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ÖNSÖZ 

Uygarlık tarihine bakıldığında, insanın teknolojiyi ihtiyaçlar 

doğrultusunda geliştirdiği ama özellikle olumsuz yaşam koşullarına 

adaptasyonda doğalı/ doğayı taklit eden uygulamalara yöneldiği 

görülmektedir. Yeşil Altyapı da, özellikle son 30 yıldır, doğal/ yarı 

doğal/ yapılı alanlarda tüm bileşenleri ile doğal süreçleri taklit eden 

uygulamalar olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Kentleşme ile birlikte yaşanan birçok çevresel sorunun çözümü, çevre 

dostu planlama yöntemlerinin geliştirilmesi ve sürdürülebilir kentlerin 

oluşturulması açısından önem arz etmektedir. Bu kapsamda, son 

yıllarda yeşil altyapı planlama stratejileri ve uygulama teknikleri 

özellikle doğal kaynakların korunması ve kentsel yaşam kalitesinin 

arttırılması sürecinde önemli araçlar haline gelmektedir. Özellikle iklim 

değişikliğinin getirdiği sorunlara uyum sağlama ve sürdürülebilirliğin 

sağlanmasındaki güçlüklerle mücadelede en önemli araçlardan biri 

olarak görülen yeşil altyapı, paydaşların ortak bir vizyona bağlı 

kalmalarıyla, uzun vadeli iş birlikleri ve stratejik öncelikler 

doğrultusunda ortak bir değişim modeli geliştirmeleriyle 

yaygınlaşabilecektir. Bu paydaşlar; merkezi ve yerel yönetimler, su 

hizmetleri, yasa çıkarıcılar, plancılar, mühendisler, peyzaj mimarları, 

mimarlar, tasarımcılar, ar-ge kuruluşları, akademi ve vatandaşlardır.  

Dünya’da yeşil altyapı konusunda, faklı ölçekler ve disiplinlerde 

yapılan çalışmaların yaygınlaştığı, ancak ülkemizdeki çalışmaların son 

on yılda başladığı görülmektedir. Bu kitapta geçmişten geleceğe yeşil 

altyapının gelişimi, yeşil altyapı sistemleri, yeşil-gri (hibrit) altyapı 
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sistemleri, mavi - yeşil altyapı, yapay sulak alanlar, kent çevresi yeşil 

altyapı, yeşil altyapı ile kirletici giderimi konularına yer verilmiştir. 

Çalışma ile Türkçe kaynaklara katkıda bulunmak; yükseköğretim 

öğrencileri ile eğitimcileri, araştırmacılar, planlamacılar ve 

tasarımcılar, devlet görevlileri, sivil toplum kuruluşları için bir kaynak 

oluşturulması amaçlanmıştır. 

Dr. Gökçen BAYRAK 

Edirne, 2022 
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1. Giriş 

Peyzajın doğal yapısını ve doğal süreçleri esas alan ekolojik planlama 

yaklaşımları iklim değişikliğine dirençli ve sürdürülebilir kentler 

yaratılmasında etkin planlama araçlarıdır. Doğal kaynakların ve 

ekosistemlerin planlama kararları alınırken sürdürülebilirliğinin 

sağlanabilmesi adına koruma – kullanım dengesinin sağlanması, bu 

sayede doğal kaynakların korunması temeline dayanan ekolojik 

planlama yaklaşımlarından biri de mavi–yeşil altyapı planlamasıdır. 

Mavi - yeşil altyapı; doğal ve ekolojik süreçleri destekleyen, 

sürdürülebilir alanların ve daha sağlıklı ve yaşanabilir çevrelerin 

yaratılması konusunda fayda sağlayan, en temelde kent içerisindeki her 

çeşit yeşil alanın birbirlerine bağlandığı ve kent içerisinde bir bütünlük 

sağladığı bir sistemi ifade eden bir planlama yaklaşımıdır. Bu sistem 

sayesinde kentleşmenin doğal türler üzerinde oluşturduğu baskı 

azalmakta, doğal ekolojik süreçlerin sürdürülebilirliği sağlanmakta, 

kentsel çevre kalitesi iyileştirilmekte, insan sağlığı ve yaşam kalitesi 

artmakta ve doğal kaynakların sürdürülebilirliğine katkı sağlamaktadır.  

Planlama, yapılacak bir faaliyetin ve öngörülecek fiziksel bir 

gelişmenin geleceğe yönelik yapılan hazırlığıdır. Ekolojik planlama, 

doğanın ve doğadaki ekolojik süreçlerinin esas alındığı planlama 

yaklaşımıdır. Günümüzde iklim değişikliğine dirençli ve sürdürülebilir 

kentler yaratılabilmesi adına en çok kullanılan planlama 

yaklaşımlarından biri ekolojik planlama olmuştur. Ekolojik planlama; 

doğal çevre ve ekolojik habitatların toplumlara sunduğu fırsatların 

kullanımında koruma – kullanım sınırları dahilinde kararlar 
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geliştirilmesi temeline dayanmaktadır. Çevrenin bir bütün olarak ele 

alındığı peyzaj planlama ya da ekolojik planlamada temel esas doğal 

sistemlerin ve süreçlerin uzun vadeli koruma yaklaşımlarıdır. Bu 

yaklaşım MÖ 1. yüzyıldan beri süregelen, doğaya ve doğal kaynaklara 

olan arz – talep ile bu doğrultuda gerçekleştirilen eylemlerin neden – 

sonuç ilişkisine bağlı olarak günümüze kadar devam eden ve insanın 

çevresini planlama ve yönetme çabasının ve sürecin önemli bir parçası 

olmuştur. 

Planlamada son yıllarda öne çıkan ve planlamaya esas olan yapılı 

alanlar dışındaki doğal ve kültürel açık yeşil alanların ve doğal su 

koridorlarının bağlantılılığına dayanan yeşil altyapı sistemleri kentsel 

planlamada önemli bir konu haline gelmiştir. Doğal ve ekolojik 

süreçleri destekleyen, sürdürülebilir alanların ve daha sağlıklı ve 

yaşanabilir çevrelerin yaratılması konusunda fayda sağlayan, en 

temelde kent içerisindeki her çeşit yeşil alanın birbirlerine bağlandığı 

ve kent içerisinde bir bütünlük sağladığı bir sistemi ifade eden yeşil 

altyapı aynı zamanda kent içindeki doğal sistemlerinin sürekliliğini 

hedefleyen bir ekolojik planlama yaklaşımıdır. Bu sistem sayesinde 

kentleşmenin doğal türler üzerinde oluşturduğu baskının azaltılması, 

doğal ekolojik süreçlerin sürdürülebilirliğin sağlanması amaçlanmakta 

ve bu yolla da insan sağlığı ve yaşam kalitesi iyileştirilmesi ve doğal 

kaynakların korunması hedeflenmektedir.  

