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ÖNSÖZ 
 

Değerli okuyucularımız, 

 

Doğa koruma, biyolojik onarım, kentsel ve kırsal alan kullanım 

planlaması gibi çalışmalarda önemli rol üstlenen Peyzaj Mimarlığı 

disiplini, insanın yakın çevresindeki mekânların organizasyonuna 

yönelik tasarım ve çevre düzenleme çalışmalarını ortaya koymaktadır. 

Peyzaj mimarları yapılı ve doğal çevrelerin planlama, tasarım, yönetim, 

koruma ve rehabilitasyonuna sanatsal ve bilimsel prensipler ile yeni 

anlayışlar ortaya koymaktadır. Peyzaj Mimarlığı; iklim değişikliği ile 

birlikte sürdürülebilir çevre odaklı çalışan tüm bilim alanların içinde 

stratejik bir konumdadır. Değişen çevreyle birlikte araştırmaların yönü 

de değişmiştir. Araştırmalarda farklı bakış açılarıyla sürdürülebilirlik 

kavramı ele alınmıştır. Dünya’da ve Türkiye’de güncel konular özelinde 

bu kitapta ayrı ayrı bölümler "Kent ekolojisi, eko-kentler, akıllı kentler, 

kent yerleşimi ve kent kimliği,  arkeolojik peyzajlar, küresel kent 

siluetleri, kamusal açık yeşil alanlar, biyoçeşitliliğin insan sağlığı ve 

refahına etkileri, yağmur suyu yönetimi, vadi ve akarsu peyzajları, yeşil 

alanlarda sulama sistemi ve karşılaşılan sorunlar, yeşil alanlarda oluşan 

bitki artıklarının değerlendirilmesi, yeşil altyapı sistemleri, turizm 

planlaması, gürültü yalıtımında peyzaj tasarımının önemi, sulak alanlar 

ve peyzaj" olarak ele alınmıştır. Özetle kitapta yer alan bölümlerde 

peyzaj mimarlığı perspektifinden doğa, tarih, kent, yeşil alanlar ve 

turizm incelenmiş ve güncel konulara ve sorunlara yer verilmiştir. 

 

Peyzaj Mimarlığı Çalışmalarında Güncel Yaklaşımlar I kitabına 

emek veren tüm peyzaj mimarı akademisyenlerimize ve bu alanda 

araştırmalar yürütülen öğrencilerimize, mesleki deneyimleri ve 

destekleriyle kitabımıza destek olan değerli bilim kadınları hocalarımız 

Prof. Dr. Bahriye GÜLGÜN ve Prof. Dr. Elmas ERDOĞAN’a, 

yayınlanma aşamasında desteği ve emeği geçen İksad Yayınevi 

çalışanlarına teşekkürlerimi sunarım. 
 

 

                                                                                 Editör 

Doç. Dr. Kübra YAZICI 
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GİRİŞ 

Kentler dinamiktir ve değişim kentlerin özelliklerinden biridir. Peyzaj 

mimarlığı disiplininin çalışma alanı olanı kentlerdeki kamusal açık alanlar, 

kentlilerin ihtiyaçlarını daha iyi karşılayacak şekilde 

planlanmalı/tasarlanmalıdır (Gülgün vd., 2014; Aşur, 2019; Aşur ve Akpınar 

Külekçi, 2020). Kentlerde mekanların kalitesi ve kullanıcılar üzerinde etkisi 

olan kamusal dış mekânların taşıdıkları anlamına diğer bir deyişle mekanların 

rolüne, sahip oldukları organizasyona, işlevselliğe ve tasarım – detay düzeyine 

bağlı olmaktadır. Bu bağlamda kentsel donatı elemanları da mekanları 

algılanabilir ve daha yaşanabilir kılmak için kullanıcılar açısından öneme 

sahiptir (Sezen vd., 2019; Sağlam ve Aşur, 2021;Akpınar Külekçi, 2020)  

Günümüzde insanların yaşam kalitesine verdiği önemle birlikte 

düşünüldüğünde çevre, insan ve doğa ilişkisini içeren kentsel açık yeşil alanlar 

daha fazla ön plana çıkmaktadır (Akça ve Yazici, 2017; Akpınar Külekçi, 2018; 

Akça ve Gülgün Aslan, 2019) 

Kentsel dış mekanlar, fiziksel olarak kentsel doluluklar yani yapı 

birimleri tarafından kuşatılan, bu yapı birimlerinin sağladığı işlevlerle beslenen, 

kentlilerin bir araya gelip sosyal açıdan etkileşimde bulundukları, kent-doğa 

etkileşiminin farklı kanallarla ve farklı içeriklerle sağlandığı kentin nefes alan 

boşluklarıdır (Erdem Kaya, 2019). Kamusal dış mekanlar, tarih boyunca 

değişik devirlerde pazarların kurulduğu, törenler, kutlamalar ve gösterilerin 

yapıldığı, insanların değişik amaçlarla bir araya gelerek çeşitli aktiviteler 

gerçekleştirdikleri cadde ve sokaklar, park, meydan, yaya ve alışveriş bölgesi 

vb. mekanlardır (Küçükerbaş, vd., 2016). Kentsel dış mekanların, kullanıcıların 

gereksinimlerine yanıt veren donatıları içermesi, kullanılmalarına ve kamusal 

yaşamın canlanmasına neden olmaktadır (Sağlar, 1998; Malkoç, 2008). Bu 

doğrultuda, donatı elemanları kentsel peyzajlarda sosyal aktiviteleri 

destekleyen yapısal elemanlardır (Yazici ve Temizel, 2020). 

Kent parkları forumu (İng. Urban Parks Forum) 2001 yılında hazırlanan 

raporda; kamusal dış mekanlar için geniş bir tanım/sınıflandırma listesi 

tanımlamıştır (Şekil 1) (Watts, vd., 2006). 
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Bell ve diğerleri (2006)’ne göre: Kent Parkları Forumu’nun 

sınıflandırma sistemine dayalı geliştirilen kamu ve yeşil alan tipolojisi 

bildirmişlerdir. Bu tipoloji, daha önceden hazırlanmış olan ‘kamusal dış 

mekanlar sınıflandırma listesi’nden farklı değildir, sadece bir dizi alt kategoriye 

ayrılmıştır. Bu yaklaşımın kullanımı, hem 'arazi tipi' hem de 'arazi tipi detayı' 

olarak nitelendirilebilmektedir (Watts, vd., 2006). 

Tablo 1:Yeşil ve Kamusal Alan Araştırması haritalama çalışması tarafından 

tanımlanan yeşil ve kamusal alan sınıflandırmaları 

 

Park ve Bahçeler 

Tüm parklar ve bahçeler, 

• Kent parkları ve bahçeler 

• Özel bahçeler 

• Kır parkları 

 

 

Doğal ve yarı doğal 

alanlar 

Tüm doğal ve yarı doğal alanlar, 

• Su ve sulak alanlar  

• Ormanlık alan  

• Arda kalan boş alan  

• Yeşil kuşaklar  

• Post-endüstriyel araziler 

 

 

Yeşil koridorlar 

Tüm yeşil koridorlar, 

• Ağaç kuşakları ve ormanlık alanlar  

• Doğrusal yeşil alanlar  

• Kanal ve nehir kıyıları  

• Kullanılmayan demiryolları 

Dış Mekân Spor 

Alanları / Tesisleri 

Tüm dış mekân spor alanları / tesisleri,  

• Okul oyun alanları  

• Diğer oyun alanları, sahalar ve diğer sporlar 

 

Özel Tesisler / Siteler 

Tüm özel tesisler / siteler, 

• Konut yeşil alanı 

• Resmi olmayan rekreasyon alanları Diğer yeşil alanlar 

Parklar Bahçeler Rekreasyon 

alanları 
Spor 

alanları 

Oyun 

alanları 

Milli 

parklar 

 Doğa 

rezervleri 

Ormanlık 

alanlar 

Şekil 1: Urban Parks Forum tarafından belirlenen açık ve yeşil alan sınıflandırmaları 
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Tablo 1: Yeşil ve Kamusal Alan Araştırması haritalama çalışması tarafından 

tanımlanan yeşil ve kamusal alan sınıflandırmaları (devamı) 

 

Çocuklar ve Gençler 

İçin Olanaklar 

Çocuklar ve gençler için tüm imkanlar, 

• Çocuk oyunları  

• Kaykay gibi özel aktiviteler için tesisler  

• Gençler için tesisler 

 

Topluluk Bahçeleri ve 

Kent Çiftlikleri 

Tüm tahsisler, topluluk bahçeleri ve kentsel çiftlikler, 

• Topluluk bahçeleri  

• Şehir çiftlikleri  

• Kentsel tarım 

 

Mezarlıklar, 

Kullanılmayan İbadet 

Evi Bahçeleri ve Diğer 

Mezarlıklar 

Tüm mezarlıklar, kullanılmayan ibadet evi bahçeleri ve 

diğer mezarlıklar, 

• Mezarlıklar  

• Kullanılmayan ibadet evi bahçeleri  

• Diğer mezarlıklar 

 

 

 

 

 

Kamusal Alanlar 

Tüm kamusal alanlar, 

• Sokaklar 

• Konut yolları 

• Şehir meydanları 

• Deniz kıyıları ve gezinti yolları 

• Pazar yerleri 

• Alışveriş bölgeleri 

• Kamu binaları ve tarihi binalar için ayarlar 

• Diğer sert yüzeyli alan 

 

Fransız sosyolog, felsefeci ve yazar olan Henri Lefebvre mekânı, De 

l’État (1977) eserinde; kullanıcılar aracılığıyla ‘fiziksel olarak gözlemlenen ve 

yaşanan’ olarak nitelendirmiştir. Buna ek olarak Lefebvre; mekân kavramını, 

“düşünsel olanla beşerî olanı ve toplumsalla tarihseli birbirine bağlar” şeklinde 

tanımlamaktadır. Mekânın üretiminde karmaşık bir süreç oluşturur. Mekânın 

üretimindeki süreçleri üç başlık altında toplamaktadır; mekânın keşfi (yeni ve 

meçhul mekânların anlaşılması), mekânın üretimi (kullanıcı profiline özgü 

mekânsal kurgulama), mekânların yaratılması (yapıların, doğallığın, 

manzaranın, anıtsallığın estetikle beraber oluşturulması) (Lefebvre, 2014, s. 

25). Romalı mimar ve mühendis Vitruvius ‘De Architectura’ isimli 

çalışmasında; başarılı mimarlığın şartlarını, ‘Utilitas (commodity – 

kullanışlılık, Firmitas (firmness – sağlamlılık), Venustas (delight – güzellik)’ 

bileşenleri ile oluşturulmuştur, şeklinde tanımlamaktadır (akt. Kahraman, 

2014; Pirli, 2020). Tüm bunlarla beraber işlevsel, kullanışlı, sağlam ve estetik 

kamusal açık alanlar kaliteli olarak tanımlanabilir. 
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Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü ’ne göre ihtiyaç; gereksinim, 

güçlü istek olarak tanımlanmaktadır. Kullanıcıların gereksinimleri mekânlarda 

çeşitlilik gösterebilir. Dış mekânların fiziksel yeterliliğinde kullanıcıların 

ihtiyacı, konfor durumuna etki etmektedir. Dış mekânların fiziksel yeterliliği; 

mekânın konumu, güvenliği, konfor ve bakımı, yaşanabilirliği (amaca 

uygunluğu), ulaşılabilirliği, duyusal nitelikleri (çekici, rahatlatıcı vs.) 

kapsamında değerlendirilmektedir (Hepcan, vd., 2001; Yuca ve Aşur, 2022). 

Tüm bu bileşenlerle beraber fiziksel yeterlilik, kullanıcıların davranışları ile 

saptanabilir (Pirli, 2020). 

Kentsel donatı elemanları; tanımlayıcı, belirleyici, yönlendirici ve 

bilgilendirici elemanlardır (Perçin, 2021). Kentsel donatı elemanları, fiziksel 

özellikleri belli standartlara uygun, fonksiyonel olmalı, tasarımları estetik ve 

özgün olmalı, taşınabilir, bakımı kolay, monte edilebilir ve yedek parçaları 

bulunabilir olmalı, sağlam ve vandalizme karşı dayanıklı olmalıdır (Başal, vd., 

1993; Bayazıt ve Kısakürek, 2020). 

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 (Perçin, 2021). 

 

Tablo 1: Kentsel donatı elemanları tasarım kriterleri (Perçin, 2021'den düzenlenmiştir) 

Kentsel Donatı Elemanları Tasarım Kriterleri 

İşlevsellik Bir bütünün her bir parçasının kendine düşen görevi yerine 

getirmesi, kendi üstündeki sistemin görevini yapmasına ve 

böylece bütünün işlemesine yardımcı olmasıdır. 

Ergonomi Kullanıcıların antropometrik ölçüleri doğrultusunda, kullanım 

kolaylığını artırmak için elamanlar yaratılmalıdır. 

Güvenlik Çok geniş ve farklı yaş gurupları tarafından açık kamusal 

alanlarda kullanılan elamanların, ürün kullanım süreci 

boyunca çevreye herhangi bir zarar vermemesine ve kötü 

kullanımlara (ör. Vandalizm) karşı malzeme seçimi, formun 
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ölçütleri, kullanım kolaylığı gibi özellikler bakımından 

donatılması gerekir. Ayrıca mekandaki aydınlatma güvenliği 

doğrudan etkilemektedir.  Dış mekân aydınlatmalarda temel 

noktalar bulunmaktadır. Bunlar emniyet, işlevsellik ve estetik 

amaçlı aydınlatmalardır (Yazici vd., 2018). 

Bakım Donatı elemanlarının bakımı da hem kullanıma özendirme 

hem de vandalistik eylemleri engelleme açısından önem 

taşımaktadır. Çünkü bakımsız, eski ve pis görünüşlü bir 

eleman vandalistlik eylemler için kişileri daha fazla 

cesaretlendirdiği, böyle bir elemanın kullanımının tercih 

edilmediği görülmektedir. Bu bakımdan kent mobilyalarının 

tamamında, estetik ve işlevsel görünüşe sahip olacak şekilde, 

belli aralıklarla bakım çalışmaları yapılmalıdır. 

Kalite ve 

dayanıklılık 

Kalite; kullanıcıların isteklerinin karşılanmasına yönelik, kent 

mobilyaları üreten, kullanımın, bakımın ve yaşanabilirliğini 

sağlayan tüm organizasyonların, kendi içlerinde ya da 

aralarında kalitenin oluşturulması, sürdürülmesi ve 

geliştirilmesi yolundaki faaliyetlerini düzenleyen, bu 

faaliyetlerin kentsel ekonomiye maliyetinin en ekonomik 

düzeyde oluşmasını sağlayan ve sonuçta bu çabaların 

kullanıcıların bugünkü ve gelecekteki gereksinimlerinin etkin 

bir şekilde karşılanmasını sağlamaya yönelik olarak 

sürdürüldüğü bir anlayışlar bütünüdür. Kent mobilyalarının 

çevre koşullarına karşı uzun ömürlü olmaları için tasarım 

aşamasında doğru malzeme seçimi, doğru konumlandırma 

gibi faktörler de dikkate alınmalıdır. Ürün tasarımında 

kullanılacak olan malzemenin çeşitli dayanıklılık ve kullanım 

denemelerinden geçirilmiş olması ve kabul gören ulusal ve 

hatta bölgesel veya uluslararası standardizasyon kurumlarınca 

tescil edilmesi ve o ürünün dayanıklılık ve kalitesinin 

güvenilir bir organizasyonca garantilenmiş olması anlamına 

gelecektir. 
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Estetik Kent mobilyası tasarımında estetik yaklaşım çok önemlidir. 

Bireyler tarafından kolayca algılanmalarının sağlanması için 

görsel algılama ilkeleri doğrultusunda tasarlanmalıdırlar. 

İşlevsel oldukları kadar sanat eseri değerinde oldukları 

unutulmamalıdır. Kentsel mekânda yer alan bu elemanların 

tasarımlarında, sanatsal yaklaşım göz ardı edilmezse, kente 

kimlik kazandıracak mobilyaların üretilebileceği 

unutulmamalıdır. 

Süreklilik Kaçınılmaz olarak her kültürel kullanım nesnesi gibi kent 

mobilyaları da temel kullanım işlevlerinin yanı sıra toplum 

yaşamı içinde zamanla anlam iletici bir nesne olurlar. Bundan 

dolayı, kent kimliğine dayanan, onun ayırıcı öğelerinden biri 

olan ve destekleyen bir sistemin parçası olarak, kent 

mobilyalarının hem teknik hem de görsel açıdan kent içinde 

bir süreklilik göstermesi gerekir. Sonuç olarak, kente yapılan 

müdahaleler noktasal olmamalıdır. Tek başına düşünülen 

uygulamalar kent yaşamına katılamaz, dışlanır. Çünkü her 

uygulama birbirine paralel olmayan birçok ilişkiler ağına 

takılır. Dolayısıyla tasarımın sürekliliği ilkesi kent 

mobilyaları içinde geçerlidir. Kent kimliği açısından 

süreklilik önem taşımaktadır. 

Ekolojik Ürünün kullanım ve kullanımdan kalkma aşamalarında 

çevreye yük olmama, geri dönüşüm özelliği dikkate 

alınmalıdır. 

Maliyet Kent mobilyasının maliyetini etkileyen en önemli etkenler 

malzeme ve üretim şeklidir. Tasarım aşamasında maliyete ne 

kadar bütçe ayrılacağına karar verilmeli ve maliyeti düşürecek 

çözüm yolları bulunmalıdır. Standartlara Uygunluk: Her ürün 

için ülke çapında belirlenmiş olan standartlar vardır. 

Ülkemizde tasarlanan ve üretilen bütün ürünler ya Türk 

Standartlarına (TSE) ya da Uluslar Arası Standartlara (ISO) 

uymak zorundadır. Standartlar hakkındaki bilgilere tasarım 
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aşamasında sahip olunmalı ve üretim aşamasında kontrol 

edilmelidir. Kent mobilyalarının standartlara uyması 

elemanların kullanım sürecinde herhangi bir parçasının 

değişiminde uyması açısından ve ürünün kullanım ömrünü 

uzatmak açısından önemlidir.  

Özgün tasarım Kent mobilyalarında prototip ve standardizasyon uygulaması 

yerine kullanılacakları mekanların özellik ve işlevleri dikkate 

alınarak özgün tasarımlar yapılmalıdır. 

Malzeme seçimi Kullanılan malzemenin özellikleri, ürünün dayanıklılığı ve 

yarattığı psikolojik etkiler bakımından önem taşımaktadır. 

Beton oturma birimi, aynı ölçülerdeki ahşap olanla 

karşılaştırıldığında, kütlesel ve ağır bir görüntü verir. Bağlantı 

elemanlarının sağlam olması, vandalistlik eylemlere karşı 

koymada önemli olduğu kadar, bağlantı detaylarının çok 

amaçlı kullanımı ve ayarlanabilirliği kent mobilyalarının 

hareketliliğini ve modülerliğini sağlayarak, gerekli olan 

destek ve taşıyıcı eleman sayısını azaltmaktadır. 

Ürün – kullanıcı 

dengelenmesi 

Tasarım ürünlerinin nasıl işlediği veya kullanıldığı görünen 

strüktürü ile öğrenilir. Kent mobilyalarında kullanıcı 

yönünden örneğin, durma, yönlendirme, değişebilirlik, 

ayarlanabilirlik, kumanda etme gibi özellikler, tasarımın 

kullanımına açıklık getirecek ve dolayısıyla kullanıcı 

tarafından kolayca algılanıp tasarıma karşı güven ve 

sahiplenme duygularını oluşturacak bir tasarım yaklaşımıyla 

ürünlere yansıtılmalıdır. Bu işlev özellikle yeni teknolojik 

gelişmelerle kent yaşamında her gün daha da çoğalan, ürünle 

kullanıcının interaktif bir ilişki yaşadığı ve görünen strüktürün 

giderek kaybolduğu yeni kent öğelerinde (ör. Bilet otomatı, 

akbil otomatı, bankamatik, enformasyon standartları vb. gibi) 

çok önemli bir işlev olmaktadır. 
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Tüm bunlar doğrultusunda insanların stres attıkları doğa ile buluştuğu 

kamusal açık yeşil alanların; çevre düzenlemeleri ve peyzaj özellikleri 

bakımından kullanıcısına yeterli olup olmadığının belirlenmesi gerekmektedir 

(Yazici ve Sağlamer, 2019). 

1.BUCA İLÇESİ KENTSEL DOKUSU HAKKINDA GENEL 

BİLGİLENDİRME 

İzmir ekonomisi ve kültürüne büyük katkı sağlayan Levantenlerin 

yaşadıkları evler ve bahçeleri kentin mimarlık tarihinin önemli yapıları arasında 

yer almaktadır. Diğer bir deyişle, zengin bir ekonomi, zengin bir kültür 

çeşitliliği Buca’da zengin ve zevkli bir kent dokusu meydana getirmiştir. Bu 

doku, Buca’nın elverişli doğal ortam koşullarıyla bütünleştirilmiş Levanten ve 

Rumlara özgü malikâne, ev ve dini nitelik taşıyan yapıları ortaya çıkarmıştır 

(Oban Çakıcıoğlu, 2006).  Buca ilçesinde bulunan Baltazzi (Baltacı), Rees, De 

Jongh ve Forbes köşkleri, İzmir Levantenlerinin yaşamına ışık tutan anıtsal 

örnekleridir. 

Buca’ya yerleşen Levanten aileler, yeni mimari tarzları ile Buca’da 

önemli tarihi yapıları da ortaya koymuşlardır (Özeker, 2011). Geniş araziler 

içinde konumlanmış Levanten konutlarının, dışa kapalı, ulaşılmaz, ayrıcalıklı 

ifadelerini sağlayan temel faktörlerden biri içinde yer aldıkları arazi, peyzaj 

tasarımı, arazi sınırlama elemanları ve gösterişli giriş kapılarıdır. Konutların 

bahçelerinde gözlenen temel elemanlar; havuzlar, bu havuzları süsleyen 

gösterişli fıskiyeler ve/veya heykeller, kameriye ve gazebolar, pik döküm 

aydınlatma elemanlarıdır. İtalyan bahçelerinde gözlenen bir diğer özellik, 

yoğunlukla dut ağacı sıraları, bazı bölümlerde ise bodur bitkilerle tanımlanmış 

yürüyüş aksları, promenatlardır. Doğaya ve kırsal alanlara düşkün tutumları ile 

tanınan İngiliz topluluğun bahçelerinde ise, arazi içinde ormansı bir hava 

yaratan, belli geometrilere oturmayan bir anlayışla kurgulanmış koruluk ve 

ağaç dizileri ön plandadır (Akkurt, 2004; Kılıçaslan ve Malkoç True, 2018).  

Çalışmanın ana materyali, İzmir ili Buca ilçesindeki Hasanağa 

Bahçesi’dir.  İlçenin önemli açık yeşil alanı olan bu bahçe, geçmişten 

günümüze tarihini de göz önüne aldığımızda cazibe noktası olmuştur. 

1800'lü yılların muhtemelen sonundan beri İtalyan Levanten Aliotti 

ailesi tarafından köşklerinin bahçesi olarak kullanılmaktaydı. Bahçeyi Aliotti, 
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özgün bir şekilde düzenlemiştir. Bahçeye kuş bakışı bakıldığında bulunan 

ağaçlar bir haç şeklinde yerleştirilmiştir. Buca'nın kuzeydoğusundaki 

tepelerden gelen akarsuların buluşma noktası da olduğundan, su açısından 

verimli bir noktadaydı. Mübadelede Selanik’ten ayrılıp Manisa’nın Sarıgöl 

ilçesine gelen Hasan Bey, 1926 yılında bahçeyi satın almıştır. Hasan Ağa 

bahçeyi ilk aldığı dönemde bahçeyi estetik olarak yapılandırmış ve bahçeye 

geyikler, tavus kuşları, tavşanlar, kazlarla park haline getirdiği bilinmektedir. 

1930 yılında bahçede büyük bir yangın çıkmıştır. Bahçe çeşitli badireler 

atlattıktan sonra devletin eline geçmiştir (Göçmenoğlu, 2005). O günden bu 

yana da Hasanağa Bahçesi, belediyenin denetiminde ve halka açık olarak 

hizmet vermektedir. 

 

 

2. MATERYAL VE YÖNTEM 

2.1 Materyal 

Çalışma kapsamında ele alınan İzmir’in Buca ilçesindeki Hasanağa 

Bahçesi, toplam 96.000 m2 alana sahip olup, parkın içerisinde 1.400 metre 

uzunluğunda tartan pist, 1.000 metre uzunluğunda bisiklet yolu, basketbol ve 

tenis sahaları, kaykay pisti, kondisyon sahası, 50 araç kapasiteli açık otopark 

ve oyun alanları bulunmaktadır. 2015 yılı itibarıyla parkta 2.150 adet ağaç 

vardır (İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2015). Bu bağlamda, Hasanağa 

Bahçesi’nin konumu tarihsel süreçteki fiziksel gelişimi irdelenmiştir.  

Çalışmanın yöntem alt başlığında araştırma yöntemine ilişkin detaylar 

verilmiştir. ‘Bulgular’ kısmında çalışmada yararlanılan yöntemin alanda 

uygulanmasıyla elde edilen bulgulara yer verilmiştir. Son bölümde araştırma 

bulguları değerlendirilerek öneriler getirilmiştir. 

Şekil 2: Hasanağa Bahçesi eski fotoğraflar (Kaynak: Buca Belediyesi, 2022) 
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Şekil 3: Çalışma alanı (Buca Hasanağa Bahçesi, İzmir) 
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2.2. Yöntem 

Çalışmanın yöntemini gözlem – analiz – sentez oluşturmaktadır. Bu 

süreçte çalışma alanına birçok kez gidilmiş alan analizleri yapılmış fotoğraflar 

çekilmiştir. Kentsel dış mekanlarda fiziksel yeterlilik konusu kapsamında 

‘yeterlilik analizi formu’ oluşturulmuştur (Kılıçaslan, vd., 2011 ve Pirli, 2020 

çalışmalarının gözlem formlarından yararlanılmıştır). Bu bağlamda fiziksel 

yeterlilik formu doldurulurken kullanılacak materyalleri; araştırma alanında 

çekilmiş fotoğraflar ve arazi gözlemleri sırasında alınan notlar oluşturmaktadır. 

Çalışmanın yönteminde fiziksel yeterlilik formu doldurulup değerlendirilmiştir 

(Tablo 3). Çalışma alanının fiziksel yeterliliğinin olumlu ya da olumsuz tüm 

niteliklerine bulgular kısmında yer verilmiştir. 

 

3. BULGULAR VE DEĞERLENDİRME 

Araştırma alanının birçok girişi vardır. Sadece Kıbrıs Caddesi girişinde 

basit ve anlaşılır bir giriş kapısı kullanılmıştır (Şekil 4). 

 

 

Hasanağa Bahçesi’nde bulunan otopark 50 kapasitelidir. Nicelik 

olarak otopark kapasitesi Buca ilçesine hizmet veren bu alan için oldukça 

yetersizdir (Şekil 5). Bahçenin yönlendirici tabelaları yeni olmasına 

rağmen yaşlılar için okunabilir ve anlaşılabilirliği yetersizdir.  

 

Şekil 4: Hasanağa Bahçesi’nin Kıbrıs Caddesi girişi (solda) ve Erdem Caddesi girişi 

(sağda) (Özgün, 2021) 
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Peyzaj mimarlığı çalışmalarında estetik ve fonksiyonel mekanların 

oluşturulmasında bitkilerin yeri büyüktür. Ayrıca peyzajda kullanılan taş, 

duvar, yapı gibi sert zemin ve malzemelerin yumuşatılmasında önemli rol 

almaktadırlar (Gülgün vd., 2013). Saha analizleri sırasında parkta gözlemlenen 

bitki türleri şunlardır; Acer negundo (dişbudak yapraklı akçaağaç), 

Brachychiton populneus (Japon kavağı), Casuarina equisetifolia (demir ağacı), 

Cupressus arizonica (arizona servisi), Cupressus sempervirens (akdeniz 

servisi), Eucalyptus camaldulensis (okaliptus), Euryops pectinatus (sarı 

papatya), Melia azedarach (tesbih ağacı), Morus alba (ak dut), Olea europaea 

(zeytin),  Phoenix dactylifera (hurma), Phoenix canariensis (yabani hurma), 

Pinus brutia (kızılçam), Pinus pinea (fıstık çamı), Pittosporum tobira (pitos), 

Platanus acerifolia (Londra çınarı), Platanus orientalis (Doğu çınarı), Populus 

sp. (kavak), Prunus cerasifera (süs eriği), Rosmarinus officinalis (biberiye), 

Schinus molle (yalancı karabiber), Washingtonia filifera (çöl palmiyesi). 

Çalışma alanında bulunan su öğesi, bitkisel tasarım ile çevredeki trafik 

gürültüsünü azaltmaktadır. Ayrıca bahçede sadece bir noktada bulunan su öğesi 

mekân içerisinde olumlu yönde mikroklimatik bir alan oluşturmaktadır (Şekil 

6). Ayrıca çalışma alanı kullanıcılara yönelik birçok aktivite olanağı 

sunmaktadır. Bu alanlar; kaykay pisti, bisiklet yolu, yürüyüş parkuru, egzersiz 

ekipmanları, çocuk oyun alanları, basketbol sahası, tenis sanası, paten parkuru 

ve geniş çim alanlarının kullanıcılar tarafından kullanıldığı gözlemlenmiştir 

Şekil 5: Hasanağa Bahçesi yürüyüş parkuru ve otopark alanı (Özgün, 2021) 
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(Şekil 7 ve Tablo 3). Bu bağlamda bahçe farklı yaş gruplarına hitap etmektedir. 

Kentte yaşayan herkes için kamusal açık yeşil alan mekânı sunmaktadır. 

 

 

Toplam 96.000 m2 alana sahip olan parkın içerisinde 1.400 metre 

uzunluğunda tartan pist, 1.000 metre uzunluğunda bisiklet yolu bulunmaktadır 

(İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2013). 2013 yılında yapılan düzenleme 

çalışmaları kapsamında çalışma alanında aydınlatmanın yetersiz olduğu 

görülmektedir. Dolayısıyla bahçenin akşam kullanımı azdır. Ek olarak 

bahçenin bitkisel çeşitliliği ve dokusu zengindir. Geniş çim alanlarda görülen 

sık boşluklar, bakımının yetersiz olduğunu göstermektedir. Hasanağa 

Bahçesi’nin birçok alt mekân içermesinden dolayı mekân içi organizasyonu 

yüksektir. Toplu taşıma ile erişim kolaydır. Arazi gözlemleri sırasında alınan 

notlar ve fiziksel yeterlilik formu detayları Tablo 3’te verilmiştir. 

Şekil 6 : Hasanağa Bahçesi su öğesi (şelale ve havuz) görseli (Özgün, 2021) 

Şekil 4: Hasanağa Bahçesi paten parkuru, wizmirnet ağı ve bisiklet yolu (Özgün,2021) 



PEYZAJ MİMARLIĞI ÇALIŞMALARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR I | 18 

 

 

Tablo 3: Buca Hasanağa Bahçesi Fiziksel Yeterlilik Analizi Formu 
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4.SONUÇ VE ÖNERİLER 

Çalışma kapsamında, elde edilen sonuçlara bakıldığında; hızlı ve 

düzensiz kentleşmenin artmasıyla, Buca’daki açık yeşil alanların da yetersiz 

kalmaya başladığı anlaşılmaktadır. Bu nedenle kentlerde hem tarihi hem de 

açık yeşil alan niteliği olan Hasanağa Bahçesi gibi kamusal mekanların varlığı, 

çevre ve yaşam kalitesi açısından önem taşımaktadır. Çünkü kamusal açık 

alanlar topluluk – mekân ilişkileri bağlamında sosyal sürdürülebilirliği 

sağlamaktadır (topluluk içi etkileşim/sosyal ağlar, topluluk katılımı, kimlik, 

aidiyet duygusu, sosyal denge, güvenlik, doğal çevre, erişilebilirlik) (Kalaycı 

Önaç ve Birişçi, 2019). 

Çalışma alanı, İzmir ilinin Buca ilçesi için hem tarihi hem de kent kimliği 

açısından oldukça önemli bir mekândır. Çalışma süreci boyunca yapılan alan 

çalışmalarında, kullanıcıların rekreasyon ve açık yeşil alan ihtiyacını karşılayan 

Hasanağa Bahçesi’nin yoğun olarak kullanıldığı gözlemlenmiştir. Bu 

doğrultuda bahsi geçen kamusal açık yeşil alanın; bakım, onarım, yenileme ve 

yönetiminin önemi ortaya çıkmaktadır. Kullanım yoğunluğu da göz önünde 

bulundurularak, alana yönelik bakım ve temizlik çalışmaları arttırılmalıdır. 

Tartan pist, yürüyüş yolu ve bisiklet yolu boyunca çöp kutusu sayısı 

arttırılmalıdır, böylece yere atılan çöplerin, dolayısıyla çevre kirliliğinin önüne 

geçilebilir.  

Küresel iklim değişikliğinin yarattığı olumsuz etkilerin artması sonucu, 

kamusal açık alanlarda hava kalitesi ve biyokonfor konuları, daha da önemli 

konular haline gelmiştir. Bu doğrultuda bölgesel iklim özelliklerinin yanı sıra 

peyzaj tasarım sürecinde tasarlanan alana ait mikroklimatik özelliklerin 

(mevsimsel hâkim rüzgarlar, yağış miktarları, arazi ölçüleri, eğim – bakı, toprak 

ve drenaj) de dikkate alınması gerekmektedir (Alpay vd., 2013).  

Bahçe içerisinde alt mekanlara yönlendirici tabelaların kullanımı 

yetersizdir. Tabelalar yeni olmasına rağmen yaşlılar için okunabilir ve mekân 

içerisinde anlaşılabilirliği yetersizdir. Bunun gibi program elemanlarının 

işlevselliği ve anlaşılabilirliği önemli olduğu için okunabilirliği ve algısallığı 

yüksek tabelalar olmalıdır.  

Kentsel donatı elemanlarında farklı malzemelerin kullanımı ve farklı 

oturma gruplarının kullanıldığı görülmüştür. Bu doğrultuda tarihi dokusu ve 
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yaşanmışlığı vurgulayan yeni tasarımlarla daha özgün peyzaj tasarım 

projelerini uygulanabilirliği dikkate alınmalıdır.  

Periyodik gözlemler sırasında çalışma alanının gün boyu yoğun 

kullanıldığı anlaşılmıştır. Bu kullanım sıklığı, akşam vakitlerinde azalmaktadır. 

Aydınlatmanın yetersiz olması sebebiyle güvensiz alt mekanlar ortaya 

çıkmaktadır. Enerji tasarruflu lambaların daha fazla kullanılmasıyla araştırma 

alanının güvenliğine yönelik olumlu etkiler arttırılabilir ve ekonomik tedbirler 

alınabilir.  

Çalışma kapsamında hazırlanan fiziksel yeterlilik analiz formundan 

hareketle, Buca ilçesindeki ulaşım ve otopark sorunu büyük bir konu olup 

niceliksel olarak çalışma alanındaki otopark kapasitesi de yetersizdir. Çalışma 

alanına yaklaşık olarak 450m uzaklıktaki Buca Eski Pazaryeri’nin, 2018 yılında 

yapılandırılacağı konusunda vaatte bulunulmuştur. Projenin uygulanmış 

durumuyla civar bölgeye katkı sağlamadığı ve kentsel yapılaşma bağlamında 

bölgeyi olumsuz etkilediği gözlemlenmektedir.  

 Düzenli bakımı yapılmak suretiyle fiziksel yeterliliği sağlanan kamusal 

alanlar, kullanıcıların mekândan yararlanmasını olumlu etkilemektedir. Bu 

sebeple yaşadığımız alanlarda yenileme – bakım çalışmalarının düzenli ve 

sürekli olarak yapılması, otopark kapasitesinin arttırılması, yapılı çevrenin 

işlevsel hale getirilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda yerel yönetimler, peyzaj 

projelerinin uygulanması hususunda fiziksel yeterliliği dikkate almalıdır. Aksi 

takdirde işlevsel olmayan kamusal alanların ekonomik yükü, sürdürülebilirlik 

sorusunu ve/veya sorununu gündeme getirecektir. 
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GİRİŞ 

‘Millet Bahçesi’ kültürel mirasmızın ve kültürel peyzaj değerlerimizin 

bir parçasıdır. Osmanlı döneminden miras kalan ve unutulmaya başlayan bu 

kavram, tarihsel süreçte kent kimliğine, kültürel birikime, kentin genel 

karakteristik özelliğine, kent ekolojisine önemli katkıları olmuştur. Bu nedenle 

kentsel açık alanları canlandırmak için kentin ekolojisine, sosyal yapısına 

kültürel değer kazandırmak gerekmektedir (Akça vd., 2020; Yazici ve Gülgün, 

2017; Gülgün ve Ünal Ankaya,2020; Kalaycı vd., 2019). Kentsel açık alanların 

geçmişten günümüze gelişim ve değişimleri göz önüne alındığında kent 

ekolojisine katkısı her zaman ön plana çıkmıştır (Sağlam ve Aşur, 2021; 

Akpınar Külekçi, 2020). Bunun yanı sıra sürdürülebilir olması ve gelecek 

nesilleri miras olarak kalması yeşil alanları daha öenmli kılmaktadır (Aşur, 

2019;Akpınar Külekçi, 2018; Aşur ve Akpınar Külekçi, 2020). 

Tarihsel çerçevede bahçeler de insanoğlunun önemli bir mirası olarak 

gelecek nesillere aktarılmıştır. Tarihte bahçeler, fiziksel yapısının yanı sıra 

estetik özellikleri bahçelerin karakteristik özelliklerini, bölgenin kültürünü 

yansıtan bir araç olarak karşımıza çıkmaktadır. Miller bahçesi insanlara 

rekreasyonel olanaklar tanıyan, halkın doğayla iç içe olmasını sağlayan tarihi 

ve sosyo- kültürel yapısını koruyan, ülke ve şehir vizyonuna katkı sağlayan 

alanlardır.  Tarihin geçmiş ve gelecek ile bağlantılısı, gelişim ve değişim süreci 

toplumlar hakkında birçok bilgi vermektedir. Millet bahçesinin Türkiye’de 

gündeme gelmesi Osmanlı dönemine dayanmaktadır (Yazici, 2021). Osmanlı 

Döneminde batılılaşma ile geleneksel toplumdan modern topluma geçişte yeşil 

alanlar biçimsel ve anlamsal bakımdan farklılaşmıştır. Tanzimat ve Islahat 

fermanından sonra yapılan kanuni esasları ile beraber yeni düzenlemelerde 

ümmet ve millet kavramı birleştirilmiştir. Bu süreç itibariyle sadece Millet 

kavramı öne plana çıkmıştır. Vilayet Nizamnamesi içinde yer alan önemli bir 

konu da Millet bahçeleri olmuştur. Geçmişten günümüze kadar tarihsel süreçte 

millet bahçesi kavramı sadece park anlayışını değil kültür ve toplum değerlerini 

de içinde kapsayan bir yerleşke olarak yerini almıştır. 

Literatür araştırmaları incelendiğinde Millet Bahçesi kavramının son 

yıllarda daha çok ele alındığı görülmektedir. Yapılan bazı çalışmalar ise; Sağlık 

ve ark. (2021) Kahramanmaraş 15 Temmuz Millet Bahçesi tasarım ve 

uygulama aşamalarını değerlendirmiştir. Ekolojik, ekonomik, ve çevre dostu 

bir planlama ve tasarıma sahip olduğunu belitrmişlerdir. Özellikle millet 
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bahçeleri oluşturulurken belirlenen tasarım ve planlama kriterleri göz önünde 

bulundurulmalıdır. Çelik (2018) Osmanlı Dönemi’nde toplumsal dinamiklerin 

kentsel yaşam alanına yansıması sürecinde batı tarzında yeşil alanların 

düzenlediğini belirtmiştir. Fransada’ki halk bahçelerinden esinlenerek 

oluşturulan  halka açık park ve rekreasyonel alanlara Millet bahçesi denilmiştir. 

Yaptığı çalışmada geç Osmanlı döneminde Konya ilindeki yeşil alan ve 

Batılaşma yönünü değerlendirmiştir. Bir başka çalışmada ise; Dedekargınoğlu 

(2019) kentsel mekan örneği olarak Anakara Millet Bahçesi’ni modern başkent 

oluşumu ile birlikte almıştır. Gültekin Turgut (2015) batılılaşma uzantısında 

kent bahçelerinde Giresun kentini ele almıştır. Kültürel ve sosyal yapısı ile taşra 

liman kenti olmasının vurgulandığı çalışmada Giresun Memleket-Millet 

Bahçesinin korumaya değer bir bahçe olduğu vurgulanmıştır. Şenik ve Uzun 

(2021) yaptıkları çalışmada millet bahçesi ve açık yeşil alan 

bütünleştirilmesinin ve yetkin bir açık yeşil alan planlama ve tasarımda önemli 

olduğu bildirmiştir. Yıldırım ve Gül (2020) yaptıkları çalışmada ülkemizin 

doğal ve beşeri açıdan zengin olduğu ve bu güzellerin rekreasyonel alanlara 

yansıdığı belirtmişlerdir. Samsun Millet Bahçesi mevcut durum tespiti 

yapmışlardır. Yaptıkları çalışma sonucunda eksikliklerin giderilmesinin 

turizme katkı sağlaması, farkındalık oluşturulması açısından önemli olduğunu 

bildirmiştir. 

İnsan –doğa etkileşimi ile birlikte doğal güzelliklerin bütüncül ele 

alındığı rekreasyonel alanlar önem kazanmaktadır. Millet bahçeleri ülke 

değerlerini koruyan doğal ve beşeri zenginlikleri içinde barındıran, kent 

ekolojine katkı sağlayan oluşumlardır. 

Ülkemizde son yıllarda Millet Bahçesi ve Kent Bahçesi yapımında 

artışlar görülmektedir. Millet Bahçeleri Cumhurbaşkanlığınca özellikle 

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yeni şehir stadyumlarının inşa 

edilmesinin ardından atıl durumdaki eski stadyumların yerine yapılması 

kararlaştırılmıştır. 2018 yılında hükümet programına dahil edilmesiyle birlikte 

birçok ilde millet bahçesi yapımına başlanmıştır. Her ilde 93 adet Millet bahçesi 

yapılması planlamaktadır. Toplam 81 milyon metrekare millet bahçesi 

yapılması hükümet programında yer almaktadır (Yıldırım ve Gül, 2020). 

Türkiye’de Millet bahçesi rehberi, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 4. 

Maddesi kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekânsal Planlama Genel 

Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır. Bu rehberde149; 
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Millet Bahçeleri ile; 

• Kentlerimize estetik, ekolojik, sürdürülebilir ve rekreatif değeri 

yüksek açık ve yeşil alanların kazandırılması, 

• Kentleşme sonucu ortaya çıkan çevre sorunlarına karşı, milletimizin 

sağlıklı ve kentsel yaşam kalitesi daha yüksek kentlerde yaşamasına 

katkı sağlanması, 

• Yapısal ve bitkisel bütün unsurları ile yer aldığı kente ve coğrafyaya 

özgü değerleri ön planda tutan ve gelecekte 21. yy. kentlerinin 

kültürel peyzaj kimliğini temsil edecek özgünlükte açık ve yeşil 

alanların kente kazandırılması, hedeflenmektedir (Yazici ve Aslan 

Gülgün, 2019; Çelik, 2019; Yazici ve Arslantaş Sağlamer, 2019). 

 

1. MİLLET BAHÇESİ YER SEÇİM KRİTERLERİ 

1.1. Alan Büyüklüğü 

Kentin nüfus yoğunluğu, kentin yüzölçümü, sosyo-kültürel yapısı göz 

önünde bulundurulmalı, Millet bahçesi planlama ve projelendirmelerinde önem 

taşımaktadır. Kent kimliğine diğer bir bakış açısıyla kentsel mekana imgesel 

değer katması açısından kullanıcıların talepleri karşılayacak asgari büyüklük 

gerekmektedir. Asgari büyüklük belirlenirken alanın büyüklüğü ve fonksiyel 

kullanım türü dikkate alınmalıdır. Bu kapsamda en az 15.000 m2 alanın olması 

uygundur. 

1.2. Mülkiyet Durumu 

En az 15.000 m2 alanın tahsis edilmesinde ve uygulamaya 

geçirilmesinde tavsiye edilen alan büyüklüğü için mülkiyet/sahiplik durumu 

önem kazanmaktadır. 

1.3. İmar Durumu 

 Millet bahçesinde bir diğer önemli kriter imar durumudur. Millet 

bahçesinde yer alması planlanan rekreasyonel alan, mesire alanı ve 

ağaçlandırılacak alanların oluşturulması için uygun hale gelmesi 

gerekmektedir. Bunun yanı sıra kent ekolojisini desteklemesi önemlidir. 
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1.4. –Konumu 

 Kullanıcı ve çevre ilişkisi bakımından millet bahçeleri olarak 

düzenlenecek alnının ulaşımı kolay erişilebilir olması, sı kent merkezinde veya 

merkeze yakın olması tercih edilmelidir. Kentsel mekanda yoğunluğu azaltmak 

bunun yanı sıra kent sakinlerine alternatif bir dinlenme alanı sağlaması 

önemlidir. 

 

1.5. Ulaşım/Erişim İmkan 

Milet Bahçesi’nin uygulanması ve faaliyete geçmesinde en önemli unsur 

kentin hem ekolojisine katkı sağlaması hem de kullanıcılarının kolay erişebilme 

imkânıdır. Kullanıma açık halkın ihtiyaçlarını karşılayabilmesi kent 

yoğunluğunu azaltması için erişim durumu önemlidir. Bu nedenle yer 

seçiminde toplu taşıma, yaya ulaşımı, bisiklet ulaşımı imkanlarına dikkat 

edilmesi gerekmektedir. 

 

1.6. Kentsel Bellekteki Yeri ve Değeri 

Millet bahçesi için yer seçiminde kentsel bellekteki yeri ve değerinin göz 

önüne alınması ve yapılacak tasarımda öne çıkarılması önemlidir. 

 

1.7. Jeolojik ve Topoğrafik Yapısı 

Millet bahçesinin alanının uygulanması için fizibilite çalışmasının 

yapılması gerekmektedir. Bu nedenle alana ait;  jeolojik yapısı, yeraltı su 

derinliği, toprak derinliği, yükseklik, eğim, bakı (topoğrafya) erozyon ve 

sedimentasyonu, yağmur suyu, yüzey ve yeraltı suyu akışı, mezo, makro ve 

mikro –termal iklim koşulları, vejetasyon alanları gibi veriler elde edilmelidir. 

 

1.8. Alanın Doğal ve Kültürel Özellikleri 

 Millet Bahçesi’nin bulunduğu yerin ve yakın çevresinin doğal ve 

kültürel miras özellikleri değerleri korunmalı ve geliştirilmelidir. Bu nedenle 

alan ve çevresinin biyolojik çeşitliliği ve ekolojik süreçlerinin analiz edilerek 

korunması ve doğa onarımının yapılması önemlidir. Bu alanlar kentin yeşil 

sistem bütünlüğüne katkı sağlamalıdır. 

 

1.9. Altyapı 

Millet bahçesi uygulama aşamasında geçmeden önce planlama ve 

tasarım aşamasında alanın altyapısını; su, doğalgaz, elektrik, yağmur suyu 
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akışı, kanalizsayon, su boru hattı, elektrik hattı ve bunların derinlik ve genişliği 

bilinmelidir. Altyapı ile birlikte alan kullanımında yer seçimleri yapılmalı ve 

tasarımı ona göre şekillendirilmelidir. 

 

1.10. Su Varlığı, Drenaj 

 Özellikler mevsim geçişlerinde sürekli akarsular, kanal ve barajlar, 

yüzey suları ile drenaj sistemi alanın peyzajını şekillendiren unsur olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Bahçelerdeki su varlığı tespit edilerek, enerji etkin bir 

şekilde su kullanımı ve drenajı sağlanmalıdır. 

 

1.11. Fauna-Flora Değerleri 

 Ayrıca alanda bulunabilecek flora ve fauna etkileşiminin nasıl olduğu 

da ortaya konulmalıdır. Millet Bahçesi çalışması ile alanda ne tür bir koruma 

stratejisinin yer alacağı projenin analiz aşamasında belirlendikten sonra 

tasarıma yansımalarının neler olacağı belirtilmelidir (Gülgün ve Akça, 2019). 

 

1.12. İklim Özellikleri 

 İklim analizi, sis güneşlenme, rüzgar (hakim rüzgar yönü vb.), yağış, 

bulutluluk, sıcaklık nem durumu gibi verileri içermektedir. Millet Bahçesi’nin 

bulunduğu bölge ve alanın mikro klimatik özelikleri dikkate alınarak tasarım 

yapılmalıdır ( Birişçi vd., 2017). 

 

2. MİLLET BAHÇESİ TASARIMINDA TEMEL 

YAKLAŞIM 

Yer seçimi çalışmaları sonrasında Millet Bahçesi planlama ve tasarım 

aşamalarına ilişkin olarak öncelikle; 

• Amaç ve hedefin belirlenmesi 

• Kavramsal çerçeve ve tasarım ilkelerinin ortaya konulması, 

• Fonksiyonların belirlenmesi, 

• Yenilikçi, yenilenebilir enerji ve doğa dostu çözümlerin akıllı 

uygulamalardan da faydalanılarak geliştirilmesi 
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Şekil 1: Gaziantep Yeşilvadi Millet Bahçesi Örneği, (Gaziantep Belediyesi, 2019). 

 

3. MİLLET BAHÇESİ TASARIM İLKELERİ 

3.1. Fonksiyonellik 

Millet Bahçesi, alanın özelliği ve çevresi dikkate alınarak, tüm kullanıcı 

kitlelerine, her kesim ve her yaş grubundan insana hitap etmelidir. Aktivite 

alanları, ergonomi ve işlevsellik odaklı yaklaşımlar benimsenerek bu alanların 

maksimum seviyede kullanımı hedeflenmelidir. 

 

 
 

Şekil 2: Gaziantep Yeşilvadi Millet Bahçesi Örneği (Gaziantep Belediyesi, 2019). 

 

3.2.  Erişilebilirlik – Ulaşım 

Millet Bahçesi’nin ana tasarım kararları oluşturulurken öncelikle şehrin 

ana ulaşım ağı ile bağlantısı sağlanmalı, (toplu taşıma, özel araç, yaya, bisiklet 

vb.), kullanıcıların Millet Bahçeleri’ne kolay ulaşımını sağlayacak çözümler 

üretilmelidir. Alana ulaşım ve alan içerisindeki erişim; kullanıcıların özel 

fiziksel durumları (engelli, yaşlı, hamile vb.) göz önüne alınarak, “5378 Sayılı 
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Engelliler Hakkında Kanun” ile “Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme 

Yönetmeliği” ve diğer standartlara uygun olarak tasarlanmalıdır Çevre, 

Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, (2020). 

 

3.3 Sürdürülebilirlik 

Millet Bahçeleri’nde temel hedef, kendi kendine yetebilen ve doğal 

kaynakların üst seviyede kullanıldığı bir sistemin gerçekleştirilmesidir. Bu 

doğrultuda; kentsel altyapıdan bağımsız olarak kendi enerjisini, suyunu vb. 

kaynaklarını üretebilecek akıllı uygulamalardan faydalanılabilir. Yapılacak 

tasarımlarda koruma-kullanma dengesi mutlak suretle gözetilmelidir (Gülgün 

vd., 2014; Gülgün vd., 2015; Demirkol ve Birişçi, 2020). 

 

3.4.Yeterlilik 

Taşıma kapasitesi dikkate alınarak önerilen fonksiyon ve alanlar proje 

ölçeğine uygun olmalıdır. Tüm fonksiyon alanları oluşturulurken ziyaretçi 

sayısının kent nüfusuna oranı dikkate alınmalıdır. Kullanıcı kitlesinin 

ihtiyaçları nicelik ve nitelik anlamında karşılanmalıdır.  

 

3.5 Ekoloji 

Millet Bahçesi’nde, bulunduğu yörenin bitki örtüsü ve habitat 

çeşitliliğini arttırarak şehrin ekolojik yapısını güçlendirecek öneriler 

geliştirilmelidir. Bu amaçla kentsel ekosistemi yansıtan, mikro klimatik 

özelliklerle uyumlu, yapısal ve bitkisel peyzaj tasarımları yapılmalıdır. Millet 

Bahçeleri’nde kullanılacak olan bitkisel öğeler, öncelikli olarak o coğrafyanın 

kendi yerel bitki türlerinden seçilmelidir. Bunlara ek olarak yörenin ekolojik 

koşullarına uyum sağlamış az su tüketen türlerin kullanımına da özen 

gösterilmelidir. Mevsim geçişlerinin tüm etkilerinin hissedildiği, her mevsim 

ayrı bir görsel unsura sahip bitkilerle düzenlemeler yapılmalıdır. Millet 

Bahçesi’nde koruluklar, mesire alanları ve çayır alanları önerilebilir. 

 

3.6-Sağlık 

Millet Bahçeleri, artan fiziksel aktiviteyi teşvik eden ve zihinsel sağlığı 

iyileştirici ortamlar sağlayarak toplum sağlığına olumlu yönde katkı 

sağlayabilir. Bu doğrultuda Millet Bahçeleri’nde obezite vb. kronik hastalıklar 

ile ilgili olarak sağlıklı beslenme ve hareketli hayatın teşvik edilmesine yönelik 
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çalışmalar gerçekleştirilebilir. Millet Bahçesi, toplum sağlığını teşvik eden ve 

koruyan bir yapıya sahip olmalıdır. Bu nedenle özellikle çocuk oyun alanları, 

spor alanları, bisiklet ve yürüyüş yolları gibi özellikli alanlarda sigara içilmesi 

engellenebilir, sigara içenler için ise bahçe içerisinde kontrollü sigara içme 

alanları/ kabinleri oluşturulabilir. Kolay erişilebilir nitelikte ve ücretsiz içme 

suyunun temini için yeterli sayıda çeşme ve sebiller tasarlanmalıdır.  

 

3.7. Evrensellik 

Millet Bahçesi’nde tasarlanacak alanlar ve kullanımların hepsinde 

evrensel tasarım ilkeleri gözetilmeli ve bu alanlar herkes için tasarım anlayışı 

ile engelli, engelsiz, yaş, dil, yetenek, cinsiyet ve kültür ayrımı olmaksızın 

herkesi kapsayan nitelikte olmalıdır. 

  

3.8. Güvenlik 

Millet Bahçeleri’nde tasarım ile kullanıcıların kendilerini güvende ve 

konforlu hissedecekleri, vandalizm tarzı olumsuz etkileri en aza indirgeyecek 

uygulamalar yapılmalıdır. Millet Bahçesi’ne girişi simgeleyecek ve aynı 

zamanda güvenlik unsuru olarak kullanılabilecek özgün, alan konseptine uygun 

ve tasarımla bütünleşen, aşırılığa kaçmayan ve kopya mimari olmayacak giriş 

kapıları yer almalıdır. Millet Bahçesi çevresi, güvenlik amaçlı olarak bitkisel 

veya görselliği etkilemeyecek duvar, çit gibi sınırlayıcılar ile çevrilebilmelidir. 

 

3.9. Akıllı Uygulamalar 

Akıllı uygulamalar ile şehir içerisinde yer alan varlıklar arasında güçlü 

ağlar kurarak tüm ekosistem paydaşlarının işbirliğinde insan müdahalesine 

gerek duyulmadan şehrin veri ve uzmanlığa dayalı olarak gelecek öngörüleriyle 

kendi kendine yönetilebilmesi amaçlanmaktadır Çevre, Şehircilik ve İklim 

Değişikliği Bakanlığı, (2020). 
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Şekil 3: Sakarya Millet Bahçesi Örneği 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



PEYZAJ MİMARLIĞI ÇALIŞMALARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR I | 36 

 

MİLLET BAHÇESİ ÖRNEKLERİ 

  

Sakarya Konya /Meram 

  

Başakşehir-İstanbul Konya/Dutlu Koruluğu 

  

Bursa Pendik-İstanbul 

 

Şekil 4: Türkiye’de Millet Bahçesi Örnekleri 
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MİLLET BAHÇESİ ÖRNEKLERİ 

  

Eskişehir Çorum 

 
 

Iğdır Zonguldak 

  

Adana Erzurum 

Şekil 5: Türkiye’de Millet Bahçesi Örnekleri (devamı) 
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MİLLET BAHÇESİ ÖRNEKLERİ 

  

Karaman Sivas 

  

Balıkesir Samsun 

  

Baruthane 

Şekil 6: Türkiye’de Millet Bahçesi Örnekleri (devamı) 
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MİLLET BAHÇESİ ÖRNEKLERİ 

  

Bursa Elazığ 

  

Batman Elbistan- K. Maraş 

  

Mersin Trabzon 

Şekil 7: Türkiye’de Millet Bahçesi Örnekleri (devamı) 

 

Kendine özgü koşulları bulunan ve bu anlamda özel mevzuata tabi olan 

alanlarda yapılacak Millet Bahçeleri’nde, kullanım ve yapılaşma koşulları, 

ilgili Kanun ile Yönetmelikler (3621 Sayılı 
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Kıyı Kanunu, 6381 Sayılı Orman Kanunu, 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Kanunu, 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların 

Dönüştürülmesi Hakkında Kanun gibi) dikkate alınarak belirlenir. 

İlgi çeken bir başka kentsel peyzaj alanı ise Gaziantep’tedir.  Türkiye'de, 

Avm Yıkıp Meydan Yapan Tek Büyükşehir olarak tanımlanmaktadır. Dönemin 

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı, kentte yeşil alanı arttırmak amacıyla 

yeşil seferberlik ilan etmiş,  Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçe Yeşil Alanlar 

Daire Başkanlığı, 2014-2018 yıllarında yaklaşık 3 milyon 500 bin m2 alanı yeşil 

alan olarak değerlendirilmiştir. 

 

 

 

Şekil 8: Kültür Parkı, Gaziantep, (Gaziantep Belediyesi, 2019). 

 

4. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Millet Bahçesi kavramı Osmanlı dönemi itibariyle kent yaşamında yer 

edinmiş ve günümüzde topluma ve kent ekolojisine yapacağı katkı nedeniyle 

devlet politikası içinde önemli bir hedef haline gelmiştir. Batı kültüründe bahçe 

anlayışı seyredilen bir alan olarak tasarlanırken doğu kültüründe yaşam 

mekanlarına dahil edilerek tasarlanmıştır. Uygarlıklar ile birlikte has bahçe 

stratejisi değişiklik göstermiştir. Özellikle bahçelerin oluşumu topoğrafik 

özellikler, ekolojik, sosyal ve kültürel özellikler etkilemektedir. Kent kimliğine  

Katkı sağlayacaktır. Son yıllarda Millet bahçesine olan ilgi ile 

sürdürülebilir peyzajın birlikte ele alınması gereken iki kavram olduğu 
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düşünülmelidir. Yaşanabilecek doğal afetler veya beşeri sorunların millet 

bahçesini olumsuz etkilememesi gerekmektedir. Son yıllarda millet bahçesi 

kadar gündemde olan ve ülkemizde de uygulanmakta olan yeşil/ mavi  alt yapı 

sistemleri önemlidir. Su tahliye sistemlerinin, yağmur suyu yönetiminin birlikte 

ele alınması millet bahçeleri uygulama sürecinde önemlidir. Millet 

bahçelerinde değerlerin korunması, kültür yansımaları temaları ön plana 

çıkmaktadır. Birçok kentte millet bahçesi uygulamaları mevcuttur. Bunun yanı 

sıra uygulanması hedeflenen millet bahçesi sayısı da göz önünde 

bulundurulduğunda; ülkemizde 81 milyon metre kare yani kişi başına bir 

metrekare yeşil alan hedefi bulunmaktadır. Bu planlamalar yapıldığında çevreci 

yaklaşımlar, yeni uygulamalar sürekli takip edilmelidir. Planlama ve tasarım 

kentin altyapısına uygun devamlılığının sağlanmasının yanı sıra kent 

ekolojisine katkısı da sürdürülebilir olmalıdır. 

Millet bahçelerinde tasarım ilkeleri; özellikle sürdürülebilirlik ve ekoloji 

ilkeleri geniş kapsamda değerlendirilmelidir. Millet bahçeleri tasarımsal 

süreçlerinde şu öneriler yapılabilir; 

• Alanın ihtiyaç duyduğu yeşil altyapı sistemleri önem verilmeli, 

• Alanda su birikmesi meydana geliyorsa doğal drenaj sistemleri 

kullanılmalı, Yağmur bahçelerine yer verilmeli, 

• Yüzey akışının fazla olduğu ve rögar kapaklarının yetersiz olduğu 

alanlarda kademeli bitkilerdirme veya akışı yavaşlatan sistemler 

tasarlanmalı 

• Görüntü  gürültü kirliliği engellenmeli 

• Bölgeye ait veya bölgeyi simgelen bitki varlıklarına önem verilmeli 

• Trafiğin yoğun olduğu bir alana konumlandırılmışsa gürültü kirliliği 

ve yay güvenliği sağlanmalı 

• Gürültü kirliliği için uygun bitki tercihi yapılmalı 

• Bitkisel tasarım sürecinde estetik ve fonksiyonel özellikleri bir arada 

değerlendirilmelidir 

• Sert zeminler özellikle geçirgen özelliğe sahip olmalı 

• Ağaçlandırmalarda sert zeminlerinde göz önünde bulundurulmalıdır 

(Şekil 9) 
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Şekil 9: Ağaçlandırma örneği 

 

Sonuç olarak ülkemizde son yıllarda artan millet bahçelerinin toplum 

refahını yükseltme amacına hizmet etmesi amacıyla; sosyal ve kültürel yapı, 

erişebilirlik, ulaşım, evrensellik tasarım, çevreci yaklaşımlar, kent kimliği, kent 

ekolojisi, sürdürülebilirlik, yeşil alt yapı uygulamalarının birlikte ele 

alınmalıdır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 | PEYZAJ MİMARLIĞI ÇALIŞMALARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR I 

 

KAYNAKÇA 
 

Akça, ŞB. Yazici, K., Gülgün, B. (2020). 5. Ornamental Plants: Wıth Theır 

Features And Usage Prıncıples, Bölüm Adı:Chapter 9: The Importance 

Of Some Symbol Ornamental Plants In Urban Identıty The Case Of 

Turkey, Yayın Yeri:Iksad Publications, Editör:Doç. Dr. Arzı Çığ, Basım 

Sayısı:1, Sayfa sayısı:490, ISBN:978-625-7687-33-1, Bölüm 

Sayfaları:161 -186. 

Akpınar Külekçi, E. (2018). Erzurum da Kentsel Mekânlarda Kullanılan Bazı 

Kent Donatı Zemin Ve Bitkisel Elemanların Ergonomik Ve 

Antopometrik Yönden İncelenmesi. ATA Planlama ve Tasarım Dergisi, 

2(2), 35–45. 

Akpınar Külekçi, E. (2020). Investıgatıon of Plant Desıgns on Water Surfaces 

Interms of Landscape Desıgn. International Journal of Ecosystems and 

Ecology Science (IJEES), 4(10), 683–688. 

Aşur, F. ve Akpınar Külekçi, E. (2020). The Relationship Between the 

Adorability of Urban Landscapes and Their Users Demographic 

Variables  The Case of Edremit      Van  Turkey . J. Int. Environmental 

Application and Science, 1(15), 19–25. 

Aşur, F. (2019). Recreational Assessment of Physical Landscape Assets of Van 

Fortress. Fresenius Environmental Bulletin, 28(11), 7851–7862. 

Birişçi T.,Mansuroğlu S.,Söğüt Z.,Kalaycı Önaç A. (2017). 10. Yaşamın Her 

Karesinde Toprak (Ağaç, Çevre Ve Toprak) Bölüm Adı:Ağaç, Çevre Ve 

Toprak, , Yayın Yeri:Aydın Üniversitesi, Editör:Dr. Yıldız Aksoy, 

Basım Sayısı:1, Sayfa Sayısı:654, Isbn:978-605-4303-80-9, Bölüm 

Sayfaları:233 -254 

Çelik, F. (2019). Geç Osmanlı Dönemi Kentsel Mekanda Batılılaşma etkileri: 

Konya Millet Bahçesi . Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları 

Dergisi , (44) , 331-350 . 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, (2020). 

https://www.csb.gov.tr/yerel-yonetimler-icin-millet-bahceleri-rehberi-

hazirlandi-bakanlik-faaliyetleri-29749 

Dedekargınoğlu, C (2019). Erken Cumhuriyet Ankara’sında Bir Kamusal 

Mekân: Millet Bahçesi, Ankara Araştırmaları Dergisi n Journal of 

Ankara Studies, 7(2), 355-374, Aralık/December 2019 



PEYZAJ MİMARLIĞI ÇALIŞMALARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR I | 44 

 

Demirkol, A. K., ve Birişçi, T. (2020). Sürdürülebilir Yerleşke Kavramı 

Farkındalığının Ege Üniversitesi Yerleşkesi Örneğinde İrdelenmesi. Ege 

Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 57(3), 367–379. 

Gaziantep Belediyesi, (2019). www.gaziantep.bel.tr/tr/haberler/turkiyede-

avm-yikip-meydan-yapan-tek-buyuksehir 

Gülgün B., Güney Mehmet A., Aktaş E ve Yazici K. (2014). Role of the 

Landscape Architecture in Interdisciplinary Planning of Sustainable 

Cities. Journal of Environmental Protection and Ecology, 15(4), 1877-

1880. 

Gülgün, B., Abdioğlu, M., Yazici, K., ve Dursun, Ş. (2015). Altenatives Of The 

Green Tissues İn The City Centres. International Journal Of Ecosystems 

And Ecology Science, 5(1), 17–22. 

Gülgün Aslan B. , Ünal Ankaya F.(2020). Kentsel Peyzaj Kapsamında Türkiye 

(İzmir/Bornova) Büyük Park’ın Engelli Standartları Açısından 

Değerlendirilmesi. UCBAD. 2020; 3(3): 110-118. 

Gülgün, B. ve Akça, Ş. B. (2019). Kampüs Yaşamında Estetik ve Fonksiyonel 

Açıdan Süs Bitkilerinin Yeri ve ÖnemiÇaycuma Kampüsü Örneği. 

Bartın Orman Fakültesi Dergisi, 21(2), 1–1. 

Gültekin, Turgut.N (2015). Batılılaşmanın Uzantısında Kent Bahçeleri; 

Giresun Memleket – Millet- Bahçesi, I.Ulusal Ankara Оnġversġtesġ 

Peyzaj Mġmarlığı Kongresġ 15- 17 Ekġm 2015. 

Kalaycı Önaç A., Karcı Demirkol A., Bardak Denerel S.,Birişçi T. (2019). 1. 

İklim Değişikliği ve Kentler Yapısal Çevre ve Yeşil Alanlar, Bölüm 

Adı:İklim Değişikliğine Uyum Sürecinde Kentsel Peyzaj Planlama 

Yaklaşımları, Yayın Yeri:Özgür Öztürk DAKAM YAYINLARI, 

Editör:DOÇ. DR. YILDIZ AKSOY, Basım Sayısı:1, Sayfa sayısı:683, 

ISBN:978-605-81019-4-4, Bölüm Sayfaları:26 -45 

Sağlam Etlan, G. ve Aşur, F. (2021). EvrenselTasarım  İlkeleri  Doğrultusunda 

Çocuk  Oyun Alanlarının Engelli Çocuklar Tarafından 

Kullanılabilirliğinin İncelenmesi  Van İli Örneği. ISPEC Journal of Agr. 

Sciences, 5(2), 333–343. 

Sağlık, A. , Kelkit, A. , Temiz, M. , Sağlık, E. & Bayrak, M. İ. (2019). Millet 

Bahçesi Kavramı: Kahramanmaraş İli Örneği . Yüzüncü Yıl Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 3. Uluslararası Batı Asya Turizm 

Araştırmaları Kongresi Özel Sayısı , 11-30 . 



45 | PEYZAJ MİMARLIĞI ÇALIŞMALARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR I 

 

Şenik B. ve Uzun, O. (2021). Açık Yeşil Alan Sistemi Planlanma ve Tasarım 

Süreçlerinde Millet Bahçelerinin Rolü The Role of Nation Gardens 

Planlama 2021;31(3):378–392. 

Yazici, K.,ve Gülgün, B. (2017). Açık-Yeşil Alanlarda Dış Mekân Süs 

Bitkilerinin Önemi Ve Yaşam Kalitesine Etkisi  Tokat Kenti Örneği. Ege 

Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 54(3), 275–284. 

Yazici K. ve Gülgün Aslan B. (2019). The Visual Quality Effect of Historical 

Building Gardens on Urban Texture in The Sustainable Landscape. 

Fresenius Environmental Bulletin, 5(2), 3756-3767. 

Yazıcı, K. ve Arslantaş Sağlamer, A. (2019). Tokat Kenti -Yeşilırmak Yakın 

Çevresinde Bulunan Rekreasyonel Alanlarda Kullanıcı Memnuniyetinin 

Belirlenmesi . Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi , 6 (4) , 766-776 . 

Yazici, K. (2021). Peyzajın Temel Yapı Taşları, Yayın Yeri:Gece Kitabevi, 

Ed:Kübra Yazici, Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:255, ISBN:978-625-

7793-41-4. 

Yıldırım, M. Ve Gül, F. (2020). Kentsel Ortak Kullanım Alanlarına Bir Örnek: 

Samsun Millet Bahçesi . 19 Mayıs Sosyal Bilimler Dergisi , 1 (2) , 125-

141. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PEYZAJ MİMARLIĞI ÇALIŞMALARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR I | 46 

 

   

 

 

 

 

 

 



47 | PEYZAJ MİMARLIĞI ÇALIŞMALARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÖLÜM 3 

 

VADİ VE AKARSU PEYZAJLARI 

 

 Peyzaj Mimarı | Bedir EROĞLU 1,  

Doç. Dr. | Elif AKPINAR KÜLEKÇİ 2 

 

 

 

 

 

 

 
1 Atatürk Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Erzurum,  
2 Atatürk Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Erzurum- 

Türkiye. email:eakpinar@atauni.edu.tr, Orcıd ID: 0000-0003-2818-8562 



PEYZAJ MİMARLIĞI ÇALIŞMALARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR I | 48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 | PEYZAJ MİMARLIĞI ÇALIŞMALARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR I 

 

GİRİŞ 

Su hayattır. Yaşayan bütün canlılar hayatlarını devam ettirebilmek için 

suya ihtiyaç duyarlar. Su hem canlılar için besin kaynağı hem de yaşadıkları 

ortamları oluşturan ana elementlerden biridir. Doğada su pek çok şekilde 

bulunup, bunlardan birisi de akarsulardır. Akarsular dağlardan veya yüksek 

rakımlı vadilerden akarak birleşirler baraj, göl veya denizleri oluştururlar. 

Akarsular doğadaki diğer su kaynaklarıyla karşılaştırıldığında miktarı çok 

azdır. Dünyadaki toplam su miktarının %0,0001’i kadarını oluşturmasına 

rağmen canlı türlerinin yaşamasına, beslenmesine, barınmasına ve üremesine 

ortam ve olanak sağlar. Birçok farklı özelliği içerisinde barındıran akarsular 

aynı zamanda doğada güzel görsel şölenleri de oluştururlar. Doğada 

yeşilliklerin ve kayaların aralarından akarak peyzaj alanları için bitmez 

tükenmez ortamlar oluştururlar. Peyzaj ve su; sanat, tarih, coğrafya, ekoloji, 

siyaset, planlama ve tasarım gibi çok çeşitli disiplinlerin konusu olmuştur. Bir 

çevrenin temel olarak fizyolojik özellikleri ile ilişkilendirilmesine rağmen, 

günümüzde peyzaj terimi manzaradan çok daha fazlasını ifade etmektedir. Bu 

bakımdan akarsular, peyzaj mimarlarının vazgeçilmez kaynaklarıdır (Yıldırım, 

2012; Yazici vd, 2018). 

