayrıca yıl boyunca 200 günden fazla,
PM10 (partikül madde 10) seviyesinin 50 µg/m3 olduğu, yani düzenli olarak kirli hava
soluyan Mecidiyeköy, Alibeyköy, Kağıthane’de de yeşil alan eylem planı açısından kritik
ve acil müdahale alanları olarak tanımlanmalıdır.
- Mevcut dikey bahçelerde yoğun sulama, gübre, ilaç, emek ve enerji isteyen tek
mevsimlik bitki türleri kaldırılmalı ve yerlerine çok yıllık, az suyla yaşayabilen dayanıklı
türlerin kullanımı başlatılmalıdır.
- Belirli dönemlerde aşırı yağışlara bağlı sellerin yaşandığı Kadıköy, Esenler, Üsküdar ve
Eminönü gibi semtlerdeki sel havzalarında yağmur bahçeleri kurulması için gereken
çalışmalar başlatılmalıdır.
- Su ve kanalizasyon altyapısının yetersiz olduğu ya da olmadığı mahalleler sel, su
taşkını, kitlesel toprak hareketleri gibi iklim krizinin tetikleyeceği aşırı hava olaylarına
karşı kırılgan durumdadır. Bu mahallelerde, yeşil alanlar artırılmalı ve İBB yetki
alanında kalan tüm alanlarda ağaçlandırma çalışması yapılmalıdır.
- Uygun olan yollarda bir şerit taşıt trafiğine kapatılarak ağaç, çalı ve çayır gibi iklimle
uyumlu yerel bitki türlerini yetiştirmek için ayrılmalıdır.
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- İstanbul’un tüm yeşil alanlarında ve diğer kamuya açık alanlarda acil olarak bütünleşik
zararlı mücadelesi yaklaşımı benimsenmeli, bu yaklaşım kapsamında zararlılarla
kimyasal mücadeleye en son ve sadece çok acil durumlarda başvurulmalıdır. Kimyasal
mücadeleye gerek olduğunda ise mutlaka uygulama öncesi ve sonrası herkesin haberdar
olacağı şekilde uygulama yapılan alanda duyuru yapılmalıdır.
- İBB ve ilçe belediyeleri yetki alanındaki parkların özellikle yaz aylarında gerçekleşen
sıcak dalgaları sırasında sığınılacak şekilde düzenlenmesi ve ağaçların yanlış budamalar
yoluyla taçlarının daraltılarak gölgeleme kapasitelerinin azaltılmaması gerekmektedir.
Bu amaçla, İBB ve ilçe belediyeleri arasında tam koordinasyon ve geniş katılım
süreçlerin organize edilmesi kritik önem taşımaktadır.
- Billboard, Modyo TV, İBB TV ve İBB’nin sosyal medya hesapları üzerinden kentlerde
yeşil alanların faydaları ve korunması konularında mesajlar verilmeli, infografik,
animasyon, tanınmış kişilerin vereceği mesajlar gibi yollarla bu iletişim güçlendirilmeli
ve yeşil alan konusunda toplumsal farkındalık artırılmalıdır.
- Yeşil alanlara dair yapılan ve yapılması planlanan çalışmalar kamuoyuna düzenli olarak
aktarılmalıdır.
Orta ve uzun vadede İBB’nin yeşil alan yönetimine dair yapabileceği çalışmalar
İBB kentsel yeşil alan yönetimine dair kapsamlı ve diğer yönetim alanlarıyla uyumlu bir
eylem planı hazırlamalıdır. Bu eylem planında kısa, orta ve uzun vadede atılacak adımlar
belirlenmelidir. Konuyla ilgili bazı önerilerimiz şöyledir:
- Her şeyden önce Roma, New York, Londra ve Amsterdam gibi kentlerde de olduğu gibi
yeşil alan ve yol ağaçları envanteri hazırlanmalı, bu veriler bilgi sistemlerine işlenerek
haritalanmalı ve düzenli aralıklarla güncellenmelidir [35]. Mekansallaştırılarak, ilçe
kırılımlarına göre hazırlanacak böylesi bir envanterin hazırlanması için flora ve
biyoçeşitlilik alanında çalışan uzman, araştırmacı ve akademisyen tüm sivil paydaşlar,
sivil toplum kuruluşları ve platformlardan katılım sağlanması için yaygın duyuru ve
geniş katılımlı çalıştaylar düzenlenmelidir.
- Yeşil alanların planlanmasından uygulanması ve bakımına kadar her aşamada çalışan
yönetici ve teknik personelin iklim değişikliğiyle uyumlu yeşil alan yönetimi ve
biyoçeşitliliğin korunması konusunda eğitim alması sağlanmalıdır. Tarihi dokuya, tür
çeşitliliğine ve doğal habitatların sürdürülebilirliğine zarar vermeyen, sokak
hayvanlarının yaşam alanlarını koruyan biyokültürel koruma perspektifi geliştirilmeli,
bu perspektifle kamuoyunda farkındalık yaratacak eğitici faaliyetler düzenlemeli ve
çalışmalar düzenli olarak kamuoyuyla paylaşılmalıdır.
- İklim değişikliğine uyum için sünger şehir ve benzer yaklaşımlar benimsenmeli, kente
inen yağışı doğru bir yeşil alan yönetimiyle kentte tutmak ve ondan en iyi şekilde
faydalanmak hedeflenmelidir.