Kent içerisindeki tüm su kaynaklarını ve suya dayalı tüm unsurlarını ele 

alan mavi altyapı ise; bu unsurların kent içerisinde kendi aralarında 

oluşturdukları, birbirleri ile bağlantılı sistemi ele almaktadır (Parlak ve 
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Atik, 2020). Mavi altyapı; çoğu zaman yeşil altyapının ona bağlı bir 

parçası olarak ele alınmaktadır. Ekosistemler içerisinde mavi ve yeşil 

altyapılar her zaman birbirlerini tamamlayan ve destekleyen sistemler 

halinde bulunmaktadırlar. Mavi – yeşil altyapı ekosistem servislerinden 

ve diğer mekanlardan büyük miktarda fayda elde edebilmek adına; kent 

içerisindeki yeşil ve mavi alanlar için, bu alanların birbirini 

destekleyeceği bir ağ oluşturmayı, tasarlamayı ve yönetmeyi amaçlayan 

bir stratejik bir planlama yaklaşımıdır.  

İnsanoğlu doğayı ve çevreyi tanıdıkça onu kendi ihtiyaçları 

doğrultusunda şekillendirmiştir. İnsanların bir arada yaşama ihtiyacı 

temelinde oluşan ve günümüzde nüfusun büyük çoğunluğunu 

barındıran kentlerin; burada yaşayan insanların ihtiyaçlarına karşılık 

verecek şekilde ama bunu yaparken de doğal sistemler üzerindeki 

baskıyı minimuma indirecek şekilde planlanması gerekmektedir. 

Planlamaya dair ilk eser olarak bilinen ve MÖ. 1. yüzyılda Romalı 

yazar, mimar, mühendis Vitrivius (Marcus Vitruvius Pollio) tarafından 

yazılan “Mimarlık Hakkında On Kitap” ile başlayan doğayı insan 

yararına kullanmadaki planlamada yaklaşımı; Rönesans ideal kent 

modellerine evirilmiş, 18. yüzyıl sonlarında sanayi devrimi ile bu algı 

doğanın temel hammadde kaynağı olarak değerlendirildiği bir duruma 

dönüşmüştür. Ticarete dayalı kentler, sanayi devrimi ile endüstriyel 

üretime odaklanmış; bu durum da kentin bütün bileşenlerinin zamanla 

dönüşümüne neden olmuştur (Akyol, 2012).  

Ekolojik planlamanın tarihsel gelişimine bakılacak olunursa; endüstri 

devrimi sonrasında, 19. yüzyılda Olmsted’in “güzel şehir (city 



Y E Ş İ L  A L T Y A P I  | 8 

 

beautiful)” yaklaşımı ile doğanın kent için hem güzellik elemanı hem 

de ekosistem servislerinden yararlanabilmek adına korunması gereken 

bir unsur olduğu kabul edilmiş, aynı yıl Emerald Necklace projesi ile 

yeşil alanların bağlantılılığı yaklaşımı ile o dönemde adı konulmasa da 

yeşil altyapı planlamasının zemini hazırlanmıştır (Sarıarmağan ve Var, 

2019). 

Yine 19. yüzyılda Ebenezer Howard’ın “Bahçe kent (Garden City)” 

teorisi ile şehir planlamasına ekolojik bir yaklaşım getirilmiş; kırsal ve 

kentsel yaşamın olumlu yönlerini bütünleştiren ve sanayi şehirlerinin 

neden olduğu sosyal ve çevresel sorunları ortadan kaldıran düşük 

yoğunluklu banliyö bir yerleşim yapısı sağlanarak şehir planlamasına 

ekolojik bir yaklaşım getirilmiş ve yeşil kuşaklarla çevrili, 

sürdürülebilir bir şehir modelinin ana hatları oluşturulmuştur (Şenik ve 

Uzun, 2018; Yiğitcanlar ve Dizdaroğlu, 2014; Wong ve Yuen, 2011; 

Howard, 2003). 

1920’li yıllarda Le Corbusier sanayi devrimi ve makine çağının sebep 

olduğu krizin çözümü için dönemin teknolojik gelişmelerinin 

kullanılmasının gerekliliğini vurgulamış, çağın koşulları doğrultusunda 

insan, kent ve doğa birlikteliğine dayalı bir “İdeal Kent” modeli 

yapılmasını amaçlamıştır. 20. yüzyılda ise Rönesans’ta olduğu gibi 

doğa ve insan sevgisini ilke edinmiş olan bilim adamı Lewis Mumford, 

Geddes’in biyo-bölgeselcilik teorisini geliştirerek ‘yeşil kuşak 

topluluğu’ (greenbelt community) düşüncesini oluşturmuştur 

(Yiğitcanlar ve Dizdaroğlu, 2014; Bonan, 2016). 
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1980’lerin başında Amerika Birleşik Devletleri’nde ortaya çıkan ve 

çevre dostu bir tutum sergileyen ‘Yeni şehircilik akımı (New 

Urbanism) merkezi olmayan ve otomatik bir düzende kurulan kentleri 

eleştirmiş, temelde insan ve doğa arasındaki etkileşimi artırmayı 

hedeflemiştir. Kentsel planlamada ‘fizyografik belirleyicilik’ fikrini 

ortaya koyan Ian McHarg, 1969 yılında yazdığı ‘Design with Nature – 

Doğa ile Tasarım’ kitabında doğal süreçlerin, kentler için gelişme 

önceliklerini belirlemek için temel olması ve arazi kullanım 

kararlarında çevre bilincine sahip bir yaklaşımın dikkate alınması 

gerektiğini vurgulamıştır (Benedict ve McMahon, 2006, Ortaçeşme, 

2019). 