Su rekreasyonel alanlarda en önemli unsurlardan biri olarak görsel ve 

işitsel aktivitelerin oluşturulmasında da kullanılır (Yuca ve Aşur, 2021). 

Rekreasyonel alanlarda suyun estetik bir unsur olarak kullanılması 

Mezopotamya ve Mısır bahçelerine kadar dayanmaktadır. Kendine ait bir 

formu olmayan su bulunduğu alana göre şekillenerek ister durgun, ister 

hareketli birçok alanda kullanılabilmektedir (Burmil vd. 1999). Kentlerine 

önem veren gelişmiş ülkelerde, bozulmamış ve güzel doğal ortamların, elverişli 

iklimin, güneş ışığının, düzgün ve işleyen alt ve üst yapıların, verimli sosyo-

kültürel çevre olanaklarının ve verimli sosyo-kültürel çevre olanaklarının 

iyileştirici özelliklerinden yararlanabilmektedir (Yazici ve Gülgün, 2021). 

Rekreasyonel çalışmalarda suyun estetik ve görsel özelliklerini doku, renk ve 

form açısından doğayla uyumunu, mimari öğelerin aralarında kullanıldığında 

görsel kaliteyi arttırdığını ve kullanıcılar tarafından daha fazla tercih edildiği 

gösteren pek çok çalışma bulunmaktadır (Yamashita 2002; Özhancı ve Yılmaz 

2011; Özgeriş ve Karahan 2015; Aşur,2019).  

Akarsular ve Vadiler hem kentsel hem de kırsal alanlarda canlılar için 

yaşam alanı oluşturmanın yanı sıra, estetik, ekolojik ve fonksiyonel aktivitelere 
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olanak sağlaması gereken alanlar olarak kabul edilmektedir.  Akarsu ve vadiler 

bulundukları çevrelerin estetik değerlerini ve kalitesini arttırırken, akarsu 

kıyıları ise kullanıcılar için ilgi çekici rekreasyonel alanlar oluştururlar. Kıyı 

kavramı, sadece deniz kıyıları değil göl, baraj ve akarsu kıyılarını da içine alan 

bir tanımdır. Özellikle dünyadaki karaları bir ağ gibi örtmüş olan akarsular ve 

kıyıları, büyük medeniyetlerin kurulduğu ve geliştiği alanlardır. Bu alanlar ilk 

bakışta içme suyu temini, temizlik ve sulama gibi amaçlar ile tercih edilse de 

tarım, hayvan yetiştirme, maden çıkarma, enerji üretimi, ulaşım, rekreasyon, 

turizm ve estetik amaçlı birçok kullanıma olanak sağlamaktadırlar (Önen, 

2007). 

Türkiye'nin en başarılı sektörlerinden biri olan turizm sektörü, artan 

doğaya erişim, tatil ihtiyacı ve kentlerde özgün kimlik arayışlarıyla yeni bir 

dönem yaşamaktadır. Bu bağlamda Türkiye’de akarsu kıyılarında bulunan 

kentler; tarihi, kültürü, doğal güzellikleri ve doğa sporları ile büyük bir 

potansiyele sahiptir (Ankaya vd, 2018). 

Dünyada ve Türkiye’de farklı birçok amaç için kullanılan akarsu kıyıları, 

zamanla kentleşme, sanayi kullanımı ve enerji arayışı gibi birçok amaçlarla 

zarar görmüş ve şekil değiştirmek zorunda kalmıştır. Bunun sonucunda 

doğadaki su kaynakları herhangi bir amaca yönelik olmadan kullanılamaz hale 

gelmiş ve peyzaj değerlerini kaybetmeye başlamıştır. Son yıllarda uzman 

kişilerce yapılan akademik çalışmalarda bu alanlara gerekli değerlerin 

verilmediği ve kullanılamadığı dile getirilmiştir (Önen, 2007). Ülkemizde bu 

alanların tekrardan doğaya kazandırılmak için gerçekleştirilen birçok 

rehabilitasyon çalışması olduğu ve özellikle kentsel alanların akarsu 

kıyılarından uzaklaştırılarak tekrardan peyzaj kalitesinin arttırıldığı 

bilinmektedir (Özgüner vd. 2012; Sağlık vd. 2012). Çalışma kapsamında vadi 

ve akarsuların tanımları aşağıda sıralanmıştır (Özçağlar, 2006; Hoşgören ,2004; 

Güney, 2003; Sanır, 2000; İzbırak, 1992; İzbırak 1971; Öngör, 1980; Teker, 

1985; Çakıroğlu ve Korkut, 1950): 

Akarsu: Bir vadi veya yatak boyunca yer çekimine bağlı olarak akan 

debisi hızlı veya yavaş olan doğal su kütlelerine denir. Akarsuyun başladığı 

yere; akarsu kaynağı, döküldüğü yere ise; akarsu ağzı denmektedir. Akarsular 

boyutlarına göre (debi ve uzunluk alanı) dikkate alınarak küçükten büyüğe 

doğru dere, çay, nehir şeklinde sıralanırlar. 
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Dere: Küçük drenaj havzalarının suyunu toplayan ve genellikle sığ 

yataklı, sakin akan su rejimine sahip akarsulara verilen isimdir. Derenin drenaj 

havzaları dağlık, tepelik veya ovalık bölgelerde bulunabilir. 

Çay: Birkaç derenin birleşmesiyle oluşan uzunluğu 500 km’den daha 

kısa olan akarsulardır. Büyüklükleri dere ile nehir arasındadır (Kelkit Çayı, 

Porsuk Çayı, Botan Çayı, Kaca Çayı, Akçay, vb. gibi).  

Nehir: Uzunluğu genellikle 500 km’den daha büyük olan, denizlere 

dökülen, büyük yağış havzaları, küçük eğimleri ve birçok yan kolları ile 

karakterize edilen akarsulardır (Fırat, Dicle, Sakarya, Gediz, Seyhan Nehirleri, 

Yeşilırmak, Kızılırmak gibi) sulardır. 

Vadi: Vadiler yeryüzündeki coğrafi şekilleri en tipik olan bölgelerdir. 

Vadiler coğrafi olarak dağların ve ovaların arasında dik inişleri bulunan uzun 

ve geniş çukurluklardır. Vadiler akarsuların dağları aşındırmasından oluşmuş 

doğal güzelliklerin ve rekreasyon alanlarının oluşturulmasına olanak sağlayan 

alanlardır  

Akarsu ve vadi alanlarının çevrelerinde oluşan bitkilerin oluşturduğu 

yeşil alanlara yeşil kuşak veya yeşil koridor ismi verilmektedir. Bu yeşil 

koridorlar şehirlerde de binalardan kalan alanlara ve kentsel dokuya yön veren 

kentlerin doğru gelişmesini sağlayan alanlardır. Kentlerde oluşan yeşil 

kuşakların içerisinde bisiklet yolları, parklar, kentsel açık alanlar, ıslah edilmiş 

su kıyıları, akarsu çevreleri ve ağaçlandırılmış yaya aksları yer almaktadır. Bu 

alanların genel özellikleri kentlerdeki birçok bölgeyi birbirlerine 

bağlamalarıdır. Yeşil koridorlar vadi, akarsu kıyıları gibi doğal oluşumları ya 

da kanal, gölet gibi su öğelerinin oluşturulduğu bölgelerde daha fazla alan 

kaplamaktadırlar. Yeşil koridorlar 3 ana başlıkta incelenebilmektedir (İzbırak, 

1992; Özçağlar 2006; Hoşgören 2004). 

Akarsu kıyısı yeşil koridorlar: Doğal bölgelerdeki akarsu kıyılarının 

oluşturduğu bitkisel koridorlardır. Little’ın (1995)tanımında da bahsettiği gibi 

sadece akarsu kıyıları değil suyla bağlantılı olan bütün bölgelerdeki yeşil 

alanlardır. Bu tanıma göre su kaynaklarının oluşturduğu yeşil bant akarsu 

koridorları boyunca devam etmektedir. Yeşil koridorların oluşturulmasındaki 

amaç kaynakların devamlılığının korunması, iyileştirilmesi ve yönetilmesidir 

(Little, 1995). 

Rekreasyon amaçlı yeşil koridorlar: Rekreasyonel koridorlar oldukça 

uzun bir alan boyunca devam eden farklı yapılardaki bölgelerde oluşabilen 
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bitkilerin ağırlıkta olduğu alanlardır. Doğal olarak oluşan yeşil koridorlar 

dışında bu alanlara kullanılmayan demiryolu güzergahı ve karayolları boyunca 

devam eden ağaçlandırmalar örnek verilebilir. Fabos, (1995) ise rekreasyon 

amaçlı yeşil koridorları genellikle suyla beraber devam eden rekreasyonel 

alanlar veya görsel değeri yüksek manzara alanlarının oluşturduğunu 

belirtmiştir. Ayrıca bu rekreasyon alanlarının hem kentsel hem de doğal 

alanlarda olabileceğini belirtmiştir. 

Ekolojik öneme sahip doğal koridorlar: Genellikle akarsu, nehir ve 

bazen de vadi yamaçları boyunca devam eden alanların oluşturduğu 

koridorlardır (Little, 1995). Bu tür alanlar, doğal yaşamın devamlılığına, 

türlerin korunmasına ve biyolojik çeşitliliğin devamlılığına olanak 

sağlamaktadır (Fabos, 1995). Ekolojik koridorlar biyoçeşitlilikle bağlantılı 

koridorlar olarak nitelendirilmelidir. 

Vadi ve Akarsuyun Önemi ve Kullanımları: Tarih boyunca etkileyici 

ve ilgi çekici olan akarsular, canlıların yaşam alanlarına ortam hazırlamaları, 

çevresel kaliteyi arttırmaları, insan konforu üzerine etkileri, rekreasyonel 

gereksinimleri karşılamaları ve kent kimliğini şekillendirmeleri gibi pek çok 

alanda insan hayatına bire bir etki sağlamışlardır. 

Kent içinde ve dışında oluşan akarsular insanların özlem duyduğu yeşil 

alanlara en kolay ulaşımı sağlayan bölgeler durumundadır. Booth and Bledsoe 

(2009)’a göre; Kente estetik açıdan katkı sağlayan akarsu kaynakları 

rekreasyonel alanların vazgeçilmez bir parçası durumundadır. Kentliler için 

ekonomik açıdan da birçok faydası bulunan akarsular; kayıkla gezinti, balık 

tutma, yaban hayatı gözlem ve su sporları gibi suya bağlı birçok aktivite alanına 

ulaşabilmek için akarsuları tercih etmektedirler. 

Akarsuların ekolojik, sosyal ve kültürel potansiyelleri açısından ele 

alacak olursak farklı meslek gruplarınca incelendiğinde her biri için farklı 

anlamlar taşımaktadır. Uzman kişilerce farklı çalışma alanlarına göre çeşitli 

bakış açıları ile incelendiğin de akarsular; örneğin mühendisler için su bir 

makine veya çarkı çevirmek amacıyla kullanılan doğal bir güç kaynağı olarak 

kullanılması düşünülürken. Ekologlar için ise akarsu kıyısı boyunca oluşan 

habitatların su ile oluşturduğu etkileşimler düşünülmektedir. Yer bilimciler için 

uzun yıllar boyunca akarsuyun oluşturduğu yer şekillerini ifade etmektedir. 

Kentte yaşayan insan toplulukları için ise estetik olarak kente olumlu değerler 
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yükleyen, rekreasyonel aktivitelere imkân sağlayan kullanım alanları olarak 

değerlendirilmektedir (Schneider, 2009). 

Vadi ve Akarsu Peyzajının Özellikleri: Akarsu bölgeleri kent içinde 

ve dışında yapılan rekreasyonel alanların ve bitkisel dokuların oluşturulmasına 

olanak sağlayan ana kaynaklardan biridir. Akarsu kıyılarının rekreasyonel 

alanlara kazandırırken kent ve çevresiyle olan uyumunu göz ardı etmemek 

gerekmektedir (Gardiner,1994). 

Vadi ve Akarsu alanları peyzaj çalışması yapılırken dikkat edilmesi 

gereken en önemli unsurlar, planlama ve tasarım kapsamında doğanın ana 

yapısını bazmamaya çalışılmak, mevcut alanla uyum içerisinde bütüncül 

çalışmalar yapmaktır. Buna yönelik yapılacak planlama projeleri kapsamında 

arazi yapısı ve olası değişimlere bağlı olarak ortaya çıkabilecek sorunları 

önceden kestirilmek ve gerekli önlemler almak oldukça önemlidir. Akarsu 

kıyılarında oluşacak heyelan ve kaymaları dikkate alarak projeler 

yürütülmelidir. İlkbahar ve kış aylarında değişebilecek su seviyelerine karşı 

önlemler alınmalı, drenaj çalışmaları yapılmalıdır (Şahin, 2014). Sürdürülebilir 

kentler ekolojik olarak planlanmıştır ve tüm ekolojik verilerin kentsel peyzaj 

planlaması olarak adlandırılan ekolojik arazi planlama ilkeleri ile elde 

edilmesini, yorumlanmasını ve kullanılmasını gerektirmektedir (Gülgün vd., 

2014). Akarsularda peyzaj planlaması yapılırken izlenmesi gereken stratejiler; 
 

• Ekolojik alanı korumaya yönelik peyzaj planlama stratejileri 

yürütülme, 

• Doğal kaynak kullanımını ve sürdürülebilirliği dikkate alan projeler 

tasarlanma, 

• Gerçekleşebilecek olanakların araştırılması ve fizibilite raporunun 

önceden hazırlanmasına yönelik stratejiler geliştirilme, 

• Olası çevresel sorunların tahmini ve kontrolü çevresel etki 

değerlendirme raporları hazırlanma, 

• Vadi ve akarsu kullanımı stratejilerinin oluşturulma, 

• Akarsu yatağındaki ekosistemin korunması ve devamlılığının 

sağlanmasına yönelik çalışmalar yürütülme, 

• Ekolojik hassasiyetin derecelendirilerek ve koruma zonu 

oluşturulma, 
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• Flora ve fauna tür çeşitliliğinin korunarak, habitat ve biyotop ağı 

oluşturulma, 

• Bozulmuş doğa ve risk tespiti raporu hazırlanma, 

• Doğa onarım çalışması yürütülme olarak sıralanabilir. 

 

2.MATERYAL ve METHOD 

Bu çalışmanın ana materyali, Türkiye’deki ve Dünyadaki, akarsu ve 

vadilerin peyzaj değerleri, kullanım şekillerine yönelik literatür taraması, 

gözlem, alan incelemeleri ve fotoğraflarından oluşan genel kaynak 

çalışmalarıdır. Özellikle görsel ve teorik olarak erişilebilen bilgileri içeren bu 

çalışma kent içlerinden ve doğal alanlardan geçen vadi ve akarsuların 

bulunduğu bazı alanları içermektedir. 

İlgili vadi ve akarsuların seçimi yapılırken özellikle dünyadaki önemli 

şehirlerden geçen akarsular ve Türkiye’deki akarsuların peyzaj değerleri göz 

önünde bulundurulmuştur. Bu çalışma yöntem ise iki aşamadan oluşmaktadır. 

İlk aşamada teorik bilgiler ele alınmış, ikinci aşamada ise dünyadaki ve 

Türkiye’deki akarsu örneklerinin genel değerlendirmesi yapılmıştır. 

Dünyadan Akarsular: Bilindiği üzere, dünyamızın dörtte üçü sularla 

kaplıdır. Bu suların büyük çoğunluğu okyanus ve denizleri kapsamasına karşın 

insan oğlu rekreasyon için akarsuları daha fazla kullanmaktadır. Akarsular 

coğrafik yapıya göre şekil almış kentsel alanlara ve kırsal bölgelere dağılmış 

birçok koldan oluşmaktadır. Kentlerin ekonomik ve sosyo-kültürel yapısı gibi 

birçok özelliklerini belirlemede büyük etkiye sahip olan akarsuların dünyadaki 

pek çok örneğine rastlamak mümkündür (Aksulu, 2001). 
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Şekil 2: Tiber Nehri, Roma, İtalya (URL-2,2022) 

 

Şekil 3: Sein Nehri, Paris, Fransa (URL-3,2022)  

 

Şekil 4: Thames Nehri, Londra, İngiltere (URL-4,2022)  

 

Şekil 5: Aare Nehri, Bern, İşviçre (URL-5,2022)  
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Şekil 6: Rotterdam Kanalları, Hollanda (URL-6, 2022) 

 

 

Şekil 7: Limmat Nehri, Zürich, İsviçre (URL-7, 2022) 

 

 

Şekil 8: Charles Nehri, Boston, Massachusetts, ABD, (URL-8, 2022) 

 

 

Şekil 9: Cheonggye Deresi, Seul, Tokyo (URL-9, 2022) 
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3.TÜRKİYE’DEN AKARSULAR 

Türkiye üç tarafı denizlerle çevrili ve akarsular bakımından çok zengin 

bir yapıya sahiptir. Kaynak noktaları olan Türkiye topraklarından başlayarak 

birçok farklı denize dökülen akarsular mevcuttur. Karadeniz’e 

dökülen;(Sakarya, Filyos, Kızılırmak, Yeşilırmak, Çorum ırmakları). 

Akdeniz’e dökülen;(Asi, Seyhan, Ceyhan, Tarsus, Dalaman Irmakları). Ege 

Denizi’ne dökülen;(Büyük Menderes, Küçük Menderes, Gediz, Meriç 

Irmakları). Marmara Denizi’ne dökülen;(Susurluk/Simav Çayı, Biga Çayı, 

Gönen Çayı). Ayrıca Fırat ve Dicle Nehirleri Basra Körfezi’ne, Aras ve Kura 

Nehirleri ise Hazar Denizlerine dökülürler. Ülkemizde kentlerin çoğu 

akarsulara sahiptir. Bunlar genellikle küçük akarsular olsa da büyük akarsuların 

mevcut olduğu kentlerimizde vardır. Türkiye’deki kentsel akarsulardan bazıları 

aşağıda yer almaktadır (Bayazıt,1994): 

 

 

Şekil 11: Nil Nehri, Kahire, Mısır (URL-11, 2022) 

 

 

Şekil 10: San Antonio Nehri, San Antonio, Texas, ABD (URL-10, 2022) 
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Şekil 13: Porsuk Çayı, Eskişehir (URL-13, 2022) 

 

 

Şekil 14: Meriç Nehri, Edirne (URL-14, 2022) 

 

 

Şekil 12: Alleben Deresi, Gaziantep (URL-12, 2022) 

 

 

Şekil 15: Asi Nehri, Antakya (URL-15, 2022) 
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Şekil 16: Yeşilırmak, Amasya (URL-16, 2022) 

 

 

Şekil 18: Haliç, İstanbul (URL-18, 2022) 

 

 

Şekil 17: Seyhan Nehri, Adana (URL-17, 2022) 

 

 

Şekil 19: Bartın Irmağı, Bartın (URL-19, 2022) 
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Yukarıda dünyada ve Türkiye’de yer alan önemli akarsu ve nehirlerin 

birkaçının kullanım ve peyzaj değerlerine yönelik görseller yer almaktadır. 

Akarsuların görsel ve estetik değerleri incelendiğinde hepsinin ortak özelliği,  

kendiliğinden doğal bir vadi içerisinde, var olan eğime uygun olarak akan, 

yağmur, kar ve kaynak sularıyla beslenen ekolojik dengenin olmazsa olmazı 

konumunda tüm canlı yaşamı için önemli kaynak değerleri taşımasıdır. Bu 

bakımdan suyun sürdürülebilir bir yaklaşımla, koruma kullanma dengesi 

içerisinde etkin, verimli ve akılcı kullanılması, akarsuların geleceği için hayati 

bir öneme sahiptir. Yukardaki görseller incelendiğinde bu ekonomik, ekolojik 

değerin yanı sıra peyzaj değeri açısından da oldukça önemli kaynak değerleri 

barındıran akarsuların, eşsiz güzellikte manzara yapısı estetik değer açısından 

da öne çıkmaktadır. Ayrıca, rekreatif özellikleri ile akarsu ve çevreleri, peyzaj 

çalışmalarında oldukça geniş kullanım olanağına sahiptir. 

 

 

Şekil 20: Çoruh Nehri, Artvin (URL-20, 2022) 

 

 

Şekil 21: Dicle Nehri, Diyarbakır (URL-21, 2022) 
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4.TARTIŞMA ve SONUÇ 

Akarsu peyzaj projelerinin yapıldığı çalışmalar zaman, emek ve büyük 

bütçeler gerektirmektedir. Dünyada akarsu bölgelerinin rehabilitasyonu ve 

yenilenmesi gibi çeşitli çalışmaların yapılması artan teknolojik imkanlarla daha 

kolay bir hal almaya başlamıştır. Akarsu peyzajını canlandırmaya yönelik 

yapılan en önemli çalışmalardan biri olarak da gösterilebilen Los Angeles Nehri 

canlandırma projesidir (Larrmp,2007). Yaklaşık 80 km. uzunluğundaki Los 

Angeles Nehri’nin 50 kilometrelik kısmı üzerine planlanan ve nehrin her iki 

yakasını da kapsayan alan için tasarım alternatifleri oluşturulmuş ve en iyi 

olduğu düşünülen tasarım alana uygulanmıştır. Yapılan proje ile dünyada 

yapılması düşünülen diğer akarsu peyzaj projelerinin nasıl ilerletilebileceği 

anlamında bir fikir oluşturulmuştur. Los Angeles projesinde çevreye duyarlı 

arazi kullanımı, tasarım öneri çalışmaları, ekolojik iyileştirme fırsatları, akarsu 

kalitesini nasıl arttırılabileceği, nehir çevresinde nasıl sosyal alanlar 

oluşturulabileceği, nehirde toplu taşıma ile ulaşımın nasıl olabileceği, doğal 

yaşam ile sosyal yaşamın nasıl birleştirilebileceği, ekolojik, ekonomik ve 

sosyal alanda birçok tasarım örneği görmek mümkündür (Larrmp, 

2007).Nitekim bu çalışmada da akarsuların peyzaj değeri bir kez daha ortaya 

koyulmuştur. 

Ülkemizde de yapılması düşünülen ve yapılan birçok başarılı akarsu 

projelerini görmek mümkündür. Bu projelerden örneğin, Porsuk çayı için 

yapılan çalışmalara bakıldığında, gerek kentsel yaşanabilirliği gerekse kent 

kimliğine olumlu yönde katkısını görmek mümkündür. Porsuk Çayı ve 

çevresinin kentsel rekreasyonel gereksinimleri karşıladığı ve ekolojik bir 

çalışma olarak oldukça başarılı olduğu söylenebilir (Pekin, 2007). Eskişehir’in 

1999’da yaşadığı deprem sonrasında planlanarak yapılmaya başlanılan bu proje 

Eskişehir’de yaşayan insanların boş zamanlarını geçirdiği, balık tuttuğu ve pek 

çok rekreasyonel faaliyetlerde bulunduğu alan haline dönüştürebilmek için 

yapılan ve başarılı olunan bir proje haline getirmiştir (Önen, 2007). 

Özetle dünyada ve ülkemizde birçok başarılı ve başarısız örneği bulunan 

akarsu peyzaj projeleri bu çalışmayla incelenmeye çalışılmıştır. Vadi ve akarsu 

peyzajları projelerinde ekolojik, sosyal ve kültürel alanlara değinilmiştir. 

Kentlerin rekreasyonel aktivitelerini arttırma potansiyeli en yüksek alanların 

akarsu ve çevreleri olduğu vurgulanmak istenmiştir. Yapılan bu çalışma ile, 

kent yöneticileri, sivil toplum örgütleri, plancılar ve kent sakinleri tarafından 
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akarsu projelerine katkıda bulunmaları için farkındalık oluşturmaya ve katkı 

sunulmaya çalışılmıştır. 
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GİRİŞ 
Dünya var olduğundan beri yeryüzündeki su döngüsü doğal yapısını 

korumuş ve sürekliliğini sağlamıştır. İnsanlar yaşamı için vazgeçilmez olan su 

kaynaklarının yakınlarına yerleşmiş ve bu sürdürülebilirliği sağlamak için su 

kaynaklarını kendi ihtiyaçları doğrultusunda yönetmişlerdir. Zaman içerisinde 

olası kurak dönemleri bertaraf etmek ve yağmur suyunun kullanımına yönelik 

sürdürülebilir çözümler üretmek amacıyla sarnıç gibi yapılar inşa etmişlerdir. 

Yağmur suyunu depolamak için inşa edilen bu yapılar yağmur suyunun 

yönetimine ilişkin en ilkel ve günümüze kadar gelebilmiş en eski yapılar 

olmuştur. 

Günümüzde plansız kentleşme ve nüfus artışının neden olduğu kirliliğin 

yanı sıra iklim değişikliğinin olumsuz etkileri tatlı su kaynakları üzerindeki 

baskıyı arttırmaktadır. Plansız kentleşme ile havza yapılarının bozulması, dere 

yataklarının değiştirilmesi, doğal peyzajın tahribi, geçirimsiz yüzeylerin 

artması, su kirliliği gibi nedenlerle doğal su döngüsünde aksamalar meydana 

gelmekte ve su doğal akışını sağlayamamaktadır. Doğal akışını sağlayamayan 

su akışa geçmekte; çeşitli atıklar, ağır metaller gibi maddelerle birlikte 

döküldüğü havzaya taşınmakta ve su kirliliğine neden olmaktadır. Bunlara ek 

olarak iklim değişikliğinin ekstrem hava koşullarına neden olması ile de; su 

kıtlığı, yağış rejiminde düzensizlikler, yağmur sularının sel, taşkın gibi 

olağandışı etkileri gözlemlenmektedir.  

Modern yaşamda su evsel, tarımsal, endüstriyel olarak yaşamın her 

alanında kullanılmakta olup, nüfus artışına bağlı olarak su talebi de artmaktadır. 

Türkiye tatlı su kaynaklarının büyük bir bölümünü tarımsal sektörde 

kullanmakta olup, yılda kişi başına düşen 1.519 m³ su miktarı ile de “su sıkıntısı 

çeken” bir ülke olarak nitelendirilmektedir. Bu nedenle iklim değişikliğiyle 

uyum ve olası su sıkıntılarını azaltarak kuraklıkla mücadele etmek için 

tedbirlerin alınması gerekmektedir (WWF, 2020). Dünyada suyun üzerindeki 

baskıyı azaltmak amacıyla su kaynaklarının ve yağmur suyunun sürdürülebilir 

yönetimine ilişkin alternatif sistemler geliştirilmektedir. 

Sürdürülebilir su yönetimi farklı uzmanlıklara ait bilgilerin bir arada 

işlenmesini gerektiren çok disiplinli bir araştırma alanıdır. Wong ve Eadie 

(2000)’e göre, “Yağmur suyu yönetimi mühendislere, sulak alan tasarımı 

peyzaj mimarlarına bırakılmalı” düşüncesi yanlıştır. Tarih, tasarımda tek 

disiplinli bir yaklaşımın kullanılmasının, çoğunlukla tasarımın başarısız 
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olmasına yol açtığını açıkça göstermiştir (Echols 2007; Chocat vd. 2007). Yağış 

sularının doğru bir şekilde yönetilerek su döngüsünün sürdürülebilirliğinin 

sağlanması büyük önem taşımaktadır. Yağmur suyunun etkin kullanımı su 

tasarrufuna ve su ayak izinin küçültülmesine de katkı sağlayacaktır.  

Bu çalışmada, yağmur suyu yönetimine ilişkin alternatifleri bir araya 

getirerek gelişimine katkı sunmak amaçlanmıştır. Bu bağlamda en önemli temiz 

su kaynaklarından biri olan yağmur suyunun doğru bir şekilde yönetimine 

ilişkin öneminin vurgulanması ve güncel yağmur suyu yönetim alternatiflerinin 

irdelenmesi bu çalışmanın çıkış noktasını oluşturmaktadır. Çalışma 

kapsamında yağmur suyu yönetimi ile sürdürülebilir yağmur suyu yönetiminde 

kavramsal temeller açıklanmış; Türkiye’deki güncel su durumu ve su yönetimi 

ile yağmur suyunun mevcut potansiyeli hakkında bilgi verilmiş ve son olarak 

güncel yağmur suyu yönetimine ilişkin alternatifler incelenmiştir. 

1.  YAĞMUR SUYU YÖNETİMİ 

Geçmişte yağmur suyu yönetim stratejisi; yağış sularını kanalizasyon-

drenaj kanalları yoluyla mümkün olduğunca hızlı bir şekilde merkezileştirmek 

ve tahliye etmek iken; günümüzde özellikle son 20 yılda sürdürülebilir yağmur 

suyu yönetim uygulamalarına olan ilgi artmıştır (Petrucci, 2009; 

Niemczynowicz, 1999; Novotny ve Brown, 2007). Fakat şehirlerdeki yağmur 

suyu yönetimini köklü bir şekilde değiştirmek için, şehrin tüm gri ve siyah su 

altyapısının da değiştirilerek entegre bir yönetim anlayışının benimsenmesi 

gerekmektedir.  

Geleneksel drenaj sistemlerinin yaygın olduğu ülkelerde öncelikle iki 

konudan bahsedilebilir. Bunlardan ilki; kentsel yağmur suyunun, su kirliliğine 

neden olduğu düşüncesi, ikincisi geleneksel alt yapının yeni ihtiyaçlara uyum 

sağlayamamasıdır. Özellikle, hızlı kentleşme nedeniyle akışa geçen su miktarı 

fazladır ve mevcut atık su yönetiminde değişiklikler yapmak zor veya 

maliyetlidir. Bu nedenle bu kentlerde köklü değişiklikler yapmak için iyi bir 

organizasyona ihtiyaç vardır (Petrucci, 2009). 

Geleneksel drenaj sistemi, su miktarı kontrolüne odaklanan, 

kanalizasyon şebekeleri ve su arıtma tesisleri aracılığıyla kentsel alanlardan su 

akışını mümkün olduğunca çabuk toplamak ve yakındaki alıcı su kütlelerine 

taşımak için tasarlanmıştır (Zhou, 2014; Stahre 2006; Chocat vd., 2007). Ana 

amaç, kentlerdeki taşkınlardan kaçınmak için su hacmini yönetmektir. 
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Günümüz drenaj çözümleri ayrıca, akış kalitesi, görsel konfor, rekreasyonel 

değer, ekolojik koruma ve çoklu su kullanımı gibi kentsel su yönetimindeki 

diğer önemli hususların yanı sıra sürdürülebilirliğin de ön planda tutularak 

tasarlandığı sistemlerdir (Zhou, 2014; Chocat vd., 2007; Echols 2007). 

Çevresel kaygıların yanı sıra, kentleşme ve iklim değişikliğine uyum 

kapsamında ele alındığında geleneksel drenaj sistemleri, sınırlı kapasiteye 

sahip olup; sürdürülebilir ve esnek değildir (Zhou, 2014). 

Geleneksel drenaj küçük ve merkezi olmayan tekniklerle “boru sonu” 

veya sadece sorunun bulunduğu “noktasal” kirliliğe ilişkin çözümlere 

odaklanmaktadır. Sürdürülebilir kentsel drenaj sistemleri (SKDS) ise tam 

aksine, “noktasal olmayan” kirlilik kaynaklarının kentsel su kütleleri 

üzerindeki olumsuz etkilerini büyük ölçüde azaltabilecek sistemlerdir (Zhou, 

2014; Echols 2007, Mitchell 2005, D’Arcy vd., 2001). Bu tür çözümler kentsel 

alanlarda yerel arıtma, tutma, yeniden kullanım, sızma ve su akışının taşınması 

ilkelerine dayanır ve bu nedenle sürdürülebilir ilkelerle uyum içindedir (Zhou, 

2014)  

Geleneksel drenaj sisteminin tasarımında, su kalitesi sorunları için sınırlı 

bir endişe olmasının yanında suyun rekreasyonel değerleri için daha da az bir 

endişe vardır (Zhou, 2014). Bu nedenle birçok araştırmacı tarafından kentsel 

peyzajda yeni rekreasyon alanları oluşturmak için sürdürülebilir drenaj sistemi 

tasarımında yağmur suyunun artı bir kaynak olarak ele alınması önerilmektedir 

(Zhou, 2014; France 2002; Keller and Hoffman 1977). Bu sayede kentsel 

yağmur suyu kullanıcı memnuniyetini ve kentte algılanan rekreasyonel 

değerleri artırmak için halkın da kullanımına sunulan kentsel peyzaja hizmet 

eden bir sistem olarak kullanılabilir (Zhou, 2014; Fratini vd., 2012; Davies vd., 

2008). 

 

2. TÜRKİYE’DEKİ GÜNCEL SU DURUMU VE YAĞMUR 

SUYU YÖNETİMİ 

Türkiye, Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC)'nin dördüncü 

Değerlendirme Raporu tarafından iklim değişikliğine karşı en savunmasız 

bölgelerden biri olarak tanımlanan Akdeniz Havzası'nın doğu kesimlerinde yer 

almaktadır (IPCC, 2007). İklim değişikliği projeksiyonları, gelecekte 

Türkiye'nin alacağı yağışın azalacağını ve bunun da su kaynaklarının, 

dolayısıyla kullanılabilir su miktarının azalmasına yol açacağını 
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göstermektedir. Bazı bölgelerde sıcaklıkların artması ve yağışların azalması 

kuraklığı artıracaktır. Gelecekte Türkiye'nin su kaynaklarında azalma olacağı, 

kişi başına düşen su miktarının Doğu Karadeniz bölgesi hariç diğer bölgelerde 

ülke ölçeğinde “su kıtlığı” olarak sınıflandırılan düzeye ineceği tahmin 

edilmektedir. İklim değişikliğine bağlı olarak gelişen tüm bu kötü senaryolarda 

temiz su kaynaklarının olumsuz etkileneceği öngörülmektedir (Şen, 2013). Bu 

nedenle temiz su kaynağı yağmur suyunun, kentsel akışta kirlenmeden doğru 

bir şekilde yönetimi, hayati öneme sahiptir. 

Türkiye’de kişi başına düşen kullanılabilir yıllık su miktarı 2000 yılında 

1.652 m3, 2009 yılında 1.544 m3, 2020 yılında ise 1.346 m3 olmuştur. 

Ülkemizde yıllık ortalama yağış yaklaşık 574 mm. olup, yılda ortalama toplam 

450 milyar m3 suya tekabül etmektedir. Günümüz teknik ve ekonomik şartları 

çerçevesinde, çeşitli maksatlara yönelik olarak tüketilebilir su potansiyeli 

(yerüstü ve yeraltı) yılda ortalama 112 milyar m3 olup; 57 milyar m3’ü 

kullanılmaktadır. Yerüstü suyu potansiyeli yılda ortalama toplam 94 milyar m3; 

yer altı su potansiyeli 18 milyar m3’tür. Ülkemizde kişi başına düşen 

kullanılabilir su potansiyeline bakıldığında, su baskısı yaşayan ülkeler arasında 

yer aldığı görülmektedir (DSİ, 2020). 

Dünya’da suyun sektörel kullanımına bakılırsa; gıda ve tarım % 69; 

sanayi sektörü (Enerji, Ticari ve Endüstriyel) % 19; içme suyu ve evsel 

kullanım % 12’lik bir orana sahiptir (FAO, 2014). Türkiye’de de sektörel 

kullanımlara bakılacak olursa 2020 yılında su kaynaklarından çekilen suyun % 

45,4'ü termik santraller, % 35,6'sı belediyeler, % 14,2'si imalat sanayi iş yerleri, 

% 2,3'ü köyler, % 1,5'i maden işletmeleri ve % 1'i Organize Sanayi bölgesi 

(OSB)'ler tarafından kullanılmıştır. Tatlı su kaynaklarından çekilen suyun 2020 

yılında % 80,9'u belediyeler, % 7,8'i imalat sanayi işyerleri, % 5,2'si köyler, % 

4,7'si maden işletmeleri ile OSB'ler ve % 1.4'ü termik santraller tarafından 

kullanılmıştır. Toplamda 44 milyar m3 sulama suyu; 13 milyar m3 içme suyu ve 

evsel kullanım ve sanayi suyu olarak kullanılmıştır (TÜİK, 2020; DSİ, 2020). 

Türkiye’de hane halkı su tüketim oranı toplama göre gün geçtikçe artış 

göstermektedir. 2016 yılında % 10 olan hane halkı tüketim payının; 2023 

yılında artan nüfus ile % 16 seviyesine çıkması beklenmektedir (URL-1). 

2021 yılında, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca, Planlı Alanlar İmar 

Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle, yeni binalara "yağmur suyu toplama 

sistemi" kurulması zorunluluğu getirilerek önemli adım atılmıştır. 
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Yönetmelikle, kuraklık sorununun giderek artması da dikkate alınarak artık 

2.000 m2’den büyük parsellerde inşa edilecek tüm binaların çatılarında toplanan 

yağmur sularının, bahçe sulama veya arıtılarak bina ihtiyacında kullanılmak 

üzere bahçe zemini altında bir depoda toplaması amacıyla "yağmur suyu 

toplama sistemi" yapılması zorunluluğu getirilmiştir (ÇŞB, 2021). Ayrıca 

yağmur suyunu toplama, depolama ve deşarj sistemlerinin planlanmasına, 

tasarımına, projelendirilmesine, yapımına ve işletilmesine ilişkin usul ve 

esaslar: Yağmur Suyu Toplama, Depolama ve Deşarj Sistemleri Hakkında 

Yönetmeliği’nde yer almaktadır (ÇŞB, 2017). 

Bazı kamu ve özel kuruluşlar kendi imkanlarıyla çatıdan yüzeysel akışla 

elde edilen depolama yöntemleri, yağmur hendekleri, yağmur bahçeleri, çatı 

bahçeleri, yapay sulak alanlar gibi yağmur suyu yönetimine ilişkin çözümler 

üretmekte ayrıca geçirimli kaplama sistemlerinin kullanımı da her geçen gün 

artmaktadır. Fakat yağmur suyunun doğru yönetimi için yürürlükteki 

mevzuatlar ile hayata geçirilen uygulamalar yeterli olmayıp, su döngüsünü de 

destekleyici doğal ve ekolojik çözümlerin bir an önce geliştirilmesi 

gerekmektedir.  

 

3. SÜRDÜRÜLEBİLİR YAĞMUR SUYU YÖNETİMİ 

Sürdürülebilir su yönetimi sistemleri, terminoloji açısından farklı 

bölgelerde değişiklik gösterse de benzer tasarım felsefesine sahip olup 

dünyanın birçok yerinde yaygın olarak kabul görmekte ve uygulanmaktadır. 

Sürdürülebilir sistemler, yağmur suyunu yüzeye düştüğü alanda tutmayı 

amaçlayan; kentsel su akış ve kalitesini gözeten; görsel konfor, rekreasyonel 

değer, ekolojik koruma, yer altı su kaynaklarının dolumu ve çoklu su kullanımı 

gibi kentsel su yönetimindeki diğer önemli hususların ön planda tutularak 

tasarlandığı sistemlerdir (Zhou, 2014). Amaç, suyun doğal döngüsünü taklit 

ederek yağmur suyunun akarsu havzalarına ulaşmadan önce doğal akışını 

yavaşlatan, suyu doğal döngüsünde tutan, toprağın suyu emmesini ve 

buharlaşmasını sağlayan bir sistem tasarlamaktır (Woods Ballard vd., 2015). 

SKDS tasarımının en kapsayıcı ilkesi, yüzey su akışının maksimum 

fayda sağlayacak şekilde yönetilmesi gerektiğidir. SKDS ile elde edilebilecek 

faydalar çalışma alanının özelliklerine bağlı olarak belirlenecektir. Ancak 

genelleme yapılacak olursa; su miktarı, su kalitesi, su olanağı ve biyolojik 
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çeşitlilik olarak dört önemli fayda üzerinde durulabilir (Woods Ballard vd., 

2015) (Şekil 1). 

 

 

Şekil 1: SKDS tasarımının 4 önemli dayanağı (Woods Ballard vd., 2015) 

Sürdürülebilir sistemlere ilişkin dünyanın farklı ülkelerinde farklı 

düzeyde politikalar geliştirilmiş ve uygulanmaktadır. Bu sistemler; iyi yönetim 

uygulamaları (best management practices), düşük etkili gelişim (low impact 

development), düşük etkili kentsel tasarım ve gelişim (low impact urban design 

and development), suya duyarlı kentsel tasarım (water sensitive urban design), 

Entegre kentsel su yönetimi (Integrated urban water management), 

sürdürülebilir kentsel drenaj sistemi (SKDS) (sustainable urban drainage 

systems), yeşil altyapı (green infrastructure), sünger şehir (sponge city) olarak 

sayılabilir. Bu sistemlerin tümü ana iki ilkeye dayanır: “(i) hidrolojik 

döngüdeki değişikliklerin azaltılarak, akış rejiminin mümkün olduğu kadar 

doğal seviyelere veya yerel çevresel hedeflere yaklaştırılabilmesi (ii) su 

kalitesinin iyileştirilmesi ve kirleticilerin azaltılması”. Bu iki ilke birleştiğinde 

hem ekolojiyi hem de su yataklarının jeomorfolojisini iyileştirmeyi 

amaçlamaktadır (Fletcher vd., 2014). 

Avrupa'da yağmur suyu yönetimine ilişkin SKDS olarak ifade edilen 

sistemin odak noktası; halk sağlığını korumak, faydalı su kaynaklarını 

kirlilikten korumak, biyolojik çeşitliliği ve doğal kaynakları gelecekteki 

ihtiyaçlar için korumaktır (Zhou, 2014; Willems vd., 2012; Hellström vd., 

2000; Butler ve Parkinson 1997).  

SKDS ilk olarak İngiltere’de terminolojiye girmiş ve “kentsel drenaj 

üçgeni” nin önemli bir parçası olarak yağmur suyu yönetiminde kolaylık 

faktörlerini içeren politikalar uygulanmaya başlamıştır. Başlangıçta, tesis 
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tanımı, vahşi yaşam habitatı ve açık alanda katma değer yaratmaya 

odaklanılmış; sonrasında SKDS tanımı "topluluk değeri, kaynak yönetimi 

alanın çoklu kullanımı, eğitim, su özellikleri, habitat oluşturma, biyolojik 

çeşitlilik eylem planları" nı içerecek şekilde revize etmiştir (Echols 2007; 

National SUDS Working Group, 2003).  

Avustralya'da, SKDS terimi, ilk olarak havza çapında bir yaklaşım olarak 

önerilmiştir. SKDS çevresel bozulmayı en aza indirmek ve su ile kentsel çevre 

arasında uyum sağlamak için kentsel su yönetimini şehir peyzajına 

sürdürülebilir bir şekilde entegre etmeye yönelik bir planlama ve mühendislik 

yaklaşımını ifade etmektedir (Zhou, 2014; WBM 2009; Roy vd., 2008; Sharma 

vd., 2008). Tasarım ve uygulamalarda yağmur bahçeleri, yapay sulak alanlar, 

biyolojik gölet ve hendekler ön plana çıkmaktadır (NSW Government, 2017).  

Birçok tasarımcı, yağmur suyu arıtma sistemlerinin, bir projenin tasarım 

değerini artırma potansiyeline sahip olduğunu kabul etmiş ve projelerinde buna 

öncelik vermeye başlamıştır (Echols 2007; Göransson, 1998; Wenk, 1998; 

Niemczynowicz, 1999; Thompson ve Sorvig, 2000; Dreiseitl vd., 2001; 

Dreiseitl ve Grau, 2005). Peyzaj Mimarlığı Dergisi, William Thompson 

öncülüğünde, değer katan yapay yağmur suyu tasarımlarının birçok örneğini 

yayınlamıştır (Echols 2007). Peter Stahre, yağmur suyu yönetimindeki 

değerlerin çeşitliliğini: “Sürdürülebilir yağmur suyu yönetiminin karakteristik 

özelliği, miktar ve kalite konularının kolaylıkla birlikte ele alınması” olarak 

ifade etmiştir (Echols 2007). 

Depietri ve McPhearson (2017) ise yağmur suyu yönetimine ilişkin, 

hibrit, yeşil-gri yaklaşımların, gri ve yeşil altyapılarla birlikte ele alınması 

gereken sistemler olduğunu savunmaktadır. Kıyı ve nehir kıyısı kentsel 

alanları, kumulların, sulak alanların ve orman restorasyonunun şehirlerin içinde 

ve çevresinde iklim değişikliğine uyum sağlamaya nasıl katkıda bulunduğunu 

araştırmak, yeşil altyapı planlama sürecinde nasıl ilk adım olabileceğinin 

örnekleridir. Yeşil altyapı ve gri altyapıyı da içine alan sürdürülebilir küçük 

setler, biyolojik hendekler, yağmur bahçeleri, yeşil çatılar, geçirgen kaldırımlar 

gri altyapılarla birlikte tamamlayıcı altyapılar kullanılabilir. İklim değişikliği 

kaynaklı aşırı hava olayları sırasında güvenliği en üst düzeye çıkarmak için 

daha hibrit bir yaklaşımla mühendislik yaklaşımları eşzamanlı olarak 

uygulanabilir (Depietri ve McPhearson, 2017).  
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Son yıllarda kentsel peyzaj tasarımına ilişkin yarışmalarda, kentsel 

drenaj çözümü ve yağmur suyu yönetimine ilişkin konulara özellikle dikkat 

edilmektedir (Echols 2007). Echols 2007, yaptığı bir çalışmada, incelemiş 

olduğu peyzaj projelerindeki yağmur suyu yönetimine ilişkin en net şekilde 

gözlemlenen tasarım özelliklerini “Ekolojik okunabilirlik, bakım stratejileri, 

bilgi sistemleri, fiziksel erişilebilirlik, çoklu kullanım, görsel entegrasyon, 

kamusal farkındalık, algılanan değer, yerel yönetimler ve belediye işbirliği” 

olarak belirlemiştir. 

 

4. SÜRDÜRÜLEBİLİR YAĞMUR SUYU YÖNETİMİNE 

İLİŞKİN ALTERNATİFLER 

Günümüzde yağmur suyunu yönetmek ve yüzeysel su akışını 

yavaşlatmak amacıyla, yağmur suyu, gri su ve siyah suyu ayıran sürdürülebilir 

sistemler ile yeşil altyapı sistemleri geliştirilmektedir. Özellikle kentlerde 

geçirimsiz yüzeylerin fazla olması nedeniyle suyun doğal akış sistemi 

değişmekte, akışa geçen yağış suyu kirlenmekte ve bu kirlilik su kaynaklarına 

ulaşarak su rezervlerini kirletmektedir. Bu durum su döngüsünün kesintiye 

uğramasına, yer altı ve yerüstü su kaynaklarının beslenememesine yol 

açmaktadır. Dünya’da birçok kentte yağış sularının doğru tasarımına ilişkin 

çalışmalar yapılmakta olup, sürdürülebilir su yönetimi kentlerin önceliği haline 

gelmiştir (Coşkun Hepcan, 2019). 

Shaw ve Schmidt (2003)’e göre sürdürülebilir yağmur suyu yönetimine 

ilişkin uygulama yapılacak alanın farklı ölçeklerdeki, farklı işlev ve dokulara 

sahip birimleri detaylı bir şekilde analiz edilmelidir. Kent peyzajında belirli 

karakteristikleri barındıran alanlar tespit edildikten sonra öncelikle bu alanların 

kentin morfolojik, jeolojik, topoğrafik yapısı, taban suyu ve bitki örtüsüyle 

ilişkileri tespit edilmeli; stratejiler kent genelini kapsayacak şekilde 

genişletilmelidir. Bu bağlamda kent yağmur suyu üniteleri temelinde ele 

alınırsa 5 farklı üniteye ayrılmaktadır: 1- Yağmur suyunu toplayan üniteler 

(Retention), 2- Yağmur suyunu yavaşlatan üniteler (Detention), 3- Yağmur 

suyunu doğaya geçiren üniteler (Infitration), 4- Suyu filtreleyen üniteler 

(Filtration) ve 5- Yapılandırılmış sulak alanlar (Constructed Wetlands) (Eşbah 

Tunçay, 2021; Shaw ve Schmidt 2003)  

Yağmur suyu yönetimine ilişkin alternatif uygulamalar aynı zamanda 

yağmur suyu hasadı teknikleri, yağmur suyu yönetim sistemleri, yağmur suyu 
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yönetim teknikleri gibi farklı disiplinlerdeki araştırmacılar tarafından çeşitli 

başlıklarda ele alınsa da ana fikir aynıdır. Amaç kentlerde yağmur suyunun 

yeşil altyapı planlama yaklaşımıyla sürdürülebilir yöntemler kullanılarak doğal 

desarjının sağlanmasıdır. Bu alternatif model ve yöntemleri yağmur suyunu 

toplayan sistemler, yağmur suyunu yavaşlatan sistemler, yağmur suyunu 

sızdıran doğal sistemler, yağmur suyunu filtreleyen sistemler, yağmur suyunu 

geçiren yüzey kaplama sistemleri ve diğer sistemler olarak 6 ana başlık altında 

sınıflandırabiliriz. (Şekil 2). 

 

Şekil 2: Kentsel peyzajda farklı yerleşim tiplerinde yağmur suyu yönetimi (Woods 

Ballard vd., 2015’den uyarlanmıştır). 

4.1. Yağmur Suyunu Toplayan Sistemler 

Yağmur suyunun kalitesini iyileştirmek amacıyla suyun direkt olarak 

toplandığı ve biriktirildiği sistemlerdir. Yağmur suyu hasadı ev ölçeğinden kent 

ölçeğine kadar farklı alanlarda ve farklı kullanım amaçlarıyla yapılabilir. 

Sarnıçlar ve depolama sistemleri, mavi çatılar, yüzeysel akıştan toplanan 

yağmur suları ve biyolojik su tutma alanları örnek olarak verilebilir.  
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4.1.1. Sarnıçlar ve depolama sistemleri  

Eski çağlardan bu yana özellikle su sıkıntısının olduğu kırsal bölgelerde 

yağmur suyu tarım alanlarında kullanım amacıyla sarnıç gibi yapılarda 

depolanmıştır. Zaman içerisinde şehirleşmeyle birlikte su temini için sarnıç 

yapılarının yerine barajlar, kanallar gibi yapılar inşa edilmiş ve sarnıçlar 

kullanım dışı kalmaya başlamıştır. Günümüzde kimi sarnıçlar tahrip olmuş 

kimi sarnıçlar ise tarihi özelliklerinden dolayı koruma altına alınmış 

durumdadır. Kültürel peyzajın ve tarihi mirasımızın önemli unsuru olan 

sarnıçların yeniden kullanıma açılmasıyla hem olası kurak dönemler için önlem 

alınmış hem de sürdürülebilir su yönetimine katkı sunulmuş olacaktır. 

4.1.2. Mavi çatılar 

Günümüzde mavi çatı olarak da adlandırılan, çatıdaki yağmur suyunu 

tutmak ve depolamak amacıyla tasarlanmış sistemler mevcuttur. Çatıdan akışa 

geçen yağmur suyu çeşitli bölmelerden geçerek drenaj borusu ile direkt olarak 

yer altında ya da binaların bodrum katlarındaki depolama ünitelerinde 

depolanmaktadır. Sistem tasarlanırken çatının kapasitesi, binanın kapasitesi, 

depolama ünitelerinin kapasitesi gibi temel unsurlar göz önünde 

bulundurulmalıdır. Yeşil çatılardan farklı olarak yağmur suyu bitkiler olmadan 

kontrol edildiği için maliyet daha düşüktür. Depolanan su içme suyu dışındaki 

temiz su ihtiyacını karşılamak amacıyla (konutlar için mutfak, banyo kullanımı; 

yeşil alanlar ve tarımsal amaçla sulama suyu olarak vb.), soğutma suyu (çatının 

ve binanın sıcaklığının düşürülmesi amacıyla) olarak kullanılabilmektedir 

(Woods Ballard vd., 2015).  

Ülkemizde mevzuatta yapılan değişiklikle belirli büyüklükteki binalar 

için yağmur suyu hasadı zorunluluğunun getirilmesiyle yeni binalarda; 

depolama tankı, varil, yer altı tankı vb. sistemler kullanılmaya başlanmıştır. 

Mevzuatta belirtilen şekilde suyu doğal su döngüsüne sokmadan, buharlaşma 

ve sızma hareketlerini yaptırmadan doğrudan depolara ve sarnıçlara almak 

sürdürülebilirlik açısından hatalı bir yaklaşımdır. Suyun öncelikle bitkiler ve 

doğa ile buluşturulduktan sonra bu tür yapılara alınarak tüketilmesi ekolojik 

döngüye katkı sağlayacağı için iklimsel anlamda da daha sürdürülebilir bir 

yaklaşım olacaktır (Eşbah Tunçay, 2021). Krishna'ya göre, “Yağmur suyu 

dünyadaki en saf su kaynaklarından biridir” ve bu nedenle kimyasal 

filtrelemeye dahi ihtiyaç duyulmadan evsel ihtiyaçlar için veya sulama suyu 
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olarak kullanılabilir. Düşük mineral yüzdesinden dolayı içme suyu olarak tercih 

edilmese de gerekli arıtma işlemleri ile kurak bölgelerde içme suyu olarak da 

kullanılabilir (Wilson ve Navaro, 2008). 

4.1.3. Yüzeysel akıştan toplanan yağmur suyu 

Yapılı çevrede yüzeysel akıştan toplanan yağmur suyu; meydanlar, 

caddeler, otoyollar, kaldırımlar gibi yapısal-geçirimsiz yüzeylerde akışa geçen 

ve yer altı haznelerinde toplanan sulardır. Uygun arıtma ile tuvalet 

rezervuarlarında veya soğutma kulelerinde takviye suyu olarak 

kullanılabilmektedir (Wilson ve Navaro, 2008).  

4.1.4. Biyolojik su tutma göletleri 

Su tutma alanları, biyolojik su tutma alanları, su tutma hazneleri gibi 

literatürde farklı biçimlerde adlandırılan bu alanlar; doğa ile uyumlu, doğadaki 

göletlere benzer şekilde kentsel ölçekten hasat edilen suyun bir sonraki yağışlı 

döneme kadar tutulması ve kullanımını sağlayan geniş haznelerdir (Eşbah 

Tunçay, 2021). Yüksek miktarda suyun biriktirildiği alanlar olup, sulak 

alanlarda olduğu gibi biyoçeşitlilik açısından zengin ve yağmur suyu yönetimi 

açısından önemli sistemlerdir. Yüzeysel akışla gelen yağmur suları bu 

haznelerde çökelir, ayrıştırılır, filtrelenir ve temizlenmiş olur. Sulak alanların 

sağladığı su kalitesini iyileştirme, kirliliği azaltma, madde döngülerine katkı 

sunma, birçok flora, fauna ve organizmaya yaşam alanı oluşturma gibi önemli 

ekolojik işlevlerinin yanı sıra rekreasyonel ve psikolojik işlevleri de vardır. 

Su tutma göletleri farklı yapısal ve bitkisel peyzaj bileşenleriyle bir arada 

tasarlanarak, kentsel peyzajla bir bütün oluşturacak şekilde farklı biçimlerde 

planlanabilmektedir. Bulunduğu alanın koşullarına bağlı olarak, örneğin konut 

bahçesi, mahalle parkı gibi düşük yoğunluklu bir gelişim alanında daha 

yumuşak eğimlere sahip iken; merkezi İşhanı ya da kent bloklarının arasında 

daha sert kenarlara sahip olarak biçimlenebilir. Genellikle sık yağış 

olaylarından kaynaklanan taşkınları yönetmek ve filtrelemek için kullanılırlar. 

Sistemin tasarımı yapılırken; biyolojik tutum-arıtım gibi işlevleri yerine 

getirmek için belirli bir mühendislik ürünü toprak karışımları veya besinlerin 

uzaklaştırılması için anaerobik bölgeler tasarlanabilir. 
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4.2.Yağmur Suyunu Yavaşlatan Sistemler 

Yağmur suyunu filtreleme ve yavaşlatma fonksiyonlarını yerine getiren 

sistemler olup; kuru hazneler ve kuru hendekler / oluklar örnek olarak 

verilebilir. 

4.2.1. Kuru hazneler 

Yağmur suyunun hızını düşürmek için tasarlanmış hazneler olup; 

yağmursuz dönemlerde içlerinde su bulunmamaktadır. Bitki tür seçimi 

yapılırken kuraklığa dayanıklı ve yağmurlu dönemde sudan etkilenmeyecek 

kurakçıl otsu türlerin ve ağaçların seçimine dikkat edilmelidir.  

4.2.2. Kuru hendekler / oluklar 

Vejetasyon ile kaplanmış doğal kanallar olup; suyu yavaşlatma, 

filtreleme ve toplanacakları alanlara transfer etmeyi sağlayan sistemlerdir. 

Mesofit ve kserofit otsular ile yer örtücülerle kaplı bu koridorlar 

konstrüksiyonunun geçirimliliğine bağlı olarak bir miktar suyu da yer altına 

sızdırır ve buharlaştırmayla da doğal su döngüsünü destekler. 

Ülkemizde yağmur suyu yönetimine ilişkin mevzuatlar yetersiz 

kaldığından birçok kentte geleneksel drenaj yöntemi kullanılmaktadır. 

Kentlerdeki yoğunlukla birlikte su tüketiminin giderek artması, kapasitesi 

dolmuş olan şebekelerin yoğun yağışlı dönemlerde yağan yağmuru 

taşıyamamasına bu da taşkınlarla her anlamda çevresel kirliliğe neden 

olmaktadır. Böyle durumlarda yavaşlatma üniteleri sayesinde sistemin 

taşıyamayacağı yağmur suyunun sisteme doğrudan girişi engellenerek, suyun 

drenajı aşamalı olarak düzenlenmektedir. Kentlerdeki birçok park bu işlevi 

sağlayacak şekilde ele alınacak olursa; büyüklüğü 20.000 metrekare’den büyük 

parklar suyu geciktirmede etkin olabilirler (Eşbah Tunçay, 2021). 

4.3. Yağmur Suyunu Toprağa Sızdıran Doğal Sistemler  

Yağmur suyunun yer altına geçmesini desteklerken, hem filtre görevi 

gören hem de evapo-transpirasyonu sağlayan sistemlerdir. Yağmur bahçeleri, 

biyolojik hendekler, sızdırma hazneleri ve infiltrasyon olukları örnek olarak 

verilebilir (Eşbah Tunçay, 2021).  
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4.3.1. Yağmur bahçeleri 

Yağmur sularının bir işleme tabi tutulmadan doğrudan yönlendirildiği ve 

üzerinde çeşitli bitki türlerinin yetiştirilebildiği derin olmayan çukur alanlardır 

(Demir, 2012). Yağmur bahçeleri, yüzey akışını bitki örtüsünden ve topraktan 

süzülmeden önce geçici bir yüzey havuzunda toplayan biyolojik sistemlerdir 

(Davis ve Naumann; 2017). 

Yağmur bahçesinin temel işlevi; toplanan yüzey akışın iyileştirilmesini 

sağlayarak yakın çevre için su kalitesini artırmaktır (Müftüoğlu ve Perçin, 

2015; Jaber vd., 2012). Çatı olukları, araç yolları, yürüyüş yolları ve otoparklar 

gibi yapısal yüzeylerden akışla birlikte kirlenerek gelen suların toprakla 

buluşturulması amacıyla tasarlanan yağmur bahçelerinde kullanılan bitkiler, 

yağmur suyuyla gelen kirletici maddeleri temizleyerek yeraltı suyunu 

beslemekte; taşkınları ve erozyonu önlemeye yardımcı olmaktadır (Müftüoğlu 

ve Perçin, 2015). 

Yağmur bahçelerinde toprağın infiltrasyon kapasitesinin yüksek olduğu 

taban kısımlara yakın bölgelerde nemden hoşlanan türlerin kullanımı; kenar 

şevlerinde ise çok yıllık otsu bitkilerin ve mesofit ufak çalıların kullanımı 

uygundur. Farklı ölçeklerde tasarlansa da, konut ve ticaret gibi nispeten daha 

küçük alanlarda da kullanıma uygundur. Yağmur bahçelerinin ne kadar 

büyüklükte olacağını ise yağmur miktarı, toprak türü, derinliği ve bütçe 

belirlemektedir. Alanın büyüklüğü arttıkça daha fazla bitkiyi barındırmak 

mümkün olacağından biyoçeşitlilik de desteklenmiş olmaktadır (Eşbah 

Tunçay, 2021). 

4.3.2. Biyolojik Hendekler 

Yüzeysel su akışını filtrelemek, azaltmak ve iletmek için 30 - 50 cm. 

derinlikte açılmış, ince uzun şekilde tasarlanmış sığ, düz tabanlı, çakıllı ve bitki 

örtüsüyle kaplı açık kanal sistemleridir. Biyolojik hendekler diğer bir adıyla -

yağmur hendekleri; geniş ve sığ koridorlar olup, bitkilerle sedimantasyon ve 

filtrasyonu kolaylaştırarak, suyu buharlaştırır ve sızdırırlar. Doğal peyzajı 

iyileştirme, biyolojik çeşitliliğe katkı sunma ve peyzaj estetiğini arttırma gibi 

hem doğal hem de rekreasyonel işlevleri vardır. Genellikle, farklı yönlerden 

akışa geçen suyu toplamanın uygun olduğu yollar, patikalar veya otoparkları 

taşkın riskinden korumak veya yüzey akışını doğa tabanlı alternatif bir çözümle 

taşımak için kullanılırlar. Hendekler güzergahı boyunca aynı veya farklı 
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tiplerde kesitlerle, çeşitli profillere sahip olarak, alanın özelliklerine ve sistem 

hedeflerine bağlı olarak farklı stratejilerle tasarlanabilirler. Aynı zamanda 

kullanım amacına bağlı olarak; yüzey akışının taşındığı boru tesisatının yerini 

alarak bordür ve oluk ihtiyacını da ortadan kaldırabilirler (Eşbah Tunçay, 

2021). 

Temel olarak doğa tabanlı çözümlerde 3 tür hendek kullanılır: Bunlar 

iletim / zayıflatma hendekleri, kuru hendekler ve ıslak hendeklerdir. İletim ve 

zayıflatma hendekleri, genelde sığ bitkilendirilmiş kanallar olup; çevreden 

drenajla gelen suyun, toplanacağı alanlara iletilmesini sağlarlar. Kuru 

hendekler, alttan giden drenaj katmanının üzerine yerleştirilmiş bir toprak veya 

kumdan hazırlanmış geotekstil ile bohçalanmış bir doğal filtre ünitesi ve 

bitkilerden oluşur. Yer altı suyu seviyesinin yüksek olduğu durumlarda şişmeyi 

önlemek için tabana su geçirmeyen bir membran geçilebilir. Islak hendekler ise 

toprak drenajının çok bozuk ve arazinin çok düz olduğu yerlerde aynen iletim 

hendekleri gibi tasarlanır, sadece taban kısmının sürekli sulu koşullara uyum 

sağlayacak şekilde hazırlanması gerekmektedir (Eşbah Tunçay, 2021). 

 

4.3.3. Sızdırma hazneleri / sızma havzaları 

Yağmur bahçeleriyle benzer bir işleyişle, suyu seri bir şekilde aşağı 

geçirmek amacıyla daha geniş alanlarda kullanılan haznelerdir. Bu sistemde 

infiltrasyon oranını artırdığı için derin kök yapısına sahip bitkiler tercih 

edilmelidir. Toprak yapısı killi olan alanlarda çim sızdırma kapasitesini 

düşüreceği için tercih edilmemelidir. Ağaç ve ağaççıklar geniş sızdırma 

haznelerinin kenarlarına yerleştirilmeli; eğer en altta perfore bir boru konarak 

sızan su toplanıyorsa, köklerin boruya zarar vermemesi için bu altyapıdan 5 m. 

uzağa dikilmelidir (Eşbah Tunçay, 2021). 

 

4.3.4. İnfiltrasyon olukları 

Çok derin olmayan, ince ve içerisi çakılla doldurulmuş kanallar olup; 

suyun çakıllardan geçerken filtrelenerek yer altına sızmasını sağlamaktadır 

(Eşbah Tunçay, 2021). 

4.4. Yağmur Suyunu Filtreleyen Sistemler 

Ana amaçları su kalitesini iyileştirmek olan filtrasyon sistemleri suyun 

geçişine izin veren sistemlerdir. Bu sistemlere sızdırma fonksiyonu da eklenirse 
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böyle bir durumda yağmur bahçeleri ve biyolojik hendeklerden daha uzun süre 

suyu tutarlar. Toprağın sızdırma işlevinin daha az olduğu alanlarda kullanılması 

sistemin kurulumu açısından kolaylık sağlar. Bu sistemlere, biyolojik tutma 

(bioretention) havzaları ve filtre şeritleri örnek olarak verilebilir (Eşbah 

Tunçay, 2021). 

4.4.1. Biyolojik tutma havzaları 

Ana mekanizma olarak filtrasyon sistemini evapotranspirasyon, 

adsorpsiyon ve biyotransformasyon ile destekleyerek kirleticilerin 

uzaklaştırılması için yaygın olarak kullanılan yağmur suyu arıtma yöntemleri 

arasındadır. Ek olarak, bir biyolojik tutma havzası yoğun tepe akışını tutar, 

seyreltir ve direkt olarak akış hacmini azaltır (Mangangka vd., 2015; Davis, 

2007). 

 

4.4.2.Filtre şeritleri  

İyi tesviyelenmiş ve form verilmiş bitkilendirilmiş hendekler olup; 

genelde yüzeydeki sığ akışı toplamak için kullanılırlar. Yoğun şekilde mezoik 

bitkilerle bitkilendirilmeleri filtreleme özelliklerini artırır (Eşbah Tunçay, 

2021). Yol ve kaldırım kenarlarında oluşturulan yağış suyu bitki şeritleri; yüzey 

akış suyu kontrolü, sızdırma ve filtreleme işlevlerine sahiptir (Coşkun Hepcan, 

2019; Eugene, 2014). 

 

4.5. Yağmur Suyunu Geçiren Yüzey Kaplama Sistemleri 

Geçirgen yüzeyler son yıllarda giderek daha popüler hale gelen nispeten 

yeni bir “Sürdürülebilir Kentsel Drenaj Sistemi” filtreleme teknolojisidir. 

Amaç yağmur suyu akış miktarı ve akış hacimlerinin azaltılarak kontrol 

edilmesi; yağmurla gelen kirlilik, yoğun kentleşmenin de sonucu olan sel riski 

ve ısı adası etkileri gibi olumsuz sonuçları hafifletmektir (Lucke ve Dierkes, 

2015; Brattebo ve Booth; 2003; Pratt, 1990). Geçirgen yüzeyler suyun 

yüzeyden toprağa ve yeraltına sızmasını sağlayarak doğal döngüsüne katkı 

sunar. Su, öncelikle geçici olarak üstteki yüzeyin altında modüller aracılığıyla 

depolanır ve daha sonra zemine sızarak veya akış yönünde kontrollü deşarj 

yapılarak kullanılır. Bu sistemlere geçirgen kaplamalar ve gözenekli 

kaplamalar örnek olarak verilebilir. 
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4.5.1. Geçirgen kaplamalar 

Geçirgen kaplamalar, yağmur suyunun çeşitli kaplama katmanlarından 

sızmasını desteklemek için özel olarak tasarlanmış sistemlerdir. Geleneksel 

olarak tasarlanmış kaplamalara göre yüzey sularının akışını azaltır, bir dizi 

tutma ve filtreleme işlemi aracılığıyla da yağmur suyu kalitesini iyileştirir 

(Lucke ve Dierkes, 2015; Brattebo ve Booth; 2003; Pratt, 1990). Filtrelenen 

yağmur suyu daha sonra yeniden kullanılmak üzere toplanarak, alttaki toprağa 

veya yağmur suyu drenaj sistemine yavaşça salınır (Lucke ve Dierkes, 2015; 

Beecham vd., 2010).  

Geçirgen kaplamalar yeraltı suyu sızma oranlarını önemli ölçüde 

artırırken, akıntıların akış hacimlerini azaltarak sel ve taşkın riskini 

önleyebilmektedir. Ayrıca geleneksel kaplamalara kıyasla buharlaşma 

oranlarını % 16 oranında artırabilir ve doğal hidrolojik döngünün yeniden 

sağlanmasına yardımcı olur (Lucke ve Dierkes, 2015; Göbel vd., 2013). 

Yağmurla birlikte akışa geçen kirleticiler yağmur suyu sızması sırasında farklı 

kaplama malzemelerinin boşlukları içinde hapsolmaktadır (Lucke ve Dierkes, 

2015; Dierkes vd., 2013).  

Geçirgen kaplamalar yollar, otoparklar, patikalar ve yaya alanları gibi 

geleneksel geçirimsiz sert yüzeylere alternatif olarak birçok alanda 

kullanılabilirler (Lucke, ve Beecham, 2011). Bu sistemlerin tasarımı ve 

planlaması ileri düzeyde teknik bilgi gerektirir ve yalnızca deneyimli 

tasarımcılar tarafından yapılmalıdır (Lucke ve Dierkes, 2015). Döşeme 

malzemeleri arasındaki derz boşlukları yağmur suyunun sızmasını sağlayacak 

şekilde tasarlanmış olup; küçük derzlere sahip kaplamalar tıkanma süreçlerine 

son derece duyarlı olduğundan; farklı çözümler geliştirilerek uygulama alanına 

göre farklı derz kalınlıkları belirlenebilmektedir (Lucke ve Dierkes, 2015) 

Yapısal peyzaj uygulamalarında genel olarak kullanılan başlıca geçirimli 

yüzey türleri: Gözenekli bloklar, gözenekli asfalt, gözenekli beton, modüler 

taşlar, reçine bağlı çakıl, kum, çim takviyesi, makro geçirgen, spor yüzeyleridir. 

Yağmur suyu hasadında da en çok kullanılan diğer geçirimli malzeme grubu 

ise malçlar olup; doğal (ağaç kabukları, yapraklar, çakıllar vb.) veya yapay 

malzemelerle (geotekstiller, dönüşümlü plastik malzemeler vb.) malçlama 

yapılabilir. Malç toprağın sıcaklık ve nemini koruyarak buharlaşma ile su 

kaybını azaltır, erozyonu azaltır, yağmurun sızmasını sağlar, yabani otları 
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kontrol altında tutar, estetik bir görünüm sağlar ve bakım maliyetlerini düşürür 

(Eşbah Tunçay, 2021). 

4.5.2. Gözenekli kaplamalar 

Gözenekli kaplama sistemleri, yağmur suyu akış problemlerini azaltmak 

için bir çözüm olup; genellikle geçirgen kilitli beton bloklardan oluşan bir 

kaplama sisteminden veya derz boşlukları kum, çakıl veya toprakla 

doldurulmuş bir yapıdan oluşur. Bu boşluklar, yağmur suyunun geçirimsiz 

yüzeylerden toprağa sızmasını sağlar (Hou vd., 2008). Gözenekli kaplamaların 

farklı türleri mevcut olup; tamamının toprağa sızdığı, kısmi olarak sızan veya 

toprağa hiç sızmayan çeşitleri de mevcuttur (Eşbah Tunçay, 2021). 