- Sel ve taşkın önlemede gri altyapıyla suyu bir an önce denize taşımak yerine bu suyu
kullanacak altyapının yani yeşil alanların geliştirilmesine öncelik verilmeli, yağmur suyu
yönetimi ve yeşil alan yönetimi entegre şekilde planlanmalıdır.
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- Yeşil alanların aynı zamanda bir afet toplanma ve geçici barınma alanları olduğu
unutulmadan Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) ile birlikte önceden hazırlanmış risk
haritaları kapsamında yeşil alanlar bütünlükçü şekilde değerlendirilmelidir.
- Sel ve taşkın yönetiminde salt gri altyapıya (konvansiyonel yağmur toplama sistemleri)
odaklanmak yerine bu suyu kaynağında filtreleyip yeşil alanlar vasıtasıyla yeraltı
sularına taşıyacak veya depolayacak yeşil altyapılara öncelik verilmeli, yağmursuyu ve
yeşil alan yönetim alanları bütünleşik olarak planlanmalıdır. Bu nedenle yeşil alanların
hem miktarın hem de kalitesinin artırılmasına öncelik verilmelidir. Bu önceliğin hayata
geçirilmesi sadece sel ve taşkın gibi afetleri engellenmekle kalmayıp aynı zamanda
kentsel biyoçeşitliliğin artması, rekreasyonel alanların büyümesi ve çeşitlenmesi, kentin
ısı adasına dönüşmesinin önlenmesi gibi daha pek çok olumlu etki yaratacaktır.
- Her türlü yeşil alanın planlanmasında en az su, enerji, emek ve bakım isteyen uzun
ömürlü yerel bitki türleri kullanma anlayışı benimsenmelidir.
- Yeşil alanlarda sürdürülebilir zararlı mücadelesi yöntemleri, kullanılabilir zehirsiz
kimyasallar, zararlı mücadelesine katkı sağlayacak peyzaj düzenleme yöntemleri ve bitki
çeşitleri gibi bilgileri içeren bir rehber oluşturularak kamuoyuyla paylaşılması
gerekmektedir. İBB kontrolü dışındaki kamu alanlarında da bu zehirsiz zararlı
mücadelesi yöntemlerinin desteklenmesi faydalı olacaktır.
- Sürdürülebilir peyzaj tasarımı ve yönetimi, sürdürülebilir yağmursuyu ve atıksu
yönetimi, dikey bahçe ve yeşil çatı gibi binalara entegre yeşil alan yönetimi vb.
konularda araştırma yapmak üzere üniversitelerle işbirliği içinde bir enstitü
kurulmalıdır.
- Yeşil alanlarda çim yerine İstanbul’un iklimine uygun ve az sulama ihtiyacı olan
dayanıklı yer örtücü türlerin kullanımı tercih edilmelidir.
- Dikey bahçelerde su, teknoloji ve emek yoğun olmayan, çok yıllık sarılıcı bitki türleri
kullanılmalı, gösteriş değil düşük maliyetli, sürdürülebilir ve estetik bir fonksiyonellik
ön planda olmalıdır.
- Parklarda ve diğer yeşil alanlarda tek yıllık veya mevsimlik bitkiler yerine ağaç egemen
bir yeşil doku oluşturulmasına yönelik eylem planları hazırlanmalıdır.
- İmar planları, şehrin ısı adası etkisini azaltacak, yeşil alanlarının kalitesini ve miktarını
artıracak şekilde gözden geçirilmeli ve gerekli değişiklikler yapılarak yeniden
düzenlenmelidir.
- Kuru dere ve akarsu koridorları taşkın yataklarıyla birlikte ele alınarak ekolojik
iyileştirme çalışmalarıyla yeşil koridor olarak düzenlenmelidir [36]. Dere ıslahlarında su
ekosistemine zarar vermeyecek ekolojik yöntemler tercih edilmeli, dere yatağı ve
kıyılarında yaşayan, endemik, göçmen ve ziyaretçi kuş ve evcilleştirilmiş sokak
hayvanlarının yaşam alanlarını tahrip etmeyen yeşil alan geliştirme çalışmalarına özen
gösterilmelidir.
- İstanbul’un etrafında kentin daha da büyümesini kontrol altına alacak, havasını
temizleyip suyunu tutacak bir ekolojik nitelikleri yüksek bir yeşil kuşak planlaması yerel
şartlarla uyumlu bitki türleri ve kompozisyonları kullanılarak oluşturulmalıdır.
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- Yeşil alan eylem planı, İstanbul Planlama Ajansı altında faaliyet gösteren Vizyon 2050
Ofisi’nin hazırladığı bütünleşik stratejik plan çalışmasında yer alan 17 çalışma alanından
biri olan “Kamusal Mekânlar, Yeşil Sistemler ve Kıyı Alanları” çalışması ile doğrudan
temas ve etkileşim halinde ilerlemelidir. İstanbul’u 2050 yılında karbonsuz bir şehre
dönüştürmeyi hedefleyen İstanbul İklim Eylem Planı revizyonlarında da hem azaltım
hem de uyum hedefleri altında yeşil alan yönetimini doğrudan ilgilendiren eylemlerle
entegre bir biçimde planlanmalı ve hazırlanmalıdır.
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