Amerika’da yeşil koridorların öncülüğünü yapan Philip Lewis tarımsal 

kullanım için verimli toprakların değerlendirilmesinin önemine 

özellikle dikkat etmiş ve doğal koridor planlamasının yaban hayatının 

korunmasında önemli bir rol oynayabileceğini savunarak akarsu 

vadileri boyunca oluşturulacak yeşil doğal koridorlarının önemini 

vurgulamıştır. Tüm bu süreçler sonucunda halen sürdürülebilirlik ve 

iklim değişikliğine dirençlilik konusunda kentler için ekolojik planlama 

arayışı devam etmektedir (Benedict ve McMahon, 2006). 

Endüstriyel sistemlerin doğal ekosistemler üzerinde halihazırda 

oluşturduğu bir baskı varken, kentsel nüfusun hızla artmasına bağlı 

olarak yapılaşmanın ve artan talep doğrultusunda doğal kaynakların 

tüketiminin de artması iklim değişikliğinin ana sebeplerinden biridir. 

Doğal çevreye, doğal kaynaklara ve habitatlara verilen hasarın fark 

edilmesi ve mevcut durumda gerçekleşmesi beklenen kötü senaryolar, 
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geçmişten günümüze kentler için yeşil altyapı gibi özelleşmiş ekolojik 

planlama yaklaşımlarının gerekliliğini ortaya çıkarmıştır.  

Çalışma kapsamında, günümüz koşullarında nüfus ve kentleşmenin 

hızla ve devamlı artması sonucu gerçekleşen iklimsel değişikliğe 

uyumlu ve sürdürülebilir kentler yaratılması adına kullanılan ekolojik 

planlama yöntemlerinin başlıcalarından olan mavi – yeşil altyapı 

planlamasının temel unsurlar, sağlanan faydalar ve planlama prensipleri 

açısından, tarihsel ekolojik planlama sürecine dayanarak irdelenmesi 

amaçlanmıştır. 

Bu kapsamda çalışmanın ana materyalini, gerek ekolojik planlama 

yaklaşımlarının tarihsel gelişiminin irdelenmesi adına, gerekse mavi – 

yeşil altyapı planlamasına dair temel prensiplerin ortaya konulması 

adına bu konularda yapılmış her çeşit literatür kaynağı oluşturmaktadır. 

Yapılan detaylı literatür taraması sonucunda elde edilen verilere 

dayanarak Tablo 1’de detayları verilen tarihi ekolojik planlama 

yaklaşımlarının, uygulanmış örneklerinin de irdelenmesi ile yine Tablo 

1’de verilen mavi – yeşil altyapı planlamasının temel prensipleri 

kapsamında değerlendirilecektir. Yapılan değerlendirmeler günümüz 

kentlerinde ekolojik planlama kapsamında mavi – yeşil altyapı 

planlaması adına çıkarımlar yapılacaktır.  
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Tablo 1. Yöntem kapsamında değerlendirilen ekolojik planlama yaklaşımları 

ve mavi – yeşil altyapı prensipleri 

EKOLOJİK PLANLAMA YAKLAŞIMLARI 

Yaklaşım Temsilcisi Zaman Örnek Uygulama 

Vitrivius’un Planlama 

Yaklaşımı 

Marcus Vitruvius 

Pollio 

MÖ 1. yy Palmanova, İtalya 

City Beautiful Frederick Law 

Olmstead 

19. yy Buffalo Yeşil Alan 

Sitemi, New York, 

ABD 

Garden City Ebenezer 

Howard 

19. yy Letchworth, 

İngiltere 

Bio – Regionalism Patrick Geddes 19. yy  

İdeal Kent Planlaması Le Corbusier 20. yy Co – op, New 

York, ABD 

İdeal Cumhuriyet Köyü  Atatürk 20. yy Brondby, 

Danimarka 

Yeni Kentler Yasası  20. yy Harlow, İngiltere 

Greenbelt Community Lewis Mumford 20. yy Greenbelt, 

Maryland, ABD 

New Urbanism  20. yy Laguna West, 

California 

Layer Cake Modeli Ian McHarg 20. yy  

MAVİ YEŞİL ALTYAPI PRENSİPLERİ 

Mavi, Yeşil ve Gri 

Altyapı Birlikteliği 

Bağlantılılık Çok  

Fonksiyonl

uluk 

Toplumsal 

Kapsayıcılık 

 

2. Geçmişten Günümüze Ekolojik Planlama Yaklaşımları 

2.1.  Vitrivius’un planlama yaklaşımı / M.Ö. 1. YY 

Planlamaya dair ilk eserin MÖ 1. yüzyılda Romalı yazar, mimar ve 

mühendis Vitrivius tarafından yazılmış olan ‘Mimarlık Hakkında On 

Kitap’ ile yazıldığı söylenebilir. Vitrivius kitabında yerleşim alanları 

için uygun arazi seçimi, yollar ve sokaklar için planlama ve tasarım 

ilkeleri, iklimsel değerlendirmeler, su ögeleri ve su yönetimi gibi 

konular ile planlama sürecine ait temel bilgileri sunmuştur (Akyol, 

2012). Aynı zamanda Vitrivius, eserinde çeşitli kent modelleri 

oluşturmuştur (Şekil 1.a). 16. yy’da Vincenzo Scamozzi, bu 
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modellerden esinlenerek İtalya’daki Palmonova kasabasını planlamıştır 

(Şekil 1.b.). 

                           a.                                                    b. 

  

Şekil 1. (a) Vitruvius’dan esinlenilerek planlanmış Rönesans ideal kent 

modelleri 

1. Filarete, 2. Fra Giocondo, 3. Girolamo Maggi, 4. Giorgio Vasari, 5. 

Antonio Lupicini, 6. Daniele Barbaro, 7. Pietro Cattaneo, 8-9. 

Giorgio Martini (Hampton, 2019) (b) 1593, Vincenzo Scamozzi, 

Palmanova, İtalya (Anonim, 2016) 

 

2.2.  City beautiful hareketi / 19. YY 

18. – 19. yüzyıllarda gerçekleşen sanayi devrimi, kentler üzerindeki en 

önemli dönüşüm noktalarından biridir. Bu dönemde kentler; endüstriyel 

üretime ve sermaye biriktirmeye dayalı ekonomik merkezler haline 

gelmişlerdir. Buna bağlı olarak kırdan kente yoğun göçler oluşmuş, 

kentlerin nüfusları hızla artmıştır (Kılıç, 2020). Kırsal doğal, yarı – 

doğal alanların terk edilip, yapılı alanlarla dolu kentlere yerleşilmesi; 

daha estetik kentlere olan ihtiyacı doğurmuştur.  