 

4.6. Diğer Alternatifler 

4.6.1. Yeşil çatı 

Yeşil çatılar, görsel fayda, ekolojik değer, gelişmiş bina performansı ve 

yüzey suyu akışının azaltılması gibi çeşitli amaçlarla binaların çatılarına 

kurulan canlı bitki örtüsüne sahip alanlardır. Yeşil çatılar, özellikle sıcak yaz 

aylarında bitkiler sayesinde oluşan buharlaşma ile binaların potansiyel sıcaklık 

değerlerini düşürerek soğumasına yardımcı olur ve bu sayede enerji 

maliyetlerini de düşürür. Kış aylarında da yalıtım sağlar ve çatının su tutma 

kapasitesine bağlı olarak yağmur - kar sularının tutulmasını sağlar. Kentsel 

peyzajda yeterli sayıda kullanılacak olan yeşil çatılar, kentsel ısı adası etkisi ile 

mücadeleye yardımcı olacak ve ayrıca toz parçacıklarını yakalayarak hava 

kalitesinin iyileştirilmesine katkıda bulunacaktır (Woods Ballard vd., 2015). 

Yeşil çatı türleri yapıldığı amaca göre ekstensif, intensif, yarı - intensif (hibrit), 

kentsel çatı çiftliği, özel tesis çatıları, yağmur suyu yönetim çatıları olarak 

adlandırılabilmektedir. Ekstensif ve intensif yeşil çatılar olarak 2 ana grupta 

sınıflandırılabilir (Şekil 3). 

    

Şekil 3:Tipik ekstensif ve intensif yeşil çatı katmanlarını gösteren kesitler (Woods 

Ballard vd., 2015) 
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4.6.1.1. Ekstensif yeşil çatılar 

 Yapılar üzerinde yeşil bir doku oluşturmak amacıyla tasarlanan, düşük 

toprak derinliklerine ve dolayısıyla bina yapısında düşük yüklere sahip, düşük 

yoğunluklu ve çok kök salmayan çeşitli bitki ve çim türlerinin kullanıldığı, 

düşük bakım gereksinimlerine sahip yapılar olup; rekreasyonel anlamda 

erişilebilir değillerdir. Yeşil çatılar istenilen bitki örtüsünü elde etmek ve 

yağmur suyunu etkin olarak kullanabilmek ve drenaj amacıyla, birkaç 

katmandan oluşan bir sistemdir. Karakteristik olarak 20 - 150 mm. kalınlıkta; 

hem yetiştirme ortamını içeren bir tabaka hem de ayrı bir alt drenaj tabakası 

içeren "tek katmanlı" ve "çok katmanlı" sistemlere ayrılabilir (Woods Ballard 

vd., 2015) Sedum türlerinden oluşan yeşil çatılar yaygın olarak kullanılmakta 

olup; Sedum çatı (Sedum Carpet), süs sedum çatı (Ornamental Sedum), eğimli 

sedu çatı (sloped sedum), çim çatı (grass roof) olarak örnek olarak verilebilir. 

 

4.6.1.2. Yarı-intensif yeşil çatılar (Çatı bahçeleri) 

 Bitki yoğunluğunun oldukça fazla olduğu ve dolayısıyla toprak 

derinliklerinin 1 - 2 m.’ye kadar ulaşabildiği, önemli ölçüde biyolojik çeşitliliğe 

sahip, daha karmaşık bitkisel tasarıma sahip, çeşitli ağaç ve ağaççıkları da 

içinde barındırabilen, rekreasyonel anlamda yüksek konfor sağlayabilen 

tasarımlardır (Woods Ballard vd., 2015). Farklı konseptlerde peyzaj tasarımları 

yapılmakta olup: çatı bahçesi, çok yıllık bitkilerin bulunduğu bahçe, rekreasyon 

parkı, yarı - insensif yeşil çatı olarak örnek verilebilir. 

 

4.6.2. Yapılandırılmış sulak alan sistemleri 

Ramsar Sözleşmesi’nde sulak alanlar “doğal veya yapay, devamlı veya 

geçici, suları durgun veya akıntılı, tatlı, acı veya tuzlu, denizlerin gel - git hareketinin 

çekilme devresinde altı metreyi geçmeyen derinlikleri kapsayan, bütün sular, bataklık, 

sazlık ve türbiyerler” olarak tanımlanmıştır (WWF, 2008). Sulak alanlar yağmur 

sularıyla meydana gelen yüzey akışı, yeraltı suyu, gel - git ve taşkınlar gibi 

hidrolojik rejimleri kontrol ederek; besin maddelerinin sulak alanlara 

ulaşmasını sağlamakta ve alt havzaları beslemektedir (Hughes, 1992). Sulak 

alanlar doğal su döngüsünün sürekliliğini ve yağmur suyunun kontrolünü 

sağlayan, birçok ekolojik, rekreasyonel ve psikolojik işlevlere sahip en önemli 

karbon yutaklarından biridir. Bu bağlamda sürdürülebilir yağmur suyu 

yönetimi açısından etkin fonksiyona sahip alanlar olup, iklim değişikliğiyle 
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mücadele ve uyum kapsamında gerekli önemin verilmesi ve içerdikleri tatlı su 

kaynakları açısından da korunması gereken doğal varlıklarımızdır. 

Yapılandırılmış sulak alanlar, kentsel yağmur suyundan kirleticilerin 

uzaklaştırılması ve suyun kalitesinin iyileştirilmesi için sulak alanların doğal 

işlevlerini taklit eden sistemlerdir. Bu sistemlerde kirleticiyi uzaklaştırmanın 

ana mekanizması çökelme ile suyu filtreleme fonksiyonudur (Strecker vd., 

1992). Diğer kirletici uzaklaştırma mekanizmaları arasında sucul bitki örtüsü 

ve yeraltı akışının mevcut olduğu sistemlerde alttaki toprak ve çakıl ile 

filtrasyonu, mikroorganizmalar tarafından organik bileşiklerin biyolojik 

dönüşümü, su bitkileri ve algler tarafından besin alımı, bitki dokusu tarafından 

metal alımı, ağır metallerin killi topraklar tarafından adsorpsiyonu, 

hidrokarbonların ve uçucu organiklerin buharlaşması yer almaktadır (EPA, 

1999). Ayrıca su iniş çıkışları su toplama ünitelerindeki kadar hızlı olmadığı 

için flora ve fauna açısından zengindirler (Eşbah Tunçay, 2021). 

Yapılandırılmış sulak alan sistemleri uygulanırken bazı hususlara dikkat 

etmek gerekmektedir. Yağışlı dönemlerde akışı kontrol edebilmek ve kurak 

dönemlerde sucul bitki örtüsünü sürdürmek ve suyun mevcudiyetini belirlemek 

için bir su dengesi kurulmalıdır. Ayrıca, sistemin performansını düşürebilecek 

kaba tortuların çıkarılmasını sağlamak için sistemin tasarımında bir tortu 

deposu veya başka bir ön arıtma hükmü dahil edilmelidir (EPA, 1999). 

 

4.6.3. Yeşil altyapı sistemleri 

Yeşil altyapı, hidrolojik bağlantılar ve süreçler çerçevesinde, ekosistem 

servislerini daha çok sunan, yeşil alanlar ile yapılı altyapı arasında bağ 

kurabilen bir planlama ve tasarım yaklaşımıdır (Benedick ve McMahon, 2006). 

Özellikle son yıllarda yeşil altyapı geniş perspektifte su ve karbon yönetimine 

hizmet edecek kentsel bileşenleri vurgulamak için de kullanılmaktadır ve yeşil 

çatılardan yağmur suyu yönetim sistemlerine kadar ekolojik temelli tüm 

yaklaşımları içermektedir (Eşbah Tunçay, 2021; Özdemir 2009). Yeşil 

altyapılar yağmur suyu altyapısının önemli bileşenleri olan doğal peyzaj 

öğelerinin korunması ve yenilenmesini ilke edinirken, üst ölçekte ve yerel 

ölçekte hizmetler sunan tarımsal peyzajlar, ulaşım koridorlarıyla yeşil sokakları 

içermektedir. Alt ölçekte mahalle ve kent parkları, çocuk oyun alanları, kent 

bostanları gibi alanları; en alt ölçekte ise yapıların bahçeleri, çatılar ve yeşil 
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duvarlarla çok katmanlı ve çok ölçekli yeşil alan ağının tüm bileşenleri 

tamamlanmış olur (Eşbah Tunçay, 2021). 

Kent içinde farklı ölçeklerdeki yeşil alanlar (parklar, meydanlar, 

caddeler, karayolları, spor sahaları, kentsel tarım alanları, bahçeler, yeşil yollar, 

yeşil koridorlar vb.) kültürel ve doğal peyzajlar arasında bir köprü kurmaktadır. 

Yeşil alanlar yağmur suyu yönetiminde belki de en etkin role sahip alanlar olup, 

yağmur suyunu absorbe ederek, suyun toprakla buluşmasını sağlar ve aynı 

zamanda erozyonu önlemiş olur. Topraktan sızan suyun bir kısmı bitkiler 

tarafından kullanılırken, bir kısmı yer altı sularını besler ve akiferlerde 

depolanır. Yeşil alanlar karbon döngüsünün parçaları olup, iklim değişikliğiyle 

yoğun mücadele eden en önemli ekosistem hizmetlerine sahiptirler. Yeşil 

alanların peyzaj planlaması yapılırken yağmur suyu yönetimine katkı sunulmalı 

ve iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında kurakçıl peyzaj ilkeleri göz 

önünde bulundurularak bitkisel tasarımlar yapılmalıdır. 

Doğal ya da tasarlanmış olan tüm yeşil alanlar farklı ekosistem 

hizmetlerinin yanı sıra yağmur suyunun dolayısıyla su döngüsünün işleyişine 

hizmet eder. Yeşil çatılar, yeşil duvarlar, bitki kutuları, ağaçlandırma 

çalışmaları, erozyon kontrol uygulamaları, yağmur suyu hasadı yöntemleri gibi 

farklı uygulamaların tümü yeşil altyapının bir parçası olup; sürdürülebilir 

yağmur suyu yönetimi konusunda yardımcı alternatif uygulamalardır (Şekil 4). 

    
Şekil 4: Küçük ölçekli bir yerleşim biriminde yağmur suyu yönetimi (Woods Ballard 

vd., 2015’den uyarlanmıştır). 
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5. SONUÇ 

Son yıllarda ortaya çıkan ekolojik döngüyle uyumlu sürdürülebilir 

yağmur suyu yönetimine ilişkin sistemler, yağmur sularının bir fırsata 

dönüştürülmesini sağlamaktadır. Bu kapsamda, kentsel ve kırsal peyzajda yeşil 

altyapı odaklı doğru planlama ve tasarımlar ile yeşil alan miktarı artırılarak 

geçirimsiz yüzeylerin yerini geçirimli yüzeyler almaya başlamıştır.  

Yağmur suyu değerli bir kaynaktır ve doğru yönetimi, doğal ve kültürel 

peyzaja bağlı sistemlerin doğru yönetimine bağlıdır. Yapılan planlama ve 

tasarımlarda tüm aşamaların çok disiplinli bir yaklaşımla yürütülmesi büyük 

öneme sahiptir. Kamusal alanlar, ulaşım sistemleri, drenaj sistemleri, mavi ve 

yeşil altyapılar, konut alanları, doğal peyzajlar vb. birbirinden bağımsız gibi 

duran ama birbirlerini kapsayan tüm yaşam alanlarının bütünleşik bir şekilde 

düşünülerek, sürdürülebilir ve suya duyarlı kentsel tasarım prensibiyle 

yönetilmeye ihtiyacı vardır. Bu bağlamda sürdürülebilir yağmur suyu 

yönetimiyle, suyun ve doğal çevrenin korunması konuları değişen demografik 

yapı ile birlikte ele alındığında, doğal kaynakların yönetimi ve iklim 

değişikliğine entegrasyonu açısından oldukça önemlidir. Sonuç olarak; yanlış 

su kullanımı ve iklim değişikliği gibi faktörler nedeniyle yüksek su stresi 

altında olan ülkemizde gelecek nesillere sürdürülebilir yaşam alanları 

bırakabilmek için sürdürülebilir yağmur suyu yönetimine ilişkin geliştirilen 

alternatiflerin uygun alanlarda ivedilikle hayata geçirilmesi gerekmektedir. 
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GİRİŞ 

Sanayi devriminden sonra hem nitelik hem de nicelik olarak 

belirginleşen kentleşme olgusu, özellikle kırdan kente yönelik göçlerin 

şekillendirmesiyle ivme kazanmıştır (Işık, 2005). Kentlerdeki hızlı nüfus 

artışının beraberinde getirdiği plansız yapılaşma ve kısıtlı olan doğal 

kaynakların bilinçsizce kullanımı ekosistemde bozulmalara sebep olmuştur. 

1980’li yıllardan itibaren daha belirgin hale gelen küresel çevre sorunları 

günümüzde küresel ısınma, iklim değişikliği, enerji sıkıntısı, su kaynaklarının 

kirlenmesi ve azalması, kuraklık, çölleşme, besin kıtlığı, biyolojik çeşitliliğin 

olumsuz yönde etkilenmesi şeklinde kendini göstermektedir (Demir, 2009). 

Kısıtlı doğal kaynakların yanlış kullanım sonucu tüketilmesi ve küresel 

boyuttaki çevre sorunlarının oluşmasıyla birlikte içinde bulunulan durumun 

gelecek nesilleri de etkileyeceğinin anlaşılmasıyla birlikte bir çözüm arayışına 

girilmiş ve bu doğrultuda yapılan çalışmalar sonucunda “Bugünün kaynaklarını 

gelecek kuşakların gereksinimlerinden ödün vermeksizin karşılayabilmek” 

olarak tanımlanabilen sürdürülebilirlik kavramı ortaya çıkmıştır (WCED, 1987; 

Atıl vd., 2005). Sürdürülebilir kalkınmanın yerel düzeyde kentlere uygulanması 

olarak ifade edilebilen kentsel sürdürülebilirlik kapsamında, çevre sorunlarına 

çözüm getirilerek ekosistemin korunması amaçlanmaktadır (Kocaoğlu ve Sert, 

2018). Sürdürülebilir kent olgusuyla, yaşanan çevresel sorunları çözümlemenin 

yanında mevcut nüfus için yaşam kalitesinin artırılması ve gelecek nesillere de 

kaliteli yaşam sürebilecekleri mekânların bırakılması sağlanabilecektir (Atıl 

vd., 2005). 

Doğal çevrenin zarar görmeden gelecek kuşaklara aktarılması ancak, 

sürdürülebilir çevre ölçütleri ile mümkün olabilmektedir. Küresel ısınmaya 

neden olacak etkenlerin ortadan kaldırılması, fosil yakıt tüketiminin 

azaltılması, doğal kaynaklar ve enerjinin etkin kullanımı, çevreye katı atık ve 

zehirli madde yayılımının engellenmesi gibi adımlar sürdürülebilir çevre ölçütü 

olarak değerlendirilebilmektedir (Terzi, 2009).  

Bu çalışmada kentsel açık-yeşil alanlar tanımlanmış,  bu alanlarda 

yapılan bakım çalışmaları ve sonrasında oluşan atıklar belirtilmiş, atık türleri 

ve bertaraf yolları hakkında bilgiler verilmiş, kentsel açık-yeşil alanlardan 

bakım sonrası oluşan bitki artıklarının çevreye katı atık olarak yük 

oluşturmadan sürdürülebilir çevre bağlamında değerlendirilme olanakları 

ortaya konmuştur. 
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1. KENTSEL AÇIK-YEŞİL ALANLAR 

Gül ve Küçük (2001) kentsel açık-yeşil alanları, “Kentin fiziksel yapısını 

ortaya koyan ve biçimlendiren temel alan kullanımlarından birisi olup diğer 

alan kullanımlarını bütünleştiren bir denge unsuru” olarak tanımlamıştır. Kuter 

(2007)’e göre, kentsel açık-yeşil alanlar sadece kentlinin doğrudan faydalandığı 

alanlar olmayıp, kent yakınında bulunan işlevsel yeşil alanları da 

kapsamaktadır. Bu alanlar; kırsaldan kentlere yapılan göçler sonucunda oluşan 

nüfus artışı, sanayileşme/endüstrileşme ve kentleşme gibi nedenlerle doğadan 

uzaklaşan insanların, hem mental hem de de fiziksel gereksinmelerine olanak 

tanıyarak doğayla iletişim kurmalarını sağlayan alanlar olarak tanımlanmıştır. 

Rekreasyonel alanlar, kent ormanları, koruluklar, botanik bahçeleri, hayvanat 

bahçeleri, kent parkları, spor kompleksleri, fuar ve sergi alanları, yeşil kuşaklar, 

mezarlıklar, kent içinde bulunan yol/bulvarlar, refüjler, kavşaklar ve meydanlar 

kentsel açık-yeşil alanlar olarak sayılabilmektedir (Önder ve Polat, 2012). 

Kentsel açık-yeşil alanlar; kentlerdeki yaşanabilirliği, yaşam kalitesini 

ve dolayısıyla kentlerin sürdürülebilirliğini olumlu yönde etkileyen alanlar 

olmaları sebebiyle önemli bir role sahiptir (Baycan ve Nijkamp, 2009). Kentsel 

yaşam alanları içerisinde en önemlisi olarak görülen açık-yeşil alanlar (Yazıcı 

ve Gülgün Aslan, 2017), peyzaj mimarlığı açısından birçok öneme sahiptir.  

Kentsel açık-yeşil alanların; kent mekânına fiziksel ve estetik değer 

sağlaması, kentlerin monoton ve sert dokularını hafifletmesi, insan- yapı- çevre 

arasında organik bir ilişki kurması, kent ortamı stresinin olumsuz etkilerini 

azaltarak insan psikolojisine olumlu katkı sağlaması, kullanıcılara rekreasyonel 

ve eğitsel imkânlar sunması, sosyolojik ilişkileri olumlu yönde etkileyerek 

bireylerin sosyalleşmesine yardımcı olması vb. kent yapısı içerisindeki önemini 

göstermektedir (Gül ve Küçük, 2001). Ayrıca, kentsel açık-yeşil alanların; 

yağış ve yüzey sularının kullanım dışı kalmasını engellemek, toprağı 

zenginleştirmek, bitki kökleri ile toprağı havalandırmak, havayı serinleterek ısı 

ada etkisini azaltmak, karbon salınımını azaltarak havayı temizlemek, yaban 

hayatı için beslenme ve barınma ortamı sağlamak gibi ekosistem açısından da 

önemli işlevleri bulunmaktadır (Coşkun Hepcan ve Hepcan, 2017). 
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Tablo 1: Yıllara (2012-2018) göre Türkiye’de kişi başına düşen yeşil alan miktarı 

(m2) (Anonim, 2019). 

 Ankara İstanbul İzmir Türkiye 

Geneli 

2012 20,36 3,62 15,18 5,67 

2013 19,54 3,60 13,69 4,87 

2014 19,14 3,71 13,51 5,29 

2015 19,61 3,70 13,34 5,41 

2016 19,57 3,79 13,16 5,51 

2017 19,64 3,87 12,99 5,75 

2018 19,79 3,98 12,87 6,08 

 

Kentlerdeki yeşil alan miktarı ile kent nüfusu oranlanarak kişi başına 

düşen yeşil alan miktarı hesaplanmaktadır. Kentlerin yaşam kalitesi 

göstergesinde önemli bir kriter olarak yer alan yeşil alan miktarı için 2012 

yılında Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından alt sınır değer 9 m2 kişi-1 olarak 

belirlenmiştir. Yeşil alan miktarının yeterli sayılabilmesi için kentlerin bu 

rakamın üzerindeki miktarda yeşil alana sahip olması gerekli görülmüştür 

(Akkemik vd., 2021). T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 verilerine göre 

2012-2018 yılları arasında Türkiye’de kişi başına düşen yeşil alan miktarları 

Tablo 1’de verilmiştir (Anonim, 2019). 

 

1.1. Kentsel Açık-Yeşil Alanlarda Bakım Çalışmaları 

Kentsel açık-yeşil alanlarda sürekliliğin sağlanabilmesi için bakım 

çalışmalarının periyodik olarak yapılması gerekmektedir. Özellikle yoğun 

kullanımda olan açık-yeşil alanlarda yeterli düzeyde bakım yapılmaması yer 

örtücüler, ağaçlar ile çalılardan estetik ve işlevsel açıdan beklenilen 

performansın alınamamasına veya bu bitkilerin kurumasına sebep 

olabilmektedir. Bitkilerin ihtiyacı göz önünde bulundurularak gerekli miktarda 

ve düzenli olarak sulama yapılması, toprakta zamanla azalan bitki besin 

maddelerinin gübrelerle takviye edilmesi, gerektiği durumlarda ilaçlamaların 

yapılması ve düzenli olarak budamalarının yapılması sonucunda mekânlar 

yoğun kullanıma dayanıklı hale gelerek sürekliliği sağlanabilmektedir 

(Anonim, 2022). 

Açık-yeşil alanlardaki bakım çalışmalarından; ağaç ve çalılarda estetik 

ve fonksiyonel amaçlı budama, kuruyan bitkilerin uzaklaştırılması, dökülen 
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yaprakların toplanması, çimlerin biçilmesi, yabancı otların sökülmesi, 

yenileme çalışmaları gibi işlemler sonucunda bitki artıkları oluşmaktadır 

(Sönmez, 2004). Bu bitki artıkları, park-bahçe atıkları olarak 

isimlendirilmektedir (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2020). 

 

2. ATIKLAR 

Atık; herhangi bir faaliyet sonucunda oluşan, çevreye atılan veya 

bırakılan her türlü maddeyi ifade ederken, katı atık; üreticisi tarafından atılmak 

istenen ve toplumun huzuru ile özellikle çevrenin korunması bakımından, 

düzenli bir şekilde bertaraf edilmesi gereken katı maddeler olarak 

tanımlanmaktadır  (2872 Sayılı Çevre Yasası, 1983 (2020).  

Ulaşlı (2018), katı atıkları oluştukları yerlere göre genel olarak 7 grupta 

toplamıştır: 

• Evsel atıklar 

• Endüstriyel atıklar 

• Tarımsal ve bahçe atıkları 

• İnşaat ve moloz atıkları 

• Tehlikeli atıklar 

• Tıbbi atıklar 

• Özel atıklar (radyoaktif atıklar, lastik atıkları, vb.) 

Türkiye’de üretilen atık miktarının büyük oranını belediye atıkları 

oluşturmaktadır. Belediye atıklarını, belediyenin yönetiminden sorumlu 

olduğu, ev kaynaklı veya içerik ya da yapısal olarak benzeyen endüstriyel, ticari 

ve kurumsal atıklar oluşturmaktadır. Türkiye’deki belediye atıklarının 

karakterizasyonu ve oranları Şekil 1’de verilmektedir. Şekil 1’e göre atıkların 

%55.54’ünün oluşturan biyoatık atıklar; biyobozunur park-bahçe atıklarını ve 

mutfak atıklarını (ev, restoran ve catering firmaları kaynaklı) içermektedir 

(Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2020). 
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Şekil 1: 2016 Yılı İtibarıyla Türkiye’deki Belediye Atığı Karakterizasyonu ve 

Oranları (Türkmen, 2018) 

 

Atıklardan kurtulmak için farklı yollar bulunmaktadır. Bu yollardan en 

başta gelenler atık depolama sahasına gömmek (% 36.7), açık araziye (veya 

suya) dökmek (% 33), geri dönüştürme (% 13.5), yakma (% 11), kompostlama 

(% 5.5) ve diğer (< % 1) olarak görülmektedir (Şekil 2) (Kaza vd., 2018).  

 

 

Şekil 2: Atıklardan kurtulma yolları (Kaza vd., 2018) 

 

Atıklardan kurtulma yollarının çoğu çevre dostu uygulamalardan 

oluşmamaktadır. Özellikle bitkisel artıklardan kurtulma yollarından biri olarak 

görülen arazide yakma işlemi sırasında toprak yüzeyinden 0-5 cm’lik 

%55,54

%8,11

%5,86

%3,38
%1,37

%17,28

%0,43 %8,03

Biyoatık Kağıt-Karton
Plastik Cam
Metal Yanabilir
Evsel Tehlikeli Atık Diğer

%5,5
%11

%13,5

%33

%36,7

< %1

Kompostlama

Yakma

Geri dönüştürme

Açık araziye (veya suya) dökmek
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derinlikteki bölümde bir süre için yüksek sıcaklık (80oC) ve yaklaşık 15000 KJ 

kg-1’ lık bir ısı değeri oluşmaktadır. Bu sebeple yakma işlemi toprak içerisindeki 

mikroorganizma varlığını yok ederek topraktaki biyolojik dengenin 

bozulmasına neden olmaktadır (Kocabıyık, 2003). Bitkisel atıkların açık 

alanlarda depolanarak bu alanlarda doğal yollardan çürümeye bırakılması 

sonucunda, metan gazı oluşmaktadır. Atıkların düzensiz depolanması metan 

gazından kaynaklanan patlamalara yol açarken (Yaman, 2012), çürüme 

esnasında birikmiş suların toprağa ve yer altı sularına karışmasıyla denizler de 

dahil olmak üzere çevre kirlenmesi oluşabilmektedir (Ercan, 2021). Atıkları 

açık arazi veya suya dökmek de çevre kirlenmesine sebep oluşturmaktadır. 

Hızla gelişen kentleşme süreci, kentlerdeki yaşam kalitesinin artırılması 

ve kentlerin sürdürülebilirliğinin olumlu yönde geliştirilmesi amacıyla tesis 

edilen açık-yeşil alanların niceliksel artışını gerekli kılmıştır. Buna paralel 

olarak, kentsel açık-yeşil alanlarda sürekliliğin sağlanabilmesi için düzenli 

olarak yapılması gereken bakım çalışmaları sonucunda oluşan bitki artıklarının 

alandan nasıl uzaklaştırılacağı önemli bir sorun haline gelmiştir. Park-bahçe 

atıklarının çevreye katı atık olarak yük oluşturmadan sürdürülebilir bir şekilde 

tekrar doğal döngüye kazandırılması için bazı yöntemler mevcuttur. Bu 

yöntemlerden bazıları aşağıda belirtilmiştir. 

 

2.1. Bitkisel Artıkların Değerlendirilme Olanakları 

Park-bahçe atıkları bitkisel kökenli atıklar olup park-bahçelerde ve 

tarımda yeniden kullanılabilmektedir (Ulaşlı, 2018). Bitki artıklarının kompost, 

biyokömür, biyogaz olarak değerlendirilebilmesinin yanında, kuru dallar dal 

öğütme/parçalama makinelerinde iri talaş haline getirilerek yapısal peyzaj 

çalışmalarında değerlendirilebilirken yaprak, çiçek, kozalak, gövde kabuğu, 

kök gibi kısımlar tekstil sektöründe boyarmadde olarak kullanılabilmektedir. 

 

2.1.1. Boyarmadde 

Bitkisel boyaların bitki kısımlarından (çiçek, yaprak, kök, gövde kabuğu, 

kozalak vb.) kimyasal bir işlem uygulanmadan veya en az kimyasal işlem 

uygulanması sonucunda elde edilen boyalar olduğunu belirten Eser (2013), 

yaptığı araştırmada kızılağaç yapraklarının bitkisel atıkların değerlendirilmesi 

ve doğal boyamacılık için sürekli bir kaynak oluşturulması amacıyla tekstil 

sektöründe doğal boyarmadde kaynağı olarak kullanılabileceğini saptamıştır.  
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2.1.2. Kompost 

Park-bahçeler ile tarım alanlarından toplanan samanlar, saplar, dallar, 

dökülmüş-kurumuş-çürümüş yapraklar, diğer bitki artıkları ve biçim sonrası 

oluşan çim parçalarından kompost yapılabilmektedir. Toplanan bu atıklar, kent 

içerisindeki uygun yerlerde kompost yapımı amacıyla değerlendirilebil-

mektedir (Korkut vd., 2017; TOB, 2022). Kompostlamanın en basit şekilde 

gerçekleştirilebilmesi için temel olarak yeşil ile kahverengi maddelerin karışımı 

ve nem gerekmektedir. Yeşil maddeler; biçim sonrası oluşan çim parçaları, 

yapraklar ve gıda hazırlığı sırasında ortaya çıkan soğan kabukları, elmanın 

yenilemeyen kısımları gibi sebze ve meyve artıklarını içeren azotça zengin olan 

atıklardır. Kahverengi maddeler ise; dallar, saplar, kuru yapraklar, çam ibreleri, 

ağaç kabukları (çam ağaçları kabuğu hariç), yontulmuş odun parçaları, kağıt 

gibi karbonca zengin olan odunsu materyallerdir. Kompost için azot yeşil 

maddelerden sağlanırken karbon, kahverengi maddelerden sağlanır. Organik 

maddelerin parçalanması için neme ihtiyaç duyulur. İçeriğinde yeşil ile 

kahverengi maddelerin karışımı ve nem bulunan karışım mikroorganizma 

faaliyetinin artması için ara sıra karıştırılarak havalandırılmalı ve nemli 

tutulmalıdır (TOB, 2022). Kompost oluşumu sırasında meydana gelen yüksek 

sıcaklık sebebiyle atık içerisinde bulunan zararlı ot ve patojen kaynakları yok 

edilmektedir. Sürdürülebilirlik kapsamında organik atıkların doğal döngüye 

kazandırılmasında en etkin yöntemlerden birisi olan kompostlama işlemi ile 

elde edilen kompostun zor işlenen toprakların daha kolay işlenir hale 

getirilmesi, erozyon kontrolü ve besin maddelerinin kullanımın daha iyi hale 

getirilmesi gibi birçok faydası bulunmaktadır (Çerçioğlu, 2019). Park ve 

bahçelerde toprak iyileştirici olarak kullanılabilmektedir (Ulaşlı, 2018). 

 

2.1.3. Biyokömür 

Organik atıkların kompost olarak değerlendirmesinin yanında 

biyokömür olarak kullanımı da söz konusudur. Atık biyokütlelerden yapılan 

biyokömür, mangal kömürüne benzeyen ve bitkisel materyalden üretilen bir 

maddedir.  Biyokömür, bitkilerin gereksinim duyduğu kadar bitki besin 

maddesine izin veren yavaş salınımlı bir gübre olarak kullanılabilmektedir. 

(TOB, 2022). Bahçe atıklarının biyokömür üretiminde potansiyel hammadde 

olarak kullanılabilecek atıklardan olduğunu belirten Dursun (2020), 

çalışmasında kaynak olarak bahçe ürünlerinden oluşan budama atıklarının 
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kullanıldığı biyokömür potansiyelinin yaklaşık % 88'ini kayısı ağacı budama 

atıklarının oluşturduğunu tespit etmiştir. Mitchell vd., (2013)’nin, üç kategori 

altında toplam on sekiz hammaddeyi kullanarak biyokömür elde ettiği 

çalışmasında ise kategorilerden biri olan bahçe atıklarının hammaddesini ladin 

talaşı, akçaağaç dalları, akçaağaç yaprakları ve çim oluşturmuştur. 

 

2.1.4. Biyogaz 

Bitkisel atıklar biyogaz üretiminde de kullanılabilmektedir. Biyogaz 

üretiminde, biyolojik kökenli kaynaklardan birisi olan yapraklar önemli bir 

paya sahiptir (Ercan, 2021). Gaz verimi daha fazla olan gübre ve bitkisel atık 

karışımından (ko-fermantasyon) biyogaz üretimi yapılabilmektedir (Aybek vd., 

2015). Biyokütlenin aerobik veya anaerobik fermantasyonu sonucu elde 

edilebilen biyogaz, içeriğindeki karbondioksit ve metan gazından dolayı 

yanabilme özelliğine sahip, yenilenebilir bir enerji kaynağıdır (Topal ve Arslan, 

2008; Akgül, 2017; Kök, 2021).  Biyogaz ile organik atıkların bertarafı 

sağlanırken beraberinde enerji de üretilmektedir (Deviren vd., 2017). Ayrıca, 

biyogaz üretimi sonucunda geride kalan atıklardan da kaliteli gübre olarak 

tekrar toprağa kazandırılabilecek olan biyogübre elde edilmektedir (Çakal, 

2019; Ercan, 2021). Biyogaz, özellikle kırsal alanlarda enerji kaynağı olmasının 

yanı sıra gübre kaynağı olarak da kullanılabildiği için büyük önem taşımaktadır 

(Eryılmaz vd., 2015). 

 

3. SONUÇ ve ÖNERİLER 

Kentsel açık-yeşil alanlarda yapılan bakım çalışmaları sonrasında oluşan 

bitki artıklarının değerlendirilme olanaklarının araştırıldığı bu çalışmada, 

yaşanabilir ve sürdürülebilir bir çevre için bitki artıklarının tekrar doğal 

döngüye kazandırılarak değerlendirilmesi gerektiği ortaya konmuş, 

uygulanabilecek bazı yöntemler üzerinde durulmuştur. Bu doğrultuda, bitkisel 

atıkların döngüye tekrar dahil edilerek gelecek nesillere yaşanabilir bir çevre 

bırakılabilmesi için destek oluşturması adına yapılması gerekenlere dair bazı 

önerilerde bulunulmuştur: 

Belediyelerce kentsel açık-yeşil alanlarda oluşan bitkisel artıkların 

toplanması için atık toplama merkezlerinin oluşturulması, bu atıkların organik 

harç materyaline dönüştürüleceği kompost üretim tesislerinin kurulması ve 

yaygınlaştırılması büyük önem arz etmektedir. Bu tesislerden elde edilecek 
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kompostun peyzaj uygulamalarında ve tarım alanlarında çevre dostu doğal bitki 

harcı olarak kullanımının sağlanmasıyla bitki artıkları çevresel atığa 

dönüşmeden doğa için faydalı bir kullanım sahası bulmuş olacaktır. 

Biyokütle enerji kaynaklarının biyokömüre dönüştürülmesiyle çevreyi 

kirleten organik ve inorganik kirleticilerin giderilmesi, toprağın ıslah edilmesi, 

enerji depolaması gibi çok yönlü ve avantajlı materyaller olarak kullanımları 

söz konusu olabilmektedir (Akgül, 2017). Bitki artıklarının biyokömüre 

dönüştürülerek değerlendirilmesi, çevre kirlenmesine sebep oluşturan atıkların 

bertaraf edilmesine katkıda bulunacaktır. 

Türkiye’de biyogaz tesisi kurulumu durumunda önceden araştırma 

yapılması, bitkisel artıklardan elde edilebilecek biyogaz enerji eşdeğerinin 

elektrik tüketimi açısından en fazla katkı sağlayacak olan illerin 

değerlendirilmesi ve bunun sonucunda tesisin inşa edileceği yerin 

belirlenmesinin önemli olduğu düşünülmektedir (Çakal, 2019). Yapılan 

değerlendirmeler sonucunda biyogaz tesisi kurulmasının uygun olması 

durumunda bu tesisle bitkisel artıkların değerlendirilmesi ve yenilenebilir enerji 

üretimi mümkün olacaktır. 

Bitkisel atıklar diğer evsel atıklara oranla daha yüksek ekonomik değere 

sahip olup, yüksek katma değere sahip ürünlere dönüştürülerek ekonomiye 

kazandırılabilmektedir (Yaman, 2012). Kentsel açık-yeşil alanlardaki bakım 

çalışmaları sonucunda oluşan bitki artıklarının çevreye katı atık olarak yük 

oluşturmadan sürdürülebilir bir şekilde tekrar doğal döngüye kazandırılmasıyla 

hem çevreye hem de ekonomiye katkı sağlanmış olacaktır. 
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GİRİŞ 

Günümüzde dünya nüfusunun büyük bir çoğunluğunun kentlerde 

yaşaması ve kentlerin sanayi, ticaret, eğitim vb. faaliyetlerin temel merkezi 

olması, mevcut kentlerin günden güne büyümesine yol açarken, yeni kentlerin 

oluşması için de gerekçelerden birisi haline gelmiştir. Doğal kaynakların hızla 

tükenmesi ve iklim değişikliği gibi sorunların da etkileriyle büyüyen ve yeni 

oluşan kentler bu konulara yönelik tedbirler almaya yönelmiştir. Çevre 

bilincinin yayılmaya başladığı 1960’lı yılların sonu itibariyle, ekosistemin 

korunmasının gerekliliği önem kazanmıştır ve sürdürülebilir, ekolojik, atık 

seviyesinin en az oranda olduğu kentlerde yaşama fikri yine bu dönemde ortaya 

çıkmıştır (Gülgün vd., 2014; Meydan Yıldız, 2016). 

Akıllı kent, eko-kent ve sürdürülebilir şehir kavramları da küresel çevre 

sorunlarının etkilerinin kentlerde minimuma inmesi, aynı zamanda halkın yeni 

ve sürdürülebilir bir yaşam tarzını benimsemesi için ortaya çıkmıştır. Akıllı 

kentler, teknolojik gelişmeleri yakından takip eden çevre ve insan odaklı kent 

modelleridir ve günümüzde birçok ülke politikası akıllı kentler oluşturma ve 

mevcut kentlerin akıllı kentlere dönüşmesi konusuna yoğunlaşmıştır. Avrupa, 

Asya, Amerika, Avustralya kıtasında yayılımları artmış olan akıllı kentler, 

sıfırdan akıllı kent vizyonu ile inşa edilebildiği gibi, tarihi çok eski yıllara 

dayanan kentlerin de son yıllarda akıllı kent vizyonunu benimsediği 

görülmektedir. Eko-kentler ise, ekosisteme duyarlı, doğal çevreyi destekleyici 

etkilere sahip, yeşil altyapının desteklendiği kent modelleridir. İklim 

değişikliğinin yarattığı olumsuz etkilerin kent düzeyindeki etkilerini en aza 

indirgemek eko-kentlerin başlıca belirgin hedefi olarak belirlenmiştir. Her 

kentin eko-kent hedefleri kentin fiziksel ve sosyal özelliklerine göre değişiklik 

gösterse de temelde eko-kentler de birbirleri ile paralel özelliklere sahiptir.  

Sürdürülebilir şehirler ise eko-kentler ile benzer kriterlere sahip, doğal 

kaynakların korunmasını destekleyici hedefler belirlemiş kent modelleri olarak 

tanımlanabilmektedir. Sürdürülebilir şehirlerin en belirgin özellikleri arasında 

ise,  yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı ve geri dönüm 

sayılabilmektedir. Akıllı kent, eko-kent ve sürdürülebilir şehirlerin belirli 

standartları olmakla birlikte uygulandığı/oluşturulduğu kentin şekline göre 

biçimlenebilmektedir ve teknolojik gelişmeler üç kent modelinde de önemli bir 

yere sahiptir.  Bu çalışmada sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda akıllı 

kentler, eko-kentler ve sürdürülebilir şehirler örnekler ile birlikte incelenerek, 
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aralarında benzerlik ve farklılıklara değinilmiştir. Çalışmanın birinci 

bölümünde sürdürülebilirlik ve çevre ilişkisi kavramsal olarak ele alınmıştır. 

İkinci bölümde akıllı kent, eko-kent ve sürdürülebilir şehirlerin genel 

özelliklerine yer verilmiş olup takip eden üçüncü bölümde ise dünyadan çeşitli 

akıllı kent, eko-kent ve sürdürülebilir şehirlere örnekler verilmiştir. Çalışmanın 

sonuç bölümünde bu üç kent tipi karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiştir. 

 

1. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE ÇEVRE İLİŞKİSİ 
 

Sürdürülebilirliğin kavram olarak ilk kez ele alınışı, Dünya Doğayı Koruma 

Birliği (IUCN) tarafından 1982 yılında kabul edilen Dünya Doğa Şartı 

belgesindedir (Yazar, 2006). 
 

Sürdürülebilirlik, çevresel, toplumsal ve yönetsel sorunların çözümünü 

hedefleyen bir yaklaşım biçimidir (Özmehmet, 2012). Sürdürülebilirlik 

kavramı zaman içerisinde sosyal, ekonomik ve çevresel olmak üzere 

sürdürülebilirliğin üç boyutunu kapsayacak şekilde yorumlanmaya başlamıştır 

ve bu boyutların dengeli bir şekilde ele alınması üzerinde durulmuştur (Gedik, 

2020; Cömertler ve Cömertler, 2021) (Şekil 1).  

Sürdürülebilirliğin çevresel boyutunda biyolojik çeşitlilik, kara deniz ve 

hava ekosistemleri gibi konular öne çıkarken, ekonomik boyutta ise, üretim ve 

tüketim alışkanlıklarına bağlı olarak üretim/tüketim dengesi ve ekonomik 

faaliyetler öne çıkmaktadır. Dünya Ekonomik Kalkınma Komisyonu (WCED) 

sürdürülebilir kalkınmayı, günümüz toplumlarının mevcut ihtiyaçlarını, 

gelecek nesillerin de ihtiyaçlarının karşılanmasının önemsenerek, 

karşılayabilmesi olarak tanımlamaktadır (Gedik, 2020; Cömertler ve 

Cömertler, 2021). 
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Şekil 1: Sürdürülebilirlik Döngüsü (Ekolojist, 2019). 

 

Kentleşme ve yerleşme alanında sürdürülebilirlik, akılcı kaynak yönetimine 

dayalı mekânsal gelişmenin sağlanması ve yerleşmelerde yapılı ve doğal 

çevrenin nitelikli ve yaşanabilir olmasına yöneliktir. Bu kapsamda; 

Sürdürülebilir Kentleşme ve Yerleşmelere İlişkin İlke ve Değerler (KUZKA, 

2022);  

• Doğal kaynakların kullanımında ekolojik dengenin gözetilmesi,  

• Kültürel varlıkların korunması, yaşatılması ve geliştirilmesi,  

• Doğal ve teknolojik tehlike ve risklerden arındırılmış, sağlıklı, güvenli, 

nitelikli yaşam çevrelerinin oluşturulması,  

• Yaşayanların güvenli içme suyuna, yeterli altyapıya ve ulaşım imkanlarına 

erişiminin sağlanması,  

• Kamu hizmetlerinden yararlanmada fırsat eşitliğinin sağlanması,  

• Yerel düzeyde ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmanın gerçekleştirilmesi,  

• Toplumsal dayanışma ve bütünleşme kültürünün geliştirilmesi, kentsel 

yoksulluk ve eşitsizliklerin giderilmesi,  

• Yerel kültürel değerler ve geleneklerin korunup geliştirilmesi, 

• Çok merkezli, yığılmayı önleyen ve dengeli mekânsal gelişmeye odaklı, 

dinamik, çekici ve yarışmacı yerleşmeler sisteminin oluşturulması,  

• İklim değişikliğinin etkilerini azaltmaya yönelik sürdürülebilir kent 

formunun, sürdürülebilir ulaşım sistemlerinin ve yerleşmelerde yenilenebilir 

enerji kaynaklarının kullanımının geliştirilmesi,  
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• Yerleşmelerin planlanmasında, nüfus ve ekonomik faaliyetlerin yer seçimi ve 

mekânsal dağılımında, çevresel, doğal ve ekolojik eşiklere ve taşıma 

kapasitesine uyulması, 

• Yerleşmelerde, tüketim kalıplarının doğal ve kültürel çevre üzerindeki 

etkilerini azaltacak yöntemlerin teşvik edilmesi,  

• Yerleşmelerde yaşam ve mekân kalitesini geliştirmeye, mekânsal ve 

toplumsal eşitsizlikleri gidermeye yönelik araçların geliştirilmesi ve başarı 

göstergeleri ile izlenmesi,  

• Yerleşmelerde ekonomik, sosyal ve mekânsal gelişmelerin yaşam destek 

sistemleri üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılması, hava, su ve toprak 

kirliliğinin önlenmesi, 

• İşbirliği ve dayanışma kültürü için katılım yöntemlerinin geliştirilmesi ve 

kurumsallaştırılması,  

• Yerel Yönetimlerin hizmet sunumunda, şeffaflık, hesap verebilirlik, 

katılımcılık ve verimliliğin esas alınmasıdır).  

Sosyal gelişim, ekonomik büyüme ve çevre koruma standartları üzerine 

kurulmuş olan sürdürülebilirlik politikalarında temel amaç, tüm bu bileşenlerin 

bir arada uyum içinde çalışarak, toplumsal ihtiyaçların şimdi ve gelecekte 

karşılanabilmesi ile sürdürülebilir kalkınmayı sağlamaktır. 

 

2. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE ÇEVRE BAĞLAMINDA 

KENTLER 

Kentler nüfus yoğunluğunun yüksek olduğu odak noktalarıdır ve 

büyüyüp gelişme gösteren her kent için zaman içinde kullanıcıların değişen 

ihtiyaçlarını giderebilecek ölçüde yeni ve verimli çözümler sunan öneriler 

getirilmelidir. Günümüzde sürdürülebilirlik bağlamında geliştirilen kent 

önerilerinin de ortak noktası çevresel faktörler ve gelecek kuşaklar da dikkate 

alınarak kent kullanıcılarının çeşitli ihtiyaçlarına cevap verebilir nitelikte 

olmasıdır.  

Sınmaz (2013) “Yeni Gelişen Planlama Yaklaşımları Çerçevesinde 

Akıllı Yerleşme Kavramı ve Temel İlkeleri” isimli çalışmasında 

sürdürülebilirlik kavramına uygun yerleşim modellerini kompakt kentler, akıllı 

kentler, eko-kentler, sürdürülebilir şehirler, yavaş kentler, düşük karbonlu 

kentler, yeşil kentler ve yaşanabilir kentler olarak açıklamaktadır. Bu kent 

modelleri arasında akıllı kentler, eko-kentler ve sürdürülebilir şehirler dünyada 
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en fazla yayılım gösteren ve ilkeleri daha uygulanabilir olan kent tiplerinin 

başında gelmektedir. 

 

2.1. Akıllı Kentler 

Akıllı kent kavramı ile ilgili önceki bilimsel çalışmalar incelendiğinde, 

akıllı kent kavramının 1990’lı yıllarda ortaya çıkmış ve yayılma göstermiş 

olduğu görülmektedir.  

Akıllı kentin uygulanmış biçimdeki ilk örneklerine daha çok Avrupa 

kentlerinde rastlanırken ülkemizde 2003 yılı itibariyle akıllı kent olgusu kentler 

üzerinde de etkisini göstermeye başlamıştır (Gül ve Atak Çobanoğlu, 2017).  

 

Akıllı kent, kentsel hizmetlerin sunumunda bilgi teknolojilerinin kullanıldığı 

katılımcılığın teknoloji ile sağlandığı yenilikleri takip eden aktif biçimde 

öğrenen birey ve kurumların yer aldığı çevreci bir kenti ifade etmektedir (Gül 

ve Atak Çobanoğlu, 2017).  

 

Değişen çevresel koşullar ile birlikte kent içi problemleri en aza 

indirgemek için gerekli hızlı çözüm arayışları çeşitli ülkelerin kentlerinin 

“akıllı” kente dönüşmesine neden olmuştur. Bir kentin akıllı kent olabilmesinin 

temel yolu ise o kentin sürdürülebilir ve daha yaşanılabilir olmasıdır. 

Ekonomik, çevresel ve sosyal faktörlerin bir arada ele alındığı (Şekil 1), sosyal, 

yenilikçi ve teknoloji merkezli kent oluşturma düşüncesi akıllı kentlerin temel 

hedefi olarak öne çıkmaktadır (Çetin ve Çiftçi, 2019; Bilici ve Babahanoğlu, 

2018). 

Akıllı kentlerin odağında teknolojik gelişmeler yer almaktadır. Her 

kentin akıllı kent olmak için izlediği politikalar, kentten kente farklılaşmasına 

rağmen, çoğu “akıllı kentin” benimsediği ortak düşüncenin teknolojik 

gelişmeleri yakından takip etmek, mobil uygulamalar vb. sistemler ile halkın 

teknolojiyi kullanımını arttırarak, kent içi erişilebilirliği arttırmak olduğunu 

söylemek mümkündür.  

Tarihi gelişimi özellikle son yirmi yıla dayanan akıllı kentler için en 

önemli unsurlardan biri olan teknoloji akıllı kent vizyonunun gelişip 

değişmesinde önemli bir rol oynamaktadır ve bu vizyonun sürdürülebilir olması 

gerekmektedir. Akıllı kentler için oluşturulan stratejiler uzun ömürlü ve kalıcı 

olmalıdır (Örselli ve Akbay, 2019).  
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Bir kentin “akıllı kent”  olup olmadığını gösteren Akıllı Kent Kriterleri 

beş ana konudan oluşmaktadır. Bu konular; insan, gezegen, refah, yönetişim ve 

yayılım olarak sıralanmaktadır. İnsan ana teması; sağlık, güvenlik, servislere 

erişim, eğitim, çeşitlilik ve sosyal uyum, konut ve yapılı çevre kalitesi 

başlıklarını içermektedir. Gezegen ana temasında enerji ve azaltım ile 

malzeme, su ve toprak, iklim esnekliği, atık ve kirlilik ile ekosistem konularına 

odaklanılmaktadır. Refah ana teması; iş olanakları, eşitlik, yeşil ekonomi, 

ekonomik performans, inovasyon, çekicilik ve rekabet gücü başlıklarıyla 

ilgilenmektedir. Yönetişim ana temasında çok katmanlı yönetişim, 

organizasyon ve halkın katılımı başlıkları bulunmaktadır. Yayılım ana teması 

ise ölçeklenebilirlik ve tekrarlanabilirlik alt başlıklarını içermektedir (Bosch et 

al, 2017; Kocaman, 2020).  

 

2.2. Eko-kentler 

Eko-kentler yirminci yüzyılın sonlarına doğru, iklim değişikliğinin 

yarattığı etkilerin artması ile birlikte sürdürülebilir bir kent modeli olarak ortaya 

çıkmıştır ve temeli Richard Register’in ekolojik şehirler önerisine 

dayanmaktadır (Kaya ve Taylan Susan, 2020).   

 

Richard Register  “eko-kent”  kavramını ilk kez kitabı Ecocity Berkeley:  

Building Cities for a Healthy Future’da 1987 yılında kullanmıştır (Rezafar, 

2011).  

 

Eko-kentler iklim değişikliğinin yarattığı olumsuz etkilerin en aza 

indirilmesi temel hedef olarak belirlemiş kent modelleridir. Eko-kentlerin 

planlama- tasarım kriterleri de iklim değişikliğinin yarattığı olumsuz etkileri 

doğrudan ve ya dolaylı olarak en aza indirgemek üzere belirlenmektedir. 

İklim değişikliğine bağlı olarak oluşan olumsuz etkilerin en aza 

indirilmesi amacıyla, karbon ayak izi oranının düşürülmesi, doğal kaynakların 

verimli kullanımı, kent içi kullanılan enerjinin geri dönüşümü, doğa dostu 

ulaşım önerileri, eko-kentlerde alınan önlemler arasındadır. Bu kent modelinde 

kentsel alanların planlama ve tasarım sürecinde güçlü bağlantılarının olduğu 

ulaşım biçimi kullanılmaktadır. Eko-kentler, diğer kent modelleri gibi birer 

kentsel planlama yaklaşımıdır temelde dayandığı sürdürülebilirlik ilkeleri ile 

birlikte ele alındığında kentlerde yeni bir yaşam stili de sunmaktadır. Eko-kent 
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kriterlerinin sağlanmasından bu yaşam stilinin devamlılığına kadar kent 

yönetimlerinin teşvik ve destekleri gereklidir (Çetinkaya ve Ciravoğlu, 2016; 

Kaya ve Taylan Susan, 2020). 

Sürdürülebilirlik bağlamında kent modelleri incelendiğinde farklı kent 

modellerinin de eko-kentler ile benzer ilkeleri benimsediğinden bahsetmek 

mümkündür. Bahçe kent modeli bu benzerlik için bir örnek oluşturmaktadır.  

 

Ekolojik kent yaklaşımının modern dünyada ortaya çıkmasında Howard’ın 

bahçe kent düşüncesinin büyük önemi bulunmaktadır. Bahçe kent teorisi kent ve 

doğanın ahenk içinde gelişimini savunmakta ve kentin ekolojik çekiciliğini 

ortaya koymaktadır. Bahçe kent yaklaşımı kentte yaşamanın avantajlarını 

kırsalda yaşama avantajlarıyla birleştirmek istemiştir (Akçakaya, 2011).  

 

Huijuan Dong,  2015 yılında yaptığı “A Review On Eco-City Evaluation 

Methods And Highlights For Integration” adlı çalışmasında altı farklı eko-kent 

değerlendirme yöntemi belirlemiştir. Bunlar, enerji analizi, karbon ayak izi 

analizi, maliyet ve üretim analizi, giriş çıkış analizi, yaşam döngüsü analizi ve 

ekolojik ayak izi analizi şeklindedir (Baalawi, 2016).  

Bir eko-kent yaratma fikri etkileyici olduğu kadar ama aynı zamanda çok 

karmaşıktır. Bir yandan yerleşimlerin planlanmasına temel oluşturan eko-kent 

vizyonu, çevre ile uyum içinde yaşamak ve insanların yaşam kalitesini en üst 

düzeye çıkarmak gibi çekici ve çok önemli kavramları içerirken diğer yandan 

vizyon ve planlar, doğaları gereği, bazılarına ütopik görünebilecek unsurları da 

içerebilir. Bu, uygulama odaklı bakış açısı eko-kentlerin temel gerekliliği 

olmasına karşın, planların uygulanıp uygulanmayacağını ve ne ölçüde 

uygulanacağını tahmin etmeyi zorlaştırmaktadır (Eryıldız and Xhexhi, 2011). 

Eko-kentlerin planlama ve tasarım anlayışları yönetim sınırları ve ya 

kent sınırlarından daha çok doğal coğrafi sınırlara dayanmaktadır. Eko-

kentlerin vizyonuna göre iklim değişikliği ile birlikte değişen coğrafya bir 

bütün olarak ele alınmakta, sadece insanın değil diğer canlı gruplarının da 

sürdürülebilirliği açısından önemine dikkat çekilmektedir (Özcan, 2007; 

Akgül, 2012).  

Eko-kentlerin tasarım kriterleri arasında enerji ve atık yönetimi, yeşil 

altyapının sağlanması ve doğa dostu ulaşım ağı oluşturulması, kent 

morfolojisine uygun bir tasarım anlayışının benimsenmesi, geri 
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dönüştürülebilir kaynakların kullanımı, çevre dostu ve sosyal bir kent yaratma 

gibi hedefler yer almaktadır (Özcan, 2007; Akgül, 2012).  

 

2.3. Sürdürülebilir Şehirler  

Sürdürülebilir şehirler, doğal kaynakların minimum düzeyde kullanıldığı 

ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına yer verilen kent yerleşimleri 

olarak tanımlanabilmektedir. Literatürde şehirlerin sürdürülebilirlikleri ile ilgili 

çeşitli araştırmalar bulunmaktadır ancak bir şehrin sürdürülebilir olup 

olmadığını anlayabilmek için, o kentin sosyal boyutunun, çevre boyutunun ve 

ekonomik boyutunun bir arada incelenmesi gerekmektedir (Öztürkoğlu vd., 

2018).  

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca (2016) sürdürülebilir şehirler, sosyal ve 

ekonomik açıdan kalkınmayı gerçekleştirirken aynı zamanda doğal kaynakları 

az tüketen ve yenilenebilir hale getirmeye çalışan yerleşim birimleri olarak ele 

alınmıştır.  

Sürdürülebilir bir yaklaşım temelde çevresel bozulmaları önlemeyi ve 

oluşabilecek yeni bozulmaların da önüne geçmeyi hedefleyen bir yaklaşımdır 

(Aras, 2019).  

Sürdürülebilir şehirlere yönelik hedefleri gerçekleştirmek için alınması 

gereken önlemler ve toplumlara düşen görevlerin de sürdürülebilirlik 

standartlarına uygun bir biçimde belirlenmesi, sürdürülebilir kent yaklaşımının 

oluşması ve devamının sağlanması için oldukça önemli olmaktadır.  

Sürdürülebilir bir kent oluşturmak için gerekli planlama ve tasarım 

ilkeleri ise, iklim krizinin önüne geçilerek biyolojik çeşitliliğin sağlanması, 

üretimde devamlılığın sağlanabilmesi, kentsel yapının kentin kültürel karakteri 

ile uyumlu olması, yenilenebilir enerji kaynaklarının aktif bir biçimde 

kullanılması ve atık dönüşümü olarak sıralanmaktadır (Sınmaz, 2013).  

Tüm bu planlama ve tasarım ilkelerine bakıldığında, sürdürülebilir 

kentler için belirlenen hedeflerin uzun vadeli ve devam ettirilebilir hedefler 

olduğunu söylemek mümkündür.   
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3. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK BAĞLAMINDA KENT 

UYGULAMALARINA ÖRNEKLER 

3.1. Akıllı Kent Uygulamaları 

3.1.1. Kopenhag (Danimarka) 

2014 yılında “Avrupa Yeşil Başkent” ödülünü alan Kopenhag kentinin 

akıllı kent hedefleri arasında en belirgin olanı 2025 yılına kadar dünyanın ilk 

nötr karbon başkenti olmaktır ve bu hedef doğrultusunda hazırlanmış olan olan 

İklim2025 eylem planı içinde yer alan enerji üretim ve tüketimi, yeşil altyapı 

ve şehir yönetimi temalarını içermektedir (Ulusoy, 2017; Cömertler ve 

Cömertler, 2021) (Şekil 2). 

 

 

Şekil 2: Kopenhag, Danimarka (Arcdaily, 2020). 

Kopenhag kentinin 2025 yılı için belirlediği bu hedef doğrultusunda 

sürdürdüğü çeşitli çalışmalar bulunmaktadır. Bu çalışmaların yönetimini 

sağlamak için kent için “Kopenhag Çözüm Laboratuvarı” kurulmuştur. Şehir 

politikasında atık dönüşümü oldukça önemli bir yere sahiptir. Kent içi atıkların 

yarısından fazlası geri dönüştürülmektedir (Ulusoy, 2017; Cömertler ve 

Cömertler, 2021). 

Akıllı kentler, belirli hedef ve ilkelere yönelik çalışmalarda bulunan kent 

modelleridir ve teknoloji akıllı kentler oldukça önemlidir. Özellikle metropol 
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kentlerde ulaşım ağı, haberleşme ağı vb. konularda teknolojik gelişmeler 

yakından takip edilmekte ve kentlerin yönetim organları da bu teknolojik 

gelişmeleri yakından takip ederek, kullanıcıların günlük hayatlarına entegre 

edilmesine yönelik çalışmalar üretmektedir. Kopenhag kenti de teknolojik 

gelişmeleri yakından takip eden bir akıllı kent örneği olarak dikkat 

çekmektedir.  

Kent kullanıcıları ve ziyaretçiler için kentsel alanlarda hazırlanmış olan 

bilgi ekranları ile iletişim ağı desteklenmektedir (Cömertler ve Cömertler, 

2021). Sürdürülebilirlik ilkesinin benimsediği hedeflerden biri olan 

kaynakların verimli kullanılması hedefi de Kopenhag akıllı kenti için oldukça 

önemlidir. 

Smart Water ve Smart Waste projeleri gibi geri dönüşüme destek veren 

ve maliyeti düşük uygulamalar sayesinde de sel baskınlarının önlenmeye 

çalışması kentin diğer akıllı kent girişimleri arasındadır (Gül ve Atak 

Çobanoğlu, 2007).  

Kopenhag kentinde ulaşım ihtiyaçlarının yüzde kırkı bisikletler ile 

giderilmektedir ve mobil uygulamalar aracılığıyla kullanım verilerinin canlı 

takibi yapılmaktadır. Kentin akıllı kent vizyonu için oluşturduğu projelerden 

bir diğer olan Smart Parking Projesi ile park yerlerinde çeşitli sensörlerin 

kullanımı ile hızlı bir şekilde park yeri bulunması mümkün olmaktadır ve bu 

sayede kent içi trafik yoğunluğu da azalmaktadır. Ulaşımla birlikte aynı 

zamanda sağlık gibi diğer kent hizmetleri de mobil uygulamalar ile takip 

edilebilmektedir (Gül ve Atak Çobanoğlu, 2017; Örselli ve Akbay, 2019).  

 

3.1.2. Songdo (Güney Kore) 

Songdo kenti Güney Kore sınırları içinde yer alan, 610 hektarlık bir 

arazide 2001 yılında sıfırdan oluşturulmaya başlanmış ve 2015 yılında inşası 

tamamlanmış bir akıllı kenttir (Şekil 3).  

Songdo, yeni planlanmış şehirlerin daha önceki ütopik vizyonlarına göre 

veya aşırı kalabalığın tehlikelerine bir yanıt olarak tasarlanmamış olması 

yönünden farklı bir akıllı kent modelidir (Mullins, 2017). Bu farklılığın 

temelinde sadece belirli bir nüfusa hizmet edecek şekilde kendi ilkelerine göre 

yeni bir vizyon belirleyerek, sıfırdan inşa edilmiş olması yatmaktadır. Kentin 

maksimum nüfus kapasitesi üç yüz bin kişi olarak belirlenmiştir.  
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Şekil 3: Songdo- Güney Kore (Yıldırım, 2021). 

Kent, devlet desteği ve global teknoloji şirketlerinin katkıları ile inşa 

edilmiştir ve bu kentte akıllı kent kriterleri beş temel ilkeye dayanmaktadır. Bu 

ilkeler; kentin yüzde kırkının kamusal yeşil alan olması, yeni ulaşım sistemleri; 

elektrikli ve hibrit araçlar, raylı toplu ulaşım sistemi ve bisiklet ağlarının 

oluşturulması ve geliştirilmesi, yağmur sularının toplanarak modern sulamada 

kullanılması, enerji verimliliğinin en üst seviyede sağlanması ve atıkların ileri 

düzeyde yeniden dönüştürülmesi olarak sıralanmaktadır (Songdo IBD, 2021).  

Songdo kenti, Avrupa ve Amerika kıtasında yer alan ve tarihi çok eski 

yıllara dayanan, 21’inci yüzyılın başlaması ile birlikte akıllı kente dönüşmek 

için yeni stratejiler oluşturan birçok kentin aksine sıfırdan akıllı kent olarak 

planlanmıştır ve bu durum kentte teknolojinin daha verimli bir biçimde 

kullanılabilmesine olanak sağlamaktadır.  

Songdo kentinin sürdürülebilirlik ilkelerine göre belirlediği planlama ve 

tasarım yaklaşımları arasında, dijital kentleşme ile akıllı büyüme, atık yönetimi 

ve kamusal hizmetlerin yirmi dört saat sağlanması yer almaktadır (Yıldırım, 

2021). Tüm bu ilkelerin uygulanmasında teknolojinin sağladığı olanaklardan 

da sıklıkla yararlanılmaktadır.  

Kent için hedeflenmiş bu ilkeleri sağlamak amacıyla, kent içi 

erişilebilirlik ve ulaşım, halkın kullandığı enerjinin kullanımı ve dağılımı, 
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atıkların dönüşüm süreci ve mevcut yeşil alanların sürdürülebilirliği ve kent 

suyunun kullanımı kent içine yerleştirilmiş sensörler ile takip edilmektedir 

(Yıldırım, 2021).  

 

3.2. Eko-kent Uygulamaları 

3.2.1. Tianjin (Çin Halk Cumhuriyeti) 

Sino-Singapore Tianjin Eco-city Singapur ve Çin hükümetlerinin ortak 

olduğu bir projedir. 2007 yılında temelleri atılan proje 2020 yılı itibariyle 

tamamlanmıştır (Çetinkaya, 2013) (Şekil 4).  

 

Şekil 4: Tianjin Eko- Kenti, Çin (Rawn, 2011). 

Tianjin eko-kentinin oluşturulmasında temel amaç hızlı kentleşmenin 

getirdiği sorunlara çözüm bulmak ve sıfırdan sürdürülebilir bir kent örneği 

yaratmaktır. Projenin 3 uyum ve 3 kabiliyet teması bulunmaktadır. Uyum 

temasında, toplumsal uyum, ekonomik faaliyetlere uyum ve doğal çevreye 

uyum ilkeleri benimsenirken kabiliyet temasında ise, teknoloji kabiliyeti, örnek 

bir tasarım kent oluşturma becerisi ve kent tasarımını farklı ölçeklere adapte 

edilebilirliği yer almaktadır (Çetinkaya, 2013).   

Bir eko-kent sağlıklı, sürdürülebilir ve enerji verimliliğini akıllı 

çözümler ile sağlayan, karbon ayak izi düşük ve işlevlerinin devamlılığını 

sağlayabilen bir yapıda olmalıdır. Tianjin eko kenti de tüm bu işlevleri yerine 
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getirmektedir (Wu et al, 2020). Tianjin kenti eko-kent vizyonu ile günümüz 

teknolojilerinin de güncel kullanımı ile sıfırdan inşa edilmiş bir kenttir ve 

bulunduğu coğrafya üzerinde bu yönüyle önemli bir örnek olarak dikkat 

çekmektedir. Tianjin kenti çevre dostu önlemlerin alındığı, sosyal açıdan 

uyumlu ve yenilenebilir kaynakların verimli kullanıldığı bir kent örneğini 

oluşturmaktadır (Sharafi, 2016).   

 

3.2.2. Hamburg (Almanya) 

Almanya’da yer alan Hamburg kenti 2011 yılında Avrupa 

Komisyonu’nun himayesinde verilen Avrupa Yeşil Başkenti olarak ödülünü 

kazanmıştır. Ulaşım ağı, ekolojik kent yerleşim modeli kent meydanlarının 

kullanıcı odaklı olması ile bir çok Avrupa kentine öncülük etmektedir (Işıldar, 

2012; Akçakaya, 2019) (Şekil 5). 

 

 

Şekil 5: Hamburg- Almanya ( Marras, 2020). 

Hamburg kentinin eko-kent ilkelerinde en belirgin olanı, iklim 

değişikliği ile mücadele, temiz hava sahaları yaratmak ve enerjinin verimli 

kullanılması olarak dikkat çekmektedir. Diğer Avrupa Birliği kentleri ile 

kıyaslandığında Hamburg kenti, karbondioksit emisyonun azaltılması 

konusunda tüm hedeflerini gerçekleştiren bir kent olarak gösterilmektedir.  
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Hamburg kentinin sürdürülebilirlik bağlamında bir diğer önemli hedefi 

ise 2050 yılına kadar karbon dioksit oranının %80 oranında azaltılmasıdır. 

Kentin yönetim birimleri bu hedef doğrultusunda 10 farklı eylem alanı 

üzerinden çalışmalara başlamıştır (Işıldar, 2012). Karbon emisyonunun 

azaltılması temel hedefi ile birlikte kentin en belirgin diğer hedefi olarak ise, 

mevcut yeşil ağ planının genişletilerek devamlılığının sağlanmasıdır.  

Hamburg yeşil ağ planı kentin %40’lık dilimini kapsayacak şekilde 

hazırlanmıştır ve bu yeşil ağ bisiklet yolları ile desteklenmektedir. Kentin eko-

kent hedefleri arasında doğru planlama-tasarım kararları ile yeşil alanların 

birbirine bağlanması ile kullanıcıların trafik ile temas etmeden bir bölgeden 

başka bir bölgeye geçmesi yer almaktadır (Koçan ve Alp, 2021).  

Bisiklet ile ulaşımın Hamburg kentinde oldukça yaygın olduğu 

bilinmektedir ve mevcut bisiklet yolu ağı 1800 km’lik yeni bir bisiklet yolu ağı 

ile desteklenmektedir. Kent içi yaya ve bisiklet yollarının aktif bir şekilde 

kullanımı sayesinde de parklar, eğlence ve spor alanları gibi kentin diğer odak 

noktalarına ulaşım kolayca sağlanabilmektedir (Işıldar, 2012; Akçakaya, 2019).  

Hamburg kentinde biyolojik çeşitlilik oranı diğer Avrupa kentlerine 

kıyasla oldukça yüksek bir orana sahiptir. Kent sınırları içinde 31 adet doğal 

rezerv alanı bulunmaktadır ve kentin %16’sı ormanlar, açık yeşil alanlar ile 

kaplıdır (Işıldar, 2012). 

Almanya’nın önemli merkezlerinden ve sembol kentlerinden biri olan 

Hamburg kenti için sürdürülebilirlik ilkelerini kente uygulama politikaları ile 

Avrupa’da önemli bir eko-kent örneği olduğu söylemek mümkündür. 

 

3.3. Sürdürülebilir Şehir Uygulamaları 

3.3.1. Masdar (Birleşik Arap Emirlikleri) 

2006 yılında kurulmuş olan Masdar kenti sürdürülebilir şehirlerin 

oluşmasına öncülük eden kentlerden biri olarak dikkat çekmektedir (Şekil 6). 

Kentin sürdürülebilir şehir hedefleri arasında sıfır atık üretimi, enerjisinin 

yenilenebilir kaynaklardan üretilmesi ve sıfır karbon salınımı gerçekleştirmesi 

bulunmaktadır. Geri dönüşüm ilkesinin benimsendiği Masdar kentinde atık 

yönetimi ve enerjinin geri dönüşümü oldukça önemli hedefler arasındadır. 

Masdar kentinde bulunan her yapıda atıkları ayrıştıran ileri teknoloji 

sistemler kullanılmaktadır. Aynı zamanda tüm taşıtlarda elektrik enerjisi 

kullanılmaktadır (Çetinkaya, 2013).   
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Şekil 6: Masdar, Birleşik Arap Emirlikleri (Manghanani, 2014). 

 

Masdar kenti çölün ortasında sıfırdan inşa edilmiş yapay bir kenttir ve 

tüm yıl boyunca çöl ikliminin hakim olduğu bu bölgede suyun verimli 

kullanımı oldukça önemlidir. Çölün ortasında yer alan azaltılmış su kullanımı, 

insanlar için çok önemli bir çevresel hedeftir. Masdar kenti günlük su kullanım 

oranları ile (kişi başı 105 litre içme suyu hedefi) su yönetimi konusunda 

çevresinde bulunan birçok kente göre daha tedbirli ve sürdürülebilir bir 

yaklaşım sergilemektedir (Henrie, 2015).  

Masdar kentinin kentsel amaçları arasında ise; sıfır karbon ayak izi ve 

enerjinin dönüşümlü kullanmak, tamamen güneş enerjisi ve diğer yenilenebilir 

enerji kaynaklarına yönelmek, çöl ikliminin yarattığı olumsuz etkileri 

minimuma indirerek kent halkına sosyal ve güvenli bir yaşam sunmak 

sayılabilmektedir (Centre for Public Impact, 2018).  

Kentin sürdürülebilirlik standartlarına uygun olması için doğal 

kaynaklardan yoğunlukla yararlanılmaktadır. Şehirde doğal kaynakların günlük 

yaşama entegre edilmiş olarak kullanılmasına sıklıkla rastlanmaktadır. 
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Mastar kentinde rüzgarı yakalayıp yer seviyesine indiren rüzgar kuleleri 

kent içi klima görevi görmektedir (Geyik, 2020).  

Doğal rüzgar enerjisinin bu şekilde çok yönlü kullanımı ile çöl ikliminin 

hakim olduğu kentte yapay soğutma elemanlarının kullanılmasına gerek 

kalmamakta ve enerji verimliliği sağlanmaktadır.  

Masdar kentinde enerji döngüsünü sağlamak için kent içi mimariye de 

oldukça önem verilmiştir. Geleneksel Arap mimarisine göre planlanan şehirde 

dar caddeler ve bu caddelerin üzerine doğru uzanan cumbalara sıklıkla 

rastlanmaktadır. Bu cumbalar doğal gölgelik alanlar oluşmasını sağlarken, 

klima vb. gibi yapay rüzgar enerjisi sağlayan cihazların kullanımını da 

minimuma düşürmekte ve karbon ayak izinin azaltılması yönünde önemli bir 

görev üstlenmektedir (Geyik, 2020). 

 

SONUÇ 

Akıllı kentler, eko-kentler ve sürdürülebilir şehirler son yıllarda 

popülerlikleri hızla artan kent modelleridir ve dünya üzerinde birçok ülkenin 

belirli kentlerinde benimsediği kent yaklaşımları olarak karşımıza çıkmaktadır.  

Bir kentin sıfırdan akıllı kent, eko- kent veya sürdürülebilir şehir olarak 

planlanması mümkün olduğu gibi, tarihleri çok eski yıllara dayanan kentlerin 

de bu yaklaşımları takip edip kent ölçeğinde uygulamaya geçirdiğini söylemek 

mümkündür. Bu çalışmada her bir kavram için kent örnekleri seçilirken, seçilen 

kentlerin, coğrafi özelliklerinin, kültürel değerlerinin ve tarihsel gelişimlerinin 

birbirlerinden farklı olmasına dikkat edilmiştir.  

Gerek kavramsal olarak gerekse de örnekler üzerinden ele alındığında 

temelde ortak amaç olarak sürdürülebilirlik olgusuna hizmet eden bu kent 

modellerinin kendi içerisinde benzerlikleri ve farklılıkları olduğu tespit 

edilmiştir (Tablo 1). 

Akıllı kentler, eko-kentler ve sürdürülebilir şehirler genel olarak 

değerlendirildiğinde üçünde de ana hedefin sürdürülebilirlik ilkelerine dayalı 

ve gelecek odaklı kentler yaratmak olduğu görülmektedir. Gelecek odaklı 

kentler yaratmada ise temel amaç insan ve çevre odaklı olmaktır ve her üç kent 

modelinde de bu yaklaşımın var olduğunu söylemek mümkündür. 
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Tablo1: Sürdürülebilirlik Bağlamında Akıllı Kentler, Eko-kentler ve Sürdürülebilir 

Şehirler Arasındaki Benzerlik ve Farklılıklar 

 

Akıllı 

Kentler 
Eko-kentler 

Sürdürülebilir  

Şehirler 

Gelecek odaklı ve 

sürdürülebilirdir. 

Gelecek odaklı ve 

sürdürülebilirdir. 

Gelecek odaklı ve 

sürdürülebilirdir. 

Ortaya çıkış nedeni 

kentlerin orantısız 

büyümesidir. 

Ortaya çıkış nedeni iklim 

değişikliğidir. 

Ortaya çıkış nedeni 

doğal kaynakların 

tükenmesi ve iklim 

değişikliğidir. 

İnsan odaklı bir kent 

modelidir. 

İnsan ve çevre odaklı bir 

kent modelidir. 

İnsan ve çevre odaklı bir 

kent modelidir. 

Yönetim ve ekonomi 

önemli bir rol 

oynamaktadır. 

Ekolojik döngü önemli 

bir rol oynamaktadır. 

Ekolojik faktörler ve 

çevresel değerler önemli 

bir rol oynamaktadır. 

Avrupa ülkelerinde daha 

geniş bir yayılıma 

sahiptir. 

Avrupa ve Asya 

ülkelerinde geniş bir 

yayılıma sahiptir. 

Nüfus oranının daha 

düşük olduğu 

yerleşimlerdir. 

 

Akıllı kent, eko-kent ve sürdürülebilir şehirlerin birbirinden ayrılan 

noktalar incelendiğinde ise, akıllı kentlerin yaratılmasında kentlerin orantısız 

büyümesinin etkili olduğu görülürken, eko-kent ve sürdürülebilir şehirlerde 

doğal kaynakların tükenmesi ve iklim değişikliğinin etkisi olduğu 

bilinmektedir. Akıllı kentler çoğunlukla uzun yıllardır varlığını sürdüren büyük 

kentlerin son yıllarda benimsediği bir anlayıştır ve bu yeni anlayışın belirli bir 

sistemde devam etmesi için devlet politikası önemli bir etkendir. Eko-kentler 

ve sürdürülebilir şehirlerde ise belirli devlet politikalarının etkileriyle birlikte, 

çevresel değerler ve ekolojik döngü de önemli bir rol oynamaktadır. Tarihi çok 

eskilere dayanan kentlerin de eko-kentlere ve sürdürülebilir şehirlere 

dönüştürüldüğü görülmekle birlikte, eko-kent ve sürdürülebilir şehir konsepti 

ile yapay olarak oluşturulmuş kentlere de son yıllarda oldukça sık 

rastlanmaktadır. Akıllı kent statüsündeki kentler mevcut kent planları 

üzerinden değişimler yaşarken, yapay olarak oluşturulmuş eko-kent ve 

sürdürülebilir şehirlerde, sıfırdan tamamlanana kadar eko-kent ve sürdürülebilir 

şehir kriterlerinin tamamının karşılandığını söylemek mümkündür.  
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GİRİŞ 

Dünyadaki toplam su miktarı 1,4 milyar kilometreküp olup, %97,5’i 

okyanus ve denizlerde tuzlu su olarak bulunmaktadır. Bunun, sadece %2,5’inin 

(35,2 milyon km3) tatlı su olduğu bilinmektedir (Ekinci, 2015). İnsanlar ise tüm 

bu suyun sadece 10 binde 2’lik kısmına erişebilmektedir. Türkiye İstatistik 

Kurumu (TÜİK) 2013 kaynaklarına göre; 2050 yılında Dünya nüfusunun 9 

milyar 306 milyon kişi olacağı tahmin edilmekte ve temel nüfus projeksiyon 

senaryosuna göre Türkiye’nin 20. sıraya gerileyeceği bildirilmektedir. 2075 

yılında ise Dünya nüfusunun 9 milyar 905 milyon kişiye yükseleceği, 

Türkiye’nin ise nüfus sıralamasındaki yerinin değişerek 24 olacağı tahmin 

edilmektedir (TÜİK, 2022). Dünya nüfusunun artışına bağlı olarak artan temiz 

su ihtiyacının karşılanamaz hale geleceği bildirilmektedir. Bu bağlamda, tüm 

dünyada nüfus artışına paralel olarak kirlilik ya da patojen sorunlarından dolayı 

tarımsal amaçlar için kalitesiz yüzey sularının ve verimsiz topraklarının 

kullanılamaması, su tüketiminin sınırlandırılmasını ya da daha etkin su 

kullanımı zorunlu hale getirmektedir (Pignata vd., 2017).  

Peyzaj; bitkisel ve yapısal elamanların estetik ve fonksiyonel bakış 

açılarıyla en doğru şekilde bir araya getirilmesidir. Yeşil alanlarda sağlıklı yeşil 

bir dokunun devamı için doğru ve düzenli bakım en büyük gerekliliklerden ve 

en büyük tamamlayıcı öğelerdendir (Yazar, 2013). Yeşil alanlardaki bitkisel 

tasarım çalışmalarında sürdürebilirlik açısından ülkemiz ekolojik koşullarına 

çok uygun olmayan, ancak estetik güzellikleri nedeniyle tercih edilen egzotik 

süs bitkilerinin diğer türlere oranla su gereksinimlerinin daha yüksek düzeyde 

olduğu bilinmektedir (Yazıcı vd., 2014). Yoğun emek harcanarak yüksek 

maliyetlerle oluşturulan yeşil alanlarda gerçekleştirilen sulama uygulamaları ile 

bitki gelişiminin olumlu yönde desteklenmesi istenmektedir. Bununla birlikte 

doğru gerçekleştirilmeyen eksik ya da fazla sulama uygulamaları nedeniyle 

bitki kök gelişiminin sağlandığı ortamda toprak gözeneklerindeki su-hava oranı 

arasındaki dengenin bozulması nedeniyle, bitki verimi ve kalitesi düşmektedir.  

Ülkemizde yeşil alan sulamalarında uygulanan mevcut sulama 

tekniklerinin içerisinde hali hazırda kısmen de olsa fazla su tüketen tekniklerin 

kullanıldığı bilinmektedir. Yapılan araştırmalar Dünyada sınırlı olan tatlı su 

kaynaklarının büyük bir kısmının tarımsal üretimde bitkilerin sulanmasında 

kullanıldığını göstermektedir (Yazar, 2013). 2017 DSİ verilerine göre; 

Türkiye’de yıllık, 7 milyar m3 'ü (%13) sanayide, 7 milyar m3 'ü (%13) içme-
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kullanma suyu olarak ve 40 milyar m3 'ü (%74) sulamada kullanılmak üzere 

toplamda 54 milyar m3 su kullanılmaktadır. Bu miktar, teknik ve ekonomik 

olarak kullanılabilir 112 milyar m3 su potansiyelinin % 48,2’sine karşılık 

gelmektedir. Türkiye’de son 20 yılda, tüketilen toplam su miktarında %40 

oranında bir artış görülmektedir. Nüfus artış hızı, içme-kullanma, tarım, sanayi, 

enerji sektörlerindeki büyüme dikkate alındığında, önümüzdeki 25 yıl içinde 

ihtiyaç duyulacak su miktarının bugünkü su tüketiminin üç katına ulaşacağı 

öngörülmektedir (Anonim, 2022a). Ülkemizin dahil olduğu kurak ve yarı kurak 

iklim özelliğine sahip koşullar, bitkisel üretimde sulama uygulamalarını 

zorunlu kılmaktadır. Bu iklim özelliklerine sahip bölgelerde, tarımda kullanılan 

suyun yaklaşık %80’i hali hazırda sulamaya gitmektedir (Anonim, 2022b). Su 

yenilenebilir ve tükenmeyen doğal bir kaynak sayılsa bile, bölgesel olarak 

sonlu bir kaynak durumundadır (Ünlü, 2000). Bu durumda elimizdeki kaynağın 

sınırlı ve yenilenemeyen bir kaynak olduğu göz önüne alındığında diğer tarım 

alanlarında olduğu gibi kentsel yeşil alanlarda da otomasyonu sağlanmış su 

tasarruflu sulama tekniklerinin kullanılması gerekliliği kaçınılmazdır. 

Otomatik bir sulama sistemi ile oluşturulan yeşil alanlarda elle yapılan sulama 

uygulamasına oranla %33 düzeyinde su tasarrufu sağlanabilmektedir (Söğüt 

vd., 2018). Bu bağlamda, etkin bir sulama sistemi su tüketimi azaltmanın 

yanında hem işgücü hem de ekonomik olarak da katkı yaratmaktadır. Bunun 

yanında, yeşil alan sulamalarında tercihen damla sulama sisteminin 

kullanılması, sulamaların sabah ya da gece gibi günün uygun saatlerine 

kaydırılması, yağmur suyunun toplanması ya da arıtma sularının yeniden 

sulama amaçlı kullanılması, topraktaki nemin korunmasını mümkün kılan 

malçlama uygulamaları, sulama sistemlerinin düzenli kontrolü, su tasarrufu 

sağlayan bakım tedbirlerinin kullanılması başvurulabilecek diğer alternatif 

tekniklerdir. Özellikle sulama suyunun kısıtlı olduğu bölgelerde, gerek tarımsal 

üretim gerekse yeşil alanlar için bitki su tüketim değerleri göz önüne alınarak 

sulama suyunun gerektiği kadar verilmesi, ciddi anlamda su israfının önüne 

geçilmesini sağlayacaktır. Bu bağlamda, fazla su tüketiminin söz konusu 

yüzeysel sulama yöntemlerinden salma sulama yönteminin yerine, bitkinin 

ihtiyaç duyduğu suyu, en doğru miktarda en doğru zamanda otomasyonu 

sağlanmış tekniklerle vererek, su-zaman ve işgücü tasarrufu sağlayan bir 

sulama uygulaması tercih edilmelidir. 
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Bu çalışmada yeşil alan sulamalarında yaygınca kullanılan sulama 

sistemleri ve sistemlerin özellikleri ile sistemlerin birbirlerine göre karşılıklı 

avantajlı ve dezavantajlı yönlerinin tanıtılması çalışmanın temel konusunu 

oluşturmuştur. Ayrıca, peyzaj düzenlemelerine dair sulama projelerinin saha 

uygulamalarında yapılan hatalar ile bu hataların giderilmesi noktasında 

alınması gerekli önlemlerden bahsedilmiştir. 

   

1. YEŞİL ALAN SULAMA SİSTEMLERİ 

Son yıllarda hızlı nüfus artışı karşısındaki karşılanamaz su talebi, mevcut 

kullanılabilir su kaynaklarının giderek azalması, aşırı su tüketiminin 

önlenmesini zorunlu hale getirmiştir (Çetinkale Demirkan ve Akat, 2017; Akat, 

2020; Çöp ve Akat, 2021). Sulama suyunun toprağa uygun zamanda verilerek, 

bitkinin ihtiyaç duyduğu miktarda ve en uygun yöntemle uygulanması bilinçli 

ve tekniğine uygun sulamanın temelini oluşturmaktadır (Yıldırım, 1996). Genel 

anlamda sulama, kış dinleme periyodu dışında çoğu kültür bitkisinin optimum 

gelişimini sürdürebilmesi için gerekli olan ancak doğal yol olarak ifade 

ettiğimiz yağışlarla karşılanamayan suyun, uygun zamanda ve miktarda, doğru 

bir yöntemle yapay şekilde bitki kök bölgesine uygulanması olarak ifade 

edilmektedir (Kara, 2005). Başarılı bir sulama uygulaması için aşağıda verilen 

3 soru tam olarak cevaplanmalıdır: 

Ne zaman sulamalıyım?  

Ne kadar sulamalıyım? 

Nasıl sulamalıyım? 

Başarılı bir sulama için ilk önce kullanılacak sulama yöntemine karar 

verilmelidir. Daha sonra, toprak, bitki ve iklim koşulları birlikle 

değerlendirerek yöntemin gerektirdiği sistem unsurları çerçevesinde sulama 

zamanı ve miktarı sorularının yanıtları aranmalıdır (Akat Saraçoğlu, 2021).  

Tarımsal üretim için en önemli uygulamalardan biri olan sulama, sıklıkla 

hatalı yapılan ve bu noktada üretimi başarısızlığa uğratan bir tarımsal işlemdir. 

Bitkinin ihtiyacından az ya da çok sulanması, üretimde verimi ve kaliteyi 

düşürmektedir (Anonim, 2022c; Orta, 2009).  

Yeşil alanlardaki bitkisel tasarımlar, tercih edilen bitki türlerine göre 

farklılık gösterir. Geleneksel peyzaj tasarımı; ağaç ve çalılar ile şekillenen geniş 

çim alanlarla karakterize edilebilir (Polat vd., 2009). Dolayısıyla seçilen bu 
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alandaki bitki türlerinin değişim göstermesi, bitkilerin su ihtiyaçlarının değişim 

göstermesi buna bağlı olarak yeşil alanlarda projelenen sulama sisteminin de 

değişim göstereceği anlamına gelmektedir (Küçüksayan, 2010). Peyzaj 

düzenlemelerinde yaygınca kullanılan ağaç, ağaççık, çalı grubu bitkiler, yer 

örtücü ve çim grubu bitkiler, sarılıcı, tırmanıcı, mevsimlik ile çiçekli grup 

bitkiler farklı kök derinliğine sahiptir. Bu bitkilerin farklı düzeyde su ihtiyaçları 

vardır (Waller and Yitayew, 2016). Peyzaj mimarları, aynı alan içerisinde farklı 

tür ve boyuttaki bitkiler ile çalışmaktadırlar. Bundan dolayı, tasarımcılar aynı 

alan içerisinde farklı sulama tekniklerini de kullanmak zorunda kalmaktadır. 

Ayrıca düzenlemenin yapıldığı alanın topoğrafyasında eğimde homojenliğin 

söz konusu olmadığı durumlar da mevcuttur. Bu durumlar uygulamada sulama 

sistemlerinin tasarımında zorluklar çıkarabildiği gibi çukur kalan bazı 

bölgelerde suyun göllenmesi problemleri ile karşılaşılabilmektedir. 

Kentlerde su kullanıcısı olarak konutlar, okullar, hastaneler, turistik 

tesisler, ofisler, restoranlar ve endüstri tesisleri aktif rol oynamaktadır. Bu 

yapıların bünyelerinde yer alan yeşil alanların su kullanım düzeyleri açısından 

azımsanmayacak kadar yüksek düzeyde tüketime sahip olduğu bilinmektedir. 

Yapılan bir çalışmaya göre; konutlar için yeşil alanlarda suyun kullanım 

dağılımı tek başına bir grup oluşturmamış ve diğer grup içerisinde 

değerlendirilmiştir. Dağılım içerisindeki payı toplamda %5 olarak ifade 

edilmiş; hastanelerdeki yeşil alanlarındaki su kullanımı %7, turistik tesislerdeki 

yeşil alanlarındaki su kullanımı %16, ofislerdeki yeşil alanlarındaki kullanımı 

%22, restoranlardaki yeşil alanlarındaki su kullanımı ise % 4 olarak 

bildirilmiştir (Ekinci, 2015).  

Daha önceki yapılan çalışmalarda sulama sistemlerinin 

değerlendirilmesi tek başına yapılmamış, genellikle yeşil alanlar için yapılan 

detaylı yorumlama içerisinde bitkisel yapıyla birlikte durumun 

değerlendirilmesi yoluna gidilmiştir. Bununla birlikte son yıllarda yapılan 

çalışmalarda yeşil alanlardaki sulama sistemlerinin mevcut durumunun ortaya 

konması şeklinde olup, bu çalışmalar daha çok yeşil alanlarındaki bitkilerin su 

ihtiyaçlarının hesaplaması, alandaki sulama sistemleri ve sistem özelliklerinin 

teknik değerlendirilmesi (Polat vd., 2009; Yıldırım vd., 2009; Demirel ve 

Kavdır, 2013; Yazar, 2013; Bayramoğlu ve Demirel, 2014; Demirel, 2014; 

Ekinci, 2015) şeklindedir. Yeşil alanlardaki bitkisel tasarım çeşitlilik gösterdiği 

için sulama sistemlerinin projelenmesinde zorluklarla karşılaşılmaktadır. 
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Tasarımda her bitkinin su ihtiyacı düşünülmekte ve sistem en çok suya ihtiyacı 

olan bitkinin su ihtiyacını karşılayacak şekilde projelendirilmektedir (Kaya, 

2013).  

Ülkemiz iklim koşullarında, yeşil alanların sulama uygulamaları kış 

koşullarında yapılmayıp, genellikle ilkbahar aylarında başlayıp sonbahar ayları 

sonlarına kadar devam etmektedir. Yapılan çalışmalar özellikle yaz aylarında 

kış aylarına oranla nerdeyse iki katına varan oranda fazla miktarda ve şehir 

şebekesinden alınan su kullanılarak yeşil alanların sulandığı bildirilmektedir 

(Polat vd., 2009). Bu nedenle oldukça uzun devam eden bu süreçte sağlıklı bitki 

gelişimi ile estetik ve fonksiyonel bir yeşil dokunun devamı için doğru 

projelenmiş sulama sistemi oldukça önemlidir. Aksi durumda, zamanında 

yapılmayan müdahale nedeniyle, su eksikliği ya da fazlalığı problemlerinin söz 

konusu olduğu noktalarda bitki dokusunun kaybedildiği alanlarla karşılaşılması 

kaçınılmazdır. Yapılan çalışmalar en çok su eksikliğine bağlı olarak yaşanan 

kuraklığın sürmesi durumunda yaprak renginin değişerek parlak yeşilden mat 

gri-yeşile doğru, daha ileriki dönemlerde ise sarıya ve kahverengiye döndüğüne 

ilişkin sonuçlar olduğunu göstermektedir (Yazgan vd., 2003). Bu da görsel 

etkiyi olumsuz etkiyen bir sonuçtur. Bu nedenle alanda doğru bir sulama ve 

bitkilendirme ilişkisi kurularak projelendirme esnasında düşük su ihtiyacı ve 

yüksek su ihtiyacı bulunan bitkilerin birbirinden ayrı şekilde gruplandırılması 

(seksiyonlara ayrılması) ve sulama sistemlerinin seksiyonlara ayrılarak buna 

göre projelendirilmesi gerekmektedir (Taner, 2010). 

Yeşil alanlardaki bitkisel tasarım projelerinde uygulama alanının iklim, 

bitki örtüsü ve fonksiyonel özellikleri belirlendikten sonra uygun sulama 

projesi oluşturulmalıdır. Tüm sulama yöntemlerinde olduğu gibi, toprak-bitki-

su ilişkisindeki bütün parametrelerin göz önüne alınarak yapılan uygulamalar 

sayesinde su tasarrufu sağlanarak, estetik ve kaliteli bir yeşil alan elde edilebilir 

(Demirel vd., 2020). Bu nedenle, gerek bitkisel tasarımı yapan peyzaj 

mimarının gerekse sulama projesini oluşturan sulama mühendisin 

koordinasyon halinde olmaları gerekmektedir. Bilindiği üzere yeşil alanların 

düzenlenmesinde görev alan bu iki meslek grubunun projelendirmedeki 

öncelikleri birbirinden farklılık göstermektedir. Sulama mühendisi sulama 

yöntemine karar verirken yalnızca sulama uygulamasının gereklerini tam 

olarak yerine getirmekle yükümlüdür. Peyzaj mimarları ise sulama sisteminin 

estetik görünümüne, sulama uygulamasının yararlı alan kullanımını ne kadar 
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etkilediğine, bitkilerin yerleşimi ve tasarım üzerindeki etkilerine bakarak 

tasarımın genel ilkelerini uygulamaktadır. Bu nedenle, her iki meslek grubunun 

da birbirlerinin çalışma alanları hakkında bilgi sahibi olmaları oldukça 

önemlidir (Haroğlu, 2000; Dündar, 2009).  

Türkiye’de park-bahçe düzenlemelerinde yaygınca kullanılan ve 

başvurulan basınçlı sulama yöntemleri; yağmurlama ve damla sulama 

yöntemleridir. Tasarımlarda oldukça büyük alan kaplayan çim alanlar ile 

nemden kaynaklanan hastalıklara duyarlı olmayan bitkiler için sabit 

yağmurlama başlıklarına sahip yağmurlama sisteminin kurulması önerilirken, 

tasarımda kullanılan diğer tüm bitkiler için en pratik ve etkili yöntemin damla 

sulama olduğu bildirilmektedir (Aşıllıoğlu, 2005). Yeşil alanlarda su bitkilere 

yağmur, sis ve damlalar şeklinde verilmektedir. Bu amaçla, geniş çim alanları 

için yağmurlama sulama yönteminde; değişik başlık debisine sahip 

yağmurlama başlıkları, mini sprinkler, sprey ve rotor tip başlıklar sayesinde 

sulama uygulamaları gerçekleştirilmektedir. Yağmurlama sulama sisteminde 

gerekli olan sulama suyu yüksek basınçlı borular ile iletildiğinden su kayıpları 

en az düzeyde ve suyun alan içerisinde üniform dağılımı en üst düzeydedir 

(İşbilir ve Erdem, 2012). 

 

1.1. Yeşil Alanların Sulamasında Kullanılan Yağmurlama 

Sulama Sistemleri 

Yeşil alanların sulamasında sprey (püskürtür) tip başlıklar ve rotor 

(döner) tip başlıklar olmak üzere yaygın olarak iki tip başlık kullanılmaktadır 

(Akat Saraçoğlu, 2021). Yeşil alan sulama projesinde tek başına döner başlık 

(rotor) (Şekil 1) ya da püskürtücü başlık (sprey) (Şekil 2) kullanmak yerine, bu 

başlıkların değişik kombinasyonlarının kullanılması daha uygundur. Daha 

küçük, düzenli bir şekle sahip olmayan parsellerde sprey tip başlıklar, daha 

büyük, düzenli ve geniş parsellerin sulama uygulamalarında ise rotor tip 

başlıklar tercih edilmelidir (Öztürk, 2006).  
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Şekil 1: Sprey tip başlık (Kaynak, URL 1) Şekil 2: Rotor tip başlık (Kaynak, URL 2) 

 

Yeşil alanların sulama uygulamalarında tercih edilen rotor ve sprey 

başlıklar maliyet açısından karşılaştırıldığında; sprey başlığın birim fiyatı rotor 

başlığa göre düşük olmakla birlikte; kurulum maliyeti açısından tersi bir durum 

söz konusudur. Sprey başlıklar tek tiptir. Ancak çalışma yarıçaplarına göre 

değişik tipleri vardır. Rotor başlıkların ise 3 farklı tipi bulunmaktadır. Bunlar; 

çarpmalı, dişli ve bilyeli olmak üzere isimlendirilmektedir (Öztürk, 2006). 

Yürüyüş yollarında genellikle sprey başlıkları yerine büyük döner başlıkların 

kullanılması tercih edilmektedir. Sulama projelerinde sprinkler, sadece bitki ile 

örtülü alanları ıslatılacak şekilde dönüş açıları ayarlanarak düzenlenirler 

(Küçüksayan, 2010). Yeşil alanların sulamasında yaygınca kullanılan 

yağmurlama sulama yönteminin üstünlükleri aşağıda özetlenmiştir (Kaya, 

2013): 

 

1. Su doğal bir yağışa benzer şekilde bitkilerin üzerinden yağmur 

şeklinde verilmektedir, 

2. Sulanacak tüm parselde su homojen bir dağılımla 

uygulanabilmektedir,  

3. İyi bir projelendirme ve uygulama ile toprak erozyonunun önüne 

geçilebilmektedir,  

4. Otomasyonla kontrol edilen sistemlerde sulama işçiliği azalarak 

işgücünden tasarruf edilmektedir,   

5. Ana boru ve yana boru hatları toprağa gömülü olduğu için hem 

makineli tarım kolaylıkla yapılmaktadır, hem de yeşil alanda daha 

estetik görünüm elde edilmektedir. 
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Yeşil alanlarının sulamasında kullanılan sprinkler direkt olarak ağaçların 

ya da çalıların üzerine çok yakın mesafede yerleştirilmesi durumunda fazla 

basınçlı su ile yapraklar ve dallarda fiziksel zararlar meydana getirebilir. Ayrıca 

sprinklere yakın konumda bulunan yapıların ve nesnelerin görünüşlerinde, 

renklerinde deformasyonlar meydana gelebilir. Alan içerisinde tesviyesi bozuk 

bölümlerde zaman içerisinde suyun göllenme problemleriyle karşılaşılabilir 

(Küçüksayan, 2010). Yeşil alanlar için hazırlanan sulama projelerinde uygun 

yağmurlama başlıkları seçildikten sonra sulama alanı uygun sayıda işletme 

birimine ayrılır. İşletme birimleri oluştururken, aşağıdaki 6 ana unsur dikkate 

alınmalıdır. Bunlar: 

• Başlıkların birbirlerine yakınlığı, 

• Başlıkların yağmurlama hızları, 

• Baslıkların işletme basınçları, 

• Başlıkların debisi, 

• Sistemin debisi, 

• Sistemin estetik görünümüdür.  

Dikkat edilmesi gereken önemli noktalardan biri sprey ve rotor 

başlıkların aynı işletme biriminde kullanılmamasıdır. Her iki tipteki başlığın 

sahip olduğu farklı yağmurlama hızı nedeniyle homojen olmayan bir su 

dağılımı ortaya çıkmaktadır. Aynı işletme biriminde kullanılan başlıkların 

yağmurlama hızlarının birbirlerine yakın olması gerekmektedir (Seçkin, 2003).  

 

1.2. Yeşil Alanların Sulamasında Kullanılan Damla Sulama 

Sistemleri 

Yeşil alanların sulamasında yaygınca kullanılan diğer basınçlı sulama 

yöntemi ise damla sulama yöntemidir (Şekil 3). Damla sulama yöntemi, çim 

alanlardan daha çok çalı grubu bitkiler, ağaçlar ve diğer çiçekli bitkilerin 

sulanmasında kullanılır. Ancak bunun yanında sprey başlıklarının ıslatma 

çapından daha küçük alana sahip çim alanlardaki sulama uygulamalarında 

damla sulama sisteminin kullanılmasının daha uygun olduğu da 

bildirilmektedir (Seçkin, 2003; Orta, 2009). Çalı ve ağaççık grubu bitkiler için 

damla sulama yöntemi kullanılarak, bitki kök bölgesi civarı ıslatılarak kök 

izdüşümlerine su damlalar halinde verilerek sulama uygulamaları 
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gerçekleştirilmektedir. Böylece, tüm toprak alanı ıslatılmadığı için yabancı ot 

çıkışı ve fazla su kullanımı engellenerek, aşırı sulama uygulamalarından 

kaynaklanan zararlı ve hastalıkların yayılmasının önüne geçilmektedir (Toper, 

2001). Kısıtlı su kaynaklarının mevcut durumu ve hızla tükenen su kaynakları 

düşünüldüğünde yeşil alanlarda en ekonomik sulama yönteminin damla sulama 

yöntemi olduğu ifade edilmektedir (Öztürk, 2004). Alanda kullanılan damla 

sulama sisteminin mevcut koşullara uygun ve ekonomik olması, aynı zamanda 

görsel anlamda ortama adapte olacak şekilde tasarlanarak işletme esaslarının 

belirlenmesi gerekmektedir (Orta, 2009). 

 

      

Şekil 3: Yeşil alanlarda damla sulama uygulaması (Kaynak, URL 3 ve URL 4) 

 

Yağmurlama sulama sistemlerine oranla su kullanımı açısından ortalama 

%20-30 daha avantajlı durumda olan damla sulama sistemi; özellikle doğru 

damlatıcı debilerinin seçilememesi, doğru damlatıcı sayılarının ya da damlatıcı 

aralığının ayarlanamaması gibi teknik anlamda yaşanan bazı sıkıntılardan 

dolayı bu avantajlı özelliğini kaybetmektedir (Polat vd., 2009). Damla sulama 

yöntemi, bütün arazi yüzeyini ıslatan yağmurlama yönteminin aksine, genelde 

her bitki için ayrı sulama düzeni gerektiren bir yöntemdir. Sistemde düşük 

basınçlı su ileten polietilen su dağıtım boruları bulunmaktadır (Özocak, 2020). 

Damla sulama yöntemi, çim alanlarda maliyeti çok artırmakta, ancak çalı 

grupları ve çiçek tarhlarında kullanımı yağmurlama sulamaya göre büyük 

avantajlar getirmektedir (Öztürk, 2004). 

Damlama sulamanın faydaları; 
 

1. Su damlalar halinde yavaş yavaş bitki kök bölgesine uygulandığı ve 

belirli bir alan ıslatıldığı için daha az su kaybı oluşmaktadır.  
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2. Bitkiler toprağın ıslatılan yüzeyini gölgelediği için, toprak yüzeyinden 

meydana gelen buharlaşma miktarı azalmaktadır. Buna bağlı olarak 

da su kaybı minimize edilmektedir,  

3. Su kontrollü olarak verildiği için bitki kök bölgesinde hava ve su 

dengesi sağlanmaktadır. Ayrıca bitki çevresinde daha az yabani ot 

büyümektedir, 

4. Bitkinin yaprakları ıslatılmadığı için, yaprakların ıslanmasından 

kaynaklanan hastalıklar, güneş yanıklığı vb. kültürel sorunlarla 

karşılaşılmamaktadır, 

5. Sulama ile birlikte aynı anda ticari gübreler ve tarımsal ilaçlar gibi 

tarımsal girdilerin uygulanması mümkün olabilmektedir, 

6. Bu sulama sistemi yağmurlama sulama sitemine kıyasla daha düşük 

pompa gücüne ihtiyaç duyduğundan, sistemin işletilmesi daha az 

maliyet gerektirmektedir (Öztürk, 2004). 

 

1.3. Yeşil Alanların Sulamasında Kullanılan Mikro 

Yağmurlama Sulama Sistemleri 

Yeşil alanlarda yaygınca kullanılan diğer basınçlı bir sulama sistemi 

mikro yağmurlama sulamadır. Küçük yağmurlama başlıklarının kullanıldığı bu 

teknikte sistem unsurları damla sulama sistem unsurlarıyla aynı olmakla 

birlikte tek fark damlatıcılar yerine küçük yağmurlama başlıklarının 

kullanılmasıdır. Diğer bir ifade ile damla sulama sisteminin ve küçük 

yağmurlama başlıklarının kullanıldığı, ancak sulama uygulamasının 

yağmurlama sulama yöntemiyle yapıldığı bir sulama şekli olarak 

tanımlanabilir. Bu yöntemde her ağaç sırasında bir lateral boru hattı 

döşenmekte ve lateral hattı boyunca her ağacın altına bir yağmurlama başlığı 

yerleştirilmektedir (Şekil 4). Mikro yağmurlama sulama sistemi özellikle 

eğimin değişiklik gösterdiği yeşil alanlarda, normalde yağmurlama 

başlıklarıyla sulanamayan dar alanların sulanmasında, allelerde ve benzeri 

şekilde tüm yeşil alanlardaki ağaç sulamasında kullanılmaya uygundur (Manav, 

2009). 
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Şekil 4: Yeşil alanlarda kullanılan mikro yağmurlama sulama yöntemi (Kaynak: URL 

5) 

 

1.4. Yeşil alanların sulamasında kullanılan geleneksel sulama 

yöntemleri 

Yeşil alanların sulamasında geleneksel yöntem olarak ifade edilen 

yüzeysel sulama yöntemleri; estetik kaygıların yanında aşırı su tüketimine 

neden olduğu için çok tercih edilmemektedir. Ancak, alanda uygulanan sulama 

sistemin yetersiz kaldığı durumlarda bazı alanların sulamasında zaman zaman 

arazöz (Şekil 5), hortum, tanker vb. geleneksel sulama yöntemlerinin 

kullanıldığı görülmektedir (Akbaş, 2021). Hortum kullanılarak gerçekleştirilen 

sulama uygulamalarında kaynağından alınan su, hortum yardımıyla sulanması 

planlanan yeşil alana kadar ulaştırılmaktadır. Bu yöntemle modern sulama 

sisteminin olmadığı küçük yeşil parsellerin sulama uygulamaları 

gerçekleştirilmektedir. Parkların yanı sıra, orta refüjlerin sulama 

uygulamalarında hortumdan ve su kaynağı olarak şehir şebekesinden 

faydalanılmaktadır (Kaya, 2013). 

 

      

Şekil 5: Yeşil alanlarda geleneksel sulama yöntemleri ile gerçekleştirilen sulama 

uygulamaları  (Kaynak, URL 6 ve URL 7) 
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Bu şekilde geleneksel yöntemlerle yapılan sulama uygulamaları aynı 

zamanda bazı noktalarda ölçüsüz biçimde fazla ıslatılmış bölgelere sebep 

olduğu gibi, özellikle refüjlerden karayoluna akan su, yolu kayganlaştırarak 

trafik kazalarına neden olabilmektedir (Şekil 6). Bunun yanında, sulama 

uygulamaları sırasında caddelerin trafiğe kapatılması beraberinde trafik sorunu, 

yaya ve araçların güvenlik sorunu, iş gücü, yakıt, amortisman gibi sorunlara 

sebep olmaktadır (Akbaş, 2021). 

 

 

Şekil 6: Refüjlerde geleneksel sulama yöntemleriyle yapılan yanlış sulama 

uygulamaları sonrasında karayoluna akan fazla su  (Kaynak, URL 8) 

 

1.5. Yeşil alanların sulamasında kullanılan toprakaltı sulama 

yöntemleri  

Son yıllarda yaşanan su kıtlığı problemleri insanları su tasarrufu sağlayan 

yöntemlere yönlendirmektedir. Bu bağlamda, toprakaltı damla sulama 

sistemleri de başvuran tekniklerden birisidir (Şekil 7). Su tasarrufunun yanında 

park ve bahçelerin sulamasında toprakaltı damla sulama sisteminin tercih 

edilmesindeki bir diğer etken ise sistemin dış etkenlerden zarar görmemesidir. 

Bu sisteme tam otomasyon uygulandığında, yeşil alanlar için gerekli sulama 

işçiliği de ortadan kalkmaktadır. Yağmurlama başlığının kullanıldığı alanlarda 

zamanla başlıkların bozulması, açılarının kayması ya da farklı nedenlerle 

başlıkların kırılarak değiştirilmesi zorunluğu ya da tamiratı ek maliyet 

gerektirmektedir. Bu da üstün özellikleri nedeniyle toprakaltı damla sulama 

sisteminin yeşil alanlarda kullanımını cazip hale getirmeye başlamıştır (Kaya, 

2013).  
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Şekil 7: Yeşil alanlarda toprakaltı damla sulama sistemi ile gerçekleştirilen sulama 

uygulamaları (Kaynak, URL 9 ve URL 10) 

 

Ayrıca, piyasada güçlü sulama firmaları yeni teknikler geliştirmektedir. 

Son yıllarda geliştirilen yeni tekniklerden biri de Eco-Mat’lardır (Şekil 8). Bu 

tekniğin esası ileri teknolojiyle üretilmiş bir yüzey altı sulama teknolojisidir. 

Yüksek kaliteli, PP (polipropilen) örtü ile kaplı damla sulama borusu, kılcal bir 

mata yerleştirilmiştir. Bu özel PP örtüye sarılı olan mat, sulama suyunun 

değişken topraklar dahil olmak üzere her tür topraktan geçmesini sağlayarak, 

bitkilerin daha sağlıklı büyümesinde etkili olurken köklerin uzamasına da 

destek olur. Suyun dağıtımdaki homojenlik sayesinde yüksek oranda su 

tasarrufu sağlamaktır. Kaldırımların, binaların ve araçların üzerine gelebilecek 

aşırı ıslanmayı da ortadan kaldırmaktadır (Anonim, 2022d).  

      

 

Şekil 8:Yeşil alanlarda kullanılan toprakaltı Eco-Mat ile gerçekleştirilen ile sulama 

uygulaması örneği (Kaynak, URL 11) 

 

İnsanların yeşile olan özlemini gidermek amacıyla oluşturulan yeşil 

alanların çoğu genellikle şehir merkezi ya da merkeze yakın alanlarda 

bulunmaktadır. Bu alanlardaki yeşil dokunun devamlılığı, bitkilerin sağlıklı bir 

gelişim gösterebilmesi için ihtiyaç duyulan sulama suyu çoğunlukla şehir 
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şebekesinden sağlanmaktadır (Şahin, 2005). Yeşil alanlar oluşturulurken 

sulama sistemlerinin planlanmasında bitki deseni, su miktarı ve kalitesi, toprak 

özellikleri ilişkisi iyi etüt edilerek, teknik bir sulama programı ve projesi 

oluşturulmalıdır. Sulama uygulamalarının bir kontrol ünitesi yardımı ile 

yapılması su kaybını azaltarak randımanın artmasını sağlayacaktır (Smith, 

1997; Dündar, 2009). Ayrıca, sulama uygulamalarını günün uygun saatlerinde 

yapmak, yeşil alanlara yağmur sensörlü otomatik sulama sistemlerinin 

kurulumu (Polat vd., 2009), uygun şekilde yönetilmesi koşuluyla yeşil alan 

sulamalarında geri kazanılmış suyun kullanılması (Akat Saraçoğlu vd., 2020) 

hem ekonomik hem de çevreye olan olumlu etkileri nedeniyle su tasarrufu 

sağlayacaktır.  

 

2. SULAMA UYGULAMALARINDA YAPILAN HATALAR 

Türkiye’de yeşil alanlarda sulama sistemlerinin değerlendirildiği 

çalışmalarda, sulamaların genellikle alana özgü sulama suyu ihtiyacı 

hesaplanmadan yapıldığı, sulama sisteminin genellikle mevcut su kaynağı, 

sulanacak alan, yetiştirilen bitki ve yetiştiricilik yapılan toprak özellikleri 

dikkate alınmadan tasarlandığı ifade edilmektedir. Bunun sonucunda ise su 

israfı ile karşılaşıldığı bildirilmektedir (Yazgan vd., 2003; Polat vd., 2009; 

Yıldırım vd., 2009; Demirel ve Kavdır, 2013; Yazar, 2013; Bayramoğlu ve 

Demirel, 2014; Demirel, 2014; Ekinci, 2015; Demirel vd., 2018). Sulama 

sisteminin yeterli gelmediği durumlarda, sıklıkla taşınabilir yağmurlama 

başlıklarından destek alınarak eksik kalan bölümlerde sulama uygulamaları 

yapılmaktadır. Özellikle yeşil alanlarda geniş alanları kaplayan çim parselleri 

taşınabilir yağmurlama başlıklarıyla sulanırken, bazen gözden kaçtığı için hiç 

sulanmayan alanlar kalabilmektedir ki bu durum homojen olmayan sulama 

uygulamalarıyla sonuçlanmaktadır. Bunun dışında, sert zeminlerden geçen 

sulama hortumları çocuklar ve yaşlılar için, kayma ya da takılmaları sonucunda 

sağlıkları için tehlike oluşturmaktadır. Bu nedenle taşınabilir yağmurlama 

başlıkların kullanımdan kaçınılarak, otomatik sulama sistemlerinin döşenmesi 

yoluna gidilmesi, hem görsel açıdan hem de çocuk ve yaşlıların güvenliği 

açısından daha kullanılabilir alanların oluşturulmasına olanak sağlayacaktır.  

Genel olarak ülkemizdeki yeşil alanların çoğunda görülen yağmurlama 

sulama sitemlerinde yanlış başlık seçiminin yanı sıra uygun seçilmeyen başlık 

tertip aralıkları nedeniyle oluşan eş olmayan su dağılımı dikkati çeken bir diğer 
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problemdir. Sistem ve başlık bakımları rutin olarak yapılmamakta, atış 

mesafesi bölgenin rüzgâr şiddeti göz önüne alınmadan hesaplanmakta ve bu 

nedenle de sert zeminler ıslanmaktadır. Bu eksiklikler yeşil alanda suyun 

homojen dağılımını engellemekte, su israfına sebep olmakta, aynı zamanda da 

yaya ve araçlar açısından kazaların oluşmasına neden olmaktadır. 

 

3.  SONUÇLAR ve ÖNERİLER 

Yeşil alanlarda etkin bir sulama için uyulması gerekenler maddeler 

halinde özetlenecek olunursa:  

1. Tasarımcılar, yeşil alanlarda bitki su tüketimi düşük olan bitki 

türlerini tercih etmeli, su tasarrufu açısından, su tüketimi fazla bitki 

türleri ve çim bitkileri yerine az su tüketen yer örtücülere ya da 

tercihen kurakçıl peyzaj uygulamalarına yönlendirilmelidir. 

2. Yeşil alanlar için en önemli unsurlarından biri olan sulama 

sistemlerinin oluşturulmasında sulama konusunda uzman bir sulama 

mühendisinden teknik destek alınmalıdır. 

3. Birbirinden farklı su ihtiyacı bulunan bitkiler aynı bitki parteri 

içerisinde aynı başlık debisine sahip sulama başlığı ile 

sulanmamalıdır. Su ihtiyacı birbirine yakın bitkileri aynı parter 

içerisinde kullanmak bir taraftan sulama sistemi kurulumunu 

kolaylaştırırken, diğer taraftan bitki sağlığı ve yeşil dokunun 

devamlılığı açısından da olumlu sonuçlar alınmasını sağlar. Aynı alan 

içerisinde farklı özellikte, farklı başlık debisiyle çalışan yağmurlama 

başlıkları kullanılmalı ve gerekli görülen durumlarda farklı biçimde 

işletilen alt birimler oluşturulmalıdır (Yıldırım, 1994). 

4. Su dağıtım planlaması, etkin ve yeterli bir sulamanın sağlanması için 

basınçlı sulama yöntemleri ve bunların gerektirdiği sistemler tercih 

edilmelidir. Suyun yeşil alanlardaki iletilmesi istenilen parsellere 

ulaştırılacağı hatları yer altına döşenerek buharlaşma ve diğer 

kayıplar en aza indirilmelidir. Özellikle göz önünde bulunan alanların 

sulamasında estetik ve fonksiyonel özellikleri nedeniyle rotor ve 

sprey başlıklardan yararlanılmalıdır.  

5. Suyun en etkin şekilde kullanılabilmesi adına çim alanlarda ya da 

yağmurlama başlıklarının kullanılmasını gerektiren diğer uygulama 
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alanlarında açı ayarlı başlıkların kullanımına özen gösterilmelidir. 

Yağmurlama sulama sisteminde başlık bakımlarının rutin olarak 

yapılması, başlık atış mesafelerinin bölgedeki rüzgâr şiddeti 

hesaplanarak düzenlenmesine dikkat edilmelidir. Ayrıca doğru açı ve 

rüzgâr şiddetinin hesaba katılması sayesinde bitkisel alan dışında 

kalan sert zeminlerin ıslatılması önlenerek eş su dağılımı sağlanırken, 

diğer taraftan kaygan zeminin sebep olabileceği yaya ve araç kazaları 

da önlenebilecektir. 

6. Yeşil alanlarda kullanılan sulama sistemleri genellikle basınçlı 

sulama sistemleri oldukları için kontrol ünitesine mutlaka güçlü bir 

filtreleme sistemi dahil edilmelidir. Bu filtrelerin de sık sık 

bakımlarının ve temizliğinin yapılması gerekmektedir.  

7. Kullanılan sulama sistemi yarı ya da tam otomasyona sahip olsa bile 

bahçe bakımından sorumlu olan görevli sisteme dahil edilen sulama 

başlıklarının ve lateral hatlarının zaman zaman kontrolünü sağlamalı, 

tıkanma, bozukluk ve aksaklık durumunda hemen müdahale etmeli 

ve gerekli önlemi almalıdır. 

8. Sulamaların güneşin etkili olduğu saat diliminde yapılmasından 

kaçınılarak, olabildiğince sabah ve akşamüstü saatlerinde 

yapılmasına dikkat edilmedilir. Hatta olanaklar dahilinde ise toprak 

nemini yükseltmek amacıyla ek bir gece sulanması yapılması önerilir.  

9. Gerçek zamanlı olarak su ihtiyacını tam olarak belirleyebilen 

teknolojilerin kullanılması,  refüj ve benzeri dar küçük alanlarda 

yağmurlama sulama yerine su tasarrufu sağlayan toprakaltı damla 

sulama yönteminin kullanılması önerilir (Demirel, 2017). 

Ayrıca Ekim 2021 tarihinde açıklanan 28 maddelik su şurası sonuç 

bildirgesinde; ekonomik olarak sulanabilir arazilerde modern sulama 

yöntemlerinin yaygınlaştırılması amaçlanmıştır. Dijital teknolojilerde uzaktan 

kontrol ve otomasyon sağlamak suretiyle sulama tesislerinin tasarruflu su 

kullanımı hedeflenmiştir (Anonim, 2022e). Buna göre, sulamaya yönelik 

kararlar doğrultusunda, su şurasından alınan kararlarla uyumlu olarak yeşil 

alanların sulamasında otomasyona yatkın sistemlerin kullanılması durumda 

zaman ve işgücü tasarrufu desteklenmiş olunacaktır. Çalı formlu bitki 

gruplarında damla sulama yöntemi tercih edilerek, uygun damlatıcı debisine 
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sahip doğru seçilmiş lateral hatları ve damlatıcı aralıklı damla sulama sistemi 

ile sudan en etkin şekilde yararlanma sağlanarak şuradan çıkan kararlarla yine 

uyum halinde olunacaktır.  
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GİRİŞ  

Kent siluetleri, kentlerin sahip olduğu potansiyelleri bir bütün olarak 

bakılan noktaya yansıtarak kentlerin mekânsal ve sosyo - kültürel değerlerine 

ilişkin kullanıcılar üzerinde bir izlenim yaratılmasına olanak sağlamaktadır. Bu 

açıdan kentlerin tanınırlığı üzerinde önemli bir etkisi bulunmaktadır.  

Küreselleşme, hızla artan nüfus, ekonomide ve teknolojide yaşanan 

değişimler kentleri etkilemektedir (Karagüler ve Korgavuş, 2014). Kentlerin 

kimliğine ve görünümlerine de yansıyan bu değişimler sebebiyle birbirinden 

farklı karakteristiklere sahip olan kent siluetlerinin yerine git gide birbirine 

benzeyen kent siluetlerini ortaya çıkmış; kentlerin sahip olduğu potansiyellerin 

algılanabilirlikleri değişmiştir. 

Bu kapsamda, kent ve kent silueti kavramı tanımlanmış, kent silueti 

kavramının önemi vurgulanmış ve kent imgesi ile arasındaki ilişki 

irdelenmiştir. Küresel kentler arasında yapılan sınıflandırmadan yola çıkarak 

uluslararası ölçekte öne çıkan Londra, Paris, New York, Tokyo kentleri ve 

ülkemizden bir örnek olarak İstanbul kentinin silueti üzerinde durularak 

kentlerin yaşadığı benzer dönüşümler ortaya konulmuştur.  

 

1. KAVRAMSAL ÇERÇEVE  

1.1. Kent  

Kentler tarih boyunca hem insanlığın izlerini gelecek nesillere ileten hem 

de ilettiği birikimler ile insanlığın geleceğini şekillendiren temel yerleşim 

alanlarını kapsamaktadır (Koyuncu, 2011). İnsanlığın var oluşundan beri 

üretmekte olduğu anonim bir üründür. İçinde yaşayan toplumların ve art arda 

gelen nesillerin tümünün katılımıyla meydana gelen, varlığının temelini 

insandan alan yapılandırılmış çevre, sosyal ve kültürel bir birikimdir (Bilgin, 

2019). Kavram olarak kent, tarih boyunca yerleşim alanlarına atfedilen farklı 

anlamlar ve işlevler sebebiyle her dönem dinamik bir yapı niteliği taşımaktadır. 

Kentler, insanların toplumsal olarak bir arada yaşama gerekliliğinden 

ortaya çıkmıştır. Kentler onu paylaşan insanların günlük ihtiyaçlarına ek olarak 

barınma, sağlık, eğitim, iş ve sosyal aktivite gibi pek çok ihtiyacı da 

karşılamaktadır (Güven, 2016). 

Tanımlar çerçevesinde devamlı olarak gelişim ve değişim gösteren, 

toplumların kültürel, sosyal ve ekonomik ilişkileri doğrultusunda şekillenen, 

bireylerin temel ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasına olanak sağlayan bir 
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yerleşim alanı olarak kentler, “ilişkiler bütünü” şeklinde ifade edilebilir 

(Cullen, 1971). 

 

1.2. Kent Silueti  

Kökeni Fransızcadan gelen siluet kavramı, Hasol’a (2008) göre somut 

herhangi bir unsurun kenar çizgileri ile gösterilen görseli olarak 

tanımlanmaktadır. Teknik olarak ifade edildiğinde bir ışık kaynağından çıkan 

ışığın, ilerlediği doğrultuda önünde yer alan saydam olmayan cisimlere 

çarpması ile ışığın geldiği doğrultunun tersinde (cismi çevreleyen ışığın 

yoğunluğu sebebiyle) göze yansıyan kısmın koyu veya karartı şeklinde 

görülmesidir (Akarsu, 2009). Bu kavram küçük bir objede deneyimlenebileceği 

gibi konut, kent, dağ vb. belirli bir yüksekliğe sahip unsurların panoramik 

görüntüsünü de ifade edebilmektedir.  

Kent silueti kavramı, kentleşme olgusunun artışı ve görsel temsil 

sağlayan araçlarda yaşanan teknolojik gelişmeler ile doğrultulu bir ilerleme 

göstermiştir. Kuş bakışı görünümler, perspektif planlar, vedutalar1 ve 

panoramik görüntüler tarih boyunca kent siluetlerinin ifade edilmesi amacıyla 

kullanılmış, gelişim göstermiş ve kent silueti kavramının görünürlük 

kazanmasında etkili olmuştur. Kent siluetlerinin göze çarpan ilk örneklerine 

gemici seyir defterlerinde rastlanılmaktadır. Gemiciler yaklaşılan kıyı kentinin 

tanınması ve kentin bütünüyle algılanabilmesi amacıyla kenti tanımlayan 

harita, gravür vb. görsel temsiller oluşturmuşlardır. Ayrıca 19.yüzyılda uzak 

kentleri ziyaret edemeyen kişilerin o kentleri deneyimlemelerini sağlayabilmek 

amacıyla görülmek istenilen uzak kentlerin görünümlerini içeren çizimler 

yapılmış ve bu kent görünümleri sergi salonlarında sergilenmiştir (Arslan, 

2019).  

Kent silueti, kentin portresi ya da kentin panoraması olarak 

tanımlanabilir (Kostof, 1999). Bir kentteki doğal ve kültürel çevre unsurlarının 

belirli bir mesafeden bakıldığında, bakılan noktaya yansıyan ufuk görüntüsü 

olarak tanımlanabilir. Siluet kavramı genel olarak kenar çizgileri ile karartı ve 

koyu renkli görünümler olarak tanımlansa da kentler için kullanıldığında 

renklerin ve formların belirgin olduğu görselleri temsil etmektedir. Bu görseller 

 
1 İtalyanca “görünüm”. Bir kent manzarasının oldukça detaylı ve büyük ölçülerde resmedilmesi 

ya da gravür olarak çizilmesi anlamına gelmektedir.  
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kente ait tüm bileşenlerin tek seferde okunmasını sağlayarak kullanıcı zihninde 

kente ait bir imge yaratılmasına katkıda bulunur (Gül ve Şevkin, 2017). 

Bostancı (2008), kenti oluşturan ögelerin birbiri üzerine dizilerek ortaya 

çıkardığı görünümler olarak tanımladığı kent siluetlerinde görünümün üst 

sınırını gökyüzü, alt sınırını ise yeryüzünün oluşturduğunu ve bu sınırlar 

arasında kalan görüntünün kentin kimliğini yansıttığını ifade etmiştir.  

Kozaman’a (2007) göre kent silueti, fiziksel kimliğin yaratılmasında 

doğal ve kültürel ögelerden oluşturulmuş bir kent bütünüdür. Kentlerin görsel 

açıdan anlaşılabilmesini sağlayan siluet, topoğrafya, bitki örtüsü, kent imgeleri, 

yapı tipolojisi gibi kentlerin oluşumunda rol oynayan mekânsal ögelerin ve 

bunların birbiriyle olan ilişkisinin algılanmasını sağlamaktadır. Ayrıca 

mekânsal özelliklere ek olarak sosyo-kültürel yapı ile ilgili de veriler 

içermektedir (Akarsu, 2009). 

 

1.2.1. Kent silueti ve kent imgesi ilişkisi 

İnsan ile çevre arasındaki ilişkide çevrenin anlaşılabilmesi ve 

tanımlanabilmesi, fiziksel ve psikolojik davranışların şekillendirilebilmesi, 

kentte yaşayan bireylerin kent yaşamı içerisinde kendilerini 

konumlandırabilmeleri ve kente dair aidiyet duygularını geliştirebilmelerinde 

kent imgesi önemli bir yere sahiptir (Eraydın, 2016). Kent imgesi, mekânsal ve 

anlamsal boyut unsurlarının bütüncül etkileşimlerini kent kullanıcılarına 

yansıtmaktadır. Bu noktada yapılandırılmış çevre ve ona yüklenen anlamlar 

kent kimliği ile ilişkili olarak kent siluetlerini de etkilemektedir. Bu sebep ile 

kent birikimlerini görebilmek, tanıyabilmek ve sahiplenebilmek; elde edilen 

birikimi birer kimlik unsuru olarak çeşitli amaçlarla kullanabilmek önem arz 

etmektedir (Kuzay Demir, 2015). 

Kent kimliğinin ifade edilmesinde güçlü bir etken olarak kent siluetleri, 

her kent için eşsiz olduğundan dolayı kentlerin tanınırlığı açısından ayırt edici 

bir unsurdur (Arslan, 2019). Bu nedenle mekânsal çevrenin etkilediği kent 

siluetlerinin en önemli yapı taşlarından biri kentte hâkimiyet kuran ve konum 

açısından algılama sağlayan yapılardır. Bu yapılar uluslararası platformlarda 

kentlerin öne çıkması, küresel dünyada yerel değerlerin sergilenmesi ve kentler 

arası rekabet açısından oldukça önemlidir. Kent imgeleri arasında işaret ögesi 

olarak nitelendirilen bu noktalar kentlerin algılanmasını etkileyen noktasal 

ögeler, kent girişleri, meydanlar ve sokaklar gibi kentsel bellekte yer edinen 
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imgelerdir. Kentsel bellekte genel olarak tarihi ve anıtsal ölçekteki yapılar, 

algılanma gücü yüksek imgeler olarak ön plana çıkmaktadır (Akarsu, 2009). 

Griouard’a (1985) göre kent siluetleri, kentte yer alan hâkim yapılar ile 

şekillenen bir süreç ve birikimin ürünüdür. Kent siluetlerini oluşturan kentin 

peyzaj karakteristikleri ve kentte mevcut olan hâkim yapılardır (Kostof, 1991). 

Bu yapılar ile kentin topoğrafyasının insan eliyle değişimi sağlanmaktadır (Gül 

ve Şevkin, 2017). Akarsu (2009) buna benzer bir görüşle kent siluetlerinin 

farklı fonksiyonlara sahip doğal özellikleri ile kentte yer alan imgesel ögeler ve 

odak noktaları tarafından yansıtıldığını ifade etmiştir. Erses’ e (1999) göre ise 

kent silueti, kent peyzajında kentin kimliğini oluşturan tarihi ve kültürel 

değerleri ortaya koymaktadır. Ek olarak kentte yer alan imge ögelerinin de 

yansıtıldığı bir olgudur. Kent ile özdeşleşen yapıların siluet içerisinde var olan 

yerini ve üstünlüğünü korumak, bir kentin kimliğini korumak ile eşdeğerdir.  

Pugin (2014), bir kentin 1440 ve 1840 yıllarına ait kent siluetlerinin 

karşılaştırmasını içeren kitabında1 iki yıl arasında kent siluetinde meydana 

gelen büyük farklılıkları ortaya koymuş ve yeni oluşan kent görüntüsünün 

endüstri sebebiyle kayıp olan geleneksel değerlerin birer yansıması olduğunu 

savunmuştur. Bu kayboluş 19.yüzyılın son çeyreğinden itibaren gökdelen tipi 

yüksek katlı yapıların inşa edilmeye başlanmasıyla büyük bir ivme kazanmıştır 

(Arslan, 2019). Günümüz kent siluetlerine bakıldığında kentsel imge haline 

gelen yüksek katlı yapılar, kendilerine giderek artan yükseklikler ekleyerek 

çoğalmaya devam etmektedir. Bugün ülkemizden İstanbul kentinin de 

aralarında bulunduğu New York, Londra, Sydney, Dubai, Hong Kong vb. pek 

çok kentin siluetinde gökdelen tipi yüksek katlı yapılaşma ön plandadır. Ancak 

Ford’a (1992) göre Customs House, William Penn heykeli, Washington Anıtı 

gibi geleneksel yönüyle ağır basan değerler hala kent siluetlerinde hâkim 

yapılar olarak yükseklik yönü ile diğer yapılar arasında yerlerini 

korumaktadırlar (Gül ve Şevkin, 2017). Bu durum günümüz kent siluetlerinin 

geleneksel ve modern yapılaşma yönünden karma bir görünüme sahip 

olduğunu göstermekte olup kültürel değerlerin algılanabilirlik durumlarını 

etkilemektedir.   

  

 

 
1 Pugin’in “Contrast” isimli kitabı. 
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1.2.2. Kent siluetini etkileyici faktörler  

Kent siluetleri temel olarak doğal faktörler, sosyo-kültürel faktörler, 

mekânsal faktörler ve mekânı yönlendiren faktörler çerçevesinde ortaya çıkan 

bir bütündür. Doğal faktörler; jeolojik özellikler, bitki örtüsü, iklim, su varlığı, 

insan ile çevre etkileşimi, mikroklima özellikleri gibi doğal çevre ögelerini 

içermektedir. Fiziki mekân içerisinde yer alan koy, vadi, dağ, yamaç, yeşil alan, 

akarsu vb. peyzaj ögeleri doğal sınırları oluşturarak silueti şekillendirmektedir 

(Kozaman, 2007). Sosyo-kültürel faktörler; kent tarihi, kentin oluşumu, kültür 

geçmişi, nüfus durumu, etnik yapısı, yaşam biçimi, göç öyküleri ve politik 

yapıları gibi özellikleri kapsamaktadır (Altuntaş, 2016). Kozaman’a (2007) 

göre kent siluet, insan ile çevre etkileşimindeki kültür ve yapı birikiminin 

yansımasıdır. Kentlerin gelişim süreçleriyle yoğun ve düzensiz nüfus artışı kent 

siluetlerini olumsuz etkileyerek doğal yapı ve kaynakların bozulmasına yol 

açmaktadır. Ek olarak barınma, kirlilik, altyapı ve donatı yetersizliği gibi 

problemler ortaya çıkmakta, bu durum tarihi, kültürel ve sosyal dokunun zarar 

görmesine yol açmaktadır. Mekânsal faktörler; kentlerin sahip olduğu yaşam 

biçimlerini ifade etmektedir. Geçmişten günümüze farklı medeniyetlere ait 

kültürel ve tarihi dokuyu barındırıp kendilerine özgü kimliklerini yansıtan 

kentler, zaman içerisinde, özellikle sanayi devriminin etkisiyle küreselleşmiştir. 

Sonuç olarak sosyal, ekonomik ve kültürel özellikleriyle benzeşmeye başlayan 

tekdüze bir tarz benimsenmiş, yerel dokudan bağımsız kent siluetleri ortaya 

çıkmıştır (Erses, 1999). Mekânı yönlendiren faktörler; kentlerin fiziksel açıdan 

biçimlenmesini sağlamaktadır. Yasal ve yönetimsel kararlar olarak ifade 

edebileceğimiz bu faktörler, mekâna yüklenen işlevler, yapısal kısıtlamalar vb. 

konuları içeren plan ve mevzuatlardır.  

Kent silueti üzerinde etki eden faktörlerden biri de zamandır. Zamana 

bağlı olarak siluet ve siluetin algılanması da değişmektedir. Akarsu’ya (2009) 

göre zaman ve zamanın kent siluetine etkisi ögelerin inşa edildikleri tarihlere, 

mevsimlere ve gün içerisindeki farklılıklara bağlı olarak değişmektedir. Yeni 

yapıların eklenmesi, mevcut yapıların zaman içerisinde zarar görmesi, 

algılanabilirliğinin azalması veya yok olması (yıkılması) gibi durumlar söz 

konusudur. Mevsimsel farklılıklar sebebiyle yaşanılan sis, yağmur, kar vb. hava 

olayları kent siluetinin tam ve doğru algılanmasına engel oluşturabilmektedir. 

Bu olaylar yüzey kavramının farklılaşmasına sebep olduğu için şekil-zemin 

arasındaki ilişki değişmektedir. Son olarak gün içerisindeki farklılıklar ise gece 
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ile gündüz dilimleri arasındaki zaman farkını ortaya koymaktadır. Gündüz 

bakıldığında görülen siluetin renk, belli başlı ögeler ve bütüncül algılanabilme 

oranı daha yüksekken akşamüzeri güneşin geliş açısına bağlı olarak havanın 

kararmasıyla siluet görüntüsü değişmekte ve akşama doğru karartı halini 

almaktadır. Geceleri de kentlerin ışıklandırılmasından dolayı siluet, daha 

değişik formda yansımaktadır. Özellikle kıyı kentlerinde, su yüzeylerinin 

yansıtma özelliği sayesinde oluşan siluet, üçüncü boyutta bir derinlik 

kazanmaktadır.  

Kent siluetlerinin algılanmasında bakış noktası, bakış doğrultusu ve 

bakılana olan uzaklık gibi kavramların değerlendirilmesi ile kentte yer alan 

tasarım elemanlarının nasıl kullanıldığı da önem taşımaktadır. Kentte biçim, 

doku, denge, tekrar, egemenlik vb. tasarım öge ve ilkelerinin kullanılıp 

kullanılmadığı ya da nasıl kullanıldığı kent silueti üzerinde etkin rol 

üstlenmektedir (Akarsu, 2009). 

 

2. KÜRESEL KENTLERDEN KENT SİLUETİ 

ÖRNEKLERİ  

Kente ait özelliklerin bir yansıması olan siluet, kentlerin tanınırlığı 

açısından önemli yere sahiptir. Buna bağlı olarak dünyanın tanınan kentleri, 

belirli özellikleri ve kentsel imgeleri ile küresel ölçekte o kentlerle 

eşleştirilmiştir. Tanınırlığı yüksek olan ve küresel platformlarda önemli 

merkezler olarak ön plana çıkan bu kentler küresel kent olarak 

adlandırılmaktadır. Dünya ekonomisindeki yerleri ve bununla doğru orantılı 

olarak değişim ve gelişimleri diğer kentlere göre daha yüksek ve hızlıdır.  

Bir kavram olarak küresel kent adlandırması 20.yüzyılın sonralarında 

ortaya çıkmış ve küreselleşmenin etkisiyle meydana gelen yeni kent olgusunu 

dünya kentlerinden ayırmak amacıyla kullanılmıştır. Küreselleşme ile gelişen 

ve yeni bir sürece giren dünya ekonomisi, büyük kentler ile etkileşime girerek 

kentleri hızla değiştirmekte ve yeni kent tipolojilerinin oluşmasına neden 

olmaktadır (Gupta, 2018). Küresel kent olarak genelleştirilen kentler, bazı ortak 

özelliklere sahiptir. Bunlar; 

• Küresel kontrol ve denetim işlevlerini barındırması, 

• Küresel ekonominin bölge ve ulus ekonomisine eklenme noktası 

olması, 
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• Uluslararası elitliğin yoğun ve yüksek nitelikli hizmetlere uzman 

olması, 

• Yerel ve küresel ticaret-meslek ilişkisinin merkez üssü olması, 

• İletişim ve haberleşmenin önemli noktaları arasında yer alması, 

• Üst gelir gurubu ve lüks konut artışı, 

• İşsizliğin artmasıyla kentsel alt gelir gruplarının oluşması, 

• Ekonomi ve sosyal açısından kutuplaşma, 

• Kentse yoksulluk  

vb. nedenlerden dolayı kentlerin fiziksel ve kültürel yapısını değiştirerek yeni 

kent anlayışlarının oluşmasına sebep olmaktadır (Yazman, 2010). 

Uluslararası çok boyutlu olan küresel kentlere yönelik önemli 

çalışmalardan biri “Alfa-Beta-Gama Dünya Kentleri” sınıflandırmasıdır. 

Dünya kentleri arasındaki ilişkinin saptanması ve küresel ağ bağlantılarının 

ölçülmesi amacıyla kurulan GaWC1, 1999 yılında yürüttüğü bir araştırmada 

dünyanın önde gelen yüz on iki kentini, hizmet gruplarına göre sınıflandırmıştır 

(Çaldırıcı, 2006). Sonuç olarak muhasebe, reklamcılık, bankacılık-finans ve 

hukuk hizmet gruplarında rekabet gücüne göre “Alfa, Beta ve Gama kentler” 

olarak üç sınıf oluşturulmuştur. Bu sınıflandırmada elli beş kent yer almış ve 

geriye kalan kentler “Dünya kenti olma yolundaki merkezler” olarak 

isimlendirilmiştir. Alfa kentler arasında sırasıyla; Londra, Paris, New York, 

Tokyo, Chicago, Frankfurt, Hong Kong, Los Angeles, Milano ve Singapur yer 

almaktadır. Beta kentler arasında sırasıyla; San Francisco, Sidney, Toronto, 

Zürih, Brüksel, Madrid, Mexico City, Sao Paulo, Moskova ve Seoul yer 

almaktadır. Kalan otuz beş kent2 ise gama kentler sınıflandırmasında yerini 

almış olup bu sınıfta ülkemizden yalnızca İstanbul kenti yer almaktadır.  

Yukarıda yer alan tanımlardan yola çıkarak bu bölümde küresel kent 

olma özelliği ile diğer kentler arasında öne çıkan alfa kentler gurubundaki 

Londra, Paris, New York ve Tokyo ile ülkemizden bir örnek olarak gama 

 
1 GaWC (Globalization and World Cities Research Network): Küreselleşme ve Dünya Kentleri 

Çalışma Grubu Ağı 
2 Gama ketler arasında yer alan 35 kent: Amsterdam, Boston, Caracas, Dallas, Dusseldorf, 

Cenevre, Houston, Cakarta, Julnammesburg, Melboune, Osaka, Prag, Santiago, Taipci, 
Washington, Bongkok, Pekin, Roma, Stockholm, Varşova, Atlanta, Barselona, Berlin, Buenos 

Aries, Budapeşte, Kopenhang, Hamburg, İstanbul, Kuala Lumpur, Manila, Miami, Minneapolis, 

Montreal, Münih, Şangay 



PEYZAJ MİMARLIĞI ÇALIŞMALARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR I | 170 

 

kentler sınıfında bulunan İstanbul’un kentsel siluet görünümleri, siluetlerinde 

yer alan bazı imgeler ve siluetlerin dönüşümleri incelenecektir.  

 

2.1. Londra, İngiltere  

İngiltere’nin başkenti Londra, Thames nehrinin kıyısı boyunca binlerce 

yıllık büyük bir yerleşim yeri olma özelliğine sahiptir. Sanayi, ticaret, moda, 

finans ve sanat gibi pek çok alanda popüler olmakla beraber genel olarak bir 

kültür başkenti olma özelliğini taşımaktadır. Ayrıca birbirinden farklı insan 

nüfusundan kaynaklı dil ve kültür zenginliği nedeniyle kozmopolit bir yapıya 

sahiptir (Brimblecombe, 1987). 

 

 

 

Şekil 1: Londra kentinden bir görünüm (Investment quorum. 2014) 

 

Londra kent siluetinde köklü kültür geçmişinin getirisiyle tarihi yapılar 

ile yükseklik ve farklı tasarımlarıyla modern yapılar ön plana çıkmaktadır 

(Şekil 1.) Kent siluetinde tarihi dokusuyla öne çıkan St. Paul Katedrali1 yer 

alırken; modern dokusuyla öne çıkan BT Tower2 yer almaktadır. BT Tower’ın 

inşa edilmesi Londra kent siluetinde bir dönüşümün başlangıcı olarak kabul 

edilmektedir. Devamında artan yapı ihtiyacı, teknolojik ilerlemeler ve çağdaş 

mimarinin gelişimi gibi faktörler, özellikle 2000’li yıllardan sonra gökdelen tipi 

yapılaşma sürecinde hızlanmaya sebep olmuştur. 2012 yılında inşa edilen The 

 
1 St. Paul Katedrali 111m.  
2 BT Tower 191m. 
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Shard1 İngiltere’nin hatta Avrupa Birliği’nin en yüksek yapısı unvanıyla 

Londra kent siluetinde en dikkat çekici imge olarak yerini almıştır. Mart 2016 

verilerine göre Londra kentinde yirmi katı aşan 436 yapı bulunmaktadır 

(Foreman, 2017). Bu durum kentte yüksek katlı yapılaşmanın oldukça popüler 

olduğunu göstermektedir. Kentin tarihi mimari ve dikey gelişen yeni mimari 

imgelerine ek olarak kentsel yeşil alan yönünden de oldukça zengin olduğunu 

söylemek mümkündür. Bunlar arasında Hyde Park ve Thames Nehri kıyısı ön 

plana çıkmaktadır.  

 

2.2.Paris, Fransa  

Paris havzasının ortasında ve Sen Nehri üzerinde yer alan kent, anıtları, 

sanat ve kültür yaşamı ile pek çok sektör için merkez oluşturmaktadır. Moda ve 

lüksün dünya başkenti olarak adlandırılmasından dolayı “ışık kenti” olarak 

anılmaktadır (Anonim, 2016). Paris kenti III. Napolyon tarafından 

yetkilendirilen Georges Haussmann’ın bir kent planlama-kentsel yenileme 

eseridir. Haussmann’ın planlama çalışmalarıyla kent, planlanan tarihteki 

mevcut formundan bağımsız olarak yenilenmiştir. Kentte birçok yapı yıkılmış 

yerine geniş bulvarlar, bahçeler, parklar, kiliseler, su ve kanalizasyon ağları 

inşa edilmiştir. Haussmann’ın planlamasına göre kent yirmi bölgeye ayrılmış 

ve her bölgeye bir numara verilmiştir (Küçük, 2015). Paris’in mevcut tarihi ve 

kültürel birikimine uyarlanan bu yeni yaklaşım günümüze kadar ulaşmıştır. 