Estetik bir kentte daha fazla insanın yaşamak isteyeceği anlayışı ile 19. 

yy’da ‘City Beautiful’ hareketi birtakım planlamacılar tarafından 

başlatılmıştır. Peyzaj mimarlığı disiplininin kurucusu olan Frederick 
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Law Olmsted de kentin doğal güzelliğinin ve ekolojik fonksiyonun 

korunması gerektiği görüşünü savunmuş ve bu akımın önde gelen 

isimlerinden biri olmuştur. Bu düşünceden yola çıkarak başta 1857’de 

yapılmış Central Park, Prospect Park, Buffalo Yeşil Alan Sistemi (Şekil 

2), Riverside Park başta olmak üzere birçok başarılı milli park sistemi 

geliştirmiştir (Yiğitcanlar ve Dizdaroğlu, 2014; Hall, 2014; Anonim, 

2018). 

a.

 

b.

 

Şekil 2. (a) Olmsted’in çizdiği Buffalo Kentsel Yeşil Alan Sistemi (Anonim, 

2018) (b) Günümüz Buffalo Kenti (Google Earth, 2022a) 

 

2.3.  Garden city teorisi / 19. YY 

19. yüzyılda endüstriyel kentlerin hızla artması ve tüm ülkelerde bu 

düzenin yaygınlaşması toplumsal sınıflar arasındaki farklılaşmayı daha 

da artırmıştır. Bununla beraber; kırsal alanlardan kentsel alanlara göç 

eden insanların hayat düzenlerindeki ciddi değişimin toplumsal etkisi, 

kentlerde birtakım değişikliklere ihtiyaç duyulmasına sebep olmuştur. 

Bu duruma bir çözüm arayışıyla, Ebenezer Howard, 1898 yılında 

Garden City teorisini oluşturmuştur (Şekil 3). 
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Şekil 3. Ebenezer Howard ‘Garden Cities of Tomorrow’ (Wikipedia, 2020a) 

 

Kırsal ve kentsel yaşamın olumlu yönlerini bütünleştiren ve sanayi 

şehirlerinin neden olduğu sosyal ve çevresel sorunları ortadan kaldıran 

düşük yoğunluklu banliyö bir yerleşim yapısı sağlanması amaçlanan 

‘Garden City’ teorisi ile şehir planlamasına ekolojik bir yaklaşım 

getirilmesi adına ilham verilmiş ve yeşil kuşaklarla çevrili, 

sürdürülebilir bir şehir modelinin ana hatları oluşturulmuştur (Şenik ve 

Uzun, 2018; Yiğitcanlar ve Dizdaroğlu, 2014; Wong ve Yuen, 2011; 

Howard, 2003). 
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İngiltere’de bulunan Letchworth Kenti, bu anlayışla planlanan ilk ve en 

önemli şehir örneklerinden biridir (Şekil 4). 

 

a.

 

b.

 

Şekil 4. (a) Letchworth 2009 yılı hava fotoğrafı (Historic England, 2016) (b) 

Letchworth Kasabası günümüz uydu görüntüsü (Google Earth, 2022b) 

 

2.4.  Bio-Regionalism / 19-20. YY 

Kent için ekolojik sınırlar anlaşılırken aynı zamanda ekonomik, sosyal 

ve kültürel düşüncelerin de planlamaya dahil edilmesi ile oluşturulan 

bilgi ve eylem birikimine sanat ve beşeri bilimleri de ekleyerek 

disiplinlerarası bir yaklaşımı savunan, İskoç biyolog, toplum bilimci ve 

kent plancısı olan Patrik Geddes, ‘Bio-Regionalism’ anlayışını 

geliştirmiştir. Bu anlayışla; insanları, ticareti ve toprağı ekolojik 

dengeye dayanan bölgesel bir sisteme entegre etme fikrini 

önerilmektedir. Aslında Geddes insanların ve geçim kaynaklarının 

yaşadıkları yer ve bölgenin çevresel değerlerine entegrasyonuna dayalı 

olarak bölge ve şehir planlamasına yeni bir yaklaşım geliştirmiştir 

(Şekil 5). Geddes Sağlam planlama kararlarının, bölgenin hidrolojisi, 
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jeolojisi, flora, faunası, iklimi ve doğal topografyasının bir envanterini, 

ayrıca sosyal ve ekonomik fırsatlarını ve zorluklarını belirleyen ayrıntılı 

bir bölgesel araştırmaya dayandırılması gerektiğini vurgulamıştır. 

Ayrıca kent planlama disiplinine ‘bölge’ tanımını getiren ilk kişi 

olmuştur (Yiğitcanlar ve Dizdaroğlu, 2014; Bonan, 2016). 

 

Şekil 5. Hayatın Formülü, ‘The notation of life’, Geddes (Wahl, 2017) 

 

2.5.  İdeal kent planlaması / 20. YY 

1920’li yıllarda Le Corbusier, sanayi devrimi ve makine çağının sebep 

olduğu krizin dönemin teknolojik gelişmeleri kullanılarak çözülmesini, 

mevcut kentlerin çağın koşullarına uydurulmasını ve doğa, kent, insan 

uyumuna dayalı yeni ve ‘İdeal Kent’ planlamasının yapılmasını 

amaçlamıştır (Olgun, 2010; Arkitektuel, 2018). Toplumun ve kentsel 

hayatın değişiminin kentlerin değişimi ile sağlanabileceğini savunan 

Corbusier, kentlerdeki nüfus yoğunluğunu dikeyde çözerek, kent 

merkezine yerleştirdiği yüksek binalarla kentte yeşil alanlar yaratılması 

için daha fazla alan bırakmayı ve kentsel yoğunluğu azaltmayı 

hedeflemektedir (Baba, 2018). 3 milyon kişiye sahip bir ideal kent için 
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hazırladığı “Contemporary City for Three Million” ve “Radiant City” 

kentlerinin görselleri Şekil 6’de verilmiştir.  

 

a.

 

b.

 

Şekil 6. (a) Contemporary City for Three Million, Le Corbusier, 1922  

(Arkitektuel, 2018) (b) Radiant City, Le Corbusier (Le Cobusier Radiant 

City (Arkitektuel, 2018) 

 

1922 yılında ‘Contemporary City for Three Million’ ile yüksek katlı, 

yoğun nüfuslu kent merkezi, yeşil kuşak ile çevrilmiştir. Bu yeşil 

kuşağın çevresinde ise düşük nüfus yoğunluğuna sahip geniş kırsal 

alanlar bulunmaktadır. 1932 yılında tamamen simetrik ve geometrik bir 

düzende tasarladığı ‘Radiant City’; işlevsel bir ulaşım ağı, geniş yeşil 

alanlar ve bolca güneş ışığı alan yaşam alanları önerirken, farklı 

fonksiyonlar için zonlama kullanmıştır (Decker, 2000; Arkitektuel, 

2018).Le Corbusier’nin ideal kent anlayışından esinlenilerek New 

York’taki Co-op Kenti planlanmış ve uygulanmıştır (Şekil 7). 
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a.

 

b.

 

Şekil 7. (a) Le Corbusier’den esinlenerek planlanmış Co-op Kenti görünüşü, 

New York (Schulz, 2015) (b) New York, Co-op Kenti uydu görüntüsü 

(Google Earth, 2022c) 

 

2.6.  İdeal Cumhuriyet Köyü 

Atatürk’ün 1937 yılında planını çizmiş olduğu ‘İdeal Cumhuriyet 

Köyü’ Kurtuluş Savaşı sonrası zarar görmüş Türkiye’de bu alanların 

yeniden imar edilmesi, kaynakların yeniden kullanımının sağlanması ve 

bu sayede ticaretin iyileştirilerek ülke ekonomisine destek sağlanması 

amaçlanmış ve bu doğrultuda en büyük katkının köylerden elde 

edileceği savunulmuştur (Atabeyoğlu, 2017).  

Kentsel yerleşim alanlarında daha kırsal ve üretime dayalı bir yaşam 

tarzının sürdürülmesi öngörülerek yapılan plan (Şekil 8.a) ile 1964 

yılında yapılan, Danimarka’daki Brondby şehri (Şekil 8.b) ile büyük 

benzerliğe sahiptir. Kentte tarımsal üretimin teşvik edilmesi prensibi ile 

yola çıkılan planın direkt olarak Atatürk’ten yola çıkılarak yapıldığına 

dair net bir bilgi olmasa da proje gerek şekilsel gerek işlevsel olarak 

büyük benzerlik göstermektedir. 
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a. 

 

b.

 

Şekil 8. (a) Atatürk’ün ideal Cumhuriyet Köyü Projesi (Anonim, 2020a) (b) 

Danimarka, Brondby Köyü (Anonim, 2020b) 

 

2.7.  Yeni Kentler Yasası, 1946 

Dünya savaşı sonrası, savaş sebebiyle zarar görmüş kentlerin yeniden 

yapılanması ve hızla artan kentsel nüfus yoğunluğuna rağmen kendi 

kendine yeten kentler için Birleşik Krallık Parlamentosunun çıkardığı 

bir yasa olan ‘Yeni Kentler Yasası’ ile, kentler nüfusu 2500 ile 10000 

arasında değişen kasabalara bölünmüştür. Yasaya göre her bir kasaba 

arasında büyük kent parkları veya kamusal alanlar bulunmaktadır. 

Birbirine bu kamusal alanlar ve büyük kent parkları ile bağlanan 

kasabalar, aynı zamanda farklı sosyal sınıfların birlikte barınmasını 

sağlamaktadır. Yaya yolları ile araç yollarının ayrılması ve yayaları 

rekreasyonel faaliyetlere yönlendiren bu yasada bahçe kent 

anlayışından esinlenilmiştir. (Wikipedia, 2020b; Gopinath, 2011; 

Crouch ve Bigger, 1950). İngiltere’de 1963 yılında Harlow kenti bu 

anlayışla planlanmıştır (Şekil 9). 
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a.

 

b.

 

Şekil 9. (a) İngiltere Harlow Kenti Peyzaj Planı (James, 2013) (b) Harlow 

kenti uydu görüntüsü, (Google Earth, 2020) 

 

2.8.  Greenbelt Community, 20. YY 

Doğacılık, evrimcilik ve hümanizmi ilke edinmiş olan bilim adamı 

Lewis Mumford, Geddes’in biyo-bölgeselcilik teorisini geliştirerek 

‘Greenbelt Community’ düşüncesini oluşturmuştur. Bu düşünceye göre 

kentsel alanların çevresinde oluşturulan yeşil kuşaklar ile nüfusun 

büyümesi ve bu kentlerin fiziksel genişliği üzerinde bir sınır 

oluşturulmaktadır (Yiğitcanlar ve Dizdaroğlu, 2014; Mumford, 1934; 

Hill, 1985). Burada bahsedilen yeşil kuşaklar kentsel alanlardan kırsal 

alanlada doğru uzanan açık alanların birbirlerine bağlanarak 

oluşturduğu bütünleşik açık yeşil alan sistemlerini belirtmektedir. 

ABD’deki Maryland Eyaleti’ndeki Greenbelt ilçesi bu anlayışla 

planlanmıştır (Şekil 10). 
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a.

 

b.

 

Şekil 10. (a) Maryland, Greenbelt (Google Earth, 2022d) (b) Greenbelt dikey 

hava fotoğrafı (William, 2020) 

 

2.9.  New Urbanism 

1980’lerin başında Amerika Birleşik Devletleri’nde ortaya çıkan ve 

çevre dostu bir tutum sergileyen ‘New Urbanism’ merkezi olmayan ve 

otomatik bir düzende kurulan kentleri eleştirmiş, temelde insan ve doğa 

arasındaki etkileşimi artırmayı hedeflemiştir. Çevreyi olumsuz 

etkileyen trafik yoğunluğunu en aza indirirken, sürdürülebilir kentler 

sağlamak ve bunun yanı sıra toplumu yaya ulaşımına yönlendirmek ile 

kamusal alanın yanı sıra özel alanı da içeren olumlu bir “kent yaşamı” 

imajını teşvik etmek akımın temel hedefleridir (Fulton, 1996; 

Wikipedia, 2020c). Kaliforniya’daki Laguna West Bölgesi, bu akımdan 

etkilenilerek planlanan yerlerden biridir (Şekil 11). 
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                              a.                                        b. 