Paris kent planında genel olarak altı katlı apartmanların varlığı görülmektedir. 

Işınsal doğrultuda geniş bulvarların yer aldığı kentte düzen hâkimdir. Ancak 

20.yüzyılın dünya genelinde yarattığı etkilerden Paris kenti de etkilenmiş ve 

artan nüfus artışı ile kent sınırları aşılmaya başlanmıştır. Böylece kent dışında 

yayılım gösteren banliyöler oluşturulmuştur.  

 

 
1 The Shard 309,9m. 
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Şekil 2: Paris görünümü (Lombardo. 2021) 

 

Avrupa’nın popüler kentlerinden olan Paris’te birçok yapı UNESCO 

Dünya Mirası Listesi’nde yer almaktadır. Şüphesiz kent siluetinin ayrılmaz bir 

parçası olan ve kentin tanınırlığını sağlayan imgelerin başında Eiffel Kulesi1 

bulunmaktadır. Bu yapıya ek olarak Louvre Müzesi, Notre Dame Katedrali, 

Sacré-Cœur Bazilikası, Zafer Takı ve Pantheon gibi yapılar ile estetik ve işlevli 

köprüler kent siluetinde yer almaktadır. 1970’li yıllardan itibaren yüksek katlı 

yapılaşmanın yaşanmaya başladığı kentte, bu konuda aşırıya kaçılmadığı 

görülmektedir (Şekil 2.). Tour First ve Tour Montparnasse2 günümüzde Paris 

kentinin en yüksek gökdelenleridir.  

 

2.3.New York, Amerika Birleşik Devletleri  

Dünyanın en yoğun metropolitenlerinden biri olan New York medya, 

moda, teknoloji, eğitim, eğlence ve finans açısından birçok sektöre katkı 

sağlamakta ve bundan dolayı küresel kent olarak adlandırılmaktadır. Kentte 

çeşitli insan nüfusunun yer aldığı karma yaşam biçimi hâkimdir.  

Tarihi her dönemde etkin olan kent, dünya çapından birçok yapıyı 

bünyesinde barındırmaktadır. Bunların başında Özgürlük Heykeli, Empire 

State Binası, Özgürlük Binası3 yapıları yer almaktadır.  

 

 
1 Eiffel Kulesi 324m. 
2 Sırasıyla Tour First 231m ve Tour Montparnasse 210m. 
3 Sırasıyla Özgürlük Heykeli 93m, Empire State Binası 443.2m, Özgürlük Binası 541m  
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Şekil 3: New York kentinin geniş panoraması (Marsaudon. 2014) 

 

New York kentinde yer alan Manhattan bölgesi özellikle gökdelenler ve 

yüksek katlı iş merkezleri ile özdeşleşmiş durumdadır. Ford’a (1992) göre New 

York’un yoğun sermaye birikimi, toprak değerinin yüksekliği, mimarlık ve 

mühendislik uzman gücünün yüksek olması gibi faktörler dolayısıyla birçok 

kente öncü olarak yüksek katlı yapılaşmanın çok hızlı yaşandığı bir kent 

olmuştur. İlk olarak 1909 yılında Met Life Tower1 ile başlayan ve döneminde 

dünyanın en yüksek yapısı unvanını alan yapısından sonra gökdelenlerin güç, 

saygınlık, prestij kazandırdığı düşüncesi ve artan toprak rantından yararlanma 

istediği, süreci hızlandırmıştır. Tüm bu faktörlere ek olarak artan göç sebebiyle 

bu yüzyılda gökdelenler New York kent siluetinin ayrılmaz bir parçası olarak 

öne çıkan yapılar arasında yerini almıştır (Duru, 2001). Mart 2020 verilerine 

göre kentte bulunan doksan üç yapı, 183 metreyi aşmaktadır. Kentte birçok kez 

çeşitli ekonomik kriz ve bulanımlar, yüksek katlı yapılaşma faaliyetlerine 

yapılan itirazlar vb. nedenlerle yüksek katlı yapıların inşasında duraksamalar 

yaşanmış ve yükseklik sınırlandırmaları yapılmış olsa da kent genelinde 

gökdelenler siluette hâkim yapılardır ve gelişimleri hızla devam etmektedir 

(Şekil 3.). 

 

2.4.Tokyo, Japonya  

Japonya’nın başkenti olan Tokyo, canlı, dinamik yapısı ve yüksek 

nüfusuyla dünyanın metropol kentleri arasındadır ve “Doğu’nun başkenti” 

olarak tanımlanmaktadır. Tarihi boyunca pek çok olaya tanıklık etmiş olan 

Japonya’nın yakın geçmişine bakıldığında önce 1923 yılında gerçekleşen 

 
1 Met Life Tower 213m. 
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Büyük Kanto depremi1 ve ardından II. Dünya Savaşı sırasında maruz kaldığı 

atom bombaları2 sebebiyle ağır yıkımlar yaşamış ve kentleri büyük çoğunlukla 

tahrip olmuştur. Bu sürecin ardından 1950 sonrası ekonomisini toparlayarak 

büyüme sürecine giren ülkede, büyümeye önder kent Tokyo olmuştur. Kentin 

dönüşüm sürecinin özellikle 1968 yılında gerçekleştiğini söylemek 

mümkündür. 1968 yılında kentte 100m altında ve o dönem için yüksek olarak 

nitelendirilebilecek yapılar mevcuttur3. Ancak Tokyo’nun genel olarak 

geleneksel mimarisinde önemli yer tutan tapınak görünümünün değişmesine 

sebep olan ve yapı üstünlüğünü ele alan mimari yapı gökdelenlerdir. Medeniyet 

Kurucu Şehirler: Tokyo, İstanbul, Paris, New York başlıklı panelde Tokyo’ya 

değinen Kubat’a (2015) göre, 

“Kent, merkezden 60 ile 70 km2lik alanda yayılım göstermektedir. Bu alanda 

yeraltı trenleri ve banliyö hatları ile birbirine bağlanan raylı sistemler ve istasyonlar 

etrafında biçimlenen kompakt birimli yapılar yer almaktadır.”  

Tokyo’nun yukarıda ifade edilen şekliyle mekânsal darlığı nedeniyle 

yatay yönlü yapılaşma pek mümkün olmadığından dikey yönlü yapılaşma hız 

kazanmıştır. 1960-1970 yılları arasında gökdelenler iş yeri ve gezmen evi; 

1980’den sonra atık yakım evi ve 1989’dan sonra konut işlevlerinde 

kullanılmak üzere gökdelenler artış göstermiştir. Ayrıca bazı okullar ve devlet 

kurumları da gökdelen formunda inşa edilmiştir. Bu durum diğer ülkelerden 

farklı olarak Tokyo’da gökdelenlerin insan hayatının oldukça önemli bir 

parçasının oluşturduğunu göstermektedir. Bireyler gökdelenlerde yaşamakta, 

gökdelenlerde çalışmakta ve gökdelen yapılarının altlarında oluşturulmuş olan 

alt geçitler ile ulaşımlarını sağlamaktadırlar. Bu geçitlerle hem gökdelenler 

birbirlerine bağlanmakta hem de gökdelenler yer altı tren istasyonlarına 

bağlanmaktadır (Gezgin, 2010). 

 

 
1 1 Eylül 1923 günü, saat 11:58’de meydana gelmiş ve 4 dakika sürmüştür. Günümüzde 7.9 

Richter ölçeğinde olduğu tahmin edilmektedir. Çok sayıda canlı yaşamını yitirmiş ve Tokyo kenti 

harap olmuştur (Vikipedi, 2022). 
2 6 Ağustos 1945 günü, II. Dünya Savaş’ı sırasında Japonya’nın Hiroşima kentine atılan 

bombadır. Kentin yaklaşık %70’ini yok etmiştir (Mercan, 2021).  
3 Örneğin 1936 yılında yapılmış olan Ulusal Yasama Kurulu binası. 
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Şekil 4: Bunkyo Civic merkezinden Shinjuku ve Fuji Dağı’na doğru panoramik bakış 

(Mario. 2009) 

 

Tokyo kent siluetine etki eden unsurların en başından doğal bir peyzaj 

ögesi olarak 3766m yüksekliği ile Fuji Dağı yer almaktadır (Şekil 4.). Dağın 

eteklerinde yer alan Fuji-Q parkı da kentin birçok noktasından 

görülebilmektedir. Ardından Tokyo İmparatorluk Sarayı oldukça önemli bir 

tarihi imge olarak kent belleğinde bulunmaktadır (Çelebi, 2018). Kentin 

yüksekliği en çok olan yapısı Tokyo Skytree’dir, ardından Tokyo Midtown ve 

Tokyo Metropoliten Hükümet Binası1 vb. gökdelenler gelmektedir. Ek olarak 

eğitim merkezi işleviyle kullanılan Mode Gakuen Cocoon Tower, sergi salonu 

olarak kullanılan Tokyo Big Sight ve güneş enerjisi ile çalışan Rainbow 

Köprüsü vb. yapılar kent siluetinde etkin olarak form ve çalışma prensipleriyle 

öne çıkan imgeler arasında yer almaktadır. 

 

2.5.İstanbul, Türkiye  

Ülkemizin nüfusu, ekonomisi, tarihi ve sosyo-kültürel açıdan öne çıkan 

kentlerinden biri olan İstanbul, barındırdığı kültürel ve tarihi zenginliği ile Asya 

ve Avrupa kıtaları arasında bir köprü görevi üstlenmektedir. Doğu ve batı 

kültürünü buluşturması ve bunları bütünleştirmesi yönüyle büyük öneme 

sahiptir. İstanbul kentinin kültürel dokusu, kentin tarih boyunca barındırdığı 

farklı uygarlıkların bıraktığı izlerden ve eserlerden kaynaklanmaktadır. İstanbul 

 
1 Sırasıyla Tokyo Skytree 634m, Tokyo Midtown 247m ve Tokyo Metropoliten Hükümet Binası 

233m. 
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kent silueti üç ana bölgeye ayrılabilir. Birincisi tarihi yarımada olarak 

adlandırılan ve kentin ana gelişim gösterdiği akslar olan Fatih, Beyoğlu ve 

Beşiktaş olarak sıralanabilir. Bu tarihi konumlardan batıya ve kuzeye doğru 

ilerledikçe büyük farklılaşmalar görülmektedir (Şekil 5.). Bu farklılaşma 

çoğunlukla mimari özelliklerden kaynaklanmaktadır. Gökdelenler ve yüksek 

katlı iş merkezleri ile çevrelenen bölümler, Anadolu Yakası’nda çoğunlukla 

Kadıköy-Kozyatağı Mahallesi; Avrupa Yakası’nda ise Levent, Mecidiyeköy ve 

Maslak olarak karşımıza çıkmaktadır.  

 

 

 

Şekil 5: İstanbul geleneksel ve modern konut dokusundan bir görünüm, Beşiktaş 

yönüne bakış (Benreis. 2016) 

 

Bir kültür beşiği olarak adlandırılan kentte öne çıkan imgeler arasından 

Ayasofya Camii, Topkapı Sarayı, Galata Kulesi ve Boğaziçi Köprüsü1 yer 

almaktadır. Ayrıca İstanbul kenti pek çok saray, köşk, çeşme (özellikle Tarihi 

Yarımada bölgesinde yoğunlaşan kültür varlıkları) ve açık alanları 

içermektedir. Ancak günümüz mimari yapılarının yükseklik-form etkileri ve 

kentin kontrolsüz gelişimiyle kültür varlıklarının algılanabilirliklerinde düşüş 

yaşanmaktadır. Günümüzde Skyland İstanbul, İstanbul Sapphire, Nurol Life, 

Metropol İstanbul2  vb. yapılar siluette hâkimiyet kurmaktadır. Kentte yüksek 

katlı yapılaşma hızla devam etmektedir.  

 

 

 

 
1 20 Temmuz 2016’da Boğaziçi Köprüsü’nün adı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü olarak 
değiştirilmiştir.  
2 Sırasıyla Skyland İstanbul 285m, İstanbul Sapphire 261m, Nurol Life 252m, Metropol İstanbul 

250m. 
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3. SONUÇ 

Kent potansiyellerinin yansıtılmasında, algılanmasında ve tanıtılmasında 

önemli yer tutan kent siluetleri, barındırdığı birçok mekânsal öge ile ön plana 

çıkmaktadır. Bu mekânsal ögeler zaman içerisinde bağımlı ve bağımsız pek çok 

değişken tarafından etkilenmekte ve algılanabilirliklerinde değişimler 

yaşanmaktadır. Bu durum kent siluetlerinin de zaman içerisinde farklı 

görünümler yansıtmasına ve/veya farklı algılanmasına yol açmaktadır. 

Özellikle kentleşme, artan nüfus ve nüfus artışına bağlı olarak artan konut 

ihtiyacı ile yatay büyüme için alanların sınırlı olması gibi durumlar kent 

siluetleri açısından bir kırılma noktasını oluşturmuşlardır. Doğan yapı 

ihtiyacının karşılanması, yoğunluğu artan yerleşim alanlarının artan yoğunluk 

taleplerine uygun şekilde kullanabilmesi yüksek katlı yapı olgusunu kent 

hayatına katmıştır. Yüksek katlı yapılaşma ile sadece kentlerin yapı tipolojisi 

değişmemiş aynı zamanda kentlerin mevcut siluetlerinde yer alan kültürel 

değerlerin, açık-yeşil alanların kaybı ya da algılanabilirlik azalışları söz konusu 

olmaya başlamıştır. Sanayi devrimiyle temeli atılan bu durum ve etkileri 

günümüzde de giderek artan bir şekilde varlığını sürdürmeye devam 

etmektedir. Hatta günümüzde yüksek katlı yapı olgusu gökdelen tipi 

yapılaşmaya dönüşmüş ve kat yükseklikleri oldukça artmıştır. Böylece kent 

siluetlerinde gökdelenler neredeyse her kent için hâkim yapı konumuna 

gelmiştir. Tekdüze yapı tipolojisi ile kentlerin birbirinden ayrılmasını sağlayan 

kültürel değerlerin geri planda kalması, birbirine benzeyen kent siluetlerini 

ortaya çıkarmıştır. Bu noktada kent siluetlerini birbirinden ayıran en belirgin 

özellikler gökdelenlerin yapı formlarında yer alan değişik-farklı tasarımlar 

olarak verilebilir.  

Bir kentin var olan kültürel değerlerinin tamamının kent siluetinde ön 

plana çıkarılması ve göz ile görülebilir kılınması mümkün değildir. Ancak 

siluetlerin farklı algılanmasına yol açan doğal faktörler dışında gerçekleştirilen 

yapay müdahalelerin sınırlandırılması ve denetimlemesi sağlanabilir. Kentlerin 

sahip oldukları kültürel birikimlerin, kentlerin kimlikleri açısından önemli 

olduğu bilgisiyle kent potansiyellerinin iyi kavranması ve korunması öncelik 

arz etmektedir. Kültür varlıkları ile yeni oluşturulacak yapılar arasındaki 

bağlantının iyi kurgulanması gerekmektedir. Bu noktada kültür varlıklarına 

saygılı davranılmalı, mevcut kent dokusuna uygun hareket edilmeli ve yeni 

oluşturulacak yapıların daha kompakt formlarda olması sağlanmalıdır. Yetkili 
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makamlar tarafından yapı-imar yönetmeliklerinde yer alan izin ve 

sınırlandırmalar kesin olarak belirlenmeli; belirlenen yönetmeliklerin dışına 

çıkılmaması için devamlı olarak denetlenmelidir. Yeni oluşturulacak yapıların 

yer seçiminde kentin topoğrafik yapısı ve iklim özelliklerinin iyi 

değerlendirilmesi, şekil ile zemin arasındaki ilişkinin iyi kurgulanması 

gerekmektedir.  
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1. GİRİŞ 

Dünya nüfusundaki hızlı artış; manifaktür aşamayla beraber sanayileşme 

dönemine adım atılması ve devamında hızla gelişen sanayi üretim modelinin 

benimsenmesi; eğitim, sağlık, barınma, çalışma vb. gereksinimlerin yüksek 

standartlarda sağlanma olanaklarına erişim çabaları; kentli olmanın toplumsal 

yaşamda bir ayrıcalık olarak kabul edilir olması kentsel yerleşimlerin büyük 

oranda tercih edilir olmasına neden olmuştur.  

Günümüzde Dünya nüfusunun yarısından çoğu artık kentsel 

yerleşimlerde yaşamakta olup 2050 yılına kadar bu rakamın 6,5 milyar, bir 

başka deyişler dünya nüfusunun üçte ikisi olması beklenmektedir. Gelişen 

ülkelerdeki kentlerin hızlı büyümesi ve kırdan kente nüfus hareketlerinin 

fazlalaşması, mega-kentlerin sayılarında artışa neden olmuştur. 1990 yılında 

nüfusu 10 milyon veya daha fazla olan mega-kent sayısı 10 iken, 2014’te ise 

toplamda 453 milyon insanı barındıran 28 mega-kent bulunmaktadır (UNDP, 

2022). 

Kent ve kentleşmeye ilişkin kavram ve kuramlar hakkında Aristo’dan 

XIX. yüzyıla kadar yeterli düzeyde çalışma yapılmamıştır. Ancak toplumsal 

yaşam için önemli bir dönüm noktası olan sanayi devriminden günümüze kadar 

kent, toplumsal yaşam ve pek çok değişken sonucunda dönüşmek zorunda olan 

bu yaşam düzenine dair araştırmalar yapılmaktadır. Kent dinamik yapısı 

nedeniyle insanoğlu var olduğu sürece yeni pek çok araştırma konusuna da esas 

olacaktır. 

Modern kentleşme ve kentsel süreçler akademideki canlılığı uluslararası 

ilişkilere de taşımıştır. Birleşmiş Milletlerin son dönem birçok sözleşmesi, kent 

ile çevre arasındaki ilişkilere odaklanmaktadır. Küresel ısınma ile ilgili Viyana 

Sözleşmesi (1985), Montreal Protokolü (1987), sürdürülebilir kalkınmaya 

yönelik Yerel Gündem 21 Eylem Planı, küresel iklim değişikliğine karşı Kyoto 

Protokolü (1997), Kopenhag Uzlaşması (2009) ve Paris Anlaşması (2015) gibi 

örnekler günümüz kentleri ve kentsel süreçleri inkâr edilemez düzeyde 

uluslararası ilişkilerin gündemine taşımıştır. 2016 yılında Quito’da 

gerçekleştirilen Habitat III’ün sonuç bildirgesi olan “Yeni Kentsel Gündem” 

incelendiğinde, son dönem kentleşme ve kentsel süreçlerin artık gezegenin 

temel konuları arasına girdiği ileri sürülebilir (UN 2016) (Yetişkul, 2020). 
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2. KENT KAVRAMI 

Kent kavramı farklı dillerde faklı kelimelerle tanımlanmakta olup 

Yunanca’da polis, Fransızca’da cite, Arapça’da Medine, Almanya ve 

Saksonya’dan İskandinavya’ya kale ya da oturma alanı anlamında burgh ya da 

borough, Latince’de ise yurttaşlık anlamında urbs ve civitas isimleri 

kullanılmaktadır (Benevolo, 1995). 

Tarihsel gelişim içinde kentin kavramsal değişimi devam etmiş, geçmiş 

dönemlerde “cite”, “polis”, “medine” ve “kent” gibi az çok yakın anlamlarda 

kullanılan kavramların yerini, bugün “bourg”, “ville”, “city” ve “urban” 

kelimeleri almıştır. Öte yandan, sosyo-ekonomik gelişmelere bağlı olarak, kent 

kavramının içeriğinde de önemli değişmeler yaşanmış, eski dönemlerde “kale” 

veya “sur” kent kavramını tanımlamada önemli bir kriter olarak kullanılmıştır. 

Örneğin Orta Çağın en önemli kent tanımı; Marver’in “duvarlarla çevrili insan 

yerleşimleri” ifadesidir (Demirer ve ark., 1999; Topal’dan, 2004). 

 Bir yerleşimin kent olarak tanımlanması için; kentliye eğitim, sağlık, 

kültür vb. toplumsal hizmetleri sağlayabilmesi, yönetim sisteminin var olması, 

tarımın geri planda bırakılarak gıdanın dışarıdan temini ve tarım dışı üretim 

faaliyetlerinin benimsenmiş olması, kentli arasında uzmanlaşma ve işbölümü 

düzeninin kurulmuş olması gereklidir (Çöl, 1998). 

 IHS’e (1999) göre kentler, dünyanın farklı coğrafyalarında farklı 

kurulum modellerinde olup farklı adlarla anılabilmekte; birkaç bin kişinin 

yaşadığı küçük yerleşim ya da kasabalardan, milyonlarca kişinin yaşadığı 

büyük metropoliten bölgelere kadar değişik ölçeklerde olabilmektedir. 

 Günümüzde artan kent ve kentleşme olgusuyla metropoliten, 

metropoliten bölge, megapolis gibi kavramlara bir yenisi daha eklenerek günün 

birinde yeryüzünün sürekli bir kentsel kullanıma dönüşme durumunu 

tanımlayan ecumenopolis kavramı da ortaya konulmuştur.  

 Bianchini’ye (1999) göre kent; fiziksel sınırları tanımlı ve yerel 

karakteristiklere sahip, kültürel özellikleri barındıran, kullanıcı kitlesine sahip, 

toplumsal yaşamı düzenleyen prensipler ve kurallar bütününe sahip çok yönlü 

bir oluşumdur. 

Birlik (2006) kentsel yerleşimi, “yerel üretime ve yönetime dayalı; farklı 

uzmanlık alanlarının iş birliği ile oluşmuş en geniş ölçekli ürün” olarak 

tanımlamaktadır. 
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Yerleşimleri kent statüsünde tanımlamaya ve bu yerleşimleri alt 

kategorilerinde sınıflandırmaya yönelik farklı ölçütler sıralanmaktadır.  

••  Söz konusu bu ölçütler arasında “yönetsel sınır ve nüfus ölçütü” yer 

almaktadır. Yönetsel sınırlar yerleşim birimlerinin tanımlanmasında 

belirleyici unsur olarak rol oynamaktadır. Ülkemizde söz konusu bu 

sınırları tanımlayan kanun düzenlemeleri Tablo 1’de verilmektedir 

(Turan ve True, 2020).  

 

Tablo 1: Yönetsel Sınır ve Nüfus Ölçütü (Türkiye) 

 

Yıl Kanun Nüfus Ölçütü Yerleşim Türü 

1924 
442 Sayılı  

Köy Kanunu 

…. < 2.000 

2.000 – 20.000 

20.000 < …. 

Köy 

Kasaba 

Kent 

2005 
5393 Sayılı  

Belediye Kanunu 
5.000 < …. Belediye 

2012 
5216 Sayılı  

Büyükşehir Belediyesi 

Kanunu 

750.000 < …. Büyükşehir 

 

••  Diğer bir tanımlama / sınıflama özelliği ise “ekonomik ölçütlerdir”. 

Bir yerleşim biriminin kent olarak tanımlanmasında en temel koşullar 

arasında, yerleşim birimindeki nüfusun tarım dışı faaliyetlerle 

geçimini sağlıyor olmasıdır. Buna göre yerleşimler, tarım 

faaliyetlerini sürdürmesi durumunda “köy”, tarım dışı faaliyetlerle 

ilgileniyor olması durumunda “kent” olarak sınıflandırılmaktadır. 

••  “Toplumbilimi Ölçütü” açısından kent incelendiğinde; 

toplumbilimcilerin kenti “türdeş olmayan kullanıcı grubunun, iş 

bölümü ve uzmanlaşma prensiplerini benimsedikleri, yönetsel anlayış 

kapsamında yaşamlarını sürdürdükleri yerleşim birimi” olarak 

tanımladıkları görülmektedir. 

Kent ve köy yaşamı arasındaki fark, bir tek özelliğin veya bir faktörün 

sonucu değildir. Birbirlerine sıkı sıkıya bağlı işlevsel bağlantıları bulunan bazı 

özelliklerin ürünüdür. Kentler ile köyler arasındaki fark ortaya konulmak 

istenildiğinde, karşılıklı ilişkileri ve işlevsel bağlantıları bir bütün olarak ele 

almak zorunluluğu bulunmaktadır. Köy ile kent arasındaki fiziksel sınırın 
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ortaya konulması plan kararlarının alınmasında bir role sahiptir. Ancak 

günümüz koşullarında bu ayrımın yapılması oldukça zordur. Bu kapsamda 

toplumbilimciler köy kent sürekliliği görüşünü benimsemektedirler (Keleş, 

2017).  

19. ve 20. yüzyıl boyunca sanayi kentinin getirdiği sorunlara çözüm 

arayan pek çok yaklaşım geliştirilmiştir. Ancak hiçbir yaklaşım sanayi öncesi 

ve sonrasında kentsel alanların biçimlenmesindeki farklılıkları ortadan 

kaldırmamıştır. Sanayi devrimi kentin organizasyonunda ve gelişiminde keskin 

bir kırılma noktası teşkil etmektedir (Tablo 2) (Tekkanat ve Türkmen, 2018). 

 

Tablo 2: Sanayi Devrimi Etkisinde Kent (Tekkanat ve Türkmen, 2018) 

 

Sanayi Devrimi Öncesi Kentler  Sanayi Devrimi Sonrası Kentler 

Yaya odaklı kentler Taşıt odaklı kentler 

Surlar içinde yoğun yapılaşmış 

merkezi alanlar 

Alt kentleşme ile birlikte merkezden kaçış 

(desantralizasyon) eğilimi 

Dar sokaklar, küçük parseller 

ve düşeyde yoğun gelişim 

Geniş bulvarlar, büyük parseller 

ve yatayda gelişim 

Kır - kent ayrımı net Kır - kent ayrımı belirsiz 

İşyeri konut ayrımı yok 

(ya da yürüme mesafesinde) 

“İşlevsel kent” anlayışı 

(barınma, çalışma, dinlenme, dolaşım) 

Mekanda belirgin sınıfsal ayrışma yok İşçi konutlarının oluşumu 

 

3. KENTLERİN YERLEŞİM BİÇİMLERİNİ BELİRLEYEN 

ETMENLER 

Herhangi bir ülkenin fiziksel durumu ve insan yerleşmelerini içeren bir 

haritası incelendiğinde ülkenin kimi yerlerinde yerleşme sayısının daha fazla, 

nüfusun daha yoğun; kimi yerlerindeyse dağınık bir yerleşme düzeni ve daha 

az yoğun bir nüfusun yerleşmiş olduğu gözlemlenir (Hoşgör, 2010).   

Kent formu kavramı, günümüzde halen güncelliğini koruyan ve bilimsel 

literatürde tartışılan bir olgudur. Kent kavramının ortaya çıkışından itibaren 

çeşitli tarihsel süreçlerde kenti şekillendiren fiziksel, toplumsal, kültürel, 

ekonomik, politik ve idari faktörlerin incelendiği görülmektedir (Tekkanat ve 

Türkmen, 2018). 
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Ullman (1941)’e göre, Kentsel hizmetleri sağlayan geçim kaynakları üç 

başlık altında sıralanabilir; bu başlıklar ayrı ayrı kentlerin ortaya çıkışındaki 

faktörleri temsil eder (Harris ve Ullman, 2002).  

1. Çevresine etkin bir biçimde hizmet eden merkezi yerleşimler olarak 

kentler: Bu tür kentler genel olarak, üretim alanları boyunca dengeli 

biçimde yerleşmiş kentlerdir.   

2. Ulaşım hatları üzerinde, taşımacılık, mal alışverişi ve ilişkili diğer 

hizmetleri sunan ulaşım kentleri: Bu tür kentler, mesafe açısından 

uzak, ancak yerleşimin ulaşım hatları üzerinde uygun bir biçimde 

konumlanmasından dolayı, iletişim açısından yakın olan alanlar 

tarafından beslenir. Bu tür kentler, demiryolları ya da kıyılar boyunca, 

doğrusal olarak gelişme eğilimi gösterirler.  

3. Madencilik, üretim gibi yalnızca bir tek hizmet sunma konusunda 

uzmanlaşmış veya kendisine bağlı diğer kentlerin yaşayanları da dâhil 

olmak üzere, geniş alanlarda eğlenme-dinlenme imkânları sunan 

kentler: Yerleşme yerinin belirlenmesinde ana faktör genellikle 

kömür, su gücü ya da kıyı gibi belirli bir kaynak olduğundan, bu tür 

kentler yalnız ya da kümeler halinde bulunabilir. Birçok kentte bu üç 

faktörün bir karışımına da rastlanabilir; bu faktörlerin her birinin 

önemi bir kentten diğerine değişir. 

Kentlerin yer seçimlerini ve yerleşim biçimlerini belirleyen etmenler 

incelendiğinde söz konusu etkilerin sosyo - ekonomik, doğal, askeri / siyasi ve 

kültürel koşullar olmak üzere dört ana kategoride toplandığı belirlenmektedir 

(Şekil 1). Yerleşimlerin oluşum sürecinde, aynı anda birden çok koşuldan 

etkilenebildiği gibi sadece tek bir koşulun etkisi altında kalmış olan 

yerleşimlerin varlığı da gözlenebilmektedir. Söz konusu bu koşullar pek çok 

yerleşim örneğinde çevrimsel bir yapıda olup birbirini de etkiler özellikledir.  



PEYZAJ MİMARLIĞI ÇALIŞMALARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR I | 190 

 

 

Şekil 1: Kentlerin Yer Seçimlerini ve Yerleşim Biçimlerini Belirleyen Etmenler 

 

3.1. Sosyo - Ekonomik Koşullar 

İnsanoğlunun temel yaşam gereksinimlerini sağlaması için üretmesi ve 

çalışması gerekmektedir. Bu ihtiyaç doğrultusunda yerleşik hayata geçiş 

sürecinin iki faklı olasılık doğrultusunda şekillendiğini gösteren arkeolojik 

araştırma ve bulgular mevcuttur. Bu yaklaşımlardan ilki, toplumların tarım 

faaliyetlerini gerçekleştirmek için yerleşik hayata geçtiği; diğeri ise ticari 

faaliyetler yapmak üzere önce yerleşik hayata geçtikleri ve daha sonra tarım 

uygulamalarını gerçekleştirdikleridir.  

Yaygın olan yaklaşıma göre, avcılık ve toplayıcılıkla yaşamlarını 

sürdüren, mağara ve benzeri doğal korunaklarda veya geçici taşınabilir çadır 

benzeri yapılarda barınan ve sürekli besin bulabilmek için mevsimsel olarak 

hareket halindeki insan toplulukları, tarım yapmaya başladıkları zaman yerleşik 

hayata geçmişlerdir. McEvedy (2004) ve Gates (2011)’e göre, tarımsal 

faaliyetlerin ilk olarak yapıldığı alan, bereketli hilal olarak tanımlanan, temel 

olarak Fırat ve Dicle nehirlerinin oluşturduğu alüvyonlu ve verimli tarım 

arazilerinden başlayarak, doğu Akdeniz kıyılarına doğru uzanan bölge olarak 

tanımlanmaktadır (Belge, 2017). Toplumlar ilk kentleşme hareketlerini verimli 

topraklarıyla tarıma uygun olan alanlarda, özellikle nehir ağızları ve su 

kenarlarında gerçekleştirmişlerdir. Nil Deltası ve yakın çevresi bu kapsamda 

öne çıkmış olan bir diğer önem yerleşim bölgesidir (Şekil 2). 
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Şekil 2: Nil Deltası boyunca kentsel yapılanma (Wikimedia, 2022-a).  

 

İnsanların tarımdan önce yerleşik hayata geçtiğini öngören yaklaşımı 

ortaya atan Jacobs (1970)’ee göre ise, toplumlar yerleşik hayata dönemin 

önemli ticaret materyali olan “obsidyen” ticareti için geçmişlerdir.  

Obsidiyen ticareti veya alışverişi yapan avcı ve(ya) toplayıcı grupların 

düzenli ve sürekli ticaret ile farklı malların ticaretini de yapmaya başladığı, bu 

ticari faaliyetleri için doğal kaynaklara veya geçiş yollarına hâkim alanlarda ilk 

yerleşimlerin kurulduğu kabul edilir. Yerleşik hayata geçen gruplar, zaman 

içerisinde yabani bitki ve hayvanlarının ehlileştirilmesi ile tarım ve hayvancılık 

yapmaya başlarlar. Geçiş yollarına yakınlık ve yolların kesişim noktaları ise bir 

başka yerleşim odağı olarak pazar yerini ortaya çıkarır (Belge, 2017). 

 

3.2. Doğal Koşullar  

Kentlerin yer seçimi ve yerleşim biçimlerini etkileyen etmenler arasında 

yerleşim alanının doğal özellikleri oldukça önemlidir. Bu kategori içinde 

topoğrafik ve coğrafi özellikler, jeolojik özellikler, klimatolojik özellikler, 

korunmaya dair doğal özellikler yer almaktadır.  

3.2.1. Topoğrafik ve Coğrafi Özellikler 

Kentsel yerleşim yerinin belirlenmesinde topoğrafya özellikleri ve 

coğrafi konumu önemli doğal verilerdir. Arazinin eğim analizi, arazi ve yakın 

çevresinde yer alan yer altı ve yer üstü oluşumlar kentsel yerleşimin fiziksel 

yapısını etkileyen etmenler arasında yer almaktadır. 
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Altan (1987) ile Manavoğlu ve Ortaçeşme (2015) topoğrafik koşullara 

bağlı olarak oluşan kent tiplerini “düz alanda kurulan kentler”, “eğimli 

alanlarda kurulan kentler”, “tepelere kurulan kentler”, “vadilere kurulan 

kentler” ve “su kenarlarına kurulan kentler” olarak incelemektedir. Söz konusu 

kent modellerinin avantaj ve dezavantajları Altan (1987) ile Manavoğlu ve 

Ortaçeşme (2015)'dan yararlanılarak geliştirilmiş ve Tablo 3 - 7’de 

açıklanmıştır. 

 

Tablo 3: Düz Alanda Kurulan Kentler 

 

  

Konya / Türkiye  

(Yenikonya, 2022) 

Paris / Fransa  

(Parisinfo, 2022) 

Avantajları 
 

• Fiziksel açıdan kısıtlayıcı unsurların olmaması nedeniyle kuruluş 

aşamasından itibaren kentin biçimlendirilmesi ve büyüme olanakları 

fazladır. 

• Kentin gerek altyapı gerekse üstyapı çözümlerine yönelik tüm 

mühendislik süreçleri kolay ve ekonomiktir.  

• Kent fonksiyon alanları arasında istenilen düzen / organizasyon 

kurulabilir. 

• Bu imkânlar sayesinde tarih boyunca pek çok dönemde kentler düz 

alanda kurulmuş olup ağırlıklı olarak radial yerleşim modeli görülür. 

• Tarımsal üretim açısından olumlu çalışma koşullarına sahiptir.  

Dezavantajları 
 

• Yerleşimde görsel erişim olukça kısıtlı olup kent panoraması ancak 

yüksek yapılardan yararlanarak gözlemlenebilir. 
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• Yerleşim alanının doğal fiziksel dokusunda kent kimliğine dâhil olacak 

bitki örtüsü, topoğrafya vb. unsurlar yoktur ya da kısıtlı olarak vardır.  

 

  
Tokyo / Japonya  

(Wikimedia, 2022-b) 

Dubai / Birleşik Arap Emirlikleri 

(Wikimedia, 2022-c) 
 

Tablo 4: Eğimli Alanda Kurulan Kentler 

 

  

Trabzon / Türkiye  

(Trabzon Ticaret Odası, 2022) 

Giresun / Türkiye 

(Gezicini, 2022) 

Avantajları 
 

• Doğal hava akımının kent içine nüfus etmesi kolay olup, kentin tüm 

bölgelerinde mikroklimatik konfor üst düzeyde sağlanabilir. 

• Kentteki tüm yapılı alanlar güneş ışığından en üst düzeyde 

yararlanabilir. 

• Kente görsel erişim her noktadan sağlanabilir.  

• Mevcut topoğrafik yapı, kent kimliğinin oluşumunda olumlu bir 

potansiyel sağlar. 
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Dezavantajları 
 

• Kentin yerleşim planı mevcut topoğrafik özellikler doğrultusunda 

kurgulanmak zorundadır. 

• Yapılı alanların tesviye eğrilerine paralel inşa edilmesi gerekmekte 

olup aksi uygulamalar için ek mühendislik çözümleri ve ekonomik 

imkânlar yaratılması zorunludur.  
 

  

Santorini / Yunanistan 

(Tourscanner, 2022) 

Hydra Adası / Yunanistan 

(Holidayify, 2022) 

 

Tablo 5: Tepelerde Kurulan Kentler 

 

  

Bergama / Türkiye 

(Türkiye Kültür Portalı, 2022) 

İzmir / Türkiye 

(Gezilmesi Gereken Yerler, 2022) 
 

Avantajları 
 

• Özellikle savunma temel hedefiyle ortaçağ ve derebeylik dönemlerinde 

tercih edilmiş olan bir kent yerleşim modelidir. 

• Tepe noktada kurulmuş olan kent 360o çevresine görsel erişime sahip 

olup dominant noktadır. 
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Dezavantajları 
 

• Tepe noktada kurulmuş olan kentte savunma mekanizması yaratılan 

erişim zorluğuyla sağlanmaktadır. Ancak benzer zorluk kentli içinde 

geçerli olmaktadır. Kente erişim – ulaşım olanaklarının topoğrafyaya 

uygun dağ yollarıyla sağlanması zorunludur.  

• Kentsel gelişimin sürekli yapısı bakımından kısıtlı bir alana sahiptir. 

Kent gelişim sürdükçe tepe noktası dolar ve yapılanma yamaçlara doğru 

ilerlemek zorunda kalır. Bu aşamada yayılımın zorunlu olarak devam 

edeceğe yamacın yönelimi, hava hareketleri ve güneş ilişki bakımından 

avantaj ya da dezavantaja sahip olabilir. Ancak bu aşamada kentin seçme 

şansı yoktur.  
 

  

Siena / İtalya  

(Sabah Gazetesi, 2015) 

Umbria / İtalya 

(Yeşilrehber, 2022) 
 

Tablo 6: Vadilerde Kurulan Kentler 

 

  

Uzungöl – Trabzon / Türkiye 

(AA Gündem, 2020-a) 

Amasya / Türkiye 

(Invest Amasya, 2020) 
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Avantajları / Dezavantajları 

 

• Kent kurulumu vadi tabanında başlar ve doğrusal bir gelişim sergiler. 

Merkez, kentin kurulduğu vadi tabanında yer alır. 

• Vadi tabanının geniş olması durumunda kent “düz alanda kurulan 

kentlere” benzer bir yapı sergiler ve benzer avantaj ve dezavantajları 

sahip olur. Kent bu koşullara uyum sağlamak zorundadır. 

• Vadi tabanının dar olması durumunda kent gelişimini yamaçlara doğru 

sürdürmek zorunda kalır. Bu durumda yayılımın devam edeceği yamacın 

klimatolojik özellikleri avantaj ve dezavantajları şekillendirecek 

koşulları oluşturur. Kent bu koşullara uyum sağlamak zorundadır. 

  

Viyana / Avusturya 

(Pegasus Blog, 2022) 

Budapeşte / Macaristan 

(Hungary Today, 2022) 

 

 

Tablo 7:  Su Kenarlarında Kurulan Kentler 

 

  

İstanbul / Türkiye  

(Getyourguide, 2022) 

Amsterdam / Hollanda  

(Tripsavvy, 2022) 
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Avantajları 
 

• Kent su kıyısında kurulur, gelişimi suyu çevreleyen şekilde dairesel ya 

da suyla beraber doğrusal biçimde gerçekleşir. Her iki modelde de kent 

su ile ilişki içinde olup; suyun iklimsel, estetik, ekolojik, ekonomik, 

rekreasyonel vb. olumlu katkılarından yararlanır.  

• Su, yerleşim için alternatif bir ulaşım olanağı sağlar.  

• Su kent kimliğinin oluşumunda olumlu bir potansiyel katkı sağlar. 

• Su hem kent için hem de kentin yakın çevresi için önemli bir ekonomik 

katkı sağlama potansiyeli yaratır.  

 

Dezavantajları 
 

• Olası su taşkınları kent için önemli bir risk yaratır. Özellikle iklim 

değişimi sonucunda yaşanan ekstrem koşullar olası riskleri arttırır 

niteliktedir. Bu kapsamda söz konusu su taşkınlarını önlemek ya da 

olumsuz etkilerini en az düzeye çekmek adına gerekli plan kararlarının 

ve mühendislik çözümlerinin ortaya konulması gereklidir. 

 

  

Venedik / İtalya  

(Biletbayi Blog, 2022)  
Stockholm / İsveç  

(Events, 2022) 

3.2.2. Jeolojik Koşullar 

 Bir yerleşimin, zeminin dayanıklı veya dayanıksız olması, zemin 

kayması ve fay hattında (fay hattı üzerinde) bulunması, inşa edilecek yapı ve 

kent modellerine etki eder (Manavoğlu ve Ortaçeşme, 2015).  

 Deprem bölgesinde yer alan ülkemiz için jeolojik koşullar oldukça 

önemlidir. Plan kararlarına yönelik çalışmalarda jeolojik yapıya ilişkin tüm 
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verilerin dikkat alınması gerekmektedir. Bu süreçte zemin etütleri 

doğrultusunda kent içindeki yapılaşma bölgeleri, kat yükseklikleri, temel 

yapıları gibi yapı özellikleri doğru belirlenmelidir.  

 Yeraltı zenginlikleri jeolojik koşullarla ilgili bir diğer önemli unsurdur. 

Kentsel gelişimin bu kaynakların olduğu bölgelere yönelmesi gerek 

kaynaklardan yararlanabilme olanakları gerekse kent ve kentli sağlığı açısından 

önlenmesi gereken bir durumdur.  

 

3.2.3. Klimatolojik Özellikler 

İklimsel bilişenler arasında yer alan rüzgâr, yağış, güneş, nem vd. etkiler, 

konut bölgelerinin belirlenmesinde, kent içi ulaşımı sağlayacak olan aksların 

belirlenmesinde, sanayi bölgelerinin belirlenmesinde önemli etken olmaktadır. 

Bugün klimatolojik özellikler farklı bir bilim dalı olarak, kentlerin 

biçimlenmesinde yer almaktadır (Manavoğlu ve Ortaçeşme, 2015). 

Doğal hava akımının kent içine nüfus etmesi ve bu sayede kentin tüm 

bölgelerinde mikroklimatik konfor sağlanması; yaşam alanlarında güneş – 

gölge ilişkisinin doğru kurulması; sanayi alanları - hâkim rüzgâr yönü 

ilişkisinin doğru kurularak zararlı maddelerin kente gelişinin önlenmesi vb. 

koşullar klimatolojik verilerin doğru değerlendirilmesiyle elde edilebilecek 

kazanımlardır. Söz konusu bu veriler gerek yapılaşma bölgelerinin gerekse yapı 

tiplerinin belirlenmesinde önemli unsurlardır.  

 

3.2.4. Korunmaya Dair Doğal Özellikler 

Kent planlanmasında; bölgede öne çıkan doğal değerlerin önemli bir 

etkisi mevcut olup plan kararları bağlamında koruma altına alınan bu alanlar 

kentlerin yayılımı, organizasyonu yönlendirici etkisi vardır (Şekil 3).  
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Yedigöller Milli Parkı / Bolu Çamlık Milli Parkı / Yozgat 

  

Dilek Yarımadası – Büyük Menderes 

Deltası Milli Parkı / Aydın 

Uludağ Milli Parkı / Bursa 

Şekil 3. Koruma Altındaki Doğal Alanlara Örnekler (NTV, 2019) 

 

3.3. Kültürel Koşullar 

3.3.1. Sosyo - Kültürel Özellikler 

Kullanıcı olarak “toplumun”, karar verici olarak “plan kararlarını veren 

ekibin”, uygulayıcı olarak “yöneticilerin” kent planlamasına dair görüş ve 

beklentisi, kent formu üzerinde etkilidir.  

Planlamada toplumun eğilimleri, alışkanlıkları, gelenekleri, inançları, 

genel anlamda sosyal özellikleri kentlerin biçimlenmesini etkileyen önemli 

etmenlerdir.  

 

3.3.2. Korunmaya Dair Kültürel Özellikler  

Geçmişten bugüne farklı dönemlerdeki kullanıcıların izlerini taşıyan ve 

gelecek nesillere aktarılması adına koruma altına alınan kültürel değerler, kent 
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planlama süreçlerin karar alma aşamasından uygulama aşamasına kadar 

belirleyici ve yönlendirici etkiye sahip olan etmenler arasında yer almaktadır.  

Bu kapsamda koruma – kullanma dengesinin kurulmasının söz konusu 

bu değerlerin biçimlendirdiği kent yaşamı ve kent unsurlarının gelecek nesillere 

aktarılması bakımından büyük önemi olmaktadır (Şekil 4). 

 

  

Amasya Evleri 

(Bursa Sancak Gazetesi, 2019) 

Safranbolu Evleri 

(Nation of Turks, 2011) 

  

Efes Antik Kenti- İzmir 

(AA Gündem, 2020-b) 

Sümela Manastırı / Trabzon 

 (Nation of Turks, 2011) 

 
Şekil 4. Koruma Altındaki Kültürel Yapılar 

 

3.4. Askeri ve Siyasi Koşullar 

Tarihin her döneminde, toplumun kendini korumak için inşa ettiği surlar 

ile su hendeklerinin çevresindeki alanlarda kurulmuş kentlere rastlamak 

olasıdır. Klasik Antik Çağda, Romalılarda, Bizansta, özellikle Ortaçağda 

korunma yönünden kuvvetli şekilde inşa edilmiş yerleşimler tercih edilmiştir. 

Eski dönemlerde, yöneticilerin tercihleri doğrultusunda ya da siyasi sebeplerle 

kentler kurulmuştur. Buna örnek olarak eski Mısır’da Kahun, sonraları 
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Fransa’da Versay gösterilebilir. Ülkemiz tarihinde de Atatürk’ün iyi bir görüşle 

Ankara’yı başkent seçmesi bir başka örnektir. Ayrıca, afetler ve göçler sonucu 

oluşan yoğun yerleşimler siyasi nedenlere dayalı kurulan kentler olarak ortaya 

çıkmaktadır (Altan, 1987;   Manavoğlu ve Ortaçeşme, 2015). 

 

4. SONUÇ 

Kentlerin mevcut ekonomik, sosyal ve ekolojik konumlarını korumaları 

ve geliştirmeleri için tehditler ve riskler vardır. Bu küresel rekabetçi ekonomide 

her an yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalabilecekleri için şehirler dinamik ve 

yaratıcı olmalıdır. Ayrıca küresel ısınma gibi ekolojik değişimlere duyarlı 

mekansal iyileştirmelerin gelişmesini sağlayan çevresel kararlar da 

geliştirmelidirler (Dursun et al. 2020).  

Oldukça karmaşık sistemler olan kentler güçlü bir kimliğe sahip 

oldukları sürece tanımlanabilir ve benzerlerinden ayırt edilebilir, aksi halde 

sadece yapılanmış alanlar olmaktan öteye geçemezler (Soddu, 2002). Ancak 

günümüzde hızla artan nüfus ve plansız yapılaşma nedeniyle çoğu kez, 

kentlerin yüz yüze olduğu sorunlara geçici çözümler üretilmekte ve kentsel 

yaşam bir çıkmaza girmekte, kimliğine yitirmiş kentler hızla türemektedir.  

Bu kapsamda gerek yer seçiminde gerekse yerleşme modelinin 

oluşumunda, süreci etkileme potansiyeline sahip tüm unsurların iyi tanınması 

ve sürece dâhil edilmesi gerekmektedir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PEYZAJ MİMARLIĞI ÇALIŞMALARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR I | 202 

 

KAYNAKÇA 

AA Gündem, “Uzungöl” https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/dunyaca-unlu-

turizm-merkezi-uzungolde-kovid-19-sessizligi/1846123 (Erişim: 

13.05.2022 - a) 

AA Gündem, “Efes Antik Kenti 2 milyon ziyaretçiye yaklaştı” 

https://www.aa.com.tr/tr/kultur-sanat/efes-antik-kenti-2-milyon-

ziyaretciye-yaklasti/1700209 (Erişim: 14.05.2022 - b) 

Altan, T. (1987). Şehir ve Bölge Planlamanın Temel İlkeleri, Çukurova Üni. 

Zir. Fak. Ders Kitabı PM – 313, 197 s. 

Altuğ Turan İ. ve Malkoç True, E. (2020). Kentleşme Kavramına Yeniden 

Bakmak. Mimarlık Planlama ve Tasarım Alanında Teori ve 

Araştırmalar, Gece Publishing, 391: 375-391, ISBN: 978-625-7243-68-

1. 

Belge, B. (2017). İlk Şehirler ve Ortaya Çıkışları; Kent Planlama (Kavramlar, 

Konular ve Güncel Tartışmalar), ISBN: 978-975-533-874-3, 665: 37 – 

68 s., Ankara, Türkiye. 

Benevolo, L. (1995). Avrupa Tarihinde Kentler, (Çev: Nur Nirven), Alfa 

Yayınları, İstanbul. 

Bianchini, F. (1999). Cultural Planning for Urban Sustainability, City and 

Culture Cultural Processes and Urban Sustainability, The Swedish Urban 

Environment Council, ISBN: 91-7147-529-X, 496: 34 – 52 s. 

Biletbayi Blog, “ Venedik’te Gezilecek 15 Muhteşem Yer” 

https://blog.biletbayi.com/venedikte-gezilecek-yerler.html/ (Erişim: 

13.05.2022) 

Bilim ve Teknik, (2002). Kent, Kentleşme ve Kentlileşme, Bilim ve Teknik 

Dergisi, Aralık 2002, 1 - 15 s. 

Birlik, S. (2006). Tarihi Çevrelerde Kentsel Kimlik – Değişimin Eşik Analizi: 

Trabzon’da Bir Deneme, Doktora Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi 

Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Ana Bilim Dalı, 311 s. 

Bursa Sancak Gazetesi, “Tarihi Bursa Evleri” https://www.bursasancak.com.tr/ 

ozel-haber/tarihi-bursa-evleri-h28269.html (2019) (Erişim: 14.05.2022) 

Chauncy D. Harris ve Edward L. Ullman, (2002). Kentin Doğası”, Ayten 

Alkan, Bülent Duru (Der. ve Çev.), 20. Yüzyıl Kenti, İmge Yayınevi, 

Ankara, , s. 55 - 75. 

https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/dunyaca-unlu-turizm-merkezi-uzungolde-kovid-19-sessizligi/1846123%20(Erişim
https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/dunyaca-unlu-turizm-merkezi-uzungolde-kovid-19-sessizligi/1846123%20(Erişim
https://www.aa.com.tr/tr/kultur-sanat/efes-antik-kenti-2-milyon-ziyaretciye-yaklasti/1700209
https://www.aa.com.tr/tr/kultur-sanat/efes-antik-kenti-2-milyon-ziyaretciye-yaklasti/1700209
https://blog.biletbayi.com/venedikte-gezilecek-yerler.html/


203 | PEYZAJ MİMARLIĞI ÇALIŞMALARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR I 

 

Çöl, Ş. D. (1998). Kentlerimizde Kimlik Sorunu Ve Günümüz Kentlerinin 

Kimlik Derecesini Ölçmek İçin Bir Yöntem Denemesi, Doktora Tezi, 

Mimar Sinan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 315 s. 

Dursun, D., Dursun, D. ve Kaya A. B. (2020). Urban Resilience Assessment of 

Trabzon. Journal of the Institute of Science and Technology, 10(2): 

1286-1297, ISSN: 2146-0574. 

Events, “ Stockholm, Sweden” https://events.sto.nato.int/index.php/upcoming-

events/location/178-stockholm-sweden (Erişim: 13.05.2022) 

Getyourguide, “ Istanbul: Full - Day Guided Tour”, https://www.getyourguide. 

com/istanbul-l56/full-day-istanbul-guided-tour-with-lunch-t13722/ 

(Erişim: 13.05.2022) 

Gezicini, “Giresun Gezilecek Yerler” https://gezicini.com/giresun-gezilecek-

yerler/ (Erişim: 13.05.2022) 

Gezimesi Gereken Yerler, “Kadifekale / İzmir” https://gezilmesigerekenyerler. 

com/gezilecek-yerler/kadifekale-nerede-giris-ucreti-tarihi-bilgiler.html 

(Erişim: 13.05.2022) 

Hoşgör, N. (2010). Kent Vizyonu ve Kent İmajı Açısından Kültürel Değerler, 

Konya Örneği. Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler 

Enstitüsü, Konya. 

Hungary Today, “Huge Contrast in Life Expectancy Among Different 

Budapest Districts” https://hungarytoday.hu/huge-contrast-in-life-

expectancy-among-different-budapest-districts/ (Erişim: 14.05.2022) 

Holidayifyi “Hydra Adası” https://www.holidayify.com/tr/hydra-adasi-

yunanistan-tatili-yapacaksaniz-bu-yunan-adasini-mutlaka-inceleyin/ 

(Erişim: 14.05.2022) 

IHS, (1999.) Sustainable Urban Development, Guidelines for Sustainable 

Urban Development, Unpublished Draft, October 1999, 1 – 28 pp. 

Invest Amasya, “Amasya’dan Kesitler” https://investamasya.com/tr-TR/Galeri 

(Erişim:13.05.2022) 

Jacobs, J., (1970). The Economy of Cities, Vitage Books, 263 p.  

Keleş, R. (2017). Kentleşme Politikası, İmge Yayınları, Ankara. 

Manavoğlu E. ve Ortaçeşme V. (2015). Şehir ve Bölge Planlama, Akdeniz 

Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ders Kitabı PM - 20, 176 s.  

https://events.sto.nato.int/index.php/upcoming-events/location/178-stockholm-sweden
https://events.sto.nato.int/index.php/upcoming-events/location/178-stockholm-sweden
https://gezicini.com/giresun-gezilecek-yerler/
https://gezicini.com/giresun-gezilecek-yerler/
https://www.holidayify.com/tr/hydra-adasi-yunanistan-tatili-yapacaksaniz-bu-yunan-adasini-mutlaka-inceleyin/
https://www.holidayify.com/tr/hydra-adasi-yunanistan-tatili-yapacaksaniz-bu-yunan-adasini-mutlaka-inceleyin/
https://investamasya.com/tr-TR/Galeri


PEYZAJ MİMARLIĞI ÇALIŞMALARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR I | 204 

 

Nation of Turks, “The World’s 100 Most Important Places – An Illustrated 

Journey” https://nationofturks.com/the-worlds-100-most-important-

places-an-illustrated-journey/ (2011) (Erişim: 14.05.2022) 

NTV, “Türkiye'nin Milli Parkları (Türkiye'deki milli parkların listesi ve 

isimleri)” https://www.ntv.com.tr/galeri/seyahat/turkiyenin-milli-

parklari-turkiyedeki-milli-parklarin-listesi-ve 

isimleri,x9nMeenezEiafew9DAl0QA (2019) (Erişim: 14.05.2022) 

Parisinfo, “Paris Official websiteof the Convention and Visitors Bureau”, 

https://en.parisinfo.com/practical-paris/info/guides/info-disruption-paris 

(Erişim: 11.05.2022) 

Pegasus Blog, “Viyana” https://www.flypgs.com/blog/viyana-da-ucuz-tatil/ 

(Erişim: 14.05.2022) 

Sabah Gazetesi, “Ortaçağ’dan Günümüze Siena”, https://www.sabah.com.tr 

/turizm/2015/01/14/ortacagdan-gunumuze-siena (2015) (Erişim: 

13.05.2022) 

Soddu, C. (2002). “Generative Codes Design Identity”, Generative Art 2002, 

http://www.soddu.it/papers%5Csoddu_GA2002.htm, (Erişim: 10.02 

2007). 

Tekkanat S. S. ve Türkmen, S. N. (2018). Tarih Boyunca Kent Formlarının 

Biçimlenişi Üzerine Bir İnceleme. Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari 

Bilimler Fakültesi Dergisi, 10 (4): 107 - 124.  

Topal, K. (2004). Kavramsal Olarak Kent Nedir ve Türkiye’de Kent Neresidir?. 

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(1): 279 – 

294. 

Tourscanner, “Santorini” https://tourscanner.com/blog/best-things-to-do-in-

santorini/ (Erişim: 13.05.2022) 

Trabzon Ticaret Odası, “Gallery”, https://www.tb.org.tr/en/fotograf-galerisi 

(Erişim: 13.05.2022) 

Tripsavvy, “How To Plan A Perpect Trip To Amsterdam” 

https://www.tripsavvy.com/planning-a-trip-to-amsterdam-4771665 

(Erişim: 13.05.2022) 

UNDP, (2022). Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar. 

https://www.tr.undp.org/content/turkey/tr/home/sustainable-

development-goals/goal-11-sustainable-cities-and-communities.html. 

(Erişim: 11.05.2022) 

https://nationofturks.com/the-worlds-100-most-important-places-an-illustrated-journey/
https://nationofturks.com/the-worlds-100-most-important-places-an-illustrated-journey/
https://www.ntv.com.tr/galeri/seyahat/turkiyenin-milli-parklari-turkiyedeki-milli-parklarin-listesi-ve%20isimleri,x9nMeenezEiafew9DAl0QA
https://www.ntv.com.tr/galeri/seyahat/turkiyenin-milli-parklari-turkiyedeki-milli-parklarin-listesi-ve%20isimleri,x9nMeenezEiafew9DAl0QA
https://www.ntv.com.tr/galeri/seyahat/turkiyenin-milli-parklari-turkiyedeki-milli-parklarin-listesi-ve%20isimleri,x9nMeenezEiafew9DAl0QA
https://en.parisinfo.com/practical-paris/info/guides/info-disruption-paris
https://www.flypgs.com/blog/viyana-da-ucuz-tatil/
https://www.tb.org.tr/en/fotograf-galerisi
https://www.tripsavvy.com/planning-a-trip-to-amsterdam-4771665
https://www.tr.undp.org/content/turkey/tr/home/sustainable-development-goals/goal-11-sustainable-cities-and-communities.html
https://www.tr.undp.org/content/turkey/tr/home/sustainable-development-goals/goal-11-sustainable-cities-and-communities.html


205 | PEYZAJ MİMARLIĞI ÇALIŞMALARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR I 

 

Wikimedia, “Nile River Delta at Night”, https://commons.wikimedia. 

org/wiki/File:Nile_River_Delta_at_Night.JPG(Erişim: 11.05.2022 - a) 

Wikimedia, “ Tokyo from the top of the SkyTree”, https://commons.wikimedia. 

org/wiki/File:Tokyo_from_the_top_of_the_SkyTree.JPG  

(Erişim: 11.05.2022 - b) 

Wikimedia, “ Dubai”, https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/86/ 

DubaiCollage.jpg (Erişim: 11.05.2022 - c) 

Yenikonya, “ Yeni Konya Gazetesi”,  https://www.yenikonya.com.tr/guncel 

/%E2%80%8Bkonyanin_nufusu_belli_oldu_iste_ilce_ilce_konya_nufu

su-1703984 (Erişim: 11.05.2022) 

Yenişafak, “Sümela Manastırı'nın gizli kahramanları” https://www.yenisafak. 

com/hayat/restorasyon-nedeniyle-kapali-olan-sumela-manastiri-

ziyarete-acildi-sumela-manastirinda-restorasyon-calismalari-bitti-mi-

3551205 (2020) (Erişim: 14.05.2022) 

Yetişkul, E., 2020. Kentler ve Yeni Kentsel Kuramlar: Kentleşmeyi Merkezine 

Alan Üç Kuram Üzerine. Planlama, 30(3):332 – 341 

Yeşilrehber, “İtalya’da Mutlaka Görülmesi Gereken En Güzel Şehirler” 

https://www.yesilrehber.com/gezilecek-yerler/italyada-mutlaka-

gorulmesi-gereken-en-guzel-sehirler.html (2020) (Erişim: 14.05.2022) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.yesilrehber.com/gezilecek-yerler/italyada-mutlaka-gorulmesi-gereken-en-guzel-sehirler.html
https://www.yesilrehber.com/gezilecek-yerler/italyada-mutlaka-gorulmesi-gereken-en-guzel-sehirler.html


PEYZAJ MİMARLIĞI ÇALIŞMALARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR I | 206 

 

 

 

 

 



207 | PEYZAJ MİMARLIĞI ÇALIŞMALARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR I 

 

 

 

 

 

 

BÖLÜM 10 

 

TURİZM PLANLAMASI VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK: 

UZUNDERE (ERZURUM) TURİZM MASTER PLANI 

ÖRNEĞİNDE BİR DEĞERLENDİRME 

 

Öğr. Gör. Dr. | Mustafa ÖZGERİŞ1 

 

 

 

 

 

 
1 Atatürk Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, 

Erzurum, Türkiye. e-mail: m.ozgeris@atauni.edu.tr 

ORCID: 0000-0003-1006-9303 



PEYZAJ MİMARLIĞI ÇALIŞMALARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR I | 208 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



209 | PEYZAJ MİMARLIĞI ÇALIŞMALARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR I 

 

GİRİŞ 

Turizm planlaması genel bir ifade ile turizm gelişimi için ileriye dönük 

gerçekleştirilecek olan eylemlerin belirlenmesi şeklinde tanımlanabilmektedir 

(Inskeep, 1991). Olalı (1990)’a göre ise turizm planlaması, turizm sektöründe 

ulaşılmak istenen hedefleri ve bu hedeflere ulaşabilmek için yararlanılabilecek 

kaynakları detaylı bir şekilde gösteren düzenlemelerdir (Alaeddinoğlu ve 

Aliağaoğlu, 2005). Turizm planlaması başarılı turizm gelişimi ve yönetimi için 

temel gereksinimdir. Plansız turizm gelişimine sahip turizm destinasyonları 

genellikle çevresel ve sosyal yönden çeşitli sorunlara sahip olurken, turist 

devamlılığı bakımından da önemli problemlerle karşılaşabilmektedir (WTO, 

1994). Çünkü turizm arzını oluşturan en temel unsurlar doğal ve kültürel peyzaj 

değerlerine dayalı çekiciliklerdir. Bu kaynakların bozulması veya yok edilmesi 

durumunda turizm alanlarının ziyaretçileri çeken tüm cazibesi 

kaybolabilmektedir (WTO, 1994; Özkök ve Gümüş, 2009; Acuner, 2015, 

UNWTO, 2018; Özgeriş, 2020).  Başarılı bir turizm planlaması ise geniş paydaş 

katılımıyla kurumsallaşma, markalaşma, turistik ürünler, pazarlama, yeterli 

nitelik ve niceliğe sahip turizm altyapısı, organizasyon, yönetim, izleme ve 

değerlendirme ile sosyal, ekonomik ve çevresel konulara vurgu yaparak 

gerçekleştirilebilir (WTO, 2004; Katırcıoğlu vd., 2019; Özgeriş ve Karahan, 

2021a). Bu şekildeki bir turizm planlaması sürdürülebilir planlama perspektifi 

sunarak, turizm ile kalkınma arasında ilişki kurulmasını sağlamaktadır. 

Sürdürülebilir turizm planlamasının bir bölgede turizmin geliştirilmesi 

konusunda sağladığı bazı avantajlar aşağıdaki gibidir (WTO, 1994): 

• Turizmin geliştirilmesine yönelik hedef ve politikalar sağlar, 

• Doğal ve kültürel kaynakların korunmasına ve geliştirilmesine 

katkıda bulunur, 

• Turizmin genel kalkınma politikalarına ve üst ölçekli bölgesel 

politikalara entegre edilmesini sağlar,  

• Bölgedeki diğer ekonomik sektörler ile turizm sektörü arasında 

bağlantı kurulmasını sağlar,   

• Bölgedeki diğer cazibe merkezlerinin birbirleriyle ilişkilendirilmesini 

sağlar,  

• Turizm altyapısının, ürünler, hizmetler ve faaliyetlerin 

geliştirilmesini sağlar,  
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• Yerel ekonomik, çevresel ve sosyal koşulları optimize ederek 

dengeler, 

• Turizmin faydalarının yerelde adil bir şekilde dağıtılmasını ve 

turizmin olası olumsuz toplumsal etkilerinin en aza indirilmesini 

sağlar, 

• Kapsamlı planlar, yönergeler ve izleme-değerlendirme sistemleri ile 

sektör için gerekli yönetim ve organizasyon yapısının oluşturulmasını 

sağlar,  

• Yerel halkın etkin bir şekilde turizme katılarak turizmin 

geliştirilmesine katkıda bulunur.  

 

1. TURİZM MASTER PLANI  

Master planlar, çeşitli alanlara yönelik olarak uzun vadeli ve kapsamlı 

olarak hazırlanan, uygulanmasına yönelik esas ve eylemleri de içeren 

planlardır. Master planlar çalışıldıkları alana göre değişim göstermekle birlikte 

imar ve şehirleşme, tarım, turizm, eğitim, ekonomi gibi çok farklı alanlarda 

hazırlanabilmektedir (Anonim, 2022a). Turizm master planı ise turizm için bir 

kalkınma çerçevesi oluşturmak ve turizmin sürdürülebilir gelişimini sağlamak 

amacıyla gerçekleştirilecek öncelikli eylemler ve anahtar proje önerilerini de 

içeren planlardır (Anonim, 2022b).  

Turizm master planları üst ölçekli planlar (kalkınma planları, ulusal 

stratejik planlar, bölgesel sektörel planlar ve imar planları) ile uyumlu olmak 

durumundadır. Turizm master planları, turizm planlamasının önemli bir 

parçasıdır ve turizm alanlarında sürdürülebilirliğin sağlanmasında önemli bir 

role sahiptir.   

WTO ise Ulusal ve Bölgesel Turizm Planlaması: Metotlar ve Örnek 

Olaylar (1994) ve Turizm Destinasyonları için Sürdürülebilir Kalkınma 

Göstergeleri: Bir Kılavuz Kitap (2004) adlı yayınlarında sürdürülebilir bir 

turizm planlaması için geniş kapsamlı politika ve hedefler çerçevesi 

sunmaktadır.  

Küresel Sürdürülebilir Turizm Konseyi (GSTC) ise turizm 

destinasyonları için sürdürülebilir planlama bağlamında hazırlamış olduğu  

kriterler listesinde sosyo-ekonomik, çevresel ve kültürel sürdürülebilirlik ile 

sürdürülebilir yönetim ana kategorileri altında birçok alt kriter ve gösterge 

oluşturmuştur (GSTC, 2019).  
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Bu çalışmada Türkiye’nin 11. Sakinşehir’i  olan Uzundere (Erzurum) 

ilçesinin 2010 yılında hazırlanan ve günümüzde de halihazırda geçerli olan 

Turizm Master Planının sürdürülebilirlik bağlamında değerlendirilmesi 

amaçlanmaktadır. Çalışma kapsamında Uzundere Turizm Master Planı WTO 

(1994), WTO (2004) ve Katırcıoğlu vd. (2019)’un çalışmalarından derlenerek 

geliştirilen kriterler doğrultusunda niteliksel olarak sürdürülebilir turizm 

planlaması bağlamında değerlendirilmiştir.  

 

2. UZUNDERE TURİZM MASTER PLANI 

Uzundere Turizm Master Planı ulusal, bölgesel ve yerel düzeydeki 

sosyo-ekonomik, stratejik ve mekânsal planların ortaya koyduğu yaklaşımlarla 

uyumlu olmak üzere, Uzundere’ye yönelik turizm sektörünün gelişimi ile ilgili 

çeşitli stratejiler ortaya koymak ve bu stratejilerin mekânsal ilişkisini kurmak 

amacıyla Uzundere Belediyesi tarafından Kuzeydoğu Kalkınma Ajansı’nın 

(KUDAKA) 2010 yılı doğrudan faaliyet desteği programı kapsamında 

hazırlanmıştır. 

Uzundere ilçesi idari olarak Doğu Anadolu Bölgesi’nde bulunmaktadır 

ve yüz ölçümü 840 km²’dir. İlçenin 2021 yılı nüfusu 7800’dür (TÜİK, 2022). 

İlçe coğrafi olarak ise Çoruh Havzası’nı oluşturan birçok vadiden biri olan 

Tortum Çayı Vadisi’nde yer almaktadır. Çoruh Havzası, Uluslararası Doğa 

Koruma Birliği (IUCN) tarafından sahip olduğu biyolojik çeşitlilik ve hassas 

türleriyle dünyanın 200 önemli ekolojik bölgesi ve 35 sıcak noktasından biri 

olarak gösterilen, Kafkasya Ekolojik Bölgesi’nin batı bölümünü 

oluşturmaktadır (CEPF, 2003; Karahan, 2007; Karahan vd., 2007; Karahan ve 

Çakır, 2010). 

Uzundere’nin iklimi, karasal iklim ile Karadeniz iklimi arasında geçiş 

özelliği gösteren bir mikroklima özelliğine sahiptir. İlçenin jeomorfolojik 

yapısı dar ve derin vadiler ile tepelik alanlardan oluşmaktadır (Kopar ve Çakır, 

2013). Uzundere jeolojik olarak ise kalın, birikmiş tortul tabakasının kıvrılma 

ve kırılma hareketlerini yansıtan bir yapıya sahiptir (Atalay, 1979; Kopar ve 

Sevindi, 2013). İlçenin sahip olduğu jeolojik ve jeomorfolojik özellikleri 

önemli bir jeopark potansiyeli oluşturmaktadır (Karahan vd., 2011; Özgeriş and 

Karahan 2021b). İlçenin doğal peyzaj dokusu içerisinde önemli bir yere sahip 

olan Tortum Gölü ve Şelalesi suya dayalı rekreasyonel faaliyetlerden, jeoturizm 
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etkinliklerine kadar önemli bir turizm kaynak değeri oluşturmaktadır (Karahan 

ve Orhan; 2009; Bulut vd., 2010; Özgeriş and Karahan 2021b). 

İlçenin florasında 22 familyaya ait 41 odunsu, 48 familyaya ait 286 otsu 

bitki türü bulunmaktadır ve bunların 44’ü endemik türlerdir (EDTMP, 2013). 

Bu sayı tüm Türkiye için 3000 olan endemik bitki türü sayısının (Sezen vd., 

2018) yaklaşık %1,5’ini oluşturmaktadır. İlçede yerleşik yaşayan kuş türü 

sayısı 207’dir ve boz ayı, çengel boynuzlu dağ keçisi, dağ keçisi, kurt, yaban 

kedisi ve vaşak populasyonları ile önemli bir memeli alanı niteliğindedir 

(Karahan vd., 2017). Ayrıca ilçede 5 farklı familyaya ait 138 kelebek türü 

bulunmaktadır. İlçede çeşitli koruma statülerine sahip 24 doğal ve kültürel 

unsur ile geleneksel olarak yapılan çeşitli festival ve şenlikler bulunmaktadır 

(Özgeriş ve Karahan, 2021c). Bunun yanında ilçede ekolojik yapı ile uyum 

içinde tasarlanan geleneksel sivil mimari örneklerini görmek mümkündür 

(Karahan and Davardoust, 2019).  

İlçenin sahip olduğu tüm bu doğal ve kültürel peyzaj kaynak değerleri 

ilçenin ekoturizm açısından zengin bir potansiyele sahip olmasını sağlamıştır 

ve son zamanlarda ilçeyi kırsal turizmin farklı çeşitleri ile anılır hâle getirmiştir 

(Orhan ve Karahan, 2010; Davardoust and Karahan, 2021). 

Uzundere Turizm Stratejisi ilçenin sahip olduğu tüm bu doğal ve kültürel 

kaynak değerlerini insan-mekân ilişkisi içerisinde kalkınma amacıyla 

değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Uzundere Turizm Stratejisi’nin vizyonu, 

sürdürülebilir turizm yaklaşımı ile istihdamın geliştirilmesinde ve yerel–

bölgesel kalkınmada turizmin öncü bir sektör konumuna getirilmesi ve ilçenin 

2023 yılına kadar ulusal ve uluslararası pazarda önemli destinasyon ve marka 

haline getirilmesi şeklindedir. Plan bu vizyona ulaşırken, Uzundere’de 

yürütülen turizm faaliyetleri ile ilgili olmak üzere aşağıda verilen stratejileri 

ortaya koymaktadır: 

• Strateji 1 (Planlama): Ekonomik kalkınmayı destekleyen, 

uygulanabilir, toplum temelli bir sürdürülebilir turizm planlaması 

yaklaşımının ortaya konması, 

• Strateji 2 (Yatırım): Çeşitli proje, faaliyet ve programlar ile turizm 

sektöründe yatırımların arttırılması, 
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• Strateji 3 (Örgütlenme): Kamu, yerel yönetim, sivil toplum ve özel 

sektör temsilcilerinin karar verme süreçlerine dahil olmasının 

sağlanması,  

• Strateji 4 (Araştırma-Geliştirme): Kamu, yerel yönetim, sivil 

toplum kuruluşları arasında öncelikli olarak AR-GE’nin ele alınması, 

• Strateji 5 (Ulaşım ve Altyapı): İlçede sektörle ilgili ulaşım ve altyapı 

sorunlarının giderilmesi, 

• Strateji 6 (Tanıtım ve Pazarlama): Bölgesel tanıtım ve pazarlama 

faaliyetleriyle yerel düzeyde Uzundere, bölgesel düzeyde ise Çoruh 

vadisi isimleriyle ile markalaşmanın sağlanması, 

• Strateji 7 (Eğitim): Sektörün ihtiyaç duyacağı insan kaynağı ve 

kurumsal kapasitenin geliştirilmesi için yerel düzeyde eğitimlerin 

gerçekleştirilmesi, 

• Strateji 8 (Eko–turizm): Çoruh vadisi ve Uzundere’de doğaya 

dayalı turizmin planlı gelişiminin sağlanması. 
 

Uzundere Turizm Stratejisi’nde belirlenen stratejik amaçlara ulaşmak 

için bölgesel üst ölçekli plan olan TRA1 Düzey 2 Bölge Planı ile uyumlu olmak 

üzere Uzundere Turizmi Geliştirme Operasyonel Programı (UTGOP) önerisi 

getirilmektedir. UTGOP, 5 öncelikli tedbirden oluşmaktadır. Bunlar:  
 

• Tedbir 1: Beşeri sermayenin ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesi, 

• Tedbir 2: Sektöre yönelik bilgi ve teknolojiye dayalı altyapı ile AR-

GE’nin geliştirilmesi,  

• Tedbir 3: Tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, 

• Tedbir 4: Sektörün ihtiyaç duyduğu fiziki altyapının geliştirilerek, 

doğrudan yatırımın desteklenmesi, 

• Tedbir 5: İlçedeki doğal ve kültürel çevrenin korunması. 
 

Uzundere’nin bölgesel ve yerel planlama çalışmalarında iki ana 

kalkınma aracından biri turizm olarak belirlenmiştir. Özellikle ilçenin gelişme 

ve kalkınma perspektifini belirleyen önemli bir yerel stratejik belge olan 

Uzundere Stratejik Gelişme Planı: Vizyon 2023’ te turizmin ilçe açısından 

önemi vurgulanarak, bazı hedef ve eylemlere yer verilmiştir. Bu stratejik hedef 

ve eylemlerin bir parçası olarak hazırlanan Uzundere Turizm Master Planı ile 

turizm, mekânsal düzeyde ele alınarak kapsamlı bir hedef, tedbir ve eylem 
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önerileri getirilmiştir. Tüm bu hedeflere yönelik olarak ilçede son 15 yılda 

kamu, yerel yönetim, üniversite ve STK’lar yürütücülüğü, ortaklığı ve iştiraki 

ile birçok mekânsal planlama ve tasarım çalışması, proje, faaliyet ve 

uygulamalar yürütülmüş ve yürütülmeye de devam edilmektedir. Aynı 

zamanda turizmde markalaşmış bir destinasyon olma hedefine yönelik olarak 

da ilçe 2016 yılında Uluslararası Sakin Şehirler Ağına (Cittaslow) üye 

olmuştur. Bununla birlikte son 15 yıllık süreçte ve özellikle Uzundere Turizm 

Master Planının hazırlanmış olduğu 2010 yılından günümüze tamamlanmış 

ve/veya devam etmekte olan fiziki ve sosyal tüm plan ve projeler, ilçenin turizm 

kaynak değerlerini oluşturan doğal ve kültürel peyzajı ve sosyal yapıyı da 

dönüştürmektedir (Özgeriş, 2020). Bu noktadan bakıldığında ilçenin turizm 

alanındaki gelişimini belirleyen ana stratejik belge olan Uzundere Turizm 

Master Planının  sürdürülebilir planlama yaklaşımlarıyla ilişkilendirilerek 

yeniden ele alınması gerekliliğini ortaya koymaktadır. Çalışma ile Uzundere 

Turizm Master Planı: Vizyon 2023’ün seçilmiş sürdürülebilir turizm 

planlaması kriterlerine göre yapılan değerlendirmesi Tablo 1’de verilmiştir.  

 

Tablo 1: Uzundere Turizm Master Planı: Vizyon 2023 Sürdürülebilirlik 

Değerlendirilmesi 

Plan Hazırlık Süreci 

 

Plan 

Hazırlık 

Süreci 

Plan hazırlık süresi + 

Plan hazırlık bütçesi + 

Belirlenmiş ve bilgilendirilmiş paydaş kurumların varlığı - 

Belirlenen uygulama süresi + 

Plan hazırlık sürecinin ilgili disiplinlerden uzman bir 

grupla yürütülmesi  

- 

Mevcut Durum Analizi 

 

 

 

Turizm 

Altyapısı 

Ulaşım altyapısı ve bölgeye erişimin analizi  + 

İçme suyu, atık su şebekesi ve arıtma sistemleri analizi - 

Elektrik ve telekomünikasyon altyapısının analizi + 

Katı atık depolama ve ayrıştırma altyapısı analizi - 

Sağlık ve güvenlik altyapısının analizi  - 

Konaklama altyapısı analizi + 

Diğer sosyal donatının, rekreasyonel tesis ve hizmetlerin 

(Lokanta, kafe…) analizi 

- 

Turistik tesislerin yüksek ve düşük sezon doluluk oranları - 

Sosyo-

Kültürel, 

Ekonomik 

Durum 

Nüfus sayı ve dağılımı ile göç durumu  - 

Geleneksel inanç sistemleri ve yerel kültür  + 

Yerel ekonominin durumu, ağırlıklı sektörler  + 

Kişi başına düşen gelir, istihdam / işsizlik durumu - 
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Çevresel ve 

Mekânsal 

Planlama 

Özellikleri 

 

Mevcut ve potansiyel turizm kaynak değerleri + 

Mekânsal özellikler ve alan kullanımları  - 

Heyelan, erozyon, kazı-dolgu şevleri gibi sorunlu alanlar + 

Deprem, sel, rüzgar gibi yerleşim ve kullanım açısından 

duyarlı ve riskli alanlar 

- 

Bölgenin turizm kaynak değerlerinin tarihi  + 

Turizm gelişimi ve etkinlikleri için iklimsel olarak uygun 

alanların belirlenmesi ve gelecek iklim modelleri  

- 

Turizmin geliştirilemeyeceği  alanlar - 

Turizmin Olumsuz Etkileri, Projeksiyonlar ve Tedbirler 

 

 

 

Çevresel 

 

Hava, su, toprak üzerine etkiler ve tedbirler  - 

Gürültü ve görüntü kirliliği üzerine etkiler  ve tedbirler - 

Flora, fauna ve yaban hayatı üzerine etkiler ve tedbirler + 

Kara ve su ekosistemleri üzerine etkiler ve tedbirler - 

Turistik noktalardaki aşırı/yanlış kullanım gibi etkiler ve 

tedbirler  

- 

 

 

Ekonomik 

Turizmin yerel ekonomik bozulma ve/veya enflasyona 

katkısı 

- 

İstihdam düzeyi ve/veya gelir dengesindeki bozulmalara 

katkısı 

- 

 

Sosyo-

Kültürel 

Tarihî ve kültürel yapı ve oluşumlar üzerine etkiler (El 

sanatları, inanç sistemleri …) 

+ 

Yerel toplumun yaşam tarzları  + 

Demografik yapıda değişim - 

Turizm Gelişimi/Öneriler 

 

 

Ürün ve 

Hizmetlerin 

Kalitesi 

Ulaşım  hizmetlerinin standartları - 

Konaklama ve yeme-içme hizmetlerinin standartları + 

Destinasyondaki diğer tesislerin standartları - 

Turistik noktalardaki altyapı ve hizmetler - 

Yerel gastronomik ürünlerle çeşitlendirilmiş yeme-içme 

hizmetleri 

+ 

Yerel el sanatı ve hediyelik ürünler + 

Turizm kaynak değerlerine göre çeşitlendirilmiş 

rekreasyonel etkinlikler 

+ 

 

 

 

Destinasyon 

İmajı 

Yerel halkın turizm bilgisi ve turizme ilgisi + 

Destinasyondaki şehir manzarasının çekiciliği ve mimari 

yapı ve ünitelerin niteliği  

- 

Doğal ve kültürel sitlerin bakımı - 

Destinasyonun genel temizliği - 

Turizm kaynak değerlerinin bakımı + 

Yerel halkın misafirperverliği + 

Destinasyondaki sosyal donatı alanları - 

Turistik tesis ve hizmetler için iyileştirme önerileri  + 

Turizmi geliştirmek için gerekli altyapı iyileştirmeleri 

önerileri 

+ 
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Sosyo-

Kültürel, 

Ekonomik 

Yerel sanatlar, el sanatı ürünler ve hediyelik eşyaların 

turizm sektörüne entegresi  

+ 

Yerel gastronomik kaynakların ve tarımsal ürünlerin 

turizm sektörüne entegresi 

+ 

Turizm sektöründe yerel halkın öncelikli istihdamı + 

Turizmin her alanında toplum katılımını sağlama ve yerel 

halkı turizm konusunda bilinçlendirme önerileri  

- 

Turizm amaçlı tesisler ve sosyal donatı alanlarından yerel 

halkın yararlanma durumu 

- 

 

 

 

 

Pazarlama 

Turizm kapasitesi ve pazar analizi - 

Uluslararası, ulusal ve bölgesel turizm şekillerinin ve 

eğilimlerinin analizi 

- 

Seyahat acenteleri ve tur operatörleri ile iş birliği - 

Ulusal/uluslararası tanıtım faaliyetleri + 

Pazar hedeflerinin oluşturulması ve hedeflenmiş ziyaretçi 

profili 

- 

Pazarlama hedef ve  stratejilerinin belirlenmesi - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planlama 

Turistik kaynakları için en uygun turizm biçimlerinin, tur 

modellerinin ve programlarının belirlenmesi 

- 

Çevre ve benzer destinasyonlara göre farklılaşma 

stratejileri 

- 

Mevcut kalkınma ve üst ölçekli planların turizme etkisi  + 

Destinasyonun mevsimsellik  durumu omuz ve düşük 

sezon etkinliklerinin planlaması 

- 

Altyapı iyileştirmeleri için planların varlığı - 

Turizmin yerel halk için sosyo-kültürel ve ekonomik 

faydaları için planlar 

- 

Turizmin çevresel zararlarının önlenmesi için planların 

varlığı 

- 

Turizmin yönetimi ve geliştirilmesi için organizasyon 

yapısı ve paydaş rollerini de içeren yönetim planlarının 

varlığı 

+ 

Turizm için tanıtım ve pazarlama planlarının varlığı - 

Turizm için ayrılmış alanların bütüncül planlama ve 

tasarımına yönelik stratejiler 

- 

Ekonomik sızıntının önlenmesi - 

Turistik gezi rotalarının varlığı veya dönemlerini gösteren 

tur modelleri ve programları 

+ 

 

 

 

Mekânsal 

Planlama 

Önerileri 

Mevcut turizm kaynaklarının ve potansiyel alanların  

iyileştirme ve koruma önerileri 

+ 

Turizm kaynakların taşıma kapasitelerinin belirlenmesi   - 

Mevcut doğal ve kültürel turizm kaynak değerleriyle 

uyumlu mimari tasarım  

- 

Heyelan, erozyon, kazı-dolgu şevleri gibi sorunlu alanlara 

yönelik iyileştirme önerileri 

+ 

Mimari olarak belirlenmiş yapı formları + 
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Turizm etkinlikleri için iklimsel olarak uygun alanların 

belirlenmesi ve gelecek iklim senaryoları 

- 

Turizmin geliştirilmemesi gereken ya da geliştirilemeyen 

alanlar için öneriler 

+ 

Turizm gelişimi için ayrılmış alanlar + 

Turistik gezi rotalarının varlığı  + 

Turistik tesis tasarım standartlarının belirlenmesi ve 

uygulama önerileri 

- 

İmar ve diğer arazi kullanım düzenlemeleri - 

 

İzleme-

Değerlendirme 

Plan strateji ve eylemlerinin gerçekleşme durumunun 

izlenmesi için göstergeler  

- 

Sistematik izleme-değerlendirme için belirlenmiş ekipler  - 

İzleme sonucu değerlendirme için belirlenmiş gözden 

geçirme periyodu 

- 

 

3. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

Bu çalışma Türkiye’nin 11. Cittaslow şehri olan Uzundere (Erzurum) 

ilçesinin 2010 yılında Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı’nın (KUDAKA) 

desteğiyle Uzundere Belediyesi tarafından hazırlanan Turizm Master Planının 

sürdürülebilirlikle ilişkili olarak değerlendirilmesi amacıyla yürütülmüştür. 

Uzundere ilçesi büyük oranda Tortum Gölü havzası içerisinde yer 

almakta ve Tortum Çayı, Tortum Gölü ve Şelalesi, Yıkıklar, Öşvank Kilisesi, 

jeolojik formasyonlar ve jeomorfolojik yapı, flora, fauna, kuş, kelebek ve yaban 

hayatı çeşitliliği, tescilli tarihi ve kültürel oluşumlar ile gastronomi kültürü 

bakımından önemli bir turizm potansiyeline sahiptir (Şekil 1). 
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Şekil 1: Uzundere’deki rekreasyonel kaynaklar (Karahan ve Çakır, 2010) 

Uzundere’nin bu doğal ve kültürel zenginliklerinin planlama, yatırım, 

tanıtım, pazarlama, kurumsallaşma, çevre koruma, araştırma ve eğitim gibi 

konuları içeren bütüncül bir turizm planlamasını gerekli kılması sonucunda, 

Uzundere Turizm Master Planı: Vizyon 2023 belgesi hazırlanmıştır. 

Plan, turizme yönelik üst ölçekli ulusal ve bölgesel stratejik belgelerle 

uyumlu olmak üzere, planlama ve kalkınma anlayışı ile kamu, yerel yönetim, 

STK ve özel sektörün işbirliğini önemseyen ve Uzundere Stratejik Gelişme 

Planı’nın uygulamasını hedefleyen bir çalışmadır.  

Uzundere Turizm Master Planı çalışması, Uzundere ilçesinin doğaya ve 

suya dayalı sporlar, macera etkinlikleri, dağ ve yayla turizmi, kırsal ve 

ekoturizm gibi turizm türleri açısından olanaklarını ortaya koymaktadır. Plan, 
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Uzundere ilçesinin sahip olduğu doğal ve kültürel peyzaj değerlerinden 

koruma–kullanma dengesi içinde yararlanmayı ve alternatif turizm 

faaliyetlerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. 

Planın son bölümünde ulusal ve bölgesel düzeyli politikaların ilçe ile 

mekânsal düzeyde ilişkilendirildiği turizm stratejileri sunulmaktadır. Bu 

stratejiler ile yatırım, örgütlenme, ar–ge, hizmet, ulaşım ve altyapının 

güçlendirilmesi, tanıtım ve pazarlama, eğitim, markalaşma, mevcut turizm 

alanlarının rehabilitasyonu ve Uzundere’nin destinasyon olarak geliştirilmesi 

hedeflenmiştir. 

Planın yatırım bölümünde, Uzundere ilçesinin turizm sektöründe 

yararlanabileceği teknik, doğrudan faaliyet, güdümlü proje ve mali destek 

programlarının üzerinde durulmaktadır. Örgütlenmede, turizm sektörünün 

gelişimi için ilçede bir kalkınma ve/veya turizm konseyinin kurulması, AR–GE 

bölümünde ise ilçede turizm sektöründe ilgili alandaki sorumlu kuruluşlar ve 

görevleri hakkında öneriler sunulmuştur. Ulaşım ve altyapının güçlendirilmesi 

bölümünde bölgesel düzeyde turizmin geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesinin bir 

aracı olarak manzara yol sistemleri önerilmiştir. Tanıtım ve pazarlama 

bölümünde ilçeye yönelik tanıtım ve markalaşma faaliyetlerinin önemine 

dikkat çekilirken, eğitim bölümünde sektörde yer alan paydaşların sürekli 

eğitimle niteliklerinin iyileştirilmesinin desteklenmesi vurgulanmıştır. 

Çalışma ile Uzundere Turizm Stratejisi: Vizyon (2023) bazı kriterler 

bakımından sürdürülebilir turizm planlamasının gereksinimlerine sahipken, 

bazı kriterler bakımından ise sürdürülebilir turizm planlaması anlayışının 

ötesindedir. Planda önerilen tedbirlerden biri olan ‘Turizme Yönelik Doğal ve 

Kültürel Çevrenin Korunması’ ile getirilen kazı-dolgu şevlerinin ve heyelanlı 

alanların onarılması, katı atık ayrıştırma ve atık su arıtma sistemlerinin 

kurulması, erozyon alanları için ağaçlandırma çalışmalarının yürütülmesi, sit 

alanları için koruma amaçlı imar planlarının hazırlanması, köyler için köy 

yerleşim planlarının hazırlanması ve her türlü gelişi güzel yapılaşmanın 

engellenmesi gibi eylem önerileri planı sürdürülebilirlik anlamında önemli 

kılmaktadır. Bunların yanında planla ilçenin kültürel kırsal dokusu ile uyumlu 

olarak önerilen sivil mimari örnekleri (tek, iki ve üç katlı konut ile apart otel) 

destinasyon imajının güçlendirilmesinin yanında kültürel peyzajın 

sürdürülebilirliğine katkı sağlaması bakımından da önemlidir (Şekil 2). 
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Şekil 2: Uzundere Turizm Master Planı konut ve apart otel mimarisi önerileri (a-Tek 

katlı konut mimarisi b-İki katlı konut mimarisi c-Üç katlı konut mimarisi d-Apart otel 

mimarisi önerileri) (Karahan ve Çakır, 2010) 

 

b 

c 

d 
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Ancak ekonomik sızıntının engellenmesi için işletmelerde yerel 

ürünlerin kullanılması ile arazi ve konut fiyatlarındaki oluşacak oynamaların 

dengelenmesi için bir strateji ve tedbir bulunmamaktadır. Bunun yanında iklim 

değişikliği, çevre, doğal kaynakların etkin kullanımı gibi konulara da atıfta 

bulunulmamaktadır. Bunlara ek olarak sürdürülebilir turizm planlamasının en 

temel gereksinimlerinden biri olan bütüncül planlama yaklaşımının, turizmin 

mekânsal ölçekte ele alınması gerektiği bir master planda insan-mekân-

bütüncül planlama ilişkisini tam olarak kuramaması, planın önemli bir eksikliği 

olarak vurgulanabilir. Bu şekildeki bir planlama yaklaşımı turizmin tarafı olan 

paydaşların talep ve beklentilerini tam olarak karşılayamayabilir ve mekân 

anlamında bir bütünlük oluşturmanın ötesinde parçalı ve uyumsuz bir yapı arz 

eden kültürel peyzajları ortaya çıkarabilir. Bununla birlikte doğal ve kültürel 

peyzajı bozan, turizm arzını oluşturan kaynakları olumsuz etkileyen her 

planlama çalışması, mekânsal proje, faaliyet ve uygulama, kısa vadede 

ekonomik getiriler sağlasa bile zamanla alanın tüm turizm cazibesini 

yitirmesine neden olmaktadır. Ayrıca başta yerel halk olmak üzere turizmin 

tüm yerel paydaşları için sosyal, kültürel ve ekonomik faydalar sağlamayan 

faaliyetler de sürdürülebilirlik tartışması ile karşı karşıya kalmaktadır. Harris 

(2000) sosyo-kültürel, ekonomik ve çevresel boyutların sentezinin 

sürdürülebilir kalkınmanın başarısı için temel şart olduğunu belirtmektedir 

(Özmete, 2011). Bütüncül planlanmayan ve yerel kaygıları göz ardı eden turizm 

gelişimi manzaraların bozulması,  tarımsal alan kaybı ve aşırı altyapı 

yüklenmesi gibi sorunlara yol açmaktadır.  

Planda sürdürülebilir bir turizm planlaması bağlamında eksik olarak 

görülen konulardan biri de planın bir izleme-değerlendirme sistemine sahip 

olmamasıdır. Bu konuda Maldivler uluslararası ölçekte bir destinasyon olarak 

önemli bir örnektir. Maldivlerde izleme ve değerlendirme verilerine göre 

turizme yönelik plan ve stratejiler 5 yılda bir revize edilmektedir (Anonymous 

2020; Özgeriş, 2020). 

Sonuç olarak bu çalışma ile Uzundere Turizm Master Planının güncel 

sürdürülebilir turizm planlaması ilkeleri çerçevesinde, geniş paydaş katılımlı ve 

bütüncül bir planlama anlayışıyla revize edilmesi gerektiği vurgulanmaktadır.  
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GİRİŞ 

           “Bir gün gelecek insanlar, kolera ve veba gibi gürültüye karşı da amansız bir 

mücadele verecekler.” Dr. Robert Koch–1910 (Vijayalakshmi, (2003). 

Kent; birbirinden farklı yaşam tarzı olan insanların bir arada yaşam 

sürdüğü, ekonomik, sosyal ve kültürel faaliyetlerin gerçekleşmesine imkân 

tanıyan idari sınırları olan alandır (Keleş, 1980; Kuş Şahin, 2008; Gülgün vd., 

2015; Gülgün vd., 2018; Aşur ve Yazici, 2020). Günümüzde kentleşme, 

sanayileşme ve teknolojinin gelişip ilerlemesi ile ortaya çıkan ekolojik sorunlar, 

çözüm aranılması gereken problemlerdir. Su kirliliği, küresel iklim değişimleri, 

hava kirliliği, biyolojik türlerin yok olması, ozon tabakasının incelmesi, nükleer 

atıklar ve ses kirliliği gibi çeşitli çevre sorunları, sağlıklı bir dünya için önlem 

alınması gereken sorunlar arasında gelmektedir (Cansaran, 2019; Gülgün vd., 

2013). Kentlerin önemli bir çoğunluğunu etkileyen çevre sorunlarının başında 

gürültü gelmektedir. Ulaşım, yerleşim, endüstri, şantiye ve eğlence gürültüleri, 

istenmeyen sesleri oluşturan gürültü kaynaklarındandır. Bu kaynaklardan 

meydana gelen gürültü kirliliği; konutlar, hastaneler, okullar gibi pek çok alanı 

etkisi altına almaktadır. Araştırmalara göre bu alanlarda yaşayan ya da çalışan 

insanlar üzerinde fizyolojik ve psikolojik birçok olumsuz etkiye yol açtığı 

görülen bu gürültülerle ile ilgili Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından olması 

gereken gürültü sınır değeri belirlenmiştir. Bu sınırların aşılması halinde 

insanlar üzerinde ciddi sağlık riskleri görülebilmektedir (World Health 

Organization, 2011). 

2872 sayılı çevre kanunun 14. Maddesine göre 11 Aralık 1986 (Anonim, 

1986) tarihinde yayınlanarak yürürlüğü giren Gürültü Yönetmeliğinde 

“Gürültü, gelişi güzel yapısı olan ses spektrumudur ki, sübjektif olarak istenmeyen ses 

biçiminde tanımlanmaktadır”. Diğer ekoloji sorunlarına ek olarak gürültü 

sorununun çok daha önemli boyutları vardır. Gürültü kirliliği hızla büyümekte 

ve sebep olduğu rahatsızlıklar belirginleşmektedir. Ne yazık ki bunun için 

alınan tedbirler ise yetersiz kalmaktadır (Belgin, 1994). 

          Yaşadığımız ve kullandığımız tüm mekanlar mimarlık sanatıyla 

tasarlanmaktadır. Mimarlık sözlüklerde, belirli ölçü ve kurallara göre binalar 

tasarlama ve inşa etme sanatı olarak tanımlanmaktadır. Dünyadaki tüm sanat 

dallarına bakıldığında hiçbir sanat dalının eserinde insanlar yaşam sürmez fakat 
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mimarlığın diğer dallardan farkı olarak canlılar mimari eserlerde yaşamsal 

faaliyetlerini gerçekleştirmektedirler. Bu sebeple tasarlanıp inşa edilen tüm 

binalar, yapı fiziği ilkelerine uygun, yapıyı ilgilendiren mühendisliklerle 

peyzajı ve çevre düzenlemesi ile, iç mekân tasarımı ile inşa edildiği yerin 

zemin ve deprem değerleri gibi öğeler ile entegre olmalı ve her biri incelikle 

tasarlanarak hesaplanıp uygulanmalıdır (Kurtay vd., 2021; Yazici, 2021). 

          Binalar da tasarım aşamasında önemle üstünde durulması gereken bir 

konu yapı fiziğinin de konusu olan ‘yalıtım’ dır  (Gülgün vd., 2013). Binalarda 

uygulanması zorunlu hale gelen işlemler ısı, su, ses ve yangına karşı yalıtımdır. 

Bu bağlamda ülkemizde giderek yönetmeliklerle zorunlu hale getirilip 

uygulatılmaya çalışılsa da doğru bir şekilde yapılmamaktadır. Özellikle sağlığa, 

psikolojiye, performansa ve yaşam konforuna çok büyük etkisi olan ses 

yalıtımının önemi ve zorunluluğu henüz ülkemizde bilinmemekte ve lüks 

olarak görülmektedir (Sözer, 2005).  

Çevresel gürültülerden yani dışardan içeri gelip rahatsızlık oluşturacak 

özellikle gürültüye hassas eğitim, ofis, hastane ve dinlenme alanları gibi 

yapılarda yalıtımın sağlanması önem arz etmektedir. Çevresel gürültülerden 

yalıtmak için binaların sıfırdan inşası yapıldığında doğru konum seçimi 

sonrasında binada temelden çatıya ve bahçe düzenlemelerinde ses yalıtımı 

uygulamaları yapılmalı, gürültüyü absorbe edecek peyzaj öğelerine yer 

verilmelidir. Peyzajın yapısal ve bitkisel öğeleri çevresel gürültüden 

korunmada büyük katkı sağlamaktadır (Sirel, 2000). 

 

1. AKUSTİK VE AKUSTİK BİLİMİNİN KISA TARİHÇESİ  

Fiziğin dallarından biri olan akustik, kelime anlamı olarak sözlüklerde 

‘ses bilimi’, ‘yankı bilimi’ gibi karşılıkları bulunan bir bilim dalıdır. Bu bilim 

sesin oluşması, yayılması, duyulması ve özellikleriyle uğraşır.‘İşitme ile ilgili’ 

olan anlamına gelen ‘akustik’ terimi ‘akustikos’ diye Yunanca bir sözcükten 

gelmektedir. Aristoteles’ten başlayarak günümüz bilim insanlarına kadar 

birçok bilim insanı akustik bilimi alanında çalışmalar yapmıştır. Roma ve 

Yunan amfi-tiyatroların çizimi, o zamanki bilim insanlarının ve yapı ustalarının 

akustik bilgilerinin ve yeteneklerinin ne derece yüksek olduğunu kanıtlar 

niteliktedir. Ünlü Yunan bilgini Pythagoras (Pisagor), henüz MÖ 4. yy’de tek 

telli bir saz üzerine denemeler yapıp, telin uzunluğu ile verdiği sesin yüksekliği 
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arasındaki ilişkiyi ortaya koymuştur. Ancak Galile ile F. Bacon bu bilim dalının 

babası olarak kabul edilmektedir (Yiğit, 2018).  

1.1 Akustik Çalışma Alanları 

Akustik, ses dalgalarının meydana gelmesi, yayılması, kırılması, ses 

kaynakları, işitme algılama-etkilenme, ölçüm, kontrol teknolojileri gibi 

durumları inceleyen ve uygulama olanaklarını araştırıp inceleyen bir bilim 

dalıdır. Çalışma alanları şöyle sıralanabilir; Akustik Mühendisliği, Akustik 

Oşinografi, Biyoakustik, Biyomedikal Ultrason, Fiziksel Akustik, Gürültü 

Kontrolü, Konuşma İletişimi, Mimari Akustik, Müzikal Akustik, Psikolojik ve 

Fizyolojik Akustik, Sinyal İşleme, Sualtı Akustiği, Yapı Akustiği ve Titreşim. 

Akustik biliminin bu alt alanlarından mimarlık alanlarını, mimari tasarımcı ve 

sektör uygulayıcılarını ilgilendiren 3 alt dal: Mimari Akustik, Yapı Akustiği -

Gürültü kontrolü, Hacim Akustiğidir (Kurtay vd., 2021). 

 

1.2. Ses 

 Ses, insan kulağında işitsel duyulama meydana getiren maddesel ortam 

titreşimlerine denir. Ses bir titreşimdir. Boşlukta ses yayılmaz sadece maddesel 

ortamlardaki titreşimler ses olarak algılanır. Ses tıpkı su dalgaları gibi ses de 

ses dalgaları ile yayılır. İşitsel algılamanın ana öğeleri olarak 3 bileşen 

sıralanabilir. Ses kaynağı, Sesin iletildiği ortam ve İşitme sistemi (alıcı). Mimari 

akustik çalışmalarında genelde sesin 20°C’deki havada yayılma hızı olan 340 

m/sn kullanılır (Kurtay vd., 2021). Ses, ortam sıcaklığı arttıkça daha hızlı 

yayılır ve ses katı ortamlarda sıvılardan, sert ortamlarda yumuşak madde 

ortamlarından daha hızlı yayılır.  

 Sesin özellikleri; incelik-kalınlık, azlık-çokluk, tınısı, frekansı 

(Duyulabilen titreşimler 16 Hz ile 16000 Hz arasında), ses düzeyi (Desibel), 

akustik basınç (ses basınç düzeyi) olarak sıralanabilir (Untuç ve Akdağ, 2017; 

Yiğit, 2018; Kurtay vd., 2021). Ses fiziksel özellikleri açısından; kaynakta 

doğan ses, kaynak alıcı arasında dalgalarla yayılır. Çarptığı yüzeylerden yansır, 

yutulur, kırınır, geçer ve kalan bölümü alıcı tarafından algılanmaktadır (Kurtay 

vd., 2021). 
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1.2.1. Ses alanları ve sesin yayılması  

Ses alanları; Yakın alan (Ses kaynağın hemen yakınında) ve Uzak alan 

(Serbest ve çınlanım (yankılanım) alanı) olarak ayrılmaktadır. Serbest alanda 

ses düzeyi, kaynağın özelliğine bağlı olarak mesafe ile azalma göstermektedir. 

Ölçümlerin bu alanda yapılması gerekir. Çınlanım alanı; sesin yayıldığı 

bölgede yansıtıcı bir yüzey olduğunda; ses, bu yansıtıcı yüzeyden yansıyarak 

yeniden kaynağa yönelir ve serbest alandaki doğrusal azalımı bozarak yeni bir 

ses alanı oluşturur (Kurtay vd., 2021). 

Sesin yayılması, ortamın fiziki özelliklerine göre değişime uğrar. Söz 

konusu fiziksel özelliklerine göre ortamlar üç grupta incelenir (şekil 1). Üç 

boyutlu ortamlar, iki boyutlu ortamlar, tek boyutlu ortamlar (Kurtay vd., 2021). 

 

 

 

Şekil 1: Sesin yayılması (Kurtay vd., 2021) 

 

Üç boyutlu sınırsız ortamlarda, yani açık havada ses dalgalarının 

uzaklıkla azalmasında, kaynağın özellikleri önemlidir. Bu açıdan kaynaklar üç 

grupta sıralanabilir; Nokta, çizgi ve düzlem kaynak. Kurtay vd., (2021)’e göre 

ses yayılmasını etkileyen diğer faktörler:  

Atmosferik emilim: Serbest alanda yayılımı etkileyen atmosferik 

emilim faktörünü rüzgâr ve sıcaklık değişimi etkilemektedir. 

          Yansıtıcı yüzeyler: Serbest alandaki kaynaktan gelen ses karşılaştığı 

yüzeylere çarpar ve yansır çarptığı bu yüzeyler ses için yansıtıcı yüzeylerdir.  
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          Engel ve bariyerler: Serbest alanda kaynaktan çıkan sesin karşısına 

çıkan, alıcıya geçmesini engelleyen, düzeyini azaltan geçiren uygulamalardır.  

          Zemin: Serbest alanda ses yutuculuğu iyi olan yapı malzemelerle kaplı 

zeminlerde ses yayılımı daha düşük olur (çim zeminler gibi).  

         Kapalı mekanlarda ses yayılması: Kapalı mekanlarda kaynaktan 

dolaysız bir şekilde sesin yanı sıra, kaynaktan çıkıp hacim iç yüzeylerinden pek 

çok kez yansıma yaparak dinleyiciye ulaşan yansımış sesler de söz konusu olur. 

Yansıtıcı yüzeyleri fazla olan hacimlerde ses, yansımalar nedeniyle artar ve 

gürültü oluşumuna sebep olur.  

1.2.2. Sesin yutulması 

           Sesin yutulması üç ayrı şekilde olur; Gözenekli gereçlerde yutulma, 

titreşen levhalarda yutulma, rezonatörlerde yutulma (Kurtay vd., 2021). 

Gözenekli gereçler; içinde dış havaya açık çok sayıda delik, çok ince 

aralıklar ya da kılcal boru bulunan, organik ya da inorganik oldukça hafif 

gereçlerdir (Taş yünü, cam yünü, ahşap lifi süngerler, halı, perde gibi). 

Titreşen levhalar; üzerine gelen ses dalgası ile titreşime girerek; 

levhanın şekil değiştirmesiyle ilgili iç sürtünmeler, levhanın tespit 

yerlerindeki sürtünmeler, levhanın arkasında bulunan hava tabakasıyla 

alakalı sürtünmeler vb. ile ses enerjisinin termo enerjiye dönüşmesine sebep 

olur. 

Rezonatörler; Küp ya da testi biçiminde, ağız kısımları iç mekâna 

açık yerleştirilen gereçler, hacim ve boyun boyutlarına bağlı genellikle orta 

ve alçak frekansların yutulması için kullanılır (Helmholz rezonatörü gibi). 

          Malzeme yüzey özellikleri 

Malzemelerin ses yutuculukları, empedans tüpü ile veya çınlama 

odasında ölçülmektedir. Bazı malzemelerin ses yutuculuk değerleri aşağıda 

Tablo 1’ de gösterilmiştir (Anonim, 2017).  
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Tablo 1: Bazı malzemelerin ses yutuculuk değerleri (Anonim, 2017) 

αw = malzemenin ses yutuculuk katsayısı 0-1 arası bir değere eşittir. 1’e ne 

kadar yakınsa o kadar yutucu bir malzeme yüzeyidir. 

Malzeme 125

Hz 

250

Hz 

500

Hz 

1000

Hz 

2000

Hz 

4000

Hz 

αw 

Tuğla, yüzeyi sıvalı 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,03 005 

Beton blok, yüzeyi sıvalı 0,1 0,05 0,06 0,07 0,09 0,08 0,01 

Mermer 0,01 0,01 0,01

5 

0,02 0,02 0,02 0,05 

Betonerme, yüzeyi sıvalı 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,05 

Cam yünü levha, 25mm 0,18 0,34 0,79 0,99 0,93 0,9 0,6 

Perfore akustik asma tavan 0,3 0,51 0,8 0,85 0,78 0,66 0,75 

Yün halı, 10mm 0,09 0,08 0,21 0,26 0,27 0,37 0,25 

Linolyum, beton üzerinde 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 0,05 

Ahşap döşeme kaplaması  0,15 0,11 0,1 0,07 0,06 0,07 0,1 

Cam(pencere) 0,04 0,04 0,03 0,03 0,02 0,02 0,05 

Masada oturan yetişkin 0,2 0,28 0,31 0,37 0,41 0,42 0,35 

Sırada Oturan çocuk 0,17 0,21 0,26 0,3 0,325 0,37 0,3 

2. GÜRÜLTÜ 

Gürültü düzensiz seslerden oluşan ve istenmeyen, hoşa gitmeyen, her 

türlü ses, aynı zamanda insan ve diğer canlıların sağlığını ve hayatını olumsuz 

etkileyen zararlı sesler olarak ifade edilmektedir (Kurtay vd., 2021). Gürültü 

kaynak ve alıcıların yayılma oranlarına ve çevresel konumlarına bağlı olarak: 

Yapı dışı çevre gürültüleri ve Yapı içi çevre gürültüleri olarak iki gruba 

ayrılmaktadır (Kurtay vd., 2021)  

 

 2.1. Yapı Dışı Çevre Gürültüleri (Çevresel gürültü kaynakları) 

Dış mekân gürültü kaynaklarından ulaşım gürültüsü ve endüstriyel 

işletmelerden gelen gürültüler, çevreyi ve insanları etkileyen, bina ve inşaat 

işlerinden kaynaklanan gürültüler sayılmaktadır (Vasilyev, 2017). 27601 sayılı 

Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği (ÇGDYY) 

tarafından çevresel gürültü: “Ulaşım araçları, kara yolu trafiği, demir yolu 

trafiği, hava yolu trafiği, deniz yolu trafiği, açık alanda kullanılan teçhizat, 

şantiye alanları, sanayi tesisleri, atölye, imalathane, işyerleri vb. ile rekreasyon 

ve eğlence yerlerinden çevreye yayılan gürültü dâhil olmak üzere, insan 

faaliyetleri neticesinde oluşan zararlı veya istenmeyen açık hava sesleri” 
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olarak tanımlanmaktadır (Anonim, 2010a). Bu tanımlamalar ve yapılan 

çalışmalar incelendiğinde, dış mekân gürültü kaynakları beş alt başlıkta 

toplanmaktadır. Tablo 2’de gürültü kaynakları ve bunlardan insan ve çevrenin 

etkilenme oranları verilmiştir. 

 

Tablo 2: Gürültü kaynakları (Anonim, 2011) 

Gürültü Kaynakları Etkileme Oranı (%) 

Trafik 50 

Raylı sistemler 18 

Uçaklar 13 

Sanayi 6 

Komşular 3,5 

İnşaat 3 

Açık hava 2,5 

Diğer kaynaklar 4 

 

WHO tarafından çevre gürültüsü için yayınlanan kılavuzda ve ÇGDYY 

‘de çevre gürültüsü sınır değerleri bulunmaktadır (Kurra, 2009). Yapılardaki 

çevre kaynaklı gürültüleri engellemede peyzajın katkılarını incelenecek gürültü 

kaynakları da bu grupta yer almaktadır. 

 

2.2. Yapı İçi Çevre Gürültüleri 
 

• Müzik sesleri ve yüksek sesle konuşma 

• Elektronik ev aletleri gürültüleri 

• Eğitim yapılarındaki çalan zil, anons, koşuşturmaca ve oyun sırasında 

çıkan gürültüler vb. 

• Umumi binalardaki insan kalabalıklarının gürültüleri 

• Teknik sistem gürültüleri (havalandırma, asansör vb.) (Kurtay 

vd.,2021). 
 

2.3. Gürültünün Sağlık Performansı Üzerine Etkileri 

Günümüzde insan sağlığına zarar veren çevre kirliliği denildiğinde daha 

çok nükleer atıklar, hava kirliliği, ozon tahribatı, su ve toprak kirliliği gibi çevre 

problemleri akla gelmektedir. Fakat Dünya Sağlık Örgütü raporları dahil birçok 

bilimsel çalışma gösteriyor ki gürültü bilinenden çok daha fazla insan yaşamını, 

sağlığını ve yaşam kalitesini etkilemektedir. Ses kirliliği ölüme bile sebep 

olabiliyor. Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP 2022) açıklamasına göre 
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büyük şehirlerdeki gürültü kirliliği Avrupa genelinde her yıl ortalama 12 bin 

zamansız ölüme yol açmaktadır. Çevre Programı'nın hazırladığı 2022 raporuna 

göre Avrupa genelinde yaklaşık 22 milyon insan 6,5 milyon kişi ses kirliliği 

nedeniyle uyku sorunları yaşıyor ve çevreden gelen sesten rahatsız oluyor. 

Büyük şehirlerdeki gürültü kirliliği Avrupa'da yılda ortalama 48 bin yeni 

iskemik kalp hastalığına yol açmakta ve çevreden yayılan yüksek ses her yıl 12 

bin ani ölüme neden oluyor (UNEP, 2022). Gürültünün olumsuz etkileri sadece 

fiziksel olarak değil, fizyolojik etkileri, performans etkileri, psikolojik ve 

davranışsal etkileri de incelenmektedir (Kurtay vd., 2021). Yapılan 

araştırmalarda gürültüye maruz kalarak yaşayan kişilerin hemen hemen 

tümünde psikolojik sorunlar tespit edilmiştir. Gürültülü yerlerde yaşamanın en 

belirgin karşılığı da sıkıntı, rahatsızlık ve gerilim duygusudur (Toprak, Aktürk, 

2004). 

Gürültünün insan üzerindeki geçici veya sürekli işitme bozukluklarına 

neden olan fiziksel etkileri uzun veya kısa vadede ortaya çıkabilmektedir. 

Yüksek düzeyli gürültülere bir süre maruz kalma sonucunda işitme sisteminde 

başlıca dört etki; Geçici eşik kayması, Kalıcı eşik kayması, Kulak çınlaması, 

Akustik zedelenme/travmadır olarak görülür (Güner, 2000; Kurtay vd., 2021). 

          Gürültünün oluşturduğu fizyolojik etkiler kısa ve uzun süreli fizyolojik 

rahatsızlıklar; kas gerilmeleri, stres, adrenalin yükselmesi, kan basıncında artış, 

kolesterol artışı, göz bebeği büyümesi, solunum hızlanması, uyku bozuklukları, 

ani refleksler vb. etkiler olarak iki şekilde sınıflandırılmıştır (Güner, 2000).  

Bireylerin evlerinde, iş yerlerinde, eğitim yapılarında ve performans 

yüksekliğine ihtiyaç duyulan çeşitli aktiviteleri esnasında maruz kaldıkları 

gürültünün performansları üzerindeki etkileri (Kurtay vd., 2021). Gürültü 

nedeniyle yaşanan ani refleksler ya da uyarıcıların duyulmaması ile iş kazaları 

oluşabilmektedir (Toprak ve Aktürk, 2004). 

 Okuma ve öğrenmede, hafıza ve sözcüklerle ilgili çalışma ve öğrenimler 

gibi dikkat gerektirici faaliyetler gürültü ile oldukça olumsuz etkilenmektedir. 

Arka plandan gelen bir sözlü müzik, ses kelime belleğini bozucu etki 

yapmaktadır (Esen, 2010). Okullarda gürültüden konsantrasyonun ve 

öğretmenlerin etkilenmesi şeklinde iki tür performans etkilenmesi 

gözlenmektedir (Bulunuz ve Akyün, 2019).  
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3. YAPILARDA SES YALITIMI VE GÜRÜLTÜ 

KONTROLÜ 

          Ses yalıtımı gürültü denetim planlamasının bir kısmıdır ve yapı 

elemanları aracılığı ile iletilen içeride veya dışarda oluşan yapı içinde yayılan 

seslerin seviyesini azaltmak için alınan tüm işlemleri ve önlemleri kapsar.      

Belirli bir ses kaynağı ve alıcıya göre ses basıncını düşürmenin herhangi bir 

yoluna ses yalıtımı denir (Özçelik, 2004). 

 Ses yalıtımı; ses yolunda, mesafe ve müdahale eden nesnelerin 

kullanılmasıyla istenmeyen, doğrudan ses dalgalarının kaynaktan istemsiz bir 

alıcıya iletimini azaltır. Gürültü kontrolü; ses kaynağından yayılan gürültü 

niteliğine sahip sesleri kabul edilebilir düzeye indirgemek, akustik niteliklerini 

değiştirip etki süresini azaltmak, daha az rahatsız eden ya da hoşa giden başka 

sesle maskelemek gibi süreç olarak tanımlanmaktadır (Kurra, 2009). 

Ülkemizde gürültü konusu ile ilgili 2010 yılında yürürlüğe giren Çevresel 

Gürültünün değerlendirilmesi ve yönetimi Yönetmeliği 2022 yılında da 

geliştirilerek son halini almıştır. Son yıllarda bu yönetmelikler ile binalarda ses 

ve gürültü denetimi iyileştirilmeye çalışılmakta ve yüklenicilere bu anlamda 

yasal zorunluluklar getirilmeye başlanmıştır. Türkiye’de uygulamada olan 

30082 sayılı Binaların Gürültüye Karşı Korunması Yönetmeliğinde (BGKKY) 

tüm gürültü sınır değerleri, binaların gürültü hassasiyet dereceleri ve yeni 

yapılacak yapılar ile iyileştirilecek yapılardaki akustik hesaplarda ulaşılması 

gereken performans dereceleri detayları ile verilmiştir. Bu yönetmelik, ekleri 

ve uygulama kılavuzu ile oldukça detaylı bilgiler içermektedir (Anonim, 2017). 

Mevzuat incelendiğinde, 27601 sayılı ÇGDYY’nin amaçları; 
 

• Çevresel gürültüye maruz kalınması sonucu kişilerin beden ve ruh 

sağlığının ayrıca huzurunun bozulmaması için gereken önlemlerin 

alınması, 

• Çevresel gürültü ve etkileri hakkında kamuoyunun bilgilendirilmesi, 

• Hazırlanacak gürültü haritaları, akustik rapor ve çevresel gürültü 

seviyesi değerlendirme raporuyla çevresel gürültüye maruz kalma 

seviyelerini belirlemek, 

• Gürültüyü önleme ve azaltmaya yönelik eylem planlarının 

hazırlanması ve bu planların uygulanmasıdır, şeklinde 

sıralanmaktadır (Anonim, 2010b). Yönetmelikte de belirtildiği üzere, 
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gürültü kirliliği konusunda alınacak önlemler insanların ve çevrenin 

sağlığı açısından önem arz etmektedir. Gürültü kontrolü açısından 

planlama/tasarım aşamaları Tablo 3’te verilmiştir. 

 

 

 

 

3.1. Yapı Dışı Gürültü Kaynakları ve Denetimi 

Yapı dışı gürültü kaynakları ve denetimi şeması Tablo 4’te verilmiştir. 

 

 
Tablo 4: Yapı Dışı Gürültü Kaynakları ve Denetimi (Kurtay vd., 2021) 

Tablo 3: Gürültü kontrolü sürecini etkileyen etmenler (Saral, 1998) 
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3.2. Yapı İçi Gürültü Kaynakları ve Denetimi 

Yapı içi gürültü kaynakları ve denetimi şeması Tablo 5’te verilmiştir.  

 

 

Yerli (2012)’ye göre gürültü kontrolü aşağıda verilen üç yöntemle 

sağlanmaktadır. Bunlar:  

V
a
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e
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 p
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p
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/Y

a
p

ı 

e
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m
a
n

ı 

ta
sa

rı
m

ı 
1. Gürültü açısından kent planlaması aşamasında 

alınacak önlemler 

2. Yer seçimi 

2.1 Yer seçimi aşamaları 

2.2 Yer seçimini etkileyen faktörler 

2.2.1 Uzaklıkla ses azalması 

2.2.2 Ulaşım gürültüsü 

2.2.3 Çevrede doğal ve yapay engeller 

2.2.4 Hâkim rüzgâr ve sıcaklık değişimleri 

3. Binaların konumlandırılması 

4. Gürültü engelleyiciler (Bariyerler 

5. Dış Gürültü Açısından Yapı Kabuğu 

5.1 Duvarlar  

5.2 Pencereler 

5.3 Kapılar 

5.4 Çatılar 

 

Tablo 5: Yapı İçi Gürültü Kaynakları Denetimi (Kurtay vd., 2021) 

T
a
sa

rı
m

 
v
e 

U
y
g
u

la
m

a
 

A
şa

m
a
la

rı
 

3. Ses Yalıtımı Ölçütlerinde Belirlenen Ses Geçirimsizlik 

Değerlerini Sağlayacak Yapı Elemanı Örnekleri 

3.1 Duvarlar 

3.2 Döşemeler 

D
et

a
y
 T

a
sa

rı
m

ı 

1. Gürültü Kontrolü Açısından Yapı Planlama İlkeleri 

2. Yapı Elemanı Tasarım İlkeleri 

2.1. Yapı Elemanının Yüzeysel Kütlesi 

2.2. Malzemenin Sertliği 

2.3. Çift Tabaka Eleman Uygulaması 

2.4. Duvar Boşluklarında Kullanılan Malzemenin 

Yoğunluğu 

2.5. İdeal Koşullarla Gerçek Koşulların Karşılaştırılması 

2.6. Ses Sızıntıları 
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• Gürültüyü kaynağında azaltmak: Trafikte araçlara susturucu 

takılması, makine bakımlarının zamanında yapılması, havalı 

kornaların yasaklanması ve daha az gürültü veren teknik kullanılması 

önlemlerle gürültü kontrolü sağlanabilmektedir. 

• Gürültüyü yayılma alanında (kaynakla alıcı arasında) azaltmak: 

Yapının yer seçiminin (konumlandırma)  doğru yapılması ve kaynak 

ile alıcı arasına gürültü perdesi yapılması gibi en çok kullanılan 

gürültü kontrol önlemleridir. 

• Gürültünün algılandığı noktada (alıcıda) önlemler almak: Kulak 

tıkaçları ve kulaklık kullanılması şeklindeki önlemleri içermektedir. 
 

Murphy ve King (2014), gürültünün azaltılmasına yönelik uzun, orta ya 

da kısa vadeli önlem stratejilerinin gerektiğini, uzun vadeli önlemlerle, 

genellikle geniş alanlarda gürültünün azaltılması amaçlanırken, orta ve kısa 

vadeli önlemlerle belirli bir noktadaki azalma ya da bölgesel gürültü 

sorunlarının çözümünün amaçlandığını belirtmiştir.  

 

3.3. Arazi Kullanım Planlamasında Alınacak Önlemler 

Kentlerde özellikle gürültüye duyarlı alanlarda, trafik oluşumunu en aza 

indirmeye yönelik arazi kullanım planlaması yapılmalıdır. Ulaşım planlaması 

doğru yapılmalı, özellikle çevre yolları kent dışından geçirilmelidir. Arazi 

kullanımı özelden toplu taşımaya, bisiklet binmeye ve yürümeye imkân 

sağlayacak şekilde planlanmalıdır. Hava alanları, sanayi ve endüstri bölgeleri 

yerleşim alanlarından uzak yerlerde planlanmalıdır. Kent içindeki ana yollarda 

ve şehirlerarası yollarda taşıtların hareketinin sürekliliğini sağlayacak 

sinyalizasyon yapılarak, duruş kalkışlarının en aza indirilmesi sağlanmalıdır 

(Ünver, 2008; Murphy ve King, 2014; Sezgin, 2016). 

 

3.4. Eğitimle Alınacak Önlemler 

Gürültü kontrolünde eğitimin önemi oldukça büyüktür. İnsanların 

birbirileri için gürültü kaynağı olabilmeleri nedeniyle, sosyal ilişkilerin uzun 

vadede iyileştirilmesi eğitimle sağlanabilmektedir. Sosyal bir sorun olan 

gürültünün azaltılmasına yönelik bir farkındalık oluşturulması ve insanlarda 

gürültü bilincinin artırılması, gürültü kontrolünde en önemli önlemlerden 

biridir (Kurra, 2009; Sezgin, 2016; Gürsoy, 2017). 
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4. GÜRÜLTÜ PERDELERİ 

Özellikle peyzaj tasarımlarında gürültüyü yalıtmak adına kullanılan en 

etkin yöntem gürültü perdeleridir. Gürültü perdeleri, kullanılan malzemeye 

göre üç başlık altında incelenmektedir. Bunlar; cansız malzeme kullanılarak 

tasarlanan yapay gürültü perdeleri, canlı yani bitkiler kullanılarak tasarlanan 

doğal gürültü perdeleri ve hem cansız hem de canlı malzemeler kullanılarak 

tasarlanan karma gürültü perdeleridir (Kurra, 2009; Akpınar Külekçi, 2018; 

Akpınar Külekçi ve Irmak, 2019; Ulay ve Yeler, 2020; Yeler ve Şatır, 2020). 

 

4.1.Yapay Gürültü Perdeleri 

Bir gürültü perdesinin, gürültüyü engellemesi ya da azaltmasında 

geometrik parametreler, akustik parametreler (sesin dalga boyu, ses kaynağı 

tipi ve gürültünün spektral ve zamansal özellikleri) ve fizyografik parametreler 

(zemin türü ve meteorolojik faktörler) önemli rol oynamaktadır (Kurra, 2009).                                                    

Asdrubali (2006; 2007), yapay gürültü perdelerinde kullanılan 

malzemeleri; doğal malzeme ve geri dönüştürülmüş malzemeler olmak üzere 

iki kategoriye ayırmıştır. Doğal malzemeler, doğal lif örneklerinden oluşurken 

geri dönüştürülmüş malzemeler ise kauçuk, plastik, selüloz, metal talaşı ve 

tekstil atıkları gibi malzemelerden oluşmaktadır. Kauçuk granüllerinden elde 

edilen gürültü perdesi, geniş bant emme spektrumuna sahip iyi akustik 

malzemelerdir. Bu malzemeler dayanıklılıkları nedeniyle trafik gürültüsünde 

perdeleme çalışmaları için özellikle uygundur (Asdrubali, 2007). Yapılan diğer 

çalışmalarda ise; beton, alüminyum, ahşap, cam benzeri şeffaf plastik, doğal 

taş, ponza yapı malzemesi, tuğla duvarı gibi malzemelerin yapay gürültü 

perdelerinde kullanıldığı görülmektedir (Anonim, 2008).  

 

4.2.Doğal Gürültü Perdeleri 

Doğal gürültü perdeleri peyzaj tasarımlarında önerilenler doğrultusunda 

yapılan uygulamalarla gürültüyü en az seviyeye indirmede önemli etkilere 

sahipler. Gürültünün çevre ve insanlar üzerinde bıraktığı olumsuz etkileri en az 

seviyeye indirmek amacıyla cansız malzeme kullanılarak yapılan yapay gürültü 

perdelerinin malzemeye göre değişen yüksek maliyetleri ve estetik olmayan 

görünümleri nedeniyle, gürültü kontrolünde doğal gürültü perdelerinden 

yararlanılması önemli bir alternatif çözüm olarak görülmektedir (Doygun ve 

Doygun, 2018). Bitki ya da doğal setler kullanılarak yapılan doğal gürültü 
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perdesinin maliyeti, ilk aşamada yüksek olsa da sürekliliği ve zaman içindeki 

etkisi göz önüne alındığında, daha ekonomik olduğu görülmektedir (Ünver, 

2008). 

          Bitkiler; rüzgâr perdeleme, güneş ışınlarının parlama, yansıma gibi 

etkilerinden koruma, havayı temizleme, yaban hayatı için yaşam alanları 

sağlama ve yolların görünümünü iyileştirme gibi kent ve kır ekosistemini 

iyileştirici özelliklerin yanı sıra çevrenin rekreasyonel ve görsel kalitesine 

yönelik kazandırdıkları katkılardan dolayı da gürültü perdesi olarak tercih 

edilmektedir (Dobson ve Ryan, 2000; Doygun ve Doygun, 2018; Aşur ve 

Akpınar Külekçi, 2020a). 

Klingberg vd. (2017)’nin, bitki örtüsünün hava kirliliği ve gürültü 

üzerine etkisini araştırdıkları çalışmaları, İsveç'te Göteborg kentindeki bir kent 

parkında yapılmıştır. Çalışmada, bitkilerin yaprak çıkmasından önce ve sonra 

hava kirliliği düzeyleri incelenmiştir ve her iki durumda gürültü ölçümleri 

yapılmıştır. Bitki örtüsünün trafik gürültüsü için önemli olan frekanslardaki 

gürültü seviyelerini azalttığı ve hava kirliliği ile trafik gürültüsünün ilişkili 

olduğu sonucuna varılmıştır. 

Doğal gürültü perdelerinin bu fiziksel etkilerinin yanı sıra, insanların 

gürültü algısı üzerinde psikolojik etkileri de bulunmaktadır. Yani bir kaynağın 

bitkiler tarafından görsel olarak saklanması ya da korunması, gürültünün insan 

üzerindeki olumsuz etkisini azaltmada önemli bir rol oynayabilmektedir. Bu 

konuda yapılan çalışmaların sonuçları, 7 dB gibi algılanan ses yüksekliği 

üzerinde engellerin psikolojik etkisinin olduğunu göstermektedir (Aylor, 

1977). Kentlerde doğal gürültü perdeleri için yeterli alan ayrıldığında, bitkilerin 

çevresel gürültüyü azaltılmasında büyük rolü olduğu görülmektedir (Özer vd., 

2008). Bunun dışında perdelemede kullanılacak bitkilerin tür seçimine ve 

uygulama şekline de dikkat edilmelidir. Bunlar göz önüne alınarak yapılan bir 

uygulamanın 16 dB(A) ya varan bir azalma sağladığı belirtilmiştir (Yerli, 

2012). Doğal gürültü perdesi oluşturulurken dikkat edilmesi gereken önemli 

hususlar bulunmaktadır. Bunlar (Dobson ve Ryan, 2000; Ünver, 2008; Samara 

ve Tsitsoni, 2011; Yerli, 2012); 
 

•  Doğal gürültü perdesi için, en az 5 m olmak şartıyla 30 m genişliğe 

kadar çıkabilen dikim alanı olmalıdır. Gürültü azaltma, bir ağaç 

kuşağının genişliği ile ilişkilidir yani ne kadar geniş olursa, gürültü 
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azaltma da o kadar etkili olmaktadır. Ancak bu mesafeyi her zaman 

bulmak mümkün olmayabilir. Böyle durumlarda ise set duvarları 

oluşturularak bitkilerle desteklenmelidir. Kullanılacak bitkiler, alanın 

doğal florasından seçilmeli veya doğal flora ile uyumlu türler 

kullanılmalıdır. 

• Her dem yeşil özellik göstermeli. Yaprak dökmeyen bitki türlerine 

öncelik verilmelidir. Büyük yapraklı, yaprak döken türler ilkbahar ve 

yaz aylarında gürültüyü azaltmada daha etkili olabilmekte, ancak 

yaprak dökmeyenler yıl boyunca daha iyi zayıflama sağlamaktadır. 

• Bitkiler, gürültü yönüne dik olarak dikilmelidir. 

• Bitkiler, birbirine mümkün olduğunca yakın dikilmeli ve iki bitki 

arasındaki mesafe, bitkinin yetişme koşullarına uygun olmalıdır. 

• Bitki perdesinin, korunması gereken alana uzak, gürültü kaynağına 

yakın yerleştirilmesi, gürültü azaltımında en iyi sonucu vermektedir. 

• Şerit boyu, yalıtılacak alanda kaynağa göre yaklaşık olarak iki katı 

uzaklıkta olmalıdır. Kullanılan gürültü perdesi yola paralel olarak 

konumlandırılmalı ve yol boyunca ana yola ve koruduğu sahaya 

daima eşit mesafede devam etmelidir. 

• Daha uzun bitkiler, daha kısa bitkilerin arka tarafına dikilmeli ve 

ağaç, çalı ve çalılıklardan oluşan çeşitli bitki grupları kullanılmalıdır. 

• Çalılar en az 2–3 m yüksekliğe, ağaçlar ise 15 m yüksekliğe 

ulaşmalıdır. 
 

Bitki kullanılarak elde edilen gürültü seviyesindeki azalmalar; yaprak ve 

ibre sıklığı, yaprak durumu, yaprak büyüklüğü ve dallanma gibi özelliklere 

bağlı ve bitkilerin gürültüyü önlemedeki rolünün kapladıkları alandan çok 

yapıları ile ilişkili olduğu belirtilmiştir (Ünver, 2008). 

Dünyanın çeşitli ülkelerinde gürültünün olumsuz etkilerini bitkisel 

materyal kullanarak azaltmak için pek çok çalışma yapılmıştır. Örneğin; Özer 

vd. (2008) tarafından, Erzurum’da gerçekleştirilen bir çalışmada; Pinus 

sylvestris (Sarı Çam), Populus nigra (Kara Kavak) ve bu iki türün karışımı 

kullanılarak yapılan gürültü perdelerinin sırasıyla 25 m mesafeden 9,3 dB, 3 

dB, 6,3 dB; 50 m mesafeden 5,3 dB, 2,5 dB, 2,8 dB; 75 m mesafeden 5,7 dB, 

2,4 dB, 3,3 dB kadar gürültüyü azalttığı belirlenmiştir. Samara ve Tsitsoni 

(2011)’nin gürültü önlemede kullanılan bitki önerisine göre; yaprağını döken 
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türlerden Cercis siliquastrum (Erguvan), Celtis australis (Adi Çitlembik), 

Fraxinus ornus (Çiçekli Dişbudak), Ostrya carpinifolia (Gürgen Yapraklı 

Kayacık), Carpinus orientalis (Doğu Gürgeni) ve Acer campestre (Ova 

Akçaağacı) herdemyeşil türlerden ise bölgenin bitki örtüsüne göre seçilen 

Pinus spp. (Çam) örnek olarak verilebilir. Çalılardan ise Ligustrum vulgare 

(Adi Kurtbağrı), Pitosporum tobira (Yıldız Çalısı), Pyracantha coccinea (Ateş 

Dikeni) ve Phillyrea latifolia (Akçakesme) türleri önerilmektedir. Doğal 

gürültü perdelerinde kullanılan diğer malzeme ise toprak setler ya da doğal 

engellerdir (Şekil 2) (Kurra, 2009).  

 

 

 

 Bunlar tek başlarına kullanılabildiği gibi farklı malzeme ile de kombine 

edilebilir. Böylece hem yer ihtiyacı azalmakta hem de set üzerine konulan 

perdenin yüksekliği de azaltılabilmektedir. Bu durumda perde ile set arasındaki 

oran, tasarım açısından 2:3 olmalıdır (Anonim, 2008). Yüksekliği 10 m’yi 

geçmeyen binaların gürültüden korunması için, yalnız ağaçlandırma yeterli 

olabilirken daha yüksek binalar için set üzerlerinin ağaçlandırılması uygun 

sonuç vermektedir. Aynı zamanda setin yola bakan eğimli yüzeyi de bodur 

bitkilerle kaplanarak etkisi arttırılmaktadır. Yol kenarında dik olarak 

oluşturulan dik setler ve perdelerin, sarmaşık türü bitkilerle sarılması da uygun 

sonuçlar vermektedir (Yerli, 2012). 

 

4.3.Karma Gürültü Perdeleri 

Karma gürültü perdeleri, doğal ve yapay gürültü perdelerinin kombine 

bir şekilde kullanılmasıyla oluşmaktadır. Bu şekilde yapılan gürültü 

Şekil 2: Doğal engeller (Kurra, 2009) 
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perdelerinin bazı avantajları bulunmaktadır. Gittikçe betonlaşan kentlerde 

yapay gürültü perdeleri bitkilerle birlikte kullanıldığında, betonlaşmanın etkisi 

azaltılmakta ve estetik bir görünüm elde edilmektedir (Ünver, 2008). Ayrıca 

bitkiler, yapay gürültü perdelerinin yansıtıcı özelliklerini azaltmaktadır ki bu 

da diğer bir avantajı olarak sayılabilmektedir (Dobson ve Ryan, 2000). Yeşil 

alanlar, psikolojik açıdan olumlu etkilerinin yanında ekolojik olarak da önemli 

avantajlara da sahiptir (Aşur ve Akpınar Külekçi, 2020b). Bu sebeptendir ki 

yapısal önlemler gürültüye karşı daha etkili olsa da karma gürültü perdeleriyle 

yapılan yöntemler tercih edilmektedir (Ünver, 2008). Yerli (2012)’ye göre 

karma gürültü perdeleri, yaşayan duvarlara benzetilmektedir. Arazi 

koşullarının bitkisel duvar uygulamasına imkân vermediği ya da yol 

kenarlarında bunun için yeterince uygun alanın olmadığı durumlarda kullanılan 

yapay gürültü perdeleri, mümkün olduğu kadar bitkisel materyalle 

desteklenmelidir. Böylece gürültünün emilme oranı yükseltileceği gibi, duvar 

görsel açıdan daha estetik bir görüntüye sahip olacaktır (Şekil 3). 

 

 

 

Şekil 3 :Yaşayan duvar (Yerli, 2012) 

5. SONUÇ  

Gürültü perdesinin başarılı bir şekilde planlanması için; peyzaj 

mimarları, mimarlar, orman mühendisleri ve inşaat mühendisleri gibi ilgili 

meslek insanları ile ortak çalışma yaklaşımı benimsenmelidir. Bitki 

perdelerinin etkinliği, yalnızca beklenen akustik sonuçlara değil güvenlik, 

bakım, estetik, maliyet ve yerel topluluklar tarafından kabul edilmesi gibi diğer 

faktörlere de bağlıdır (Samara ve Tsitsoni, 2011). 

Yapılar için gürültü yalıtımlı yapılabilmesi için yeşil tasarımları bu 

şekilde sıralanabilir (Chilvers, 2013; Gilmer, 2022): 
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• Öncelikle yeni yapılar tasarlarken temelden çatıya ve çevresi ile 

tamamen ses yalıtım uygulamalarının düşünüldüğü okullar 

tasarlamak aynı zamanda uygulamasını ve bakımını titizlikle yapmak, 

• Yapı bahçelerinde beton duvar veya ahşap kullanarak yüksek bir çit 

inşa etmek, 

• Yapı çevresindeki bitkisel tasarımı amaca yönelik özenle yaparak bitki 

dikmek. Sesin, bitkinin yaprak, dal ve ağaç kabuğu gibi tüm kısımları 

tarafından emildiğini biliniyor. Yaprak dökmeyen ağaçlar iyi bir 

seçimdir. Ağaçların yeterince uzun ve yoğun olması gerekir. Dikimler 

ayrıca kaynağa yakın yapılmalıdır. Örneğin, bir peyzaj bariyeri, 

gürültü kaynağından 200 metre uzakta ancak bir yapının yakınında 

bulunuyorsa, muhtemelen gözle görülür bir fark yaratmayacaktır. 

Gürültü kaynağı ile alıcı arasındaki görüş hattını tamamen 

kapatmalıdırlar: Nebraska-Lincoln Üniversitesi'nde yapılan 

çalışmalara göre, doğal ses bariyerleri de gürültü kaynağı ile alıcı 

arasındaki görüş hattını da tamamen kapatmalıdır. 

• Bariyer çok ince veya yamalıysa, amacına ulaşmayacaktır, ne kadar 

küçük olursa olsun, herhangi bir açıklığın içinden ve çevresinden 

geçen ses dalgaları yine gürültü oluşturacaktır.  

• Gürültüyü kaynağında azaltmak ya da kaldırmak. 

• Topluma gürültü sorunu hakkında farkındalık oluşturmak. 

• Gürültü kirliliği ile ilgili katı yasalar koymak. 

• Kara yolu kullanıcıları için hız sınırı getirmek. 

• Bahçede zemin kaplamalarında ses emicilikleri yüksek malzemeler 

kullanılmalıdır. 

• Beyaz gürültü eklenmesi olarak estetik bir dış mekân eklentisi yapılar 

için, akan bir çeşme veya herhangi bir su öğesi sakin beyaz gürültü 

yaratacaktır. Bu beyaz gürültü daha sonra çevredeki can sıkıcı ve aşırı 

sesleri örtmeye yardımcı olacaktır. Bu su öğeleri yapı bahçe 

duvarlarında planlanan minik çeşmecikler bile olabilir. Aynı zamanda 

bahçede kaliteli peyzaj yaratarak bahçe estetiğine katkı sağlayacaktır. 

• Bina cephelerinde ve çatılarında iklim özellikleri düşünülerek yeşil 

çatı ve yeşil cephe uygulamaları büyük oranda ses yalıtımı 

sağlamaktadır (Chilvers, 2013; Gilmer, 2022). 
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Yapılarda mimarlar ve peyzaj mimarları tarafından alınacak olan bu 

önlemler hem dışarıdan içeri gelen gürültüyü hem de yapı içindeki yüksek sesli 

aktivite gürültülerinin dışarıya sızmasının azaltılmasında önemli roller 

almaktadır. Bunun yanı sıra gürültünün pek çok olumsuz yansımasını da 

azaltarak bundan etkilenen insanların yaşam kalitesini büyük oranda 

artıracaktır. Yapılarda gürültüyü azaltmaya yönelik olarak yapılan çalışmalar 

irdelendiğinde; mimarlık, peyzaj mimarlığı, mühendislik, iç mimarlık, eğitim, 

sağlık ve psikoloji gibi pek çok alanın gürültü konusuyla alakalı olduğu 

görülmektedir. Bu durumda, konu ile ilgili yapılan çalışmaların ve ortaya 

konulan değerlendirmelerin önemi ve gerekliliği ortaya çıkmaktadır.  
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GİRİŞ 

İnsanlığın varoluşundan bugüne gelişim göstermiş tüm uygarlıkların 

sosyal, kültürel, ekonomik özelikleriyle bugüne kadar yarattığı izler arkeolojik 

peyzajları oluşturmaktadır. Geçmişe ait bilgiler içeren bu alanlar bugünün 

ekolojik ve görsel nitelik taşıyan alanlarıdır. Aston ve Rowley (1974) 

tarafından arkeolojik peyzajlar “her neslin kendi izlerini oluşturduğu ve daha 

önceki nesillerin izlerini kaldırdığı “yazıldıkça silinenˮ bir palimpsest gibidir.” 

şeklinde ifade edilmiştir. Bu ifadeden arkeolojik peyzajların farklı dönemlerde 

yaşamış olan uygarlıkların süreç içinde değişen güncel koşullar ile birlikte 

dönüştürdüğü alanlardan oluştuğu anlaşılmaktadır. Yasadaki tanımı ile 

arkeolojik sit alanları insanlığın var oluşundan bugüne kadar ulaşmış eski 

uygarlıkların yer altında, yer üstünde ve su altındaki ürünleri olup sosyal, 

kültürel, ekonomik özelliklerini yansıtan kültür varlıklarının yer aldığı 

yerleşmeler ve alanlardır.  