    

Şekil 11. (a) Laguna West, California; 1988 (LANPLG, 2012) (b) Laguna West 

uydu görüntüsü (Google Earth, 2022e) 

 

2.10. Layer Cake Modeli 

Kentsel planlamada ‘fizyografik belirleyicilik’ fikrini ortaya koyan Ian 

McHarg, 1969 yılında yazdığı kitabı ‘Design With Nature – Doğa ile 

Tasarım’ da doğal süreçlerin, kentler için gelişme (ya da gelişmeme) 

önceliklerini belirlemek için temel olması ve arazi kullanım karalarında 

çevre bilincine sahip bir yaklaşımın dikkate alınması gerektiğini 

vurgulamıştır (Benedict ve McMahon, 2006). Burada bir mekanın 

envanteri için yeryüzü, ana kaya, yer altı suyu, yüzey suları, toprak, 

iklim, vejetasyon, yaban hayatı ve insandan oluşan bir grup ana 

biyofiziksel unsur tanımlanmaktadır (Ortaçeşme, 2019). 

3. Ekolojik Planlama Kapsamında Yeşil Altyapı 

Ekolojik planlama, ekolojik sistemlerin yönetimi aşamasında; canlı 

organizmaların çevreleriyle olan etkileşimi sonucu oluşan biyofiziksel 

ve sosyo-kültürel bilgilerin, fırsatlar ve kısıtlayıcılar olarak kullanarak 

kullanılması ile alınan kararlardır (Yiğitcanlar ve Dizdaroğlu, 2015). 

Ekolojik planlama yaklaşımı, sürdürülebilir kentler yaratılabilmesi 
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adına günümüzde en çok kullanılan stratejik planlama yaklaşımıdır 

(Yiğitcanlar ve Dizdaroğlu, 2014). Kentlerin sürdürülebilir kılınması 

için ekolojik planlama kapsamında mavi-yeşil altyapı planlaması gibi 

sistem yaklaşımları öne çıkmaktadır (Parlak ve Atik, 2020). Endüstri 

devrimi sonrası sürdürülebilir kent kavramının gündeme gelmesinden 

sonra, çevre duyarlı kentsel gelişmeyi sağlayabilmek için, kentsel 

mekânların ekolojik planlama anlayışıyla planlanması gerektiği ortaya 

çıkmıştır. Ekolojik ya da peyzaj planlamada temel esas doğal 

sistemlerin ve süreçlerin uzun vadeli koruma yaklaşımlarıdır. 

Günümüzde kentsel nüfusun artması ve kent hayatına olan yoğun 

taleple beraber; değişen iklim koşullarına uyum sağlayabilen, 

sürdürülebilir kentler yaratabilmek adına kentlerde planlaması yapılan 

ekolojik altyapı planlama çalışmaları kapsamında mavi-yeşil altyapı 

planlamasının önemi çok büyüktür (Parlak ve Atik, 2020).  

Türk Dil Kurumu’na göre altyapı “Bir yerleşim yeri veya bir yapı için 

gerekli olan yol, kanalizasyon, su, elektrik vb. tesisatın tümü.” olarak 

tanımlanmaktadır (TDK, 2019). Altyapı; toplum faaliyetleri için gerekli 

olan basit fiziksel ve örgütsel yapılardır. Aynı zamanda ekonomi ve 

hizmet ettiği insan fonksiyonları arasındaki açığı kapatır (Patterson ve 

Apostolakis, 2007; Sun ve ark., 2017’den). 

Ekolojik ve doğal süreçlerin desteklenmesi ve sürdürülebilir alanların 

yaratılmasını temel alan yeşil altyapı planlaması, mevcutta bulunan 

veya yeni yaratılacak tüm yeşil alanların kentsel ve kırsal da dahil tüm 

bölgelerde bütünleşik bir ağ olarak bütünleşik ve çok işlevli bir sistem 
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dahilinde ele alınması ve planlanması olarak tanımlanabilir (Natural 

England, 2009; Parlak ve Atik, 2020). 

Benzer şekilde, yine ekolojik bir yaklaşımla kent içerisindeki doğal ve 

yapay bütün su ögelerinin ve su kaynaklarının bağlantılı ve bütüncül bir 

sistem dahilinde ele alınması mavi altyapı planlaması ile 

sağlanmaktadır (European Comission, 2017; Haase, 2015, Parlak ve 

Atik, 2020). Mavi altyapı planlaması günümüzde, özellikle de iklim 

değişikliğine uyum sürecinde su kaynaklarının tükenmesinin ve su 

kıtlığı senaryolarının önüne geçilmesi adına, yağışlarla yeryüzüne inen 

her damla suyun aslında doğal, kentsel ve kırsal alanlardaki bütün 

hareketi göz önüne alınarak tekrar su döngüsüne kazandırılmasına 

kadar geçen süreci öngörerek, suyun korunması, biriktirilmesi veya 

doğal sisteme geri kazandırılmasını amaçlamaktadır. Tüm 

ekosistemlerin ve tüm canlıların suya bağımlılığı göz önünde 

bulundurulduğunda, bir ekolojik planlama yaklaşımı olarak mavi 

altyapı planlaması kentlerimiz için büyük öneme sahiptir.  

Tüm ekolojik süreçler için mavi ve yeşil altyapının birbirlerini 

destekleyici ve birbirilerine bağımlı sistemler olduğu bir gerçektir. 

Yeşil alanların varlığı, o bölgedeki su varlığına bağlı ve bağımlı iken, 

yeryüzüne düşen her bir damla suyun emilimi ve ekosisteme geri 

kazandırılması bu yeşil alanlar sayesinde gerçekleşmektedir. 

Dolayısıyla kentler için mavi ve yeşil altyapı planlamaları birbirinden 

bağımsız düşünülemez (Parlak ve Atik, 2020). Mavi – yeşil altyapı 

planlaması kentlerdeki tüm mavi ve yeşil altyapı unsurlarının kendi 

içlerinde ve birbirleri ile, birbirlerini desteleyecek şekilde bir sistem 
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dahilinde ele alınması ve bağlantılılığının sağlanması adına yapılacak 

olan her ölçekte planlama, tasarım ve yönetim çalışmalarını 

kapsamaktadır (European Comission, 2017).  