Arkeolojik peyzajlar ise bu tür önemli arkeolojik ve tarihi özelliklere 

sahip ve süreç içinde belli sosyal ve kültürel gelişmelerden etkilenmiş kültürel 

peyzaj alanlarıdır (Erdoğan vd., 2013). Arkeolojik peyzaj alanları konum ve 

niteliğine bağlı olarak kimi zaman bir yapı grubu, kimi zaman bir yerleşim 

parçası ya da bütünü olabilmektedir. Yanı sıra içerdiği birçok dönem ve 

yerleşim katmanı ile evrensel önem taşıyan alanlardır. Bu tarihsel varoluş izleri 

sosyal, kültürel ve ekonomik yapının izlerini taşımakta ve çevrenin temel taşını 

oluşturmaktadır (Yazici, 2021). Arkeolojik peyzajlar genellikle çok katmanlı 

kültürel miras alanları olup özellikle Türkiye’de farklı dönem ve uygarlıklara 

ilişkin çok sayıda alan bulunmaktadır. Arkeolojik, tarihi, doğal ve kültürel 

değerlere sahip arkeolojik peyzajların koruma kullanım dengesi içinde gelecek 

nesillere aktarılması evrensel bir sorumluluktur. Bu çalışmada arkeolojik 

peyzajlarda koruma yaklaşımı ve kavramsal gelişimi ortaya konmuş, 

uluslararası ve ulusal ölçekte arkeolojik peyzaj alanlarında koruma sorunları 

örnekler kapsamında değerlendirilmiştir. 

 

1. ARKEOLOJİK PEYZAJ ALANLARI VE KORUMA  

Yaşam alanlarının sürekli bir değişim ve dönüşüm içinde olması 

kaçınılmazdır. Tarihi ve kültürel değere sahip arkeolojik peyzaj alanları da 

güncel gereksinimler doğrultusunda gelişen eylemler sonucunda süreç içinde 

değişime uğramakta ve bunun sonucunda kimliklerinde değişimler söz konusu 
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olmakta; dönüşü olmayan kayıplar yaşanmaktadır. Arkeolojik peyzaj alanları 

doğal, kültürel, somut ve soyut değerlerin bir arada bulunduğu çevrelerdir. 

Kültürel mirasın somut kanıtı olan ve geçmiş uygarlıklara ait her türlü 

yapılanma ile soyut değerlerin mekâna yansıması ile oluşan fiziksel çevre aynı 

zamanda insanlık hafızasını da oluşturmaktadır. 

Tarihi, kültürel çevreler ve arkeolojik sit alanları ile bunların oluşturduğu 

arkeolojik peyzajlar binlerce yıllık uygarlık tarihinin kanıtları olarak gerek 

kültürel gerek mekânsal anlamda somut ve soyut kültürel ve doğal değerlerin 

bir arada bulunduğu çevreleri oluşturmaktadır. Kültür varlıklarının korunması, 

kullanımı ve yaşatılmasını hedefleyen koruma olgusu başlangıçta sadece anıtsal 

yapıların bakım, onarım ve sürdürülebilirliğinin sağlanmasını amaçlarken 

bugün artık tarihi, kültürel, arkeolojik değerlerin ve yerel kimliğin 

sürdürülebilirliği ve bu değerlerin içinde konumlandığı doğal ve kültürel çevre 

ile birlikte; yani peyzaj bütünlüğü içinde korunması hedeflenmektedir. Bu tür 

alanların korunması ise bozulma, hasar görme ya da yok olmaya karşı muhafaza 

amacı ile yasal yönetsel çerçeve kapsamında gerekli önlemlerin alınması ve 

aktif müdahalenin sağlanmasıdır. Böylece gerçekleştirilen onarım çalışmaları 

ile kültürel miras güvence altına alınmaktadır. 

Koruma yaklaşımı antik dönemlerde gelenek ve törelerin, siyasi gücü 

temsil eden alanların sürekliliğinin sağlanması olarak kendini göstermiş bu 

dönemlerde yönetim binaları, anıtsal yapılar, dini yapıların gerek zamanın ve 

kullanımın etkilerinden korunması gerekse siyasi ya da dini gücü yüceltmesi 

amacı ile gerçekleştirilen uygulama ve müdahaleler şeklinde olmuştur. Roma 

döneminden itibaren daha önceki uygarlık ve dönemlere ait kültür varlıklarının 

korunması ile ilgili bilinç gelişmeye başlamıştır (Anonim, 2010). Roma 

İmparatorluğu’nun dağılma döneminden itibaren özellikle Hıristiyan inancının 

ortaya çıkması ve yayılmasını takip eden süreçte, Helenistik ve Roma 

döneminde inşa edilmiş olan ve çok tanrılı inançların simgesi durumundaki dini 

yapılar yok edilmeye başlanmış, koruma açısından karanlık bir dönem 

yaşanmıştır (Erder, 1975). Korumaya yönelik olarak bu karanlık dönemde bazı 

az sayıda bağımsız uygulamalar olmasına rağmen arkeolojik mirasın 

korunmasına yönelik yeni yöntem ve uygulamalar doğrultusunda yaşanan 

gelişim 18. yüzyılda İtalya'da başlayan arkeolojik kazı çalışmaları ile gündeme 

gelmiştir. Bu dönemde gerçekleşen Fransız Devrimi’nin etkisi ile başlayan 

düşünsel hareketler arkeolojik alanların korunmasında da etkili olmuştur. 
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Geçmiş dönem kültürlerine artan ilgi sonucu 19. yüzyılın başından 

itibaren ören yerlerinde anıtsal yapılarda sağlamlaştırma çalışmaları yapılmış, 

ilk kapsamlı onarım Roma Collosseum’unda gerçekleştirilmiştir (Cengiz ve 

Zeren, 2021). 1931 yılında ‘Uluslararası Müzeler Örgütü’ tarafından Atina’da 

toplanan ve tarihsel değeri yüksek olan anıtsal yapıların koruma, kullanım ve 

rehabilitasyonu için fon oluşturulması önerilen ‘I. Uluslararası Tarihi Anıtların 

Korunması ile İlgili Mimar ve Teknisyenler Konferansı’ gerçekleştirilmiştir 

(Ahunbay, 1999). ‘Atina Konferansı’ olarak da bilinen bu etkinlikte önerilen 

tüm ilkeler 1932 yılında İtalya’da ‘Carta del Restauro’ olarak yasal bir kimlik 

kazanmıştır (Ahunbay, 1999). Bu konferansta özellikle tarihi öge veya 

yapıların çevreleri ile beraber korunmaları ve dış görünümlerine saygı 

gösterilmesi ile ilgili kararlar alınmış; bu kararlar 1932 yılında yasal bir belge 

şeklinde kabul görmüştür (Ahunbay, 1999). Atina Konferansının ardından 1933 

yılında düzenlenen Uluslararası Çağdaş Mimarlık Kongresi (CIAM) tarafından 

belirlenen ilkeler Atina Sözleşmesi adı ile yayımlanmış ve bu defa çeşitli 

ülkeler tarafından imzalanmıştır. Bu sözleşme ile gerek duyulduğu hallerde 

belgeleme yapıldıktan sonra benzer yapılardan bir bölümünün yıkılabileceği 

konusunun özellikle 2. Dünya Savaşı sonrasında tahrip olan kentlerde yeni 

yapılaşmanın sağlanabilmesi için bu ilke kararının kabul gördüğü ve 

uygulandığı vurgulanmaktadır (Kamacı 2014, Sakar 2019). Bu süreçte koruma 

kavramını destekleyici örgüt ve birlikler de kurulmaya başlanmıştır. Bunların 

en önemlileri bugün de etkinlikleri sürdüren 1945 yılında kurulan Birleşmiş 

Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO), 1946 yılında faaliyete 

geçen Uluslararası Müzeler Konseyi (ICOM), UNESCO tarafından 1959’ da 

kurulan Uluslararası Kültür Varlıklarını Koruma ve Restorasyon Çalışmaları 

Merkezi (ICCROM) gibi örgütlenmelerdir. Tüm bu koruma örgütlerinin amacı 

küresel ve ulusal ölçeklerde doğal ve kültürel mirasın korunması ve 

sürdürülebilirliğine yönelik belli standart ve ilkelerin oluşturulması ve 

korumanın denetlenmesidir. 

1960’lı yıllarda tarihi kent merkezlerinde süren inşaat faaliyetlerinde 

kullanılan çağdaş inşaat teknikleri ile çok katlı iş hanları ve yeraltı 

yapılanmaları için oluşturulan betonarme temel sistemleri için daha derin 

hafriyat çalışmaları gerçekleştirilmiş ve arkeolojik katmanlar daha fazla 

olumsuz etkilere maruz kalmıştır. Kentsel gelişmeye ve tahrip olan kentlerin 

yeniden yapılanma süreçlerinin tarihsel dokulara zarar vermesine bir tepki 
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olarak, 1960’lardan sonra koruma kavramının önemi ve etkinliği artmış, bu 

süreçte ‘bütünleşik koruma’ kavramı ön plana çıkmıştır (Bilgin 1996). Bu 

kavram ile kentlerin sahip olduğu; doğal, sosyal, ekonomik, kültürel ve tarihsel 

bütünlüklerin bir arada ele alınması gerekli hale gelmiştir (Sarfatij ve Melli, 

1999; Gönüler, 2011). Tarihi kent merkezlerinde yürütülen arkeolojik kazılar 

rastlantısal kazı operasyonları olarak yürütülmekten çok, doğru tanımlanmış 

araştırma projeleri kapsamında ele alınmıştır; yeni yaklaşım İngiltere’nin yanı 

sıra birçok Batı Avrupa ülkesinde yaygınlık kazanmıştır (Yıldırım, 2010). 

1964 yılında Venedik’ te gerçekleştirilen “2. Uluslararası Tarihi Anıtlar 

Mimar ve Teknisyenleri Kongresi” sonucunda hazırlanan Venedik Tüzüğü, 

koruma ve arkeoloji kavramlarının gelişmesinde önemli bir dönüm noktası 

olmuştur. Venedik Tüzüğü’ nün koruma konusunda dönüm noktası olarak 

kabul edilmesindeki önemli etkenlerden bazıları; tarihi anıtın çevresi ile birlikte 

korunması gerektiğini içeren 7. madde, onarım esnasında rastgele çalışmaların 

yapılmaya başlandığı, anıtın özgünlüğünün bozulduğu durumlarda onarımın 

durdurulması gerekliliğini içeren 9. madde ve çok katmanlı merkezlerde 

tarihsel olarak altta kalan katmanı çıkarmak adına üstte kalan tarih katmanlarına 

zarar verilmemesi gerektiğini aktaran 11. maddeler olmuştur (Ahunbay 1999). 

Böylece özellikle çok katmanlı arkeolojik sit alanlarının ve çoklu 

uygarlıklara yerleşim yeri olmuş arkeolojik peyzajların doğru tanımlanıp 

korunması için önemli ve destekleyici bir katkı sağlanmıştır. 

Daha önce Venedik Tüzüğü’ ne imza atan 25 ülkenin katılımıyla 

UNESCO tarafından kurulan Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi 

(ICOMOS), 1965’ te koruma çalışmaları konusunda aktivitelerine başlamıştır. 

1969 yılında Avrupa Konseyi tarafından hazırlanan Arkeolojik Mirasın 

Korunmasına Yönelik Avrupa Sözleşmesi de yine tehdit altında bulunan 

arkeolojik alanların korunması için yapılması gereken çalışmaları içeren bir 

belge olarak önem kazanmıştır (Girişken, 2010; Sakar, 2019). 

Arkeolojik peyzajların korunması ve sunumu ile ilgili olarak ulusal ve 

uluslararası düzeyde belirlenmiş ilkeler bulunmaktadır. ICOMOS, Kültürel 

Miras Alanlarının Algılanması ve Sunumu Tüzüğü ile Venedik Tüzüğü’nde 

kültürel varlıkların korunması için gerekli koruma önlemlerinin alınmasını, 

kültür varlığının anlaşılmasını kolaylaştıracak ve anlamını kaybetmeden açığa 

çıkarılmasında izlenmesi gereken yöntemlere değinirken, yeniden inşa 

işlemlerinin kesinlikle yapılamayacağı yalnızca anastylosis’e (birbirinden 
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ayrılmış parçaların bir araya getirilmesi) birleştirmede kullanılacak maddelerin 

ayırt edilebilir nitelikte olması koşulu ile izin verilebileceğini belirtmektedir 

(Ahunbay, 2009). 

ICOMOS’un Arkeolojik Mirasın Korunması ve Yönetimi Tüzüğü’nde; 

arkeolojik miras yönetiminin genel hedefinin, tüm ilgili kaynakların uzun 

vadeli koruma ve bakımının sağlanarak anıt ve sitlerin yerinde korunması 

gerekliliği ile bakım, koruma ve yönetime olan gereksinimi vurgulanmaktadır 

(Madde 6). İlgili tüzüğün 7. maddesinde, “Arkeolojik mirasın halka 

sunulmasında, çağdaş toplumların kökenlerinin ve gelişimlerinin anlaşılmasına 

yardımcı olan etkili bir yöntem olduğu, sunuş ve bilgilendirmenin mevcut 

bilimsel verilerin popüler yorumu olarak ele alınması ve sürekli güncellenmesi 

gerekliliği ifade edilmiştir. Sunuş biçimi olarak geçmişi anlam yaklaşımlarının 

çok yönlülüğünün gözetilmesi ve sunuş tekniği olarak yeniden yapım 

uygulamalarına hassas bir biçimde yaklaşılmasını vurgulamaktadır. Tüzüğün 5. 

maddesinde ise, “arkeolojik sitlerin halka açılmasının özellikle çok sayıda 

ziyaretçi girişi için yapılacak yapılanma çalışmalarının, arkeolojik sitin 

arkeolojik ve bilimsel niteliğine zarar vermeden yerine getirilmesi gereken 

yükümlülükler olarak belirtilmiştir (ICOMOS, 1990; Ahunbay, 2002). 

Kültürel mirasın korunmasına yönelik ulusal mevzuattaki 2863 sayılı 

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na göre taşınmaz kültür ve tabiat 

varlıklarının korunması sorumluluğu Kültür ve Turizm Bakanlığı’na aittir. 

Arkeolojik alanlarda koruma ve sergileme çalışmaları kapsamında yapılacak 

çalışmalar için “Arkeolojik Kazılarda ve Kazı Alanlarında Yapılacak 

Düzenleme, Restorasyon ve Konservasyon Proje ve Uygulamalarında 

Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönerge” yayınlanmıştır. İlgili yönergede 

kazı buluntularının doğal ve insan etkilerine karşı koruma yöntemlerine 

değinilerek koruma tekniği detaylandırılmıştır. Yönergenin 21. maddesinde 

“açıkta kalması sakıncalı olan malzeme ve ayrıntılar (kerpiç, mozaik, döşeme, 

çini kaplı duvar, fresk vb.) sit alanında olumsuz etki yaratmayacak, kendi 

başına anıtsal bir nitelik taşıyan iddialı mimari çözümlemelerden kaçınılarak, 

koruyucu üst örtü sistemleri altına alınır” ifadesi kullanılarak koruma tekniği 

ile ilgili bilgi vermektedir. Yönergenin 31. maddesinde, arkeolojik sit alanları 

“ören yeri” olarak ifade edilerek, ören yerlerinin arkeolojik potansiyeli ile 

turizm potansiyellerinin öne çıkarılması için yapılacak uygulamalara 

değinilmektedir. Bu kapsamda ören yerleri için çevre düzenleme projesi genel 
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teknik şartnamesi belirlenmiştir. Yapısal üniteleri (giriş kapısı, bilet gişesi, 

hizmet, servis satış birimleri, otopark vb.) içeren çevre düzenleme projelerinin 

varsa kazı heyetinin bilimsel görüşü alınarak ilgili Koruma Bölge Kurulu’nun 

özel izni ile yapılabileceği belirtilmektedir (KTVKK, 2005). 

Süreç içinde koruma koşulları tanımlanan arkeolojik sit alanları ve 

arkeolojik peyzajlar yasal anlamda güvence altına alınmış olup koruma ve 

restorasyonunda Türkiye’nin de taraf olduğu Venedik Tüzüğü İlkeleri ve 

Unesco’ya üye ülkelerin kabul ettiği ‘Dünya Kültürel ve Doğal Mirasın 

Korunmasına İlişkin Sözleşme’ hükümleri esas alınmaktadır. 

Gerçekleştirilecek projeler ise ‘Arkeolojik Sitler Koruma ve Kullanım 

Koşulları’ ilke kararlarına uygun olarak hazırlanmaktadır. 

Ören yerlerine ilişkin çevre düzenleme yani tasarım projeleri ise mevcut 

kullanım ve dolaşımdan kaynaklanan sorunları, alan gereksinimlerini 

karşılayacak biçimde çözümlemek üzere kazı ekibinin de görüşü alınarak ilgili 

koruma kurulunun onayı doğrultusunda uygulanabilmektedir. Arkeolojik 

peyzaj alanları da sahip oldukları doğal, kültürel, arkeolojik, tarihi, estetik 

değerleri ile bir planlama ve tasarım bütünlüğü içinde kamu yararına korunup 

değerlendirilmelidir. 

 

2. ARKEOLOJİK PEYZAJ ALANLARINDA KULLANIM 

VE TASARIM 

Arkeolojik peyzaj alanlarında kullanım ve sunuma yönelik olarak 

gerçekleştirilen peyzaj tasarımı çalışmaları alanın niteliğine, koruma statüsüne, 

dönemine ve tek-çok katmanlı oluşuna göre farklı yaklaşımlar ve müdahaleler 

gerektirmektedir. 

Arkeolojik peyzaj alanlarının karakteristiklerinin kavranması, içinde yer 

aldıkları doğal çevre ile ilişkilerin analiz edilmesi ve bu alanların çevresel, 

yaşamsal, zamansal ve mekânsal niteliklerinin korunarak gerekli koruma ve 

kullanıma yönelik çözüm önerilerinin gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bu tür 

alanlara evrensel duyarlılık ile yaklaşılmalı, taşıdıkları bilgi ve belgesel değer 

gözetilerek tarih, kültür, arkeoloji ve doğanın süreç içinde etkileşimi sonucu 

uyumlu ve dingin bir bütünlük içinde yer aldığı coğrafyanın yerel özellikleri 

doğrultusunda planlama ve tasarım önerileri geliştirilmelidir. 

Arkeolojik peyzajlar, kazı yapılmadan önce, kazı sürecinde veya kazı 

çalışmalarının bitiminden sonra birçok nedenle tahribata maruz 
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kalabilmektedir. Bu bağlamda arkeolojik peyzajların çevresel etkenlerin 

yaratabileceği olumsuz etkilerden korunabilmesi, doğru tasarım yaklaşımları 

ile koruma-kullanım dengesi içinde sürdürülebilirliklerinin sağlanarak, 

toplumda ve gelecek nesillerde bir koruma yaklaşımı geliştirerek, kültürel 

bilinç oluşturulması önem kazanmaktadır.  

Arkeolojik peyzaj alanları dönem özelliklerine göre farklı niteliklerde 

olmaktadır. Höyük, tümülüs gibi oluşumları içeren alanlar farklı pittoresk 

özellikler sergilerken tarih öncesi dönemlere ait arkeolojik alanlar daha iki 

boyutlu iken antik döneme ait alanlar daha üç boyutlu mekânsal özelliklere 

sahip olabilmektedir. Dolayısı ile bazı alanlar ziyaretçiler için anlaşılması daha 

zor izler barındırırken bazı alanlar daha somut kalıntılara sahiptir. Bu nedenle 

her bir alan kendi özelinde değerlendirilmesi gereken ve farklı sunum 

yöntemlerinin uygulanmasını zorunlu kılmaktadır. Burada temel amaç kültürel-

arkeolojik mirasın özgün konumunda sürdürülebilirliğini sağlamak amacı ile 

korunması/konservasyonu, rehabilitasyonu, sağlamlaştırılması ve belgesel 

niteliğinin korunarak topluma bilgi kaynağı olarak sunumu olmalıdır (Şekil 1). 

Arkeolojik mirasın özgün konumunda korunması ön koşuldur. Yerleşim yeri 

ve yapı kalıntılarının kurgulandığı alanlarda topluma sunulması gerekmektedir.  

Arkeolojik peyzaj alanlarında koruma, kullanım ve sunum kapsamında 

uygulanan tasarım yaklaşımları açık hava müzeleri ve arkeolojik 

parklardır/arkeoparklardır. Hem koruma hem de sergileme ve sunum işlevi olan 

bu yaklaşımlar tüm arkeolojik alanlar için geçerli olup alana daha bütüncül 

yaklaşan ve deneysel arkeolojiye de olanak tanıyan uygulamalardır (Şekil 2). 

Arkeolojik peyzajlarda yerleşim ya da yapı kalıntılarının korunabilmesi 

için koruma çatısı uygulamaları da yapılmaktadır. Son yıllarda Türkiye’de de 

hızla artan bu uygulamalara ilk örneklerden biri Karatepe-Aslantaş’da 

gerçekleştirilen üst örtü uygulamalarıdır (Şekil 3.). 
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Şekil 1: Perge Arkeolojik Sit Alanı Genel Görünüm (Ertan 2005) 

 

 
 

Şekil 2: Göreme Açık Hava Müzesi 

(https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/nevsehir/gezilecekyer/goreme-acik-hava-

muzes) 

 

https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/nevsehir/gezilecekyer/goreme-acik-hava-muzes
https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/nevsehir/gezilecekyer/goreme-acik-hava-muzes
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Şekil 3a: Karatepe-Aslantaş koruma çatısı    Şekil 3b: Karatepe-Aslantaş koruma 

(Savrum Kortanoğlu 2014)                           çatısı (Savrum Kortanoğlu 2014)  

 

 
 

Şekil 4: 4a -4b-4c: 4a. Efes Yamaç Ev (Tanaç Zeren ve Uyar 2010) 4b. Koruma Çatısı 

(Hauselmayer 2000, Tanaç Zeren ve Uyar 2010) 4c. Koruma Çatısı (Tanaç Zeren ve 

Uyar 2010) 
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Koruma çatıları alana yeni bir görünüm katarak baskın bir öğe olarak 

görüntü kirliliği yaratabilmektedir. En hafif strüktür bile alanın karakterini veya 

algılanmasını değiştirmektedir. Bu bakımdan çok özenle tasarlanmaları 

gerekmektedir (Ahunbay, 2010; Grover ve Schaffer 2007) (Şekil 4a-4b-4c). 

Koruyucu çatıların tasarımında alanda iddialı mimari unsurlara ve kitlesel 

vurgulara sahip anıtsal nitelikte yapılanmalardan kaçınılması gerekmektedir. 

Güncel teknolojilerin kullanımı, farklı güncel müzecilik, sunum 

yaklaşımları ve deneysel arkeoloji çalışmaları doğrultusunda arkeolojik sit 

alanları ve arkeolojik peyzajlar özgün konumlarında daha sınırlı müdahale ile 

korunurken anlaşılabilirlikleri arttırılmaktadır. Arkeolojik peyzajlar 

yerleşmeler ve uygarlıklar tarihinin somut ve çarpıcı kanıtları olarak sundukları 

özgün ve eşsiz kimlikleri ile bütüncül olarak sunulmalıdır. 

 

3. SONUÇ 
Her biri kendine has özgün değer ve nitelikler taşıyan, geçmişten bugüne 

zamansal ve mekânsal olarak çok farklı uygarlıkların yaşam biçimlerini, 

yerleşim ve yapı kültürünü, teknolojisini bugüne taşıyan arkeolojik peyzajlar 

evrensel miras alanlarıdır. Bu arkeolojik, tarihi ve kültürel varlıkların 

korunarak sürdürülebilirliğinin sağlanması, bilime ve insanlığa sunulması hem 

uluslararası hem ulusal bir sorumluluktur. 

Arkeolojik peyzajlarda kalıntıların yerinde korunması esas olmakla 

birlikte bu korumayı sağlamak için koruma çatılarına ihtiyaç duyulmaktadır. 

Koruma çatıları etkin bir koruma sağlayabileceği gibi kendi oluşturduğu sistem 

de alanda çözülmesi gerekli problemlere yol açabilmektedir. Bu nedenle 

koruma çatısı tasarımında kitle özellikleri ile yapı malzemesi seçimine dikkat 

edilmeli hatta çok zorunlu olmadıkça bu tür uygulamalara yer verilmemelidir. 

İklim ve arazi koşulları da bu tür alanlarda gerçekleştirilecek tasarımlarda göz 

önünde bulundurularak yerel özellikler doğrultusunda koruma ve sergileme 

birlikte çözümlenmelidir. Arkeolojik peyzajların tasarlanarak sunumunda 

kullanılacak mimari unsurların baskın bir görüntü oluşturmamasına dikkat 

edilmeli, arkeolojik alan ve kalıntıların özgün peyzaj özellikleri bütüncül olarak 

korunmalıdır.  

Arkeolojik peyzaj alanlarında yapılacak yeni müdahalelerde yerel 

malzeme kullanımı kolay erişilebilir olup alanın yerel kimliği ile uyumlu bir 

görünüm sağladığı için tercih edilmelidir. Yeni yapılanma kısıtlı olmalı, 
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servisler geçici ve hafif strüktür şeklinde tasarlanmalıdır. Arkeolojik 

peyzajların algılanabilirliği ve anlatımına yönelik çalışmalarda her yaş ve bilgi 

düzeyine erişilebilir olması önemlidir. Koruma ve sunuma yönelik 

gerçekleştirilecek tüm müdahaleler alanın özgün dokusu içindeki çağdaş 

yorumlar olmalıdır. Kültürel varlıkların sürdürülebilirliğini sağlamak ve 

geçmişin yaşam izlerini geleceğe taşımak için gerekli özen gösterilerek 

müdahaleler gerçekleştirilmelidir. Yapılacak her türlü tasarım ve sunum yalın 

ve sade olmalı, arkeolojik peyzaj değeri ön plana çıkarılmalıdır. 

Arkeolojik peyzaj alanının sunumu da korunması gibi bütüncül olmalı 

ve alanın uygarlıklar ve kültür tarihindeki önemi, teması ve hikayesi yalın bir 

biçimde yansıtılmalıdır. Farklı yapı ve yerleşim evreleri varsa mutlaka 

tanımlanarak yansıtılmalıdır. 

Arkeolojik alanlar tarihin izlerini taşıyan doğal ve yapay çevrelerdir. 

Sosyal dokuya entegrasyonu tartışılan arkeolojik alanların kültürel peyzaj 

özelliklerinin korunması için güncel felsefi ve estetik konseptler 

oluşturulmalıdır (Erdoğan, 2006). 

Arkeolojik peyzaj alanlarının her birinin kendine özel karakteri 

korunmalı; ölçek, form, renk ve doku farklılaşmaları ile güncel müdahaleler ve 

tasarımlar özgünden ayırt edilir nitelikte olmalı; koruma tümel çevre 

bağlamında ele alınmalıdır (Erdoğan, 2006). 

Arkeolojik peyzajların korunmasında geçmiş, bugün ve geleceğin 

ilişkilendirilmesi ve sürekliliğin sağlanması önemlidir. Bu doğrultuda her 

alanın kendi çevre kaynakları ve bileşenleri birincil tasarım girdisi olarak 

değerlendirilmeli; bütüncül bir yaklaşım ile fiziksel çevrenin verdiği mesaj, 

mekânsal hafıza ve kültürel bileşenler birlikte tanımlanmalıdır. 

Arkeolojik miras alanları ve arkeolojik peyzajlar geçmiş uygarlık ve 

toplumların yaşam etkinliklerinin temel belgeleri olup gelecek kuşakların 

gerekli incelemeleri yapabilmeleri ve bu alanlara ilişkin çıkarımda bulunmaları 

için doğru yöntem ve teknikler ile korunması ve yönetimi şarttır. Bu miras hem 

somut hem soyut bileşenlerden oluşmaktadır. Bu anlamda arkeolojik mirasın 

yanı sıra diğer bileşenler ile birlikte, bütüncül olarak korunmalıdır. 

Arkeolojik peyzajlar içeriğinde ‘arkeolojik miras’ olarak tanımlanan ve 

somut kültürel kalıntılar; insan etkinliğini yansıtan yerleşme kalıntıları, yapı 

grupları, yapıları içeren hassas ve yenilenemeyen kültür kaynakları ile bunların 

içinde yer aldığı çevreyi kapsamaktadır. Dolayısı ile korunması ile ilgili 
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yaklaşım ve politikalar da arazi kullanımı, gelişme, planlama ve tasarım 

olgularını da içermeli ve güncel gelişmeler ve yaşam koşulları doğrultusunda 

güncellenmelidir. Arkeolojik peyzajlar kültürel rezerv alanları olarak ele 

alınmalı ve korunmaları uluslararası, ulusal ve yerel koruma, planlama, tasarım 

yaklaşımları ile entegre bütüncül düşünülmelidir. 

Arkeolojik peyzajların korunmasında temel hedef uzun vadeli koruma ve 

bakımın sağlanarak bütüncül yerinde ve özgün konumunda korunması 

olmalıdır. Bu olgu dinamik bir süreç olup kaliteli bir akademik araştırma-

çalışma-müdahale olup süreklilik gerektirmektedir. Arkeolojik peyzajlar tüm 

insanlığın ortak mirası olup evrensel öneme sahiptir; bu nedenle de 

yönetiminde uluslararası düzeyde standartlar belirlenerek iş birliği 

sağlanmalıdır.  

İnsanlığın ortak hafızası olan arkeolojik miras alanları ve içinde 

konumlandığı arkeolojik peyzajların korunması evrensel bir zorunluluktur. 

Arkeolojik peyzajların korunmasında bütüncül ve bütünleşik bir koruma 

yaklaşımı izlenmelidir. Bu kapsamda sosyal, kültürel, ekonomik ve yönetsel 

boyutları ile düşünülmüş, herhangi bir öncelik olmaksızın, bütüncül, arkeolojik 

kaynakların içinde yer aldığı, doğal ve fiziksel çevrenin bütün olarak 

korunduğu koşulların sağlandığı bir yaklaşım izlenmelidir. Arkeolojik 

peyzajlar ulusların sahip olduğu yaşam kültürü ve yerleşmeler tarihinin 

mekânsal belgeleri olarak gelecek kuşaklara aktarılması zorunlu; evrensel 

sorumluluk gerektiren alanlardır. Her bir arkeolojik peyzaj alanı zamansal, 

mekânsal ve kültürel olarak farklı uygarlık ve dönemlerin belgeleri ve soyut-

somut kanıtları olarak korunması, yaşatılması ve sürdürülebilirliği zorunlu olan 

alanlar olarak turizm kaynağı olarak da işlev gören ancak koruma-kullanım 

dengesinin son derece duyarlı kurgulanması gereken hassas alanlardır. Türkiye 

coğrafyasının kapsamlı ve nitelikli arkeolojik peyzaj zenginliği ve çeşitliliği 

etkin koruma politikalarının gerekliliğini gündeme taşımakta olup yaşamsal 

öneme sahiptir. Türkiye, Dünya ölçeğinde değerlendirildiğinde arkeolojik 

peyzajlar açısından hiçbir ülkenin sahip olmadığı zenginlik ve çeşitliliğe sahip 

bir ülkedir. Bu noktada çözüm odaklı, siyasal destekli etkin bir koruma 

stratejisinin oluşturulması bir zorunluluktur.  

Tarihi ve arkeolojik peyzajlar sadece geçmişi anlatmamakta; bugünü de 

kapsayacak biçimde çok katmanlı olarak varlığını sürdürecek olan çok sayıda 

hafıza mekânlarına sahiptir. Dolayısı ile korunması da çok yönlü girdiler içeren 
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karmaşık bir olgudur. Bu doğrultuda düşünülerek aktif, dinamik ve çok yönlü 

koruma yaklaşımları geliştirilmelidir. Korumanın ekonomik, sosyal ve siyasal 

boyutları analitik değerlendirmeler doğrultusunda özgün nitelikleri 

bozulmadan bütüncül olarak korunmalıdır. Uluslar kendi tarih ve kültürlerini 

koruyabildikleri oranda kimlikli ve güçlüdürler.  
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GİRİŞ 

Dünya nüfusunun yarısından fazlası kentsel alanlarda yaşamaktadır. Bu 

hızlı kentleşme süreci, insanları doğadan ve doğayı deneyimlemekten 

uzaklaştırıp soyutlamakta, (Wilson, 1984; Miller, 2005), doğadan uzak kalan 

insan ise derin bir endişe yaşamaktadır. Çünkü doğayla olan etkileşim, hem 

bireysel hem de toplumsal düzeyde çeşitli ölçülebilir faydalar sağlamaktadır. 

Klasikleşmiş bir örnek olan Ulrich’in (1984) yaptığı araştırmalar sonucunda 

hastane pencereleri doğa manzarası ve ağaçlara baktığında, tuğla ya da beton 

bir duvara bakmaya göre hastaların ameliyat sonrasında daha hızlı iyileştiği ve 

daha az ağrı kesiciye ihtiyaç duyduğu saptanmıştır. Onu takip eden diğer 

araştırmalarda da genel sağlık, sosyal etkileşim derecesi ve zihinsel yorgunluk 

dahil olmak üzere, bir dizi insan refahı önleminin yeşil alan kullanılabilirliğine 

olumlu yanıt verdiği ortaya koyulmuştur (Fuller, 2007). 

Biyoçeşitlilik, insan sağlığı ve refahının temel taşıdır. Bu yüzden 

biyoçeşitliliğin insan sağlığı ile nasıl bir ilişkisi olduğuna dair araştırmaların 

önemli bir ihtiyaç olduğu ortaya çıkmaktadır (Marselle vd., 2019). Örneğin 

yeşil alan miktarı gibi doğayı ölçmeye yönelik basit yaklaşımlar yeni 

araştırmaların artmasını sağlamıştır. Aynı zamanda kentsel sağlık planlaması 

hedefleri için önemli bir gösterge olarak hizmet edebileceği de öngörülmektedir 

(van den Berg vd., 2015; Ekkel ve de Vries, 2017). Yine de bu çalışmalar, insan 

sağlığının biyolojik çeşitlilik ile temastan veya değişimden nasıl etkilendiğinin 

net bir şekilde anlaşılmasını sağlamamaktadır. Bu noktada özellikle de hangi 

biyolojik çeşitliliğin insan sağlığını ne derece etkileyebileceğini bilmeye 

ihtiyaç vardır. Bu yollar hem psikolojik hem de sosyal süreçlerle olduğu kadar 

biyofiziksel süreçlerle de ilgilidir. Doğa, sosyal ve sağlık bilimlerinden elde 

edilen kanıtlara dayanarak, biyoçeşitliliğin insan sağlığına olumlu etkilerini 

kanıtlarken, biyoçeşitlilik kaybının da insan sağlığına olumsuz etkilerini 

ispatlamaktadır. Hem yararlı hem de zararlı olan biyoçeşitlilik insan sağlığıyla 

oldukça iç içe bulunmaktadır (Marselle vd., 2021). Biyoçeşitlilikteki düşüşün 

hızlandığı bu dönemde, küresel olarak bulaşıcı olan ve zoonotik hastalıkların 

arttığı bir dünyada, bu yolların daha iyi idrak edilmesi, hem insanlar hem de 

doğa için sağlığın teşvikine yönelik bir strateji olarak biyoçeşitliliğin 

korunmasını ön plana çıkarmaktadır (Marsella vd., 2019).  

Doğa ve insan sağlığı üzerine yapılan geniş araştırmalar arasında 

ekolojik özelliklerin sağlık üzerindeki etkisini inceleyen az sayıda çalışma 
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bulunmaktadır (Collins vd., 2020; Schwarz vd., 2017; van den Berg vd., 2015). 

Ayrıca, ekosistem hizmetinin insan sağlığına ve esenliğine yararları üzerine 

yapılan kapsamlı araştırmalar, biyoçeşitliliğe ilişkin ayrıntılardan genellikle 

yoksun kalmaktadır (Cardinale vd., 2012; Sandifer vd., 2015). Bu kapsamda bu 

çalışmada biyoçeşitliliğin insan sağlığı ve refahı üzerindeki etkileri incelenmiş, 

ilgili literatürlerden yararlanarak fiziksel sağlık, akıl ve ruh sağlığı, sosyal 

sağlık ve insan refahı üzerine etkileri kapsamlı bir şekilde ortaya koyulmuştur. 

 

1. BİYOÇEŞİTLİLİK 

Biyolojik çeşitlilik kavramı, biyoloji bilimi içinde geniş bir araştırma 

alanını ifade etmektedir. Birleşmiş Milletlerin, 1992 tarihli Biyolojik Çeşitlilik 

Sözleşmesine göre biyolojik çeşitlilik: “Diğerlerinin yanı sıra kara, deniz ve 

diğer su ekosistemleri ile bu ekosistemlerin bir parçası olduğu ekolojik 

kompleksler de dahil olmak üzere tüm kaynaklardan canlı organizmalar 

arasındaki farklılaşma anlamındadır; türlerin kendi içindeki ve türler 

arasındaki çeşitlilik ve ekosistem çeşitliliği de buna dahildir” (United Nations, 

1992). Tanımlamada kavramın kapsamı oldukça geniş tutulmuş olup, bu 

bağlamda canlı varlıkların hangi kaynaklardan gelirlerse gelsinler çeşitliliğini 

anlatmaktadır. Biyolojik çeşitlilik, genel olarak sadece tür çeşitliliğini değil, 

bunun yanında genetik çeşitliliği de içine alan bir kavram olup, genetik, 

fenotipik, filogenetik ve işlevsel özelliklerdeki çeşitliliğin yanı sıra türler, 

biyolojik topluluklar, ekosistemler içinde ve arasında zaman ve mekanda bolluk 

ve dağılımdaki değişiklikleri de içermektedir. Bu bağlamda biyolojik çeşitliği 

oluşturan ekosistem çeşitliliği, tür çeşitliliği ve genetik çeşitlilik ögelerinin 

birbiriyle olan ilişki ve etkileşimi de kavramın kapsamı içinde yer almaktadır. 

Bu alanda çalışan bilim insanlarının, genel olarak biyolojik çeşitliği bu geniş 

anlamıyla değerlendirdikleri söylenebilmektedir (IPBES, 2022). Bu durumda 

bir ekosistemdeki biyoçeşitlilik, dört ana bölümden oluşmaktadır. Bunlar; 

genetik çeşitlilik, tür çeşitliliği, ekosistem çeşitliliği ve ekolojik olaylar 

(prosesler) çeşitliliğidir. 

Ekosistem çeşitliliği, insanlara hizmet durumundan dolayı 

biyoçeşitliliğin en önemli bileşenidir. Ekosistem aynı zamanda “uzay ve zaman 

içindeki abiyotik ortamları ile birlikte farklı türlerdeki organizmaların (türler, 

yaşam formları) topluluğu” olarak tanımlanabilmektedir (Jax, 2006). 
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Ekosistemler, doğanın temel bir bileşeni olmanın yanı sıra, ekosistem 

hizmetleri olarak adlandırılan insanlara doğrudan hizmetler de sağlamaktadır. 

Bu kavram, “ekosistemlerin insan refahına yaptığı doğrudan katkılar” olarak 

tanımlanmaktadır (Potschin vd., 2014).  

Ekosistem hizmetleri tedarik, düzenleme ve bakım, destekleyici ve 

kültürel olmak üzere dört ana bileşene ayrılmaktadır. İnsanların doğrudan 

ekosistemlerden türettikleri bir hizmeti veya ürünü tanımlamaktadırlar. Bu 

hizmetler insan yaşamına en temel katkıları içermektedir (Tablo 1) (Munoz-

Blanco vd., 2015). 

 

Tablo 1:  Ekosistem hizmetlerinin sağladığı faydalar (Haines-Young ve Potschin, 

2013). 

Tedarik Hizmetleri 

Tedarik hizmetleri, doğrudan ticareti yapılabilen, değiş tokuş edilebilen, tüketilebilen veya 

üretimde kullanılabilen ekosistemlerden elde edilen tüm somut çıktıları içermektedir. İnsan 

beslenmesi, lif, yem, yenilenebilir biyotik enerji ve içme ve içme dışı amaçlar için tatlı su 

temini gibi örnekler tedarik hizmetlerini kapsamaktadır.  

Düzenleme ve Bakım Hizmetleri 

Düzenleme ve bakım hizmetleri beraber ele alınabilmektedir. Ekosistemlerin yapılandırılması 

ve değiştirilmesi özelliklerini tanımlamaktadırlar. Bu hizmetler geleneksel anlamda 

tüketilebilir değil, “bireylerin, toplulukların ve popülasyonların performansını ve etkinliklerini 

etkiler”. Bu hizmetlere örnek olarak, biyotik çevre düzenlemesi olarak tozlaşma, hava 

temizleme, haşere ve hastalık kontrolü veya karbon tutma dahil iklim düzenlemesi örnek 

verilebilir. 

Kültürel Hizmetler 

Kültürel hizmetler, maddi olmayan ancak insanlar için rekreasyonel, kültürel, tarihi veya 

entellektüel değeri olan ekosistem çıktılarını içermektedir. Maddi olmayan nitelikleri 

nedeniyle ölçülmesi zor olmasına rağmen, kültürel hizmetler tarihimiz ve toplumumuz için 

çok önemli bir rol oynamaktadır. 

Bu hizmetler arasında estetik değerler, sanat ve tasarım için ilham, doğa deneyimleri, 

rekreasyon ve turizm yer almaktadır. 

Destekleyici Hizmetler 

Toprak oluşumu, besin döngüsü ve birincil üretim gibi 'destekleyici hizmetler' yukarıdaki tüm 

hizmetlerin temelini oluşturur. 
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Başka bir söylemle biyolojik çeşitlilik, yerkürede var olan bütün yaşam 

formlarını içine almaktadır. Bu kapsamın içinde insan türü de bulunmaktadır. 

Kendisi de biyolojik çeşitliliğin bir parçası olan insan, kendisi dışındaki 

biyolojik çeşitliliğin korunması için son derece önemli bir rol oynamaktadır. 

Çünkü biyolojik çeşitlilik insanoğlunun sağlık, refah, mutluluk ve toplumların 

işlevlerini yerine getirebilmeleri için gereklidir. Biyolojik çeşitlilik ya da kısaca 

biyoçeşitlilik, çevremizdeki ekolojik sistemlere ve çevre sağlığına olumlu 

değerler kazandırmaktadır (Munoz-Blanco vd., 2015). 

Bu bağlamda biyoçeşitlilik gezegenin hayatta kalması için çok 

önemlidir. Çünkü bunun sonucunda insanlar gıdaya, inşaat malzemesine, 

sanayi ve ilaca yönelik hammaddelere ve ayrıca evcilleştirilmiş bitki ve 

hayvanlardaki tüm iyileştirmelerin temeline sahip olabilmektedir. 

Biyoçeşitlilik, ekosistem işlevlerinin ve evrimsel süreçlerin korunmasına 

yardımcı olmaktadır. Biyolojik kaynakların ve ekosistem hizmetlerinin 

sağlanması yoluyla biyoçeşitlilik, insani gelişme ve insan güvenliğinin temel 

bir bileşeni olarak, yaşam için gerekli olan karbon, nitrojen ve oksijen gibi 

besinleri depolayıp döngüler. Biyoçeşitlilik aynı zamanda organik atıklar, 

pestisitler ve ağır metaller dahil olmak üzere kirleticileri emer ve parçalar. 

Ayrıca yeraltı suyunu yeniden doldurmak, havzaları korumak ve taşkınları 

önlemek biyoçeşitliliğin sağladığı faydalardan sadece bazılarını 

oluşturmaktadır (Leylek, 2009). 

Bunların bilinmesine rağmen, 2014 yılında yayınlanan Yaşayan Gezegen 

Raporu (Living Planet Report)’na göre yeryüzündeki biyolojik çeşitlilikteki 

kayıp ve azalma insanlık tarihinin herhangi bir döneminde olduğundan çok 

daha hızlı azalmakta ve hızla devam etmektedir. Değerlendirmeye göre 

1970’ten sonraki kırk yıl içinde memeliler, kuşlar, sürüngenler, amfibik türler 

ve balık nüfusundaki azalma %52 oranında artmıştır (WWF, 2014). İnsanlar 

tüm canlıların yalnızca yüzde 0.01'ini temsil etmektedir. Nasıl yiyecek 

yetiştirildiği, enerji üretildiği, atıkların nasıl bertaraf edildiği ve kaynakların 

nasıl tüketildiği, doğanın hassas dengesini (insanlarınki de dahil) ve hayatta 

kalmak için bağlı olan tüm türlerin dengesini bozmaktadır. Aynı zamanda bilim 

insanları iklim değişikliğinin, türlerin uyum sağlayamayacak ve hayatta 

kalamayacak kadar hızlı gerçekleştiği konusunda hemfikirdir (UNICEF, 2022).  
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IPBES raporuna göre, küresel düzeyde biyoçeşitlilik kaybına ve 

azalmasına sebep olan, en çok zarar veren beş etmen aşağıdaki gibidir: 
 

• Denizlerde ve karalarda arazi kullanımındaki değişimler  

• Organizmaların doğrudan tüketilmesi  

• İklim değişimi  

• Kirlilik 

• Yabancı türlerin istilası  

 

2. İNSAN SAĞLIĞI VE REFAHI 

Dünya Sağlık Örgütü tarafından sağlık, “yalnızca hastalık veya 

sakatlığın olmayışı değil, bedenen, ruhen ve sosyal yönden tam bir iyilik hali” 

olarak tanımlanmaktadır. DSÖ'nün sağlık tanımının temel taşlarından biri, 

yalnızca hastalığa neden olan faktörlere (patogenez) değil, aynı zamanda 

sağlığı ve esenliği destekleyen faktörlere de (salutogenesis) odaklanmaktadır 

(WHO, 1948). 

Fiziksel iyilik, bedensel işleyişin kalitesi ve performansını ifade etmektedir. İyi 

yaşamak için enerjiye, dış çevreyi hissetme kapasitesine, acıyı ve rahatlığı 

deneyimleme kapasitesine sahip olmayı içermektedir (Linton vd., 2016) 

Mental sağlık ise bir kişinin yaşamının psikolojik, bilişsel ve duygusal 

kalitesini ifade etmektedir. Bu, bireylerin yaşamlarının durumu ve mutluluk 

deneyimleri hakkında sahip oldukları düşünce ve duyguları içermektedir. 

Sosyal refah ise, bir bireyin yerel ve daha geniş topluluklarında diğerleriyle ne 

kadar iyi bağlantılı olduğu ile ilgili bir kavramdır. Sosyal etkileşimleri, temel 

ilişkilerin derinliğini ve sosyal desteğin varlığını içermektedir (Marselle vd., 

2021). 

 

3. BİYOÇEŞİTLİLİĞİN İNSAN SAĞLIĞI VE REFAHI 

ÜZERİNE ETKİLERİ 

Biyoçeşitlilik, insan sağlığı ve refahı için gerekli olan ekosistem 

hizmetlerinin temelini oluşturmaktadır (Cardinale vd., 2012; IPBES, 2019; 

Mace vd., 2012). Bununla birlikte yukarıda da bahsedildiği üzere biyoçeşitlilik 

eşi görülmemiş bir oranda azalmakta olup tüm insanların yaşam kalitesini tehdit 

etmektedir (IPBES, 2019). COVID-19 salgını, sürdürülemez biyoçeşitlilik 
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yönetimine yanıt olarak dünya genelinde halk sağlığının güvenlik açıklarını 

ortaya çıkarmıştır (IPBES, 2020). Biyoçeşitliliğin insan sağlığı ve refahı ile 

ilgili olan belirli yönlerinin anlaşılması önemli açılardan sınırlı kalmaktadır. 

Doğa ve insan sağlığı üzerine yapılan geniş araştırmaların çoğu doğrudan 

doğayı deneyimleme yoluyla elde edilen sağlık yararlarına odaklanan 

çalışmalar üzerine gerçekleşmiştir (Frumkin vd., 2017; Hartig vd., 2014). 

Mekansal ekolojik özelliklerinden bağımsız olarak, evin yakınındaki yeşil 

alanın kapsamı veya doğada geçirilen zamanın miktarı ile 

ilişkilendirilmişlerdir. Ekosistem hizmetlerinin sağlanması veya düzenlenmesi 

gibi doğrudan deneyim içermeyen yollarla, doğanın insan sağlığına ve 

esenliğine nasıl fayda sağladığına ilişkin kapsamlı araştırmalar da genellikle 

biyoçeşitlilik hakkında ayrıntılardan yoksun bulunmaktadır (Cardinale vd., 

2012; Sandifer vd., 2015; Collins vd., 2020).  

Fakat son yıllarda küresel ve bölgesel politika geliştirmede biyoçeşitlilik 

ve insan sağlığı arasındaki temel bağlantıların önemi giderek daha fazla 

tanınmaktadır (Corvalan vd., 2005; Korn vd., 2019; Romanelli vd., 2015; Ten 

Brink vd., 2016). Örneğin Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi (CBD) ve Dünya 

Sağlık Örgütü (WHO) biyoçeşitliliğin insan sağlığı ve refahı üzerindeki 

etkisine ilişkin farkındalığı artırmak için işbirliği yapmaktadırlar (Convention 

on Biological Diversity, 2016). Son yıllarda, biyoçeşitlilik ile temasın hem 

fiziksel sağlığa (Aerts vd., 2018; Lovell vd., 2014; Romanelli vd., 2015) hem 

de zihinsel sağlığa iyi geldiği tespit edilmiştir (Korpela vd., 2018; Lovell vd., 

2014; Marselle vd., 2019). Bu çalışmalar, biyolojik çeşitlilik ve insan sağlığı 

arasında doğrudan bir ilişki olduğunu kanıtlamaktadır. Ekosistem hizmetleri, 

ekosistemlerin ekonomik, beslenme ve psikolojik açılardan insan refahı için ne 

kadar önemli olduğunu göstermektedir. Bilimsel kanıtların artması ve 

biyoçeşitlilik ile işleyen ekosistem arasındaki pozitif ilişkiyi doğrulamaktadır 

(Cardinale, 2012). 

 

3.1.Biyoçeşitliliğin Fiziksel Sağlık Üzerine Etkileri 

Kentsel biyoçeşitlilik ve fiziksel sağlık arasındaki dolaylı bağlantıları 

tanımlayan geniş bir literatür bulunmaktadır. Belirsizliklerin olmasına rağmen, 

mevcut kanıtlar doğrudan ve dolaylı etki mekanizmasını ortaya koymaktadır 

(Lindley vd., 2019). 
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Biyoçeşitliliğin insan sağlığı üzerindeki faydaları doğrudan 

mikrobiyomla ilgili biyoçeşitlilik hipotezi ile ilişkilidir. İnsan mikrobiyomu 

içindeki simbiyotik mikroplar, bağışıklık sisteminin sağlıklı gelişimini ve 

sindirim sisteminin sağlıklı işleyişini açıklamaya yardımcı olmaktadır. Bir 

bireyin mikrobiyomunun çeşitliliği, yaşam tarzı, çevresi ve nerede vakit 

geçirdiği özellikleri ile güçlü bir şekilde ilişkilidir. İnsanların kentsel alanlarda 

beslenme, hava yolu veya cilde temas yolları ile faydalı mikroorganizmalarla 

temasa geçebilme durumu azdır (Ruokolainen vd., 2017). Gözlemsel bir 

çalışmada, okullarının çevresinde çok fazla mantar ve fauna çeşitliliğine maruz 

kalan ilkokul çocuklarının akciğer fonksiyonlarında iyileşme ve alerjik 

duyarlılık geliştirme olasılıklarında da düşüş olduğu tespit edilmiştir. 

(Cavaleiro Rufo, 2020; Cavaleiro Rufo, 2017). Başka bir çalışmada ise 

Finlandiya'nın iki kentindeki bir dizi çocuk gündüz bakımevinin bahçelerine 

yapılan kentsel biyoçeşitlilik müdahalesi, hem bağırsak hem de cilt 

mikrobiyotasında, hem de bağışıklık sistemlerinin işleyişinde pozitif 

değişiklikler olduğunu göstermiştir (Roslund vd., 2020). Kentsel yaşam, 

herhangi bir yaş grubu için insan mikrobiyom biyoçeşitliliğini bozabilmektedir. 

Örneğin, kirlilik çeşitli çevresel mikrobiyom havuzlarının zenginliğini 

etkilemektedir (Roslund vd., 2020; Flies vd., 2020). Bu tür bozulmalar, sırayla, 

sindirim ve idrar/böbrek vücut sistemlerinde olduğu gibi ilişkili hastalıkların 

artmasına sebep olmaktadır (Hough, 2014). Kentte yaşayan insanların 

mikrobiyal dengesizliklerinin negatif döngüsü olan disbiyoz yaşama olasılığını 

da arttırmaktadır (Renz vd., 2017). Mikrobiyomlar kısmen kalıtsal olduğundan, 

disbiyozun özellikle kentsel alanlarda kalıcı nesil etkileride olabilmektedir 

(Ruokolainen vd., 2017). 

Biyoçeşitlilik, insan sağlığına katkıda bulunan belirli ekosistem 

işlevlerini de desteklemektedir. Buna kentsel çevresel stres faktörlerinin 

şiddetini azaltmakta dahildir. Çevresel gürültü ise buna bir örnektir. Burada 

stres-tepki mekanizmaları, aşırı gürültünün kardiyovasküler, solunum, 

bağışıklık tepkisi ve metabolik sistemleri nasıl etkilediğini açıklamaya 

yardımcı olmaktadır (Recio vd., 2016). Hava kirliliği, biyolojik çeşitliliğin 

hafiflettiği çevresel stres etkeninin başka bir örneğidir. Ağaçların şehirlerdeki 

hava kirliliğini azalttığı, aynı zamanda uçucu organik bileşikler (VOC's) 

yaydıkları bilinmektedir (Churkina vd., 2015; Grote vd., 2016). Aynı zamanda 

yüksek ısıya maruz kalmanın azaltılması, biyolojik çeşitliliğin çevresel stres 
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faktörlerini nasıl azalttığının başka bir örneğidir. Aşırı ısı, iklim değişikliği ve 

kentsel alanlarda yaşayan daha fazla insan nedeniyle gelecek için özel bir 

endişe kaynağıdır. Şehirlerdeki bitki örtüsü, buharlaşma ve/veya gölgeleme 

yoluyla hava sıcaklığını azaltarak ısı adası etkilerini hafifletebilmektedir 

(Bowler vd., 2010). Bitki örtüsü bolluğu, yapısal özellikler, taksonomik 

çeşitlilik, tür özellikleri (örneğin yaprak alanı, pigmentasyon ve gölgelik 

yapısı), kompozisyon, fonksiyonel çeşitlilik ve fonksiyonel kimliğin hepsinin 

sağlanan soğutmanın derecesini etkilediği bilinmektedir (Adıgüzel, 2018; 

Marselle vd., 2021). 

Amaç doğal ve kentsel ortamların etkilerini karşılaştırmak olmasa da, 

1963'te Wadeson ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada doğal ortamlarda 

olmanın, stresle ilişkili bir hormon olan kortizolün idrar ve kan seviyeleri 

üzerinde doğrudan bir etkisi olduğunu saptamıştır (Wadeson vd., 1963).  Doğal 

alanlarda bir yerdeki belirli niteliklerin ve içeriklerin algılanmasının fizyolojik 

stresten kurtulmayı destekleyebileceğini tam olarak kanıtlamıştır. Ulrich, stresli 

bireylerin doğal veya kentsel ortamların simülasyonlarına maruz kaldığı bir 

paradigmayı kullanarak, doğal ortamların insanlar üzerindeki onarıcı etkilerinin 

aralığını saptamıştır.Araştırmada, doğal bir alanda bulunmanın stresin türüne 

bağlı olarak farklı iyileşme oranları gösterdiği saptanmıştır. Fizyolojik stres 

ölçümleri (örneğin, elektromiyografi, deri iletkenlik yanıtı, nabız geçiş süresi, 

kardiyak yanıt, kısmi tromboplastin süresi) doğal ortamda olma koşullarında 

iyileşmenin 10 dakikalık bir süre boyunca ölçüldüğünde bile, daha hızlı ve daha 

eksiksiz olduğunu göstermiştir (Ulrich, 1981). Genel olarak, doğaya maruz 

kalmak bağlanma duygusunu, sosyal yaşamı, zihinsel ve fiziksel sağlığı, yaşam 

kalitesini ve refahını artıran faaliyet ve olayların oluşumunu geliştirmektedir 

(Ulrich, 1981). 

Doğanın rahatlatıcı etkisi elektroensefalogram (EEG) verileriyle de 

desteklenmektedir. EEG ölçümleri yorgunluk ve uyku yoksunluğu gibi 

durumlara duyarlıdır. EEG veya fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme 

(fMRI) gibi nöro-fizyolojik önlemler, organizmanın stres durumlarını normal 

veya restore edilmiş durumlardan ayırt etmek için kullanılabilirler. Doğal 

peyzajların ve kent peyzajlarının slaytlarını veya çiçekli bitkiler ve bitkisiz 

saksılar gibi tek doğal unsurları izleyen stressiz deneklerin alfa frekans 

aralığında daha fazla beyin elektriksel aktivitesine sahip olduğu saptanmıştır. 

Yüksek alfa genliği, daha düşük düzeyde fizyolojik uyarılma ve aynı zamanda 
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uyanık gevşeme hissi ile ilişkilidir (Ulrich, 1981). Genel olarak kaygı duygusu, 

yüksek uyarılma ve buna bağlı olarak düşük alfa genliği ile ilişkilidir. Tüm bu 

sonuçlar, deneklerin doğal uyaranlara maruz kalma sırasında fizyolojik olarak 

daha az uyarıldığını ve daha rahat ama uyanık olduklarını göstermektedir. EEG 

çalışmaları, sükunetin ve rahatlığın doğal ortamları izlemenin bir sonucu olarak 

tanımlamaktadır (Hunter vd., 2010). Koreli araştırmacılar, doğaya karşı kentsel 

sahneleri izleyen katılımcılarda beyin aktivasyon modellerini araştırmak için 

fMRI'yi kullanmışlardır. Kentsel sahneler, amigdalada dürtüsellik, kaygı ve 

artan stres ile bağlantılı gelişme göstermiştir. Buna karşılık doğal sahnelerin 

ise, yüksek empati ve düşünceli davranışla ilişkili olduğu kanıtlanmıştır (Kim 

vd., 2010). 

Pretty ve arkadaşları tarafından yapılan çalışmaya göre ise doğada 

yapılan egzersizin hipertansiyonu olumlu yönde etkilediği saptanmıştır. 

Çalışmada ayrıca, doğa manzaralarını izlerken egzersiz yapmanın, egzersiz 

sonrası görülen hipotansif etkiyi arttırdığı, buna bağlı olarak halk sağlığı 

pratisyenlerinin sağlık riskini azaltmak için doğada egzersizi reçete 

edebilecekleri önerilerinde bulunulmuştur (Pretty vd., 2005). Bireylerin 

evlerine yakın açık alanlar olduğu zaman ise fiziksel aktiviteye katılma 

eğilimlerinin daha fazla olduğu tespit edilmiştir.  (Kaczynski ve Henderson, 

2007; White vd., 2014).   

Park ve arkadaşları tarafından yapılan bir diğer araştırmada da doğal 

çevrenin ya da görüntülerinin beş dakika pasif olarak izlenmesinin ardından 

kalbin otonomik kontrolünde olumlu değişiklikler olduğu tespit edilmiştir 

(Park vd., 2010). 

Tablo 2’de doğanın ve biyoçeşitliliğin kaynaklara dayalı olarak insan 

sağlığına, refahına ve esenliğine sunduğu faydalar verilmektedir. 
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Tablo 2: Doğanın ve biyoçeşitliliğin kanıta dayalı sunduğu sağlık yararlarının özeti 

(Frumkin vd., 2017) 

No Sağlık/Refah/Esenlik 

Faydaları 

Referanslar 

1 Azaltılmış stres 
Berto 2014 ; Fan vd., 2011 ; Nielsen ve Hansen 2007 ; 

Stigsdotter vd., 2010 ; van den Berg ve Custers 2011 ; van 

den Berg vd., 2010 ; Ward Thompson vd., 2016 

2 Daha iyi uyku 
Astell-Burt vd., 2013 ; Grigsby-Toussaint vd., 2015 ; 

Morita vd., 2011 

3 

Geliştirilmiş zihinsel 
sağlık: 

Azaltılmış depresyon 

Beyer vd., 2014 ; Cohen-Cline vd., 2015 ; Gascon vd., 

2015 ; Kim vd., 2009  

Azaltılmış kaygı Beyer vd., 2014 ; Bratman vd., 2015  

4 
Daha fazla mutluluk, 

esenlik, yaşam doyumu 

Ambrey 2016 ; Fleming vd., 2016 ; Larson vd., 2016  

5 Azaltılmış saldırganlık 
Bogar ve Beyer 2016 ; Branas vd., 2011 ; Kuo ve Sullivan 

2001 

6 
Azaltılmış DEHB 

belirtileri 

Amoly vd., 2014 ; Faber Taylor vd., 2001 ; Faber Taylor 

ve Kuo 2009 ; Faber Taylor ve Kuo 2011 ; Markevich vd., 

2014b ; van den Berg ve van den Berg 2011 

7 
Artan prososyal davranış 

ve sosyal bağlılık 

Broyles vd., . 2011 ; Dadvand vd., 2016 ; de Vries vd., 

2013 ; Fan vd., 2011 ; Holtan vd., 2015 ; Sullivan vd., 

2004 

8 Düşük kan basıncı Duncan vd., 2014 ; Shanahan  vd., 2016 

9 
İyileştirilmiş postoperatif 

iyileşme 

Park ve Mattson 2008  

10 
İyileştirilmiş doğum 

sonuçları 

Dzhambov ve diğerleri tarafından gözden geçirildi. 2014 

13 
Geliştirilmiş ağrı 

kontrolü 

Akut ( Diette vd., 2003 ; Lechtzin vd., 2010 ) ve kronik ( 

Han vd., 2016) 

14 Azaltılmış obezite 
Bell vd., 2008 ; Cleland vd., 2008 ; P. Dadvand vd., 2014 

; Lachowycz ve Jones 2011  

15 Azaltılmış diyabet 
Astell-Burt vd., 2014 ; Bodicoat vd., 2014 ; Brown vd., 

2016  

16 Daha iyi görme French vd., 2013 ; Guggenheim vd., 2012  

17 
Geliştirilmiş bağışıklık 

fonksiyonu 

Li vd., 2006 ; Li vd., 2008a ; Li vd., 2008b ; Li vd., 2010 

; Li ve Kawada 2011 

18 

İyileştirilmiş genel 
sağlık: 

Yetişkinler 

Brown vd., 2016 ; de Vries vd., 2003 ; Kardan vd., 2015  

Kanserden kurtulanlar Ray ve Jakubec 2014 

Çocuklar Kim vd., 2016 

19 Azaltılmış ölüm oranı Coutts vd., 2010 ; Hu vd., 2008 ; James vd.,  2016  

20 

Astım ve/veya alerjiler 

(çalışmalar hem 

iyileşmeleri hem de 
alevlenmeleri 

göstermektedir) 

Andrusaityte vd., 2016 ; Dadvand vd., 2014 ; Ruokolainen 

vd., 2015 

Not: DEHB, dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu. Tablo 2’deki referanslar ayrıntılı 

olmaktan ziyade açıklayıcıdır. İncelemeler yaygın olarak alıntılanan yayınları içermektedir. 
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Mevcut verilere göre doğa ve biyoçeşitlilik halk sağlığı öncelikleri olan 

obezite, kardiyovasküler hastalık, depresyon ve anksiyete gibi pek çok sağlık 

sorununun ele alınmasında önemli katkılar sağlamaktadır. Doğayla temas, 

yaşam boyunca hem hastalıkları önleme hem de tedavi olarak ele alınmaktadır. 

Potansiyel avantajlar, geleneksel tıbbi müdahalelere göre düşük maliyetler, 

güvenlik, pratiklik, yüksek eğitimli profesyoneller tarafından dağıtım 

gerektirmemesi ve birden fazla ortak faydayı içermesi nedeniyle insanlara 

büyük bir fırsat sunmaktadır (Frumkin vd., 2017). 

 

3.2.Biyoçeşitliliğin akıl ve ruh sağlığı üzerine etkileri 

Doğal ortamlar ve yeşil alanlar akıl ve ruh sağlığı ve esenlik için 

faydalıdır. Birçok literatür, bir doğal alanın uzamsal boyutuna veya yeşil alanda 

harcanan zaman miktarına odaklanırken, daha az sayıda yapılan çalışma yeşil 

alanlardaki biyolojik çeşitliliğin ruh sağlığı ve esenliği üzerindeki etkisini 

incelemiştir (Collins vd., 2020; van den Berg 2015; Houlden vd., 2018; Beute 

vd., 2020). 

Birkaç çalışma, ekosistemlerin veya habitatların biyoçeşitlilik ile ruh 

sağlığı arasında önemli bir ilişki olmadığını göstermektedir (Annerstedt vd., 

2012; Rantakokko vd., 2018). Zihinsel esenlikle ilgili olarak, karışık kanıtlar 

bulunmaktadır. Bu aynı zamanda araştırmaların mekansal ölçeğiyle de ilgilidir. 

Psikolojik iyi oluş ile habitat türlerinin sayısı arasında pozitif bir ilişki 

gösterilebilmektedir. Daha yüksek biyoçeşitliliğe sahip yeşil alanlar, 

biyoçeşitliliği düşük yeşil alanlara kıyasla daha iyi refah ile ilişkilidir (Carrus 

vd., 2015). Bununla birlikte, orman habitatları üzerine yapılan bir araştırmada, 

yüksek oranda biyolojikçeşitliliğe sahip ormanların olumlu duygularla daha 

fazla bağlantılı olduğu bulunmuştur (Johansson vd., 2014). Daha çeşitli 

ekosistemler veya habitatlar (arazi örtüsü ve arazi kullanımının Shannon 

çeşitlilik indeksi ile değerlendirilmiştir) Finlandiya'da daha yüksek yaşam 

kalitesi ile pozitif olarak ilişkiliyken (Rantakokko vd., 2018), İngiltere'de 

psikolojik sağlık ile ilişkili olmadığı tespit edilmiştir (Dallimer vd., 2012). 

Diğer çalışmalarda ise, farklı ekosistemler veya habitatlar, korunan alanlar veya 

farklı yeşil alan türleri için biyoçeşitliliğin zihinsel refah üzerinde hiçbir etkisi 

bulunamamıştır (Marselle vd., 2021). 

Bitki ve hayvanlardaki tür zenginliğinin ruh sağlığı üzerine pozitif 

etkileri bulunmaktadır (Marselle vd., 2019). Kuş türü zenginliğinin ruh sağlığı 
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üzerinde etkiye sahip olduğuna dair kanıtlar bulunmaktadır (Cox vd., 2017). 

Konuyla ilişkili bir çalışmada, daha fazla kuş türü zenginliğinin, çeşitli 

mekansal ölçeklerde daha yüksek yaşam memnuniyeti (Methorst vd., 2021; 

Methorst vd., 2020), olumlu etki (Wolf vd., 2017; Cameron vd., 2020) ve 

psikolojik iyi oluş ile ilişkisi saptanmıştır (Fuller, 2007; Dallimer vd., 2012). 

Bitki türlerinin zenginliği, Almanya'da bölge ölçeğinde iyileştirilmiş ruh sağlığı 

ile ilişkilendirilmiştir (Methorst vd., 2021). Flora ve faunanın tür zenginliğinin, 

öznel iyi oluş ile pozitif olarak ilişkili olduğuna dair çalışmalar vardır (Mavoa 

vd., 2019). Ancak, memeli, megafauna ve ağaç türlerinin zenginliği arasında, 

geniş mekansal ölçeklerde yaşam doyumu üzerinde hiçbir ilişki bulunamamıştır 

(Methorst vd., 2020).  

Bugüne kadar hiçbir çalışma ruh sağlığı ile algılanan tür zenginliği 

arasındaki ilişkiyi incelememiştir (Marselle vd., 2019). Bilimsel olarak 

kaydedilmiş biyoçeşitlilik ile ilişkiler önemsiz olsa da, kuşların, kelebeklerin 

ve ağaçların algılanan tür zenginliği ve psikolojik iyi oluş arasında olumlu 

ilişkiler olduğu tespit edilmiştir (Dallimer vd., 2012).  

Tablo 3’te kentsel çevresel değişimi ruh sağlığı ile ilişkilendiren ekolojik 

bağlantı mekanizmasının bir modeli sunulmaktadır.  

A sütunu, kentleşmenin biyolojik çeşitlilik üzerindeki etkilerini ifade 

etmektedir. Dünya çapında şehirlerdeki hızlı büyüme, dünya nüfusunun 

yarısından fazlasının şehirlerde yaşamasına neden olmakta ve dünya çapında 

kentsel büyüme oranı git gide artmaktadır. Daha gelişmiş bölgelerdeki insan 

nüfusunun dörtte üçü kentsel alanlarda yaşamaktadır (Dean vd., 2011). “Yeşil 

altyapı” ise, kentleri destekleyen ekosistemler üzerindeki etkilerin 

azaltılmasına yardımcı olmak için ortaya çıkan bir planlama çerçevesidir. Aynı 

zamanda biyolojik çeşitliliğin arttırılması da dahil olmak üzere kentsel gelişim 

ve doğa koruma hedeflerini ele alan çok işlevli bir kavramdır (Tzoulas, 2007). 
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Tablo 3: Kentsel çevresel değişimi ruh sağlığı ile ilişkilendiren bir ekolojik bağlantı 

mekanizması modeli (Dean vd., 2011) 

Çevresel Değiklikler 

(A) 

Ekolojik Bağlantı 

Mekanizması (B) 

Sağlık Sonuçları 

 (C) 

 

Kentleşme 

 

 

 

Arazi Kullanımı 

 
 

 

Yeşil Altyapı 

 
 

 

Kentsel Biyoçeşitlilik 

 

Sağlıklı ekosistemlerin 

işleyişi: 
 

• dayanıklılık 

• organizasyon 

• canlılık 

 

 

 

 
 

Ekosistem Sağlığı 

 

Ekosistem servisleri 

 

• tedarik 

• düzenleyici 

• kültürel olarak 
zenginleştirici 

 

 

Şehrin ekolojik ayak izi 
 

 

 

Akıl ve ruh sağlığı 

 

B sütunu, kentsel biyoçeşitliliği gelişmiş ruh sağlığına bağlayan, önerilen 

ekolojik bağlantı mekanizmasını özetlemektedir. Biyoçeşitlilik, esneklik (bir 

sistemin aşırı hava olayları veya toksik maddelerin birikmesi gibi stres 

faktörlerini absorbe etme kapasitesi), organizasyon (sistemin farklı bölümleri 

arasındaki etkileşimlerin çeşitliliği ve sayısı) gibi göstergelerle bağlantılı olarak 

ekosistem sağlığında kritik bir faktördür. Örneğin yerli hayvanlarda veya 

bitkilerde yüksek biyolojik çeşitlilik ve canlılık toprak verimliliği gibi bir 

alanın etkinliği ve üretkenliği ile de ilgilidir (Rapport vd., 1998). 

C sütunu, sağlıklı ekosistemler tarafından insanlara sağlanan hizmetlere, 

zihinsel ve ruhsal sağlığa olan bağlantılara işaret etmektedir. Bir kentsel alanın 

ekolojik ayak izi, insanlara fayda sağlayan ekosistem hizmetlerinden 

yararlanılarak azaltılabilir (Dean vd., 2011).  

İnsanların ruh sağlığının bu hizmet türlerinin her birinden doğrudan 

etkilendiğine dair kanıtlar bulunmaktadır. Doğa ile temas ve zihinsel refah 

arasındaki bağlantıların araştırılması sonucunda stresten kurtulma ve 

duyguların kendi kendini düzenlemesi (Ulrich, 1991), dikkatin restorasyonu 

gibi psikososyal faydalar üzerinde durularak, özellikle ekosistemlerin kültürel 

olarak zenginleştirici hizmetlerinin olduğu tespit edilmiştir. Doğal ortamlar 

insanları çevresel stres faktörlerinin etkisine karşı korur ve kentsel ortamlardan 

daha fazla fizyolojik, duygusal ve dikkat restorasyonu sunmaktadır. Stresin 
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azaltılması hem başlı başına bir sağlık yararı hem de diğer sağlık yararları için 

potansiyel bir mekanizmadır (Lovallo, 2015).  Daha olumlu duygusal 

durumlara, fizyolojik aktivite seviyelerinde, davranışta ve bilişsel işlevde 

olumlu değişikliklere katkı sağlamaktadır. Biyoçeşitlilik kaybı ve buna bağlı 

çevresel bozulma ile bağlantılı fiziksel sağlık sorunları, aynı zamanda nedensel 

ve karşılıklı ilişkiler yoluyla zihinsel sağlık sorunlarıyla da ilişkilidir. Kısacası, 

ekosistemlerin insanlar için yeterli kaynak ve destekleyici yaşanabilir bir çevre 

sağlama kapasitesi, insan ruh sağlığı için önemli bir koruyucu işleve sahiptir 

(Dean ve Stain, 2010; Berry vd., 2010). 

İngiltere’nin Sheffield şehrinde yeşil alanları kullanan insanların elde 

ettiği psikolojik faydalara ilişkin yapılan bir çalışma, tür zenginliği ile 

psikolojik iyi olma arasında pozitif bir ilişki olduğunu göstermiştir. Çalışmada 

ek olarak kentsel yeşil alanların başarılı yönetiminde insan refahını artırmak 

için biyolojik çeşitliliğin arttırılması ve korunması gerektiği vurgulanmıştır. 

(Fuller, 2007; Dean vd., 2011). 
 

3.3.Biyoçeşitliliğin sosyal sağlık üzerine etkileri 

Sosyal refah, sağlığın önemli bir yönüdür. Biyoçeşitlilik ile sağlığın 

sosyal boyutları arasındaki ilişkiyi araştıran az sayıda çalışma bulunmaktadır 

(Marselle vd., 2019; Lovell vd., 2014). Doğa koruma gönüllülüğü çalışmaları 

bu alanldaki çalışmaların başında gelmekte olup,bu çalışmalarakatılmak, sosyal 

etkileşimi kolaylaştırmaktadır (Currie vd., 2016). Ayrıca daha fazla 

biyoçeşitliliğe sahip ortamlar, sosyal etkileşimi artırmaya da katkı 

sağlamaktadır (Sugiyama vd., 2008; Sullivan vd., 2004). Fakat, ziyaret edilen 

bir yeşil alanın bitki örtüsü çeşitliliği ile sosyal uyum arasında hiçbir ilişki 

bulunamamıştır (Shanahan vd., 2016). 
 

4. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Sonuç olarak; yukarıdaki pek çok çalışmanın da belirttiği üzere 

biyoçeşitlilik ve insan sağlığı arasında görmezden gelinemeyecek şekilde güçlü 

bir bağ bulunmaktadır. Bununla birlikte yeterli çalışmanın olmayışından 

kaynaklı biyoçeşitlilik ve insan sağlığı arasındaki bazı belirsizlikler de devam 

etmektedir. Derlenen literatürlerde biyoçeşitliliğin obeziteden, kalp-damar 

hastalıklarına, depresyon ve kaygı gibi birçok sağlık sorununa iyi geldiği 
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saptanmıştır. Aynı zamanda sosyal refah seviyesini yükseltip, insanlara güvenli 

ve iletişimi destekleyen alanlar sunduğu da tespit edilmiştir. 

Biyoçeşitlilik ve insan sağlığı arasındaki bağlantılar hakkında daha fazla 

kanıt sağlamak için biyoçeşitlilik ve insan sağlığının kesişimini destekleyecek 

araçların ve metodolojilerin geliştirilmesi şarttır. Daha etkili koruyucu halk 

sağlığı stratejilerini desteklemek için çevreye duyarlı hastalıkların daha 

yakından incelenmesi gerekmektedir. Hastalıkların ortaya çıkmasının temel 

nedenlerini araştırmak ve biyoçeşitlilikteki değişikliklerin antropojenik 

faktörlerinin insan hastalıklarının bulaşmasını nasıl etkilediğini ele almak için 

nitel ve nicel araştırmaların geliştirilmesi sağlanmalıdır (UNICEF, 2022). Halk 

sağlığı için biyoçeşitlilik yönetimini gerektiren doğa temelli çözümler de dahil 

olmak üzere halk sağlığı müdahalelerinin geliştirilmesine yardımcı olunması 

gerekmektedir (Korn vd., 2019). Aynı zamanda doğayla temasın sosyal 

etkileşimleri, sosyal uyumu ve toplum yanlısı davranışı arttırabileceği göz 

önüne alındığında gelecekteki çalışmalar, sosyal refah ile farklı doğal ortam 

türlerinin biyoçeşitliliği arasındaki ilişkiyi incelemelidir. Biyoçeşitliliğin sosyal 

etkisine ilişkin bu tür içgörülerin çevre dostu davranış değişikliğini 

kolaylaştırma, sürdürülebilirliğe katkıda bulunma ve artan kentleşmenin 

potansiyel olumsuz etkilerini azaltma çabalarına katkıda bulunabileceği 

düşünülmektedir. 

Sunuç olarak, hem insan sağlığı ve refahı, hem ekosistemlerin sağlıklı 

işleyişi için, kısaca tüm canlıların sürdürülebilir ve kaliteli bir çevrede 

yaşamaya ihityacı vardır. Bu sebeple biyoçeşitliliğin korunması büyük önem 

arz etmektedir. Bu noktada bilimsel araştırma ve uygulamalara ağırlık vererek 

insan ve doğanın kesiştiği noktaları tespit edip güçlendirmek gerekmektedir.  
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GİRİŞ 

Dünya nüfusunun giderek artması, teknolojinin hızla ilerlemesi, 

insanların kendilerini doğaya üstün görmesi ve daha rahat, daha iyi hayat 

sürebilme arzuları, insanların doğadan faydalanma biçimlerini değiştirmiştir 

(Aşur vd., 2020;Yazici ve Aşur, 2021; Aşur ve Yazici, 2020;Yazici ve 

Arslantaş, 2019). Tarihsel süreç incelendiğinde, ilk insan yerleşimlerinden bu 

yana, hem yaşamsal değer sağlayan hem de görsel değer ve estetik katkı sunan 

suya yakın yerler yerleşim alanı olarak tercih edilmiştir. (Kardaş ve Cebe, 2018; 

Gülgün vd., 2013;Yazici ve Gülgün, 2021 ). 

Çinliler, Hintliler, Mısırlılar, Mezopotamyalılar, Aztekler, İnduslar gibi 

pek çok toplum, yüzyıllar boyunca sucul ekosistemler ile iç içe yaşamışlardır. 

Verimli ovalarda tarım ve hayvancılık yaparak, balığından kuşuna, sulak 

alanların sağladığı imkanlarla büyük medeniyetler kurmuşlardır. 1890 yılında 

ise birçok insanın ölümüne sebep olan sıtma hastalığının nedeninin sivrisinek 

olduğu ileri sürülmüş, 1890 yılından itibaren toplumun sulak alanlara bakış 

açısı değişmiştir. O dönem için sıtma hastalığının önüne geçmenin çözümü 

olarak, bataklıkların kurutulması olduğu varsayılmıştır. Yalnızca sıtma 

hastalığının önüne geçebilmek için yapılan kurutma çalışmaları, teknolojiyle 

beraber tarım alanı elde etme amacına dönüşmüş, bataklıklar ve sazlıklar 

dışında göller ve taşkın ovaları da dahil olarak bu işlem devam etmiştir. Tüm 

bunlara bağlı olarak, Akdeniz Ülkeleri sulak alanlarının %70’ini kaybetmiştir 

(Ateş vd., 2011). 

Sulak alanların üzerindeki bir diğer önemli baskı ise iklim değişikliğidir. 

İklimde olan değişiklikler sadece insanları değil, bütün ekosistemleri olumsuz 

yönde etkilemektedir. Sıcaklıkların artmasıyla doğru orantılı bir şekilde 

buharlaşma da artmakta, bu da topraktaki nem oranını düşürmektedir. Bununla 

birlikte nemli ortamlarda yaşayan canlıların, mikroorganizma çeşitliliği de 

değişikliğe uğramaktadır (Demir, 2009). Tüm bunların yanında doğru olmayan 

tarım uygulamaları, barajlar, aşırı su tüketimi, kirlilik, sulak alanlar için önemli 

diğer tehditlerdir. Son yıllarda önemi anlaşılan bu ekosistemler için hukuki 

düzenlemelerle birlikte onarım projeleri yapılsa da, tehditlerin ortadan 

kalkmadığı da bir gerçektir. Aynı sorun ve tehditler, biyolojik kaynaklar 

bakımından zengin olan Türkiye’de de yaygın olarak hissedilmektedir. (Yıldız 

Karakoç, 2018; Demir, 2009). 
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Bu çalışmada örnekler üzerinden sulak alanların, yasal mevzuatlarla 

beraber değerlendirilmesi yapılmıştır. Burdur Alt Havzası’nda yer alan Yarışlı 

Gölü ve Çorak Gölü, Brezilya’da bulunan Pantanal Sulak Alan Kompleksi ve 

Fransa’da yer alan Camargue Sulak Alanları’ndan oluşan örneklem alanların 

mevcut durumları ve yasal ve yönetsel koruma statüleri incelenerek, 

Dünya’daki ve Türkiye’deki sulak alanların durumları karşılaştırılmıştır.  

 

1. SULAK ALAN KAVRAMI VE SINIFLANDIRILMASI 

Frohn vd. (2009) sulak alanları genel anlamda; mevsimsel olarak karasal 

ve sucul ekosistemler arasında geçiş özelliği gösteren, yılın bir bölümü veya 

tamamında sığ sularla kaplı, su tablasının yüzeye yakın olduğu araziler olarak 

tanımlamaktadırlar. Dünyada sulak alanlara yönelik ilk uluslararası sözleşme 

olan Ramsar Sözleşmesi(1971)’ne göre ise sulak alanlar; doğal veya yapay, 

sürekli veya geçici, suları durgun olan veya akıntılı, acı, tatlı veya tuzlu, 

denizlerin gel-git hareketlerinin çekilme esnasında altı metreyi geçmeyen 

derinlikleri kapsayan, bütün sular, bataklıklar, sazlıklar ve turbiyerler olarak 

tanımlanmaktadırlar (Gülgün ve Kaçmaz Akkurt, 2022) 

Sulak alanlar iklime göre sucul ya da karasal ekosistem özelliği 

gösterebilirler. Birçok devlet, araştırmacı bilim insanları kendi amaçları 

doğrultusunda farklı sulak alan tanımlamaları yapmışlardır, bundan dolayı 

tanımlarda yaklaşım farkları meydana gelmiştir. Aslında Sulak alanlar, 

jeomorfoloji, iklim, sulak alan hidrolojisi olmak üzere 3 temel özellik 

çerçevesinde incelenebilir (Şekil 1). Bu ana başlıklar altında: suyun ortamda 

bulunması, fizikokimyasal çevre (kendine özgü toprak yapısı), biyolojik 

çeşitlilik (sulak alanlara uyum sağlamış canlılar) olarak söyleyebiliriz. 

Bunlardan sulak alanları tanımlamada kullanılan en temel indikatörler, 

hidroloji, toprak ve vejetasyondur. Bu indikatörler birbirinden bağımsız 

olamamakla birlikte biyotadan etkilenirler (OSİB, 2013). 
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Şekil 1: Sulak alanı oluşturan temel bileşenler (OSİB, 2013) 

 

Sulak alanların sınıflandırılmasına yönelik ilk çalışmalar Amerika 

Birleşik Devletleri (ABD)’nde başlamış olup, çok çeşitli şekillerde ve çok 

detaylı sınıflandırmalar yapılmıştır (Bozduman, 2019; OSİB, 2013). 

1971 yılı Ramsar Sözleşmesine göre Sulak alanlar, coğrafik koşullarına 

veya oluşum mekanizmalarına göre 3 ana başlık altında toplam 42 sulak alan 

tipine ayrılmışlardır: 

• Denizel ve Kıyısal Sulak Alanlar ( deniz çayır yatakları, mercan 

kayalıkları, haliçler ve mangrovlar ) 

• Karasal Sulak Alanlar (bataklık, nehirler, göller, turbalık ve yer altı 

su habitatları) 

• Yapay Sulak Alanlar (barajlar, balık gölleri, su rezervuarları ve pirinç 

tarlaları) olmak üzere üç ana başlık altında toplam 42 sulak alan tipi 

tanımlanmaktadır (Tema, 2022). 

 

Sulak Alanların Önemi ve İşlev Değerleri 

Uzun yıllar boyunca çorak alan olarak kabul edilen sulak alanlar, artık 

peyzajın bir parçası olarak insanlar, balıklar ve vahşi yaşam için sayısız faydalı 

hizmet sağlayan önemli özellikler olarak kabul edilmektedir. Bu hizmetlerden 
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veya işlevlerden bazıları, su kalitesini korumayı ve iyileştirmeyi, balık ve vahşi 

yaşam habitatlarını sağlamayı, sel sularını depolamayı ve kurak dönemlerde 

yüzey suyu akışını sürdürmeyi içerir.  

Dünya çapında toplumlar için değerli kabul edilen bu faydalı hizmetler, 

sulak alanların doğal ve benzersiz doğa özelliklerinin sonucudur (EPA, 2001) 

Geçmişin en büyük uygarlıklarının çoğu da (Mısır ya da Mezopotamya 

gibi) sulak alanlarla çevrili ya da sulak alanlara yakın bölgelerde 

gelişmiştir. Özellikle gelişmekte olan ülkelerdeki birçok toplum, hayatta 

kalabilmek için hala sulak alanlara bağımlıdır. Bu nedenle dünyanın birçok 

yerinde sulak alanlar yerel kültür, din, folklor ve tarihin önemli bir parçasıdır 

(URL-1). 

Doğanın “biyolojik süpermarketi” olarak bilinen ve yaban hayatı için 

büyük bir besin kaynağı olarak hareket eden sulak alanlar, ekosistem için 

aşağıdakiler de dahil olmak üzere pek çok fayda sunarlar (URL-2). Sulak 

alanların sağladığı bu fayda/hizmetler Tablo 1'de özetlenmiştir: 
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Tablo 1: Sulak alanların sağladığı ekosistem hizmetleri (URL-1) 

No Sulak alan ekosistem 

işlevi 

İlişkili ürün/hizmet 

1 Biyo-çeşitliliğin 

korunması – çoğu 

benzersiz ve nadir olan 
çok çeşitli türlerin 

desteklenmesi. 

Sucul ve karasal ortam arasında geçişi sağlayan ve 

ikisinin özelliklerini taşıyan sulak alanlar, dünyanın 

en verimli ekosistemleri arasında kabul edilmektedir: 

1- Balık,  

2- Pirinç,  

3- İnşaat malzemesi olarak kullanılan sulak alan 

ürünleri 

2 Su depolama - çoğu 

benzersiz ve nadir olan 

çok çeşitli türlerin 

desteklenmesi. 

Akış kontrol. 

Erozyon kontrolü – sulak alan bitki örtüsü kıyı 

şeritlerini stabilize eder ve fırtınalardan korur  

3 Yeraltı suyu ikmali - 

suyun bir kısmı toprağa 

süzülür ve yeraltı 
akiferlerini (yeraltı suyu 

rezervuarları) yeniden şarj 

eder. 

 

Yeraltı suyu rezervuarları, dünyanın donmamış tatlı 

suyunun %97'sini depolar ve dünya nüfusunun 

neredeyse üçte birine içme suyu sağlar: 

1. Sadece Asya'da bir milyardan fazla insan içmek 

için yeraltı suyuna güveniyor; 

2. Avrupa'da kamu su kaynaklarının %65'i yeraltı 

sularından gelmektedir. 

4 Sediment tutma - 1. Sediment birikmesini önleme –  

2. Yüksek biyolojik üretkenlik –  

5 Besin maddelerinin ve 

diğer maddelerin 

tutulması 

1- Yüksek biyolojik üretkenlik 

2- Akış aşağısında ötrofikasyonun önlenmesi  

Birçok sulak alan bitkisi, tarımsal, endüstriyel veya 

diğer faaliyetlerden gelen toksik maddeleri 

uzaklaştırma kapasitesine sahiptir. 

6 Karbon depolama  Sulak alanlar önemli karbon yutakları görevi görür 

Ülkeler iklim değişikliğinin tüm etkileriyle 

uğraşırken, sulak alanlar kıyı ve iç bölgelerin cephe 

savunucuları olarak daha fazla rol oynayacak 

 

2. SULAK ALAN MEVZUATI 

Ekosistem üzerindeki önemleri geç anlaşılan sulak alanlarda, süreç 

içerisinde karşılaştıkları geri dönüşü olmayan çevre sorunlarına çözüm bulmak 

amacıyla hukuksal düzenlemeler yapılmaya başlanmıştır. Birçok doğa 
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korumaya ilişkin sözleşmede sulak alanlara yönelik düzenlemeler mevcut olsa 

da, sadece sulak alanları kapsayan uluslararası tek sözleşme “Özellikle Su 

Kuşları Yaşama Ortamı Olarak Uluslararası Öneme Sahip Sulak Alanlar 

Hakkında Sözleşme” yani “Ramsar Sözleşmesi”dir İran'ın Ramsar Kentinde. 

1971 yılında imzaya açılmıştır. 2016 yılında toplamda 169 ülkenin taraf olduğu 

sözleşmeye, Türkiye 1994 yılında taraf olmuştur. Sözleşme ülkemizde 17 

Mayıs 1994 tarih ve 21937 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 

girmiştir. (Yıldız Karakoç, 2018). Türkiye’de sulak alanlara ilişkin 

uygulamaları Tarım ve Orman Bakanlığı’nda Doğa Koruma ve Milli Parklar 

Genel Müdürlüğü gerçekleştirmektedir. 
 

 2.1. Uluslararası Mevzuat  

Biyolojik üretkenliklerinde tropik yağmur ormanlarıyla rekabet eden ve 

Dünya üzerindeki en değerli ekosistemler arasında yer alan sulak alanlar, doğa 

koruma alanında birçok uluslararası sözleşmenin kapsamına giren nadir 

ekosistemlerdir. Bu doğrultuda, Türkiye’nin taraf olduğu pek çok doğa koruma 

sözleşmesi odağında da yer almaktadırlar. Türkiye’nin taraf olduğu ve sulak 

alanlarla ilgili olan uluslararası sözleşmeler ise aşağıda özetlenmiştir:  

• Uluslararası Öneme Sahip Sulak Alanların Korunması (Ramsar) 

Sözleşmesi: “Bütün dünyada sürdürülebilir kalkınmayı 

gerçekleştirebilmek için yerel, bölgesel ve ulusal faaliyetler ve 

uluslararası işbirliği yolu ile bütün sulak alanların korunması ve akılcı 

kullanımı” 2002 yılında amaç olarak belirlenmiştir (Arı, 2011).  

• Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi: Sözleşmenin amaçları; biyolojik 

çeşitliliğin korunması, biyolojik çeşitlilikte yer alan öğelerin 

sürdürülebilir kullanımı, genetik kaynaklara ve teknolojiye erişimin 

sağlanması ve genetik kaynakların kullanımından doğan yararların 

paylaşımı gibi dört ana amacı vardır (Karagöz, 1998). 

• Kuşların Korunmasına Dair Uluslararası Sözleşme: Bu sözleşmenin 

amacı; kuşların neslinin tükenmesine sebep olan durumların ortadan 

kaldırılması ve göçmen kuşların konakladığı yerlerde korunmasını 

sağlamaktır (Şengün, 2008). 

• Nesli Tehlikede Olan Yabani Bitki ve Hayvan Türlerinin Ticaretinin 

Düzenlenmesine Dair Sözleşme (CİTES): Sözleşme için belirlenen 
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amaç; “soyu tükenme tehlikesiyle karşı karşıya bulunan bitki ve 

hayvan türlerinin uluslararası ticaretini önlemeyi ve kontrol 

edilemezse, soyları tehlike altına girebilecek türlerin ticaretinin 

izlenmesi ve düzenlenmesidir”(Şengün, 2008). 

• Avrupa Peyzaj Sözleşmesi: Peyzajda korumanın, yönetimin ve 

planlamanın geliştirilmesiyle beraber Avrupa’da işbirliğini organize 

etmek sözleşmenin amaçları doğrultusunda bulunmaktadır 

(TMMOB, 2003). 

• Avrupa’nın Yaban Hayatı ve Yaşama Ortamının Korunması (Bern) 

Sözleşmesi: Bu sözleşmenin amacı; yabani olan fauna, flora ve 

bunların yaşadıkları alanları korumak, birden fazla devlet ile işbirliği 

yaparak bu muhafazayı sağlamaktır (OSİB, 2013). 

• Akdeniz’in Kirlenmeye Karşı Korunmasına Dair Sözleşme 

(Barcelona Sözleşmesi): Sözleşmenin amacı; Akdeniz’de bulunan 

gemilerin, uçakların ve kara taşıtlarının yol açtığı kirliliklerin önüne 

geçmek ve azaltmaktır (URL-3). 

• Yaban Hayvanlarından Göçmen Türlerin Korunması (Bonn) 

Sözleşmesi (Türkiye taraf değil): Sadece göçmen türlerini koruma 

altına almayı hedefleyen bir sözleşmedir (URL-4).  

• Yaban kuşlarının korunması direktifi (2009/409/EEC) (Kuş Direktifi, 

1979): Doğal yaşam ortamlarında habitatların devamlılığını sağlamak 

ve türlerin koruma statülerinin takip edilmesi gereken bir sistem 

oluşturmayı amaçlamaktadır (URL-5). 

• Doğal ve yarı-doğal habitatların ve yabani flora-faunanın 

korunmasına dair direktif (92/43/EEC) (Habitat Direktifi, 1992): 

Karada ve denizde bulunan nesli tükenmekte olan türlerin ve 

habitatların korunması için korunan alanlar ağının oluşturulmasını 

amaçlayan bir sözleşmedir (OSİB, 2013). 

• Çölleşme İle Mücadele Sözleşmesi: Sözleşmenin amacı; ciddi 

kuraklık ile karşı karşıya gelmiş ülkelerdeki çölleşme ile kuraklıkların 

azaltılmasıdır (Şengün, 2008). 
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2.2.Ulusal Mevzuat  

Sulak alanlarla ilgili ulusal mevzuat aşağıdaki gibi sıralanabilir (OSİB, 

2013): 
 

• 15 Mart 1994 tarihli ve 94/5434 Sayılı Ramsar Sözleşmesi’ne taraf 

olunmasına dair Bakanlar Kurulu Kararı (17. 05. 1994 tarihi ve 21937 

Resmi Gazete ile)  

• 1993/1 Başbakanlık Genelgesi (11/01/1993 tarih ve 02209 sayı ile)  

• 2872 Sayılı Çevre Kanunu (5491 sayılı Kanunla değişik): Biyolojik 

çeşitlilik ile bu çeşitliliği barındıran ekosistemin korunması esas 

alınmış, korunan alanların planlarda gösterilmesi zorunlu kılınmış, 

sulak alanların korunmasıyla ilgili usul ve kararlar belirli kurum ve 

kuruluşlar ile Bakanlık tarafından belirlenmesi ifade edilmiştir.  

• 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu: “Av ve yaban hayvanlarının 

beslenmesine, barınmasına, üremesine ve korunmasına imkân veren 

doğal yaşama ortamları zehirlenemez, sulak alanlar kirletilemez, 

kurutulamaz ve bunların doğal yapıları değiştirilemez. ” hükmüyle 

karşımıza çıkan bir kanundur. 

• 645 Sayılı Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın Kuruluş ve Teşkilatına 

Dair Kanun Hükmünde Kararname: Orman içi su kaynakları, dere, 

göl, gölet ve sulak alanların ve hassas bölgelerin korunması ve 

geliştirilmesini kapsayan bir kararnamedir. 

• Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği: Bu yönetmelikte ise 

uluslararası öneme sahip olan veya olmayan bütün sulak alanların 

korunması, geliştirilmesi ve bu konu ile ilgili kurum ve kuruluşlarla 

işbirliği yapmaktır.  

• Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara 

Dair Yönetmelik: Korunan alanların ilanına dair düzenlemelerin 

olduğu bir mevzuattır.   

• Sulak Alanlar Tebliği (28.05.1994 tarih ve 21943 s. Resmi Gazete)  

• Sulak Alanlar Tebliği (05.04.1995 tarih ve 22249 s. Resmi Gazete)  

• Sulak Alanlar Tebliği (15.04.1998 tarih ve 23314 s. Resmi Gazete)  

• Sulak Alanlar Tebliği (09.02.2005 tarih ve 25722 s. Resmi Gazete) 

• Sulak Alanlar Tebliği (20.06.2009 tarih ve 27264 s. Resmi Gazete)  

• Sulak Alanlar Tebliği (31.01.2013 tarih ve 28545 s. Resmi Gazete)  
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3. İNCELEME ALANLARI 

3.1. Yarışlı Gölü Sulak Alanı  

Burdur ilinin Yeşilova ilçesi sınırları içerinde bulunan deniz 

seviyesinden 920 metre yükseklikte olan Yarışlı Gölü, yaklaşık 2622 hektarlık 

yüzölçümüne sahiptir. Burdur Gölleri Havzası içerisinde yer alan, küçük 

kaynaklarla beslenen sığ bir göldür (Şekil 2). Gölün su seviyesi yıl boyunca 

değişiklik göstermekte olup, yaz aylarında büyük oranda kurumaktadır (Aksoy 

vd., 2019).  

  

Şekil 2: a.Yarışlı gölü genel görünümü(URL-6) b.Yarışlı gölü hava fotografı 

(URL-7) 

Endemik ve nesli tükenmekte olan türlere ev sahipliği yapan göl; Önemli 

Doğa Alanı (ÖDA) ve Önemli Kuş Alanlarını (ÖKA)içeren uluslararası öneme 

sahip bir sulak alandır (OSİB, 2014). ÖDA sınırları, göl çevresindeki geniş 

tuzcul bataklıkları ve çamur düzlüklerini de içermektedir ( Doğa derneği, 

2022). 

Yönetim Yapısı ve Koruma Statüsü: Yarışlı Gölü’nün korunması ve 

yönetimi Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Mili Parklar VI. Bölge 

Müdürlüğü Burdur Şube Müdürlüğü’ne aittir (TOB, 2019).  

Yarışlı Gölü’nün çevresinde I. ve II. dereceden arkeolojik sit alanları 

bulunmaktadır. Sulak alan RAMSAR Sözleşmesi’nde bulunan uluslararası 

öneme sahip sulak alan kriterlerinden, 9 kriterden 4 tanesini sağlamaktadır 

(OSİB, 2014). Fakat alanda bilinen bir koruma çalışması bulunmamaktadır ( 

Doğa derneği, 2022). 

Doğal peyzaj özellikleri: Göl yüzeyi ve gölü çevreleyen dar bir sulak 

alandan oluşur. Göl çevresini kapsayan geniş tuzcul bataklıklar ve çamur 

düzlükleri yer almaktadır. Etrafını ormanlık alanlar, dağ bozkır alanları, kayalık 

ekosistemleri, yerleşim alanları ve tarım alanları oluşturmaktadır (Kurt, 2006). 

En büyük arazi kullanımını tarım alanları oluşturmaktadır. Daha sonrasında 

a) b) 
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orman alanları gelmektedir (OSİB, 2014). Yapılan araştırmalara göre 72 

familyaya ait 350 sucul ve karasal bitki türü tespit edilmiştir. Verbascum 

dudleyanum (Salda bataklık sığır kuyruğu), Hedysarum pestalozzae 

(Horozbaşı), Ballato nigra subsp. anatolica (Mayasıl otu), Bolanthus 

minuartioides (Havalotu), Micromeria cristata subsp. cristata (Kaya 

boğumcuğu) bölgedeki endemik taksonları oluşturmaktadır. En yaygın 

vejetasyonu ormanlık ve ağaçlık alanlardır. Gölün kıyılarında ise Juncus 

heldreichianus subsp. orientalis (Dombayotu) tuzcul bitki yoğunluğundan 

oluşur. (OSİB, 2014). 

Yarışlı Gölü, nesli tükenmekte olan dikkuyrukların (Oxyura 

leucocephala) önemli bir konaklama alanından oluşur. Aynı zamanda bölgede 

konaklayan ve kışlayan angıt (Tadorna ferruginea) göç dönemlerinde Yarışlı 

Gölü’nü kullanan flamingolar (Phoenicopterus roseus) (Şekil 3) için önemli bir 

alandır (Kurt, 2006).  
 

 

Şekil 3: Yarışlı gölü su kuşları (URL-8) 

Literatür araştırmalarına göre Yarışlı Gölü’nde 141 kuş türüne 

saptanmıştır. Bunlardan 104 tanesi Bern Sözleşmesi ile koruma altındadır. 2018 

yılında yapılan KOSKS çalışmasına göre, Yarışlı Gölü’nde 2.908 su kuşu 

sayımı yapılmıştır. Bu çalışma sulak alanların kışlama açısından da önemli bir 

ekosistem olduğunu göstermektedir (TOB, 2019). 
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Yarışlı Gölünü Olumsuz Etkileyen Faktörler 

• Gölü besleyen tatlı su kaynakları tarım sulamalarında kullanıldığı için 

sulama mevsimlerinde tatlı su girişi azalmakta, bu da  gölün 

küçülmesine neden olmaktadır (TOB, 2019). 

• Yaz aylarında göl aynasının küçülmesiyle tuzlu bataklıklar, çay ve 

ırmakların göle ulaşım bölgelerinde çayır ve bataklık alanlar 

oluşmaktadır. Buna bağlı olarak bitki ve hayvan topluluklarının 

dağılım ve oranları değişmektedir (Kesici ve Kesici, 2014). 

• Gölü besleyen su kaynaklarına set oluşturma, kimyasal atıklar 

bırakma vb ile göle yapılan müdahaleler, göldeki su seviyesinin 

azalmasında ve gölün kirlenmesinde etkili olmaktadır (Kesici ve 

Kesici, 2014). 

• Karasal ekosistemi etkileyen en büyük tehdit ise madencilik 

faaliyetleri altında kurulan mermer ocaklarıdır. Bu ocaklar, habitat 

parçalanmasına sebep olmaktadır (OSİB, 2014). 

• Yarışlı gölü, avcılık faaliyetlerinin en fazla yapıldığı bölgelerin 

başında gelmektedir. Bu durum sulak alandaki su kuşları ve yaban 

hayatı için çok ciddi bir tehdit unsurudur (Kesici ve Kesici, 2014). 

• Yarışlı Gölü’nün yönetimi ile ilgili korunmasına ve 

sürdürülebilirliğine ait çalışmalar, eksik ve yok denecek kadar azdır 

(OSİB, 2014). 

 

3.2. Pantanal Sulak Alan Kompleksi (Pantanal Matogrossense 

National Park)  

Güney Amerika’da bulunan Pantanal, 195.000 km²’lik bir alandan 

oluşmaktadır. Dünyanın en büyük ve en iyi şekilde korunan sulak alanlarından 

birisidir. Brezilya’nın Mato Grosso ve Mato Grosso do Sul eyaletlerinin bir 

kısmını kaplamakta olup Bolivya ve Paraguay üzerinden uzanmaktadır (WWF-

Brasil, 2019). 
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Şekil 4: Pantanal Sulak Alanı (URL-9) 

 

Yönetim Yapısı ve Koruma Statüsü: İdaresi Brezilya Doğal Çevre 

Bakanlığı Su Kaynakları Müsteşarlığı’na aittir. Bunlar dışında ilgili kurum ve 

kuruluşlar ise şunlardır; CNRH (Milli Su Kaynakları Meclisi), ANA (Milli Su 

Ajansı), CERH (Eyalet Su Kaynakları Meclisleri), Eyalet Su Kaynakları 

Ajansları, CBH (Nehir Havza Komiteleri), Nehir Havza Su Ajansları’dır (Can, 

2015). Ramsar listesindeki uluslararası öneme sahip dünyanın en büyük sulak 

alanlarından birisidir (OSİB, 2013). 2000 yılında çevresel önemi nedeniyle 

biyom, 1988 Anayasası ile Ulusal Miras ve Birleşmiş Milletler tarafından 

dünya mirası ve biyosfer rezervi olarak ilan edilmiştir (WWF-Brasil, 2019). 

Doğal Peyzaj Özellikleri: Sulak alan ekosistemleri dışında karasal 

ekosistemlerden de oluşmaktadır. Bataklıklar, taşkın ovaları, lagünler, geniş 

yaylalar, aşınmış platolar, ovalar, ormanlık ve dağlık alanlar yer almaktadır. 

Ayrıca Bolivya'da bulunan Cerrado, Atlantik Ormanı, Amazon Yağmur 

Ormanları ve Chaco ve Chiquitanos biyomları arasında bir geçiş bölgesidir. 

Alanın zengin biyolojik çeşitliliğinden dolayı bitkiler ve omurgalılar dahilinde 

4.700 tür tespit edilmiştir (Şekil 4). Yapılan araştırmalara göre 3.500 bitki türü 

tespit edilmiştir. Bunlar ağaçlar, sucul ve karasal bitki örtüsünden oluşmaktadır 

(WWF-Brasil, 2019). Pantanal Amazon yağmur bitkilerini, yarı kurak ormanlık 

bitkilerini, Cerrado ova bitkilerini de içermesiyle birlikte, %17’si tehlike 

altında bulunan bitkilerden oluşmaktadır (URL-10). 
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Çevresel özelliklerinden dolayı, Pantanal Sulak Alanlarına ait çok çeşitli 

hayvan türleri bulunmaktadır. Alanda 263 balık türü, 122 memeli, 93 sürüngen, 

656 kuş ve 1.032 kelebek tespit edilmiştir (WWF-Brasil, 2019).  

 

 

Şekil 5: Pantanal sulak alanı biyolojik çeşitliliği (URL-11) 

 

Pantanal Sulak Alanını Olumsuz Etkileyen Unsurlar 

• Pantanal yaylaları, tarım ve hayvancılık işgali ile karşı karşıya 

kalmıştır. 2002-2008 yılları arasında yapılan çalışmada Pantanal'ın 

bulunduğu Brezilya tarafı, ovanın doğal bitki örtüsünün %4'ünü 

kaybetmiştir (WWF-Brasil, 2019). 

• Irmaklar çamurla dolmaktadır. Taquari Irmağı, gemicilerin akarsu 

ağzına yaklaşmasını imkânsız hale getirmektedir. Irmak kıyılarında 

yaşayanlar için olumsuzluklar oluşturmaktadır. Bu durum Pantanal 

havzasına akan diğer ırmaklarda da görülmektedir (Watchtower, 

2020). 

• Tekrarlanan kuraklık dönemleri yaşanmaktadır. Bu döngünün 15 ya 

da 20 yıllık tekrarlanması halinde fauna ve flora varlığı açısından 

felaket bir sonuca götürebilir (Watchtower, 2020).  

• Kullanılan tarım ilaçları ve cıva yer altı sularına karışıp ırmakları 

zehirlemektedir. Suyu kirleten diğer bir tehdit ise altın madenciliğidir 

(Watchtower, 2020). 

• Diğer bir sorun ise avcılıktır. Bölgede yasaklanmış olmasına rağmen 

izinsiz ve denetimsiz bir şekilde avcılık yapıldığı gözlemlenmiştir 

(Watchtower, 2020).  
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Yapılan araştırmalara göre Pantanal’ın doğal bitki örtüsünün %86,6’sı 

iyi korunmuş durumdadır. Bunun sadece %41.8’i doğal oluşumu ile kaldığı 

tespit edilmiştir (WWF-Brasil, 2019). Aynı zamanda Pantanal doğal 

güzellikleri ile Brezilya’nın en önemli turizm bölgelerinden biridir. 

3.3.  Camargue Sulak Alanları (Parc naturel régional de 

Camargue)  

Sulak Alanları, Akdeniz'in kıyılarında bulunan Rhone deltasının içinde, 

nehrin iki kolu arasında yer almaktadır. Toplamda 13.200 hektarlık bir gölet 

alanını kapsamaktadır. Koruma altında olan bölge ise 150.000 hektardan 

oluşmaktadır. Avrupa’nın en büyük ve en iyi sulak alanlarından bir tanesidir. 

10.000 nüfuslu Arles ve Port-Saint-Louis-du-Rhone belediyelerinin bir kısmını 

ve Saintes-Maries-de-la-Mer belediyesinin tamamını kapsamaktadır (URL-12). 

 

 

Şekil 6: Camargue Sulak Alanı (URL-13) 

 

Camargue Sulak Alanları dünyada bilinen türlerin en az %40’ına ev 

sahipliği yapmaktadır. Biyolojik çeşitliliğinin fazla olması ve doğal 

güzellikleriyle beraber turizmi güçlendirmektedir (Accro de Nature, 2020).  

Yönetim Yapısı ve Koruma Statüsü: İdaresi Fransa Ekoloji, 

Sürdürülebilir Kalkınma ve Enerji Bakanlığı (MEDDE) bünyesinde bulunan 

Ulusal Su ve Sucul Ortam Dairesi (ONEMA) tarafından yapılmaktadır. Bunun 
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dışında diğer ilgili kurum ve kuruluşlar ise; DREAL (Çevre Planlam ve İskan 

Bölge Müdürlükleri), DDT (Vilayet Bölgesi Müdürlükleri), MISE (Bakanlıklar 

Arası Su Sorumluları Heyeti), Karma Taşkın Komisyonu, Ulusal Su Komitesi, 

Havza Taşkın Komiteleri, Havza Komiteleri, Yerel Su Komisyonları’ndan 

oluşmaktadır (Can, 2015). Camargue Sulak Alanları 1962 yılında IUCN 

insiyatifi ile ortaya çıkmıştır. 1971 yılında Ramsar konvansiyonu tarafından 

tanınmıştır. 1972 yılında milli park, 1977 yılında biyosfer rezervi ve dünya 

mirası, 1986 yılında Ramsar alanı olarak ilan edilmiştir. NATURA 2000 

Ekolojik Ağı Sözleşmesi’ni de kapsamaktadır (Accro de Nature, 2020).  

Doğal Peyzaj Özellikleri: Avrupa’da ekosistemlerinin biyolojik 

çeşitliliği ile ayırt edilmektedir. Camargue Sulak Alanları’nda tuzlu göletler, 

tuz bozkırları, geçici havuzlar, bataklıklar, lagünler, kireçtaşı yeryüzü şekilleri, 

akdeniz ormanları, yarı kurak bozkırlar, sazlıklar, geniş pirinç tarlalarından ve 

sular altında bağcılık faaliyetlerinden oluşan tarım alanları yer almaktadır 

(Accro de Nature, 2020). Camargue Sulak Alanları’nda Fransa’daki 4.700 

çiçekli bitki türünden 1.000’den fazlası sulak alanda bulunmaktadır (OSİB, 

2013). 

Camargue Sulak Alanları’nda 75 balık türü, 10 amfibi, 15 sürüngen ve 

111 tanesi düzenli olarak üreyen 398 kuş türü bulunmaktadır. Camargue, 

ördekler ve su kuşları için önemli bir göçmen durağıdır, her yıl 150.000'den 

fazla kuş geçmektedir. Göletlerin tuzlu olmasından dolayı flamingolar 

(Phoenicopterus roseus) için Avrupa’daki birkaç habitattan birisidir. Aynı 

zamanda Camargue boğasıyla ve Camargue atı ile de tanınmaktadır (URL-12). 

 

Camargue Sulak Alanlarını Olumsuz Etkileyen Unsurlar 

• En önemli tehditlerden bir tanesi sel felaketi yaşıyor olmasıdır. Bu 

sorunla ilgili birçok çalışma yapılarak önüne geçmek 

hedeflenmektedir (URL-12, 2020). 

• Sulama suları göletleri kirletmektedir. Aynı zaman da metaller ve 

pestisitler balıkları ve balık yiyen kuşları zehirlemektedir. Bu durum 

nedeniyle ilgili kurum ve kuruluşlar, insan faaliyetlerini ciddi 

düzeyde denetim altına almaktadır (Accro de Nature, 2020). 
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• Deniz seviyesinin yükselmesiyle birlikte tepelerde bulunan bitki 

örtüsü, dalga hareketlerinden dolayı zarar görmektedir (Accro de 

Nature, 2020).  

• Yüksek biyolojik değeri olan tuz stepleri, hayvanların otlatılması için 

ve ürün yetiştirmek istenilmesi nedeniyle tarım arazisi olarak 

dönüştürülmeye devam etmektedir (URL-12, 2020). 

• Martılar ve nadir türlerden olan martıların çok sayıda olmasına 

rağmen predasyon kurbanları kötü üremektedir (URL-12, 2020).  

 

4. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bu araştırmada; sulak alanlara ilişkin yasal mevzuat ile Türkiye’den ve 

dünyadan, en çok önem taşıyan ve oldukça geniş yer kaplayan bazı örnek 

alanlar üzerinde durulmuştur. Türkiye’den Yarışlı Gölü Sulak Alanı ve 

Dünya’dan Pantanal Sulak Alan Kompleksi ile Camargue Sulak Alanı 

incelenmiştir. Diğer bir deyişle ilgili literatür temelinde Dünya’da ve 

Türkiye’de sulak alanların yasal durumu genel esaslarıyla ortaya konulmuştur. 

Ayrıca araştırma alanı olan sulak alanların, yönetim yapısı ve koruma statüsü, 

doğal peyzaj özellikleri ve bu alanları olumsuz etkileyen unsurlar ile birlikte 

ele alınarak değerlendirmeler yapılmıştır. 

Uzun yıllar boyunca bataklık, verimsiz, hastalık taşıyan alanlar olarak 

kurutulan, bozulan ve tahrip edilen sulak alanların, bugün ulusların çevresel 

kalitesi ve ekonomisinde önemli bir yeri olduğu herkes tarafından kabul 

edilmektedir. Bununla birlikte sulak alanların aslında yeryüzünün doğal 

zenginliklerinin önemli bir parçası olduğu ve hepimize yılda milyarlarca dolar 

değerinde değerli ekolojik mal ve hizmetler sağladığına dair yaklaşım da 

giderek güçlenmektedir. Ve en önemlisi tüm bu avantajlardan ücretsiz olarak 

yararlanıyor olmamızdır. 

Yok olmuş ya da tahrip edilmiş sulak alanların onarımı önem arz etse de, 

esas önemli olanın önleyici politikalar olduğu, yapılan incelemeler sonucunda 

da açıkça görülmektedir. 

İncelenen alanların ortak yönü, hepsinin uluslararası öneme sahip sulak 

alanlardan oluşmasıdır. Değerlendirme sonucunda Türkiye’de yer alan sulak 

alanlarda, Brezilya ve Fransa’da yer alan sulak alanlara göre insanlar tarafından 

koruma bilincinin yerleştirilemediği açık ve net bir şekilde söylenilebil-

mektedir. Bu bilincin oluşturulamamasının en büyük sebebi, alınan yanlış 
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kararlar ve politikalardır. Ülkemizde sulak alanlar ile ilgili birçok yasal 

mevzuat bulunmasına rağmen sulak alan yönetimi ile ilgili, korunmasına ve 

sürdürülebilirliğine ait çalışmaların eksik ve yok denecek kadar az olmasıdır. 

Brezilya ve Fransa’da bulunan sulak alanların yönetimi ve korunması, 

Türkiye’ye göre daha iyi seviyededir. Çünkü alanların büyük bir oranını 

bozulmadan koruyabilmişlerdir. Sulak alan yönetimi ve korunması dışında 

birçok STK’nin rol oynadığı sulak alanlarda koruma bilinci her geçen gün 

arttırılmaktadır. Özellikle o bölgelerde yaşayan yerli halkın bilinçlendirilmesi 

birçok sorunun önüne geçmektedir. Ülkemizde suyun içeriye doğru çekilmesi 

sonucunda etrafında oluşan bataklıkların ve ıslak çayırların, tarım alanlarına 

dönüştürülmesi geri dönüşü olmayan sonuçlar bırakmaktadır. Tarım alanlarına 

dönüştürülen sulak alanların çoğu, zaten verimli olmamaktadır. Ayrıca aşırı 

sulamalar ve kullanılan kimyasal maddeler gibi bilinçsizce yapılan bazı 

hareketler sonucu sulak alanlar, oldukça kirliliğe ve kuraklaşmaya maruz 

bırakılmıştır. 

Bu durumların düzeltilebilmesi için Pantanal Sulak Alan Kompleksi’nde 

ve Camargue Sulak Alanları’nda yapıldığı gibi aşağıdaki bulunan önlem 

alınabilir (Sülük vd., 2019). 

• Kapsamlı sulak alan koruması, arazi sahipleri ve yerel topluluklar 

tarafından gerçekleştirilen gönüllü sulak alan yönetim eylemlerini 

içermelidir. Yasal zorlamalardan ziyade halkın kendi kontrolünü 

kendilerinin sağladığı mekanizmalar geliştirilmelidir. 

• Yerel yönetimler ile sıkı bir işbirliğinde bulunulabilir.  

• Su kaynakları üzerindeki baskıların azaltılması için alınacak 

önlemlere yönelik olarak, ilkokul dönemlerinden itibaren çevre 

bilinci eğitimleri verilebilir. Bu eğitimlerle birlikte sulak alanlara 

geziler düzenlenerek bilinçlendirilme arttırılabilir.  

• Kuş gözlem evlerinin yapılması da, koruma bilincini arttıran etkenler 

arasında yer almaktadır. 

• Aşırı avlanmaların önüne geçilmelidir. Bu konuda kanun bazında 

düzeltmeler yapılarak tasarı yürürlüğe girebilir. 

• Sulak alanların çevresinde bulunan turistik ve endüstriyel 

yapılaşmalar, düzenli olarak denetlenip, tedbirler en başında 

alınabilir. 
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• Daha önce kurutulmuş ya da tarım alanı olarak kullanılmayan sulak 

alanların, tekrar eski haline getirilmesi için çalışmalar yürütülebilir. 

• Sulak Alan Yönetim Planları, bölgedeki kırsal kalkınma hedefleri ile 

uyumlu yapılmalıdır. Bu planlar; çevre bilincini geliştiren, doğayı 

temel alan ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir yeryüzü bırakan 

uygulamalar doğrultusunda gerçekleştirilmelidir. 
 

Sulak alanların gelecek nesillere aktarılması büyük önem taşımaktadır. 

İdari makamlarca yapılan Sulak Alan Yönetim Planları, bölge hedefleri 

doğrultusunda yapıldığı sürece ve yasal mevzuatların güçlendirilmesiyle 

birlikte uygulama gereksinimlerinin arttırılması sonucunda iyi sonuçlar 

verebilmektedir. İnsanların ve tüm canlıların, doğanın sürdürülebilir olmasına 

ve kaliteli bir çevrede yaşamaya ihtiyacı vardır. Bunun mümkün kılınması ise 

ekonomik değerlerin yerine ekolojik değerlerin esas alınabildiği bir dünyada 

mümkün olabilecektir.  
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GİRİŞ 

Günümüzde artan çevre sorunları ile birlikte doğal dengenin ve biyolojik 

çeşitliliğin korunmasına yönelik yeni çözümler geliştirilmektedir (Yazici ve 

Arslan Sağlamer, 2019; Bertiz vd., 2019;Tokmak vd., 2019;Kaylı ve Güneş 

Gölbey, 2019; Akça ve Gülgün, 2019; Temizel vd., 2021). Bu çözümlerden biri 

de yeşil alt yapı sistemleridir. Yeşil altyapı yaklaşımı; sadece doğal yaşam 

ortamlarını değil aynı zamanda kültürel yaşam ortamlarını, bölge, kent ve yerel 

ölçeklerde, peyzaj bütünlüğünü sistemli bir şekilde sağlamaya dayanmaktadır 

(Gülgün Aslan ve Yazici, 2016; Sönmez Türel, 2019; Akpınar Külekçi ve Aşur, 

2020). İklim değişikliğinin daha fazla gündemde olduğu son yıllarda, birbirini 

etkileyen geniş çapta değişimler, yeşil alt yapı sistemini de daha çok gündeme 

getirmiştir. Kentsel planlamalarda yeşil alt yapı sistemi bu nedenle 

benimsenmiştir. Yeşil altyapı sadece planlama değil, politika ve araştırma 

alanlarının bütüncül şekilde ele alınması gereken bir sistem olarak da karşımıza 

çıkmaktadır. 

 

1.YEŞİL ALT YAPI NEDİR? 

Altyapı kavramı, genelde gri altyapı olarak ifade edilen yollar, 

kanalizasyon sistemleri ve elektrik hatları ile ya da sosyal altyapı olarak ifade 

edilen hastaneler, okullar ve cezaevleri ile bir diğer deyişle yapılı altyapı (built 

infrastructure) ile bağdaştırılmaktadır. Geleneksel (gri) altyapı anlayışından 

farklı olarak yeşil altyapı –temiz hava, içme suyu, besin gibi- ekosistem 

hizmetleri olarak bilinen, yaşamsal öneme sahip kimi hizmetleri kamunun 

kullanımına sunmaktadır (Özeren, 2012; Çakar, 2022). 

 Yeşil alt yapı; Özellikle hidrolojik ağlar üzerine temellendirilen, sayıları 

gittikçe azalan ancak ekolojik işlevleri yerine getirmesi bakımından önemli 

olan yeşil alanlar ile, yapılı altyapı arasında bağ kurmak fikrine dayanan, 

gelişmekte olan bir planlama ve tasarım konseptidir (Benedict ve McMahon, 

2006).  Bir yeşil altyapı ağında, ekosistemler ve peyzajlar; merkezler, 

bağlantılar ve alanlar sistemi ile birbirine bağlanır.  

Hızlı kentleşme ve şehirlerin hızla büyüyerek geniş alanlara yayılması, 

birçok çevre sorununu beraberinde getirmektedir (Yılmaz, 2005;Güneş ve 

Gülgün, 2006; Kalaycı Birişçi vd., 2017; Birişçi ve vd.,2019; Yazici ve Akça, 

2019; Aşur, 2020) Bu sorunlar içerisinde topoğrafik özellikler, kentleşmenin 

getirdiği yapılaşma ile değişmekte olup (Yazici ve Gülgün, 2017; Gülgün ve 
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Akça, 2020; Demirkol ve Birişçi, 2020) dolayısıyla doğal drenaj sistemlerinin 

tahrip edilmesi, Antropojenik iklim değişikliği (Steffen vd., 2018), deniz 

seviyesi yükselişi (Grabowski vd., 2018) yeşil alt yapı sistemlerini gündeme 

getirmiştir (Wlamsley, 2006; Kaçmaz Akkurt,2018;). 

 

1.1.Yeşil Altyapı İşlevleri 

Yeşil alt yapı; yeşil çatılardan, doğa dostu yağmur suyu yönetim 

sistemlerine kadar ekoloji temelli tüm yaklaşımlar için kullanılmaktadır. Bu 

çeşitlilik içerisinde, sözü geçen tüm yaklaşımlar, yapılı çevre ve ekolojik 

çevrenin birbirleri ile olan bağlantılılık durumlarını vurgulamaktadır. Yeşil 

altyapının önceliği ‘’mevcut su kaynaklarını koruma, su tasarrufu, yağmur suyu 

hasadı’’ kısaca temel odak noktası ‘’Su’’dur ancak fonksiyonel çeşitliliği, 

peyzaj planlama ile bütün ele alınmaktadır. 

 

1.2. Yeşil Altyapı Planlaması 

Yeşil altyapı planlaması; bölge, kent, ilçe ve yerel gibi farklı ölçeklerde 

gerçekleştirilebilir. Benedict ve McMahon’a (2006) göre; havzalar, bölgeler ya 

da yerel olmak üzere farklı ölçeklerde, peyzaj açısından daha küçük ölçekte ise; 

yerel halk için çeşitli çevresel yararlar sunacak şekilde çok işlevli bir kaynak 

olarak tasarlanmalı ve yönetilmelidir (EEA, 2014; EEA, 2016). 

Örneğin, yeşil altyapı, cep parklarını, açık alanları, oyun alanlarını, kent 

küçük bahçelerini (hobi bahçeleri) ve ev bahçelerini kapsayan, yüksek kaliteli 

yeşil alan ağı olarak tasarlanabilmektedir. Maliyet etkin (uygun maliyetli), 

sürdürülebilir ve çevre dostu bir yaklaşım olarak yeşil altyapı, yönetim 

yaklaşımları ve teknolojileri, doğal su sistemlerinin sürekliliklerinin 

sağlanması için yağmur sularının infiltrasyonu (süzülme), tutulması ve tekrar 

kullanılmasına dayanmaktadır (IFLA, 2009; Kural, 2020). 

Daha küçük ölçekte yeşil altyapı uygulamaları, yağmur bahçeleri, 

geçirimli zeminler, çatı bahçeleri ve yağmur suyu hasadı gibi konuları 

kapsamaktadır (EPA, 2015). Yeşil altyapı kavramını tek bir tanım ile ifade 

etmek mümkün olmadığı gibi, ulusal ve yerel planlama alışkanlıkları ve 

gereksinimlerinin çeşitlilik göstereceği düşünülecek olursa, yeşil altyapı 

planlamasını da tek taraflı bir yaklaşımla ele almak mümkün değildir. Bu 

nedenle literatürde yer alan yeşil altyapı planlama ilkeleri; Çok işlevlilik, 
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Bağlantılılık, Entegrasyon, İletişim ve Sosyal içerikli süreç, Uzun vadeli 

strateji’dir. 

 

2. DÜNYA’NIN YEŞİL ALTYAPI’YA BAKIŞ AÇISI 

2.1.İngiltere 

‘’Natural England’s Green Infrastructure Guidance’’ (2009) raporuna 

göre; 'Yeşil Altyapı, stratejik olarak planlanmış ve uygulanmış bir yeşil alan ağ 

sistemidir. Bu sistemler yüksek kaliteli yeşil alanları içinde barındırdığı gibi 

çevresel özellikler de göz önüne alınarak olarak tasarlanmalı ve yönetilmelidir. 

Yeşil alt yapı sisteminin; kent ekolojisine katkı sağlaması, kaynakları koruması, 

işlevsel olan çevreye ve topluma hizmet veren, toplulukların ihtiyaç duyduğu 

yaşam kalitesi fayda sağlaması, sürdürülebilirliği desteklemesi gereklidir. 

 Tasarımı ve yönetiminde;  bölgenin karakterini ve kültürünü yansıtacak 

tasarımların geliştirilmesi, bölgenin habitatlar ve peyzaj türlerini tespit edilmesi 

önemlidir. 

Kentsel alanlardan kırsal alanlara kadar tüm bölgelerin mekansal 

ölçeklerde erişilebilir ve işlevsel doğal alanlar, yeşil alanların sunulması 

önemlidir.  Avrupa peyzaj sözleşmesine göre; yeşil altyapı elemanlarının 

güçlendirilmesi ve oluşturulmasında peyzaj stratejilerine ve peyzaj 

vizyonlarına katkıda bulunması genellikle peyzaj karakter değerlendirmeleri ile 

birlikte yapılmalıdır. 

 

 
Şekil 1:  Peyzaj ve görsel sorunların nasıç meydana geldiğini gösteren Thetford Growth 

Point için duyarlılık analizi (Breckland Konseyi/LUC) (Majesty’s Stationery Offi ce, 

Crown Copyright, Licence Number 100019265)-Url-1 
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2.1.1. Yeşil altyapıda işlevsellik 

'Çok işlevlilik' yeşil altyapı konseptinin merkezinde yer alır. Yeşil 

altyapının potansiyelini belirlemektedir. Yeşil alt yapı sistemi geniş bir 

ekosistem olarak düşünülmelidir. Parçalar bir araya geldiğinde bütünü temsil 

etmesi önemlidir. 

 

 

 

Şekil 2: Çok işlevsellik (Url 2) 
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Gerçek yaşamda yeşil altyapı sisteminde çok işlevlilik örnekleri 

şunlardır. 

 

2.2. Melbourn Nehir Kenarı Parkı 

Nehrin yanında, ihmal edilmiş bir taşkın yatağı alanının iyileştirilmesiyle 

kent ekolojisine kazandırılmıştır. Cambridgeshire alt bölgesi için peyzaj 

karakterini ve biyolojik çeşitliliği geliştirmek için peyzaj ve doğa koruma 

yönetim planı oluşturulmuştur. 

Melbourn’da nüfus yoğunluğu ile birlikte yeşil alt yapı sistemleri 

gündeme daha fazla gelmeye başlamıştır. Yeşil çatılar, duvarlar ve cepheler, 

alanın dar olduğu yerlerde yeşillendirmeyi desteklemeye yardımcı 

olabileceğini bildirmişlerdir. Yeşil çatılar, duvarlar ve cepheler güzel olmanın 

ötesinde, kritik kentsel altyapıdır. Şehrimizi soğutarak ve sel riskini azaltarak 

temiz hava sağlar ve iklim değişikliğinin etkilerine karşı direncimizi artırırlar. 

Ayrıca kuşları ve böcekleri çekerek şehrimizin biyolojik çeşitliliğini arttırırlar. 

 

 
 

Şekil 3: Mardyke Sazlık ve Vadi’deki Yeşil Yol (Mardyke Greenway ve Reedbeds 

(Mardyke Valley Trust, Thames Chase, Thurrock Konseyi)-(Url 3) 

 

3,3 km'lik bir köprü ile bağlantılanmış yolu ile Mardyke vadisi ve 

Sustrans Rotasının bir bölümünü içeren bu alan; topluluklara ve yeşil seyahate 

katkıda bulunur. Projenin yapılma amacı kamış yatağını ve korunan türlerin 

habitatlarını yok olmasını engellemektir. Proje EEDA tarafından finanse 

edilmiştir. Çok işlevselliğin önemli bir örneğidir. 
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Şekil 4: Melbourn Nehir Kenarı Parkı (Url 4) 

 

 

 

Şekil 5: Melbourn Nehir Kenarı Parkı (Url 4) 

 

Stort Vadisi: Bu proje, Natural England ile arazi sahipleri için öncelikli 

yeşil altyapı projeleri üzerinde patikaları, tabelaları ve yaşam alanlarını 

birbirine bağlayan vadi üzerinde anlaşmaya varması süreçlerini içeren önemli 

bir  yeşil alan çalışmasıdır. 

Stort Vadisi projesi, hem Natural England içinde ve dış ortaklarla entegre 

çalışmanın hem de sonuç odaklı uygulanmış  güzel bir örneğidir. 
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Şekil 6: Stort Vadisi (Url 5) 

 

 

 

Şekil 7: Stort Vadisi:(Url 5) 

 

Burnham Beeches Ulusal Doğa Koruma Alanı, ulusal öneme sahip antik 

kentin ziyaretçi merkezi olan bu alanda, su tasarrufu sağlayan cihazlar, yeşil 

çatı, duvarlar ve kaplamalar için yeşil meşe konstrüksiyon ve ahşap malzeme 

kullanımı gibi çeşitli yeşil bina önlemleri içerir. 

. 
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Şekil 8: Burnham Beeches Ulusal Doğa Koruma (Url 1) 

 

Yeşil alt yapı sistemlerine örnek; terkedilmiş çiftlik alanlarının doğaya 

ve topluma kazandırılmasına yönelik projelerde mevcuttur. Yerel gıda 

üretimini teşvik etmek çocukları doğa ile buluşturmak gibi bir çok işlve sahip 

planlanmıştır. 

 

 

Şekil 9: Burnham Beeches Ulusal Doğa Koruma (Url 1) 

 

2.3. Amerika Birleşik Devletleri 

Yeşil alt yapı sistemlerinde Seattle uygulamaları önemli örnek olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Seattle kamu hizmetleri (Seattle Public Utilities ), 

Seattle ‘RainCity Partnerships’ gibi çeşitli programlar ile çevreye ve 
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geleceğe katkı sağlamaktadır. King County ve Seattle Public Utilities, 

parklara, okullara, toplum merkezlerine ve özel mülklere yeşil çözümler 

getirmeleri için  çeşitli hibe ve teşvik programları sunmaktadır. Şehir, 2015 

yılından beri faaliyetlerini raporlamaktadır (Uygulama Stratejisi 2015-

2020, 2017–2018 Genel Bakış ve Başarı Raporu, 2020 İlerleme Raporu, Genel 

Bakış ve Başarı Raporu). King County Atık Su Arıtma Bölümü ve Seattle 

kamu hizmetleri; sokaklarda, kaldırımlarda ve peyzajlarda yağmur suyunu 

yöneten, kamuya açık büyük ölçekli projeler uygulamakta ve bakımını 

yapmaktadır.  Sektörler arası ortak yürütülen yeşil yağmur suyu altyapı 

projeleri önemlidir.  

King County ve Seattle kamu hizmetleri (Seattle Public Utilities), 

yenilikçi, büyük ölçekli yeşil yağmur suyu altyapı projelerini finanse etmek, 

tasarlamak ve inşa etmek için topluluk grupları, özel kalkınma, küçük 

işletmeler ve diğer işletmelerle ortaklıklar yoluyla yağmur suyu yatırımlarını 

teşvik etmeye çalışmaktadır. Kentlerde yüzey akışını, oluşabilecek 

kanalizasyon taşmalarını engellemek, suyu israf etmeden dengeli bir şekilde 

kullanmak ve biriktirmek için farklı amaçlarla sistemler oluşturulmaktadır. 

Bunlar; farklı yağmur bahçeleri, Yağmur suyu yeniden kullanım sistemleri, 

Bioretention (Doğal Drenaj Sistemleri olarak da bilinir), Biyofiltrasyon 

hendekleri, ağaçlandırma, Yeşil çatılar, geçirgen kaldırım, yağmur suyu 

havuzları, Su basabilir alanlar, Kentsel derelerin doğal taşkın yataklarına 

yeniden bağlanması’dır. 

 

   
 

Şekil 10: Seattle’de özel mülk sahiplerinin teşvik programları ile yapmış oldukları 

yeşil altyapı uygulamaları (Url 6). 
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Şekil 11: Seattle yeşil altyapı uygulama örnekleri 

 

Yeşil Yağmur Suyu Altyapısı (GSI) endüstrisi, yalnızca yağmur suyu 

yönetimi için doğal ve sürdürülebilir çözümler üretmekle kalmayıp aynı 

zamanda yeni iş sahalarının oluşumuna da katkı sağlamaktadır. Bu iş 

sahalarında yeşil altyapının tasarımı, inşası ve bakımı konusundaki uzmanlara 

talep artmaktadır. Özellikle peyzaj mimarlarının rolü, yeşil altyapı sisteminin 

tasarımı aşamasından itibaren çok önemlidir. 

Chester (Pennsylvania, ABD) GSI raporuna göre ise; Chester’da, farklı 

büyüklük ve özelliklerde 27 parka sahiptir. Her parkın GSI'yi kullanma 

potansiyeli vardır.Tipik olarak, park alanı, halihazırda yağmur suyunu emen 

önemli ölçüde geçirgen yüzeyler içermektedir. Eğer düzgün tasarlanmış ve 

devam eden restorasyon çalışmalarına entegre edilirse, birçok park alanı 

oluşturmak için GSI geliştirilebilir. Genellikle geçirimsiz olan daha büyük arazi 

alanlarına hidrolik bağlantılar kurulmalıdır. Bu nedenle yeşil yağmur suyu park 

alanlarındaki geçirimsiz yüzeyler ve doğal alanlardaki altyapı, çevredeki 

yollardan gelen akıntıları toplanması için kullanılabileğini bildirmişlerdir. 
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Şekil 12: East Marlborough-(Chester, Pennsylvania, ABD) 

 

 
 

Şekil 13: Yağmur bahçesi (Url 7) 

 

 

 

Şekil 14: Yağmur bahçesi (Url 7) 



PEYZAJ MİMARLIĞI ÇALIŞMALARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR I | 336 

 

Tanner Spring Park (Portland, Oregon, ABD), Portland'ın Pearl 

Bölgesi'ndeki bir şehir parkı olan Tanner Springs Park'ı tasarlamak için 

Almanya'dan Atelier Dreiseitl ile işbirliği yapılmıştır. Sulak alan odaklı bir 

şehir parkı olarak tasarlanan park, bölgenin ziyaretçilerinin yanı sıra gelişmekte 

olan çevredeki mahalleye de hizmet vermektedir. Sürdürülebilir tasarım, su ve 

yağmur suyunun yenilikçi kullanımlarını içermektedir ve bu hareketli şehir 

merkezi mahallesinin ortasında flora ve faunaya doğal yaşam alanı 

oluşturmaktadır.  

 

 

 

Şekil 15: Tanner Spring Park (Portland, Oregon, ABD) 

 

2.4. Almanya 

Münih'teki Isar Nehri restorasyonu birden çok işlevselliğe sahiptir. Sel 

baskının önlenmesi başta olmak üzere,  doğallık ve rekreasyon için daha uygun 

hale getirilmiştir. Sonuç olarak, şehirde çok işlevli bir yeşil koridor 

oluşturulmuştur (Url 8)  

 

Şekil 16: Isar Nehri (Url 9) 
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Bir başka örnek ise, Dörferblick Rudow Park peyzajıdır. Bu alan 

Berlin/Brandenburg'daki 'Demir Perde Yolu' yeşil kuşağının bir bileşenidir. 

 

 

 

Şekil 17: Dörferblick Rudow Park 

 

2.5. Çin 

Eski bir sanayi bölgesinin alanına inşa edilen Houtan Park, Şanghay'ın 

Huangpu nehri kıyısında, restore edilmiş bir yaşam alanıdır. Parkın sulak alanı, 

ekolojik taşkın kontrolü, geri kazanılmış endüstriyel yapılar ve malzemeler ve 

kentsel tarım, kirli nehir suyunu arıtmanın yanı sıra bozulmuş kıyının 

görüntüsünü estetik açıdan iyileştirmek, tasarım stratejisinin önemli bir 

bileşenidir. Birçok çalışmada olduğu gibi (Çolak vd., 2020; Çolak vd., 2021) 

Çin’de de bitkilerin toprak ve su kirliliği ne karşı önemli bir araç olduğu 

görülmektedir. 
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Şekil 18: Houtan Park 

 

 

 

Şekil 19: Houtan Park (Url 10) 

 

Bir başka örnek ise; Tianjin Qiaoyuan Parkı’dır. Ödül alan bu proje alanı 

Çin'in kuzey kıyı kenti Tianjin'de 22 hektarlık (54 dönüm) bir parktır. Hızlı 

kentleşme ile atıkların biriktiği bir alan iken kentsel yağmur suyunu biriktiren 

bir drenaj havuzuna dönüştürmüştür. Alan yeniden inşa edilmeden önce  aşırı 

derecede kirlenmiş, çöplük, yıkılmış gecekondular ve geçici köhne yapılarla 

çevriliydi. Toprak oldukça tuzlu ve alkalidir. 2003 yılının başlarında, alanın 

çevresinde yaşayan bölge sakinleri, çevresel iyileştirme çağrısında bulunmuş 
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ve Tianjin belediye yönetimi, bu bozulmuş sitenin derhal dönüştürülmesi gibi 

zor bir görevle peyzaj mimarıyla sözleşme yapmıştır. Bu projenin genel tasarım 

hedefi, kent ve çevredeki kent sakinleri için, kentsel yağmur suyunun tutulması 

ve arıtılması dahil olmak üzere, doğanın çeşitli hizmetlerini sağlayabilecek bir 

park yaratmaktır (Asla, 2010). 

 

 

 

Şekil 20: Tianjin Qiaoyuan Park 

 

 

 



PEYZAJ MİMARLIĞI ÇALIŞMALARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR I | 340 

 

Tablo 1: Ortak GSI Tekniklerinin Faydalarının Karşılaştırılması (The Conservation 

Fund, 2011;2012) 

 
 SU TAŞKININ 

AZALTILMASI 

ÇEVRESEL 

FAYDALAR 

EKONOMİK 

FAYDALAR 

HALK 

SAĞLIĞI/SOSY

AL FAYDALAR 

 

Yeşil alt yapı 

sistemleri 

(GSI) 

Yağmursu

yu 

Ses 

azaltması 

Taşkın 

kontrol

ü ve 

deşarj 

Su 

kalitesi

ni 

arttırm

a 

Yaban 

hayatı 

korum

a 

Enerji 

ihtiyacı

nı 

azaltma 

Mülk 

değeri

ni 

arttırm

a 

Hava 

kalitesi 

Peyzaj 

değeri, 

manzar

a 

kalitesi 

Yağmur 

Bahçesi 
• • •     • 

Yağmur 

Varil/ 

sarnıç 

        

Yağmur 

bahçesi 

bitkileri 

• • •    • • 

Yeşil çatı  •   • • •  

Yağmursuyu 

Ağaç Siper 
• • •    • • 

Yağmur 

borusu 

bitkilendirme

si 

  •     • 

Yağmur suyu 

vakum 

(pompalamak

) 

• • •     • 

Gözenekli 

kaldırım 
•  

• 

•    •  

Geçirgen 

yüzeyler(zem

in) 

•  •    • • 

Peyzaj 

koruma 
   • •  • • 

•: Yüksek, : Kısmi, :Az 

 



 

3. SONUÇ 

Yeşil altyapı sistemlerini özetlemek gerekirse; 18. yüzyıldan itibaren 

toplumsal yaşamı etkileyen sosyo-kültürel ve ekonomik gelişmelerden ayrı 

düşünülemeyecek olan bilimsel çalışmalar ve kentlerin geleceğini etkileyen 

akımlar, bu kavramının ortaya çıkmasına neden olmuştur. Küreselleşmeyle 

birlikte 1987 yılında hazırlanan, sürdürülebilir kalkınma hedeflerini ortaya 

koyan Brundtland Raporu ile – günümüzde çevresel, ekonomik ve sosyal 

platformlarda yükselen bir popülariteye sahip olan– sürdürülebilirlik 

kavramının uzantısı olarak 2000’lerin başında ABD’de yeşil altyapı yaklaşımı 

doğmuştur. Mevcut yeşil altyapıyı koruyarak sürdürülebilir bir alt yapı sistemi 

inşa etmek en makul olandır.  Bozulmuş ve yetersiz kalan alanları, devamlılık 

arz edecek şekilde, geleceğe yönelik planlamak gerekir. Bu nedenle peyzaj ve 

şehircilik, kentsel alanlarda ayrılmaz bir bütün olarak değerlendirilmelidir. Bu 

nedenle doğaya alternatif çözümler, kentsel alanlarda peyzaj şehirciliği ile 

mümkündür. Daha fazla enerjiyi verimli şekilde kullanabilme, yağmur suyu ve 

sel suyu kontrolü, atık su geri kazanımı, biyolojik onarım, yeşil çatı ve 

altyapılar, çevre etkilerini olumlu yönde etkilemektedir. Geri dönüşüme katkı 

sağlamak, enerji tasarrufu, insan gücü tasarrufu, israfın azalması ve bir çok 

konuda doğaya katkı sağlayan yeşil alt yapı sistemleri ile ilgili projeler, 

yurtdışında ilerlemeler kaydederken ülkemizde de bu projeler gün geçtikçe 

önem kazanmaktadır (Gülgün Aslan ve Yazici, 2016). 

Bozulmayan bir doğal dengeyi sağlamayı amaçlayan bu teori, ülkemizde 

yeni, yaratıcı projelerle geliştirilmesinin yanı sıra, ülkemizde kalkınma ve 

sürdürülebilir çevre stratejisinin içinde yer verilmeli önemsenmeli ve 

desteklenmelidir. Ormanlarda ve doğal alanlarda, binalarda, sokaklarda ve ev, 

okul ve kamu alanlarının avlularında, yağmur, fırtına ve kar erimesinden 

kaynaklanan akışı yönetmemiz gerekmektedir. Bunu, atık su sistemimize ve su 

yollarımıza ulaşmadan önce akışı temizlemek için yeşil yağmur suyu 

altyapısını (GSI) kullanarak doğanın kendisinden ipuçları alarak da 

başarabiliriz.  
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