Mavi yeşil altyapı sisteminin temel ögeleri; 

• Yeşil çatılar 

• Yeşil duvarlar 

• Cadde ağaçları 

• Bahçeler 

• Yağmur bahçeleri 

• Yağmur hendekleri 

• Parklar 

• Mezarlıklar 

• Spor alanları 

• Kentsel tarım alanları 

• Yeşil koridorlar 

• Göl ve göletler 

• Sulak alanlar 

• Su yolları, Kanallar 

• Ormanlar vb. olarak sıralayabiliriz (VSG, 2017; BfN, 2017; 

Belfast City Council, 2018, Parlak ve Atik, 2020). 

İklim değişikliğine uyumlu kentler yaratılması, biyoçeşitliliğin 

korunması ve sürdürülebilir alanların artırılması, ekonominin 

desteklenmesi ve sosyal faydalarının yanı sıra, mavi - yeşil altyapı 

toplumsal refahı artıran, insan sağlığına fayda sağlayan, kentlerin 

estetik değerine katkı sağlayan, doğal kaynakların kirleticilerden 
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arındırılması, temiz su temini, yağmursuyu tutulması, tozlaşma ve 

kentsel çevre kalitesine de büyük oranda katkı sağlayan bir planlama 

yaklaşımıdır (Parlak ve Atik, 2020, European Comission, 2017). 

Bunlarla birlikte kentlerde mavi yeşil altyapı planlaması ile sel ve taşkın 

riskinin azaltılması, karbon tutulması ve depolanması ile kentsel ısı 

adası etkisinin azaltılması mümkündür (Parlak ve Atik, 2020). 

Kentlerde mavi – yeşil altyapının faydaları ayrıntılı olarak Tablo 2’de 

verilmiştir. 

Tablo 2. Kentlerde mavi – yeşil altyapı planlamasının faydaları 

Çevresel Faydalar Temiz su temini 

Kirleticilerin hava ve sudan uzaklaştırılması 

Tozlaşma geliştirme 

Toprak erozyonuna karşı koruma 

Yağmur suyu tutma 

Haşere kontrolünün artması 

Arazi kalitesinin iyileştirilmesi 

Toprak sızdırıcılığının azaltılması 

Sosyal Faydalar İnsan sağlığının ve refahının iyileştirilmesi 

Yeni iş imkanları yaratma 

Yerel ekonominin çeşitlendirilmesi 

Daha çekici, daha yeşil şehirler 

Daha yüksek mülk değerleri ve yerel ayırt edicilik 

Daha entegre ulaşım ve enerji çözümleri 

Gelişmiş turizm ve rekreasyon olanakları 

İklim Değişikliğine Uyum 

Sağlama ve Bu 

Değişikliğin Etkisini 

Azaltma Konusunda 

Faydalar 

Sel azaltma 

Ekosistemlerin dayanıklılığının güçlendirilmesi 

Karbon tutma ve depolama 

Kentsel ısı adası etkisinin hafifletilmesi 

Afet önleme 

Biyoçeşitlilik Konusunda 

Faydalar 

Yaban hayatı için habitatların geliştirilmesi 

Ekolojik Koridorlar 

Peyzaj geçirimliliği 

 

Benedict ve McMahon (2006), mavi – yeşil altyapı planlaması adına 

10 temel prensip ortaya koymuştur. Bu prensipler şunlardır; 
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1. Bağlantılılık esastır.  

2. İçerik - kapsam önemlidir.  

3. Yeşil altyapı  bilimsel olarak kurgulanmış sağlam bir arazi 

kullanımı planlama teorisi ve pratiğine dayandırılmalıdır.  

4. Yeşil altyapı, koruma ve kalkınma için bir çerçeve 

olabilmektedir ve olmalıdır.  

5. Yeşil altyapı kalkınma öncesinde planlanmalı ve 

korunmalıdır. 

6. Yeşil altyapı, önceden finanse edilmesi gereken kritik bir 

kamu yatırımıdır. 

7. Yeşil altyapı doğaya ve insanlara fayda sağlar.  

8. Yeşil altyapı arazi sahiplerinin ve diğer ortakların ihtiyaçları 

ve isteklerine karşı duyarlıdır.  

9. Yeşil altyapı toplum içerisindeki faaliyetler ile bağlantı 

sağlamayı gerektirmektedir.  

10. Yeşil altyapı uzun vadeli sadakat gerektirmektedir. 

Parlak ve Atik (2020) ise mavi – yeşil altyapı planlaması için göz 

önünde bulundurulması gereken temel prensipleri mavi, yeşil ve gri 

altyapının birlikteliği, bağlantılılık, çok fonksiyonluluk ve toplumsal 

kapsayıcılık olarak ele almıştır.  

Bütüncül ve işlevsel bir kentsel planlama adına, kentin temel bileşenleri 

olan mavi, yeşil ve gri altyapıların birbirlerini destekleyici ve 

bütünleşik bir sistem dahilinde ele alınması gerekmektedir.  
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Fiziksel ve işlevsel olarak bağlantılı bir mavi - yeşil ağ, birbiriyle 

bağlantısı olmayan, bireysel yeşil alanlardan ve su ögelerinden daha 

fazla fayda sağlayabilmektedir. Mavi – yeşil ağ bağlantılılığı; 

erişilebilirliği ve hareketi artırarak sosyal etkileşim, bitki ve 

hayvanların yayılmalarını kolaylaştırarak biyotik değişim veya su ve 

mikro iklimi düzenleyerek abiyotik akışı ile ilgili hedefler için iç içe 

geçmiş bir sistem sağlamaktadır (European Commission, 2017). 

Çok fonksiyonluluk, mavi - yeşil altyapı kavramı ve yaklaşımının 

merkezinde yer almaktadır. Mavi - yeşil altyapının birden çok 

fonksiyona sahip olma ve çok çeşitli ekosistem hizmetleri sunma 

potansiyelini ifade etmektedir. Kent içerisindeki farklı alanlar bir 

başına farklı birçok fonksiyona sahip olabilirken; bu alanlar birlikte bir 

sistem dahilinde ele alındığında tam işlevli bir mavi - yeşil altyapı ağı 

elde edilmiş olacaktır (Natural England, 2009). 

Kentsel planlama birçok farklı disiplinden oluşan bir uzman ekibin bilgi 

ve tecrübeleri ile ortaya koyacağı bir şey olmakla beraber aynı zamanda 

bu kentin içerisinde yaşayan yerel halkın da gereksinimleri ve istekleri 

göz önünde tutularak, azınlıklar da dahil her türlü bireye eşit fayda 

sağlayacak şekilde çok katılımcılı ve kapsayıcı süreçleri kapsamak 

zorundadır (Parlak ve Atik, 2020, European Comission, 2017).  

4. Tartışma Ve Sonuç  

Geçmişten beri belirli ekolojik planlama yaklaşımlarının dönemsel 

ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirilerek günümüzde mavi yeşil altyapı 

planlamasının önem kazandığını söylemek mümkündür. Bu ekolojik 



29 | Y E Ş İ L  A L T Y A P I  

 

planlama yaklaşımlarını mavi yeşil altyapı planlaması fikrine göre 

örnekleri de irdeleyerek değerlendirecek olursak; toplu yerleşim 

düzeninin yeni oluştuğu MÖ 1. yüzyılda Vitrivius’un ortaya koyduğu 

yaklaşımda, planlama ögeleri için uygun yer seçimi kararlarında 

mekânsal özelliklerin irdeleniyor olması, doğal ögeler arasındaki uyum 

ve bağlantılılığın sağlanmasına verilen önem, temel planlama kararları 

için arazi ve iklim özelliklerinden faydalanılması arazi seçiminde su 

varlığı ve topografyanın büyük öneme sahip olması, yağmur suyu 

yönetimine verilen önem günümüzdeki mavi – yeşil altyapı fikriyle 

uyumlu gelişmelerdendir. Sanayileşmenin olmadığı tarım kentlerinde 

dahi insanların yaşamak için seçtiği alanlarda dahi mavi – yeşil 

altyapının bazı temel prensiplerinin ortak olması, bu yaklaşımın 

önemini destekler ve vurgular niteliktedir (Tablo 3). 

Endüstri devrimi sonrası oluşan sanayi kentlerinin, tarımsal üretime 

dayalı kent düzeninin yerini alması ile insanın yaşam alanında doğal ve 

güzel arayışının başlaması sonucu ortaya çıkan, Olmsted’in ‘City 

Beautiful’  hareketinde ise kentlerde yeşil alanların kentte fiziki 

iyileşme amacıyla oluşturulması ve geliştirilmesi fikri, planlamada bu 

yeşil alanların kullanıcıların farklı ihtiyaçlarını karşılar nitelikte 

olmasına verilen önem ve yine yeşil alan planlamsının çevresel 

restorasyon ve çevre kalitesi açısından öneminin göz önünde 

bulundurulması mavi – yeşil altyapı fikrine temel oluşturan 

anlayışlardandır (Tablo 3). 

Kentsel nüfus artışının gittikçe hızlanması ve kentin doğal alanlar 

üzerinde oluşturduğu baskı ile geliştirilen Howard’ın ‘Garden City’ 
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anlayışı ise ekolojik kentsel planlamaya önem vermiş, bu kapsamda 

kentlerde yeşil kuşaklar kullanılarak sürdürülebilirliğin sağlanması 

çabası ve planlamaya daha bütüncül bir bakış açısı ile yaklaşılması ve 

bu kapsamda erişilebilirlik, entegrasyon, sosyal iletişim, bağlantılılık ve 

diğer uzun vadeli stratejilerin planlamada ele alınması, günümüz mavi 

- yeşil altyapı planlamasının zeminini hazırlamıştır (Tablo 3). 

Patrick Geddes ise ‘Bio-Regionalism’ anlayışında, kentsel planlamada 

yalnızca ekolojik unsurlar veya estetik kaygı değil aynı zamanda sosyal, 

kültürel ve ekonomik kent dinamiğinin de bu etmenlerle bütüncül bir 

sistem dahilinde ele alınması gerekliliğini vurgulayarak toplulukların 

yaşadıkları bölgelere tam anlamıyla uyum sağlaması ve gelişimin 

sürdürülebilirliğine önem vermesi ile günümüz mavi – yeşil altyapı 

planlamasının toplumsal kapsayıcılık ve çok fonksiyonluluk 

prensibinin gerekliliğini desteklemektedir. Aynı zamanda doğru 

planlama kararları alınabilmesi adına alandaki hidroloji, jeoloji, flora, 

fauna, iklim ve topografik yapının irdelenmesi gerektiğine vurgu 

yapmış, doğal ve kültürel etmenlerin, bölge özellikleri ile toplumun 

sosyal ve ekonomik durumunun bir arada irdelenmesi ile çok yönlü bir 

bölgesel yaklaşım oluşturmuştur (Tablo 3). 
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Tablo 3. Tarihsel ekolojik planlama yaklaşımlarının mavi – yeşil altyapı 

kapsamında değerlendirmesi 

 

 

Kentsel yoğunluğun artışıyla kentsel alanların kontrolsüz artışı ve doğal 

alanların kentsel yayılım dolayısıyla yok olma tehlikesiyle karşı karşıya 

kalması endişesiyle doğa – kent – insan uyumu ve dengesine dayalı 

yapılan planlama çalışmalarının ön plana çıkarılmasına dayalı 

Corbusier’in ‘İdeal Kent’ modelinde kentsel yayılımın sınırlandırılması 

adına yoğun ve modern kentsel doku çevresi yeşil kuşaklarla 

sınırlandırılarak koruma – kullanım dengesinin sağlanması 

hedeflenmiştir. Aynı zamanda Corbusier, kentsel alanlar ile yeşil 

alanların kent merkezinde de dengede olması gerekliliğinden yola 

çıkarak planlamada merkezde geniş yeşil alanların yoğun olarak 

kullanımına büyük önem vermiştir. Kentlerdeki mavi - yeşil altyapı 

unsurlarını bu kapsamda değerlendirerek kentsel gri altyapı ile birlikte 
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planlama çabasına girilen ideal kentler de mavi – yeşil altyapı 

planlaması anlayışının gelişimini desteklemektedir (Tablo 4). 

Atatürk; Kurtuluş Savaşı sonrası tehlike altına girmiş doğal kaynaklar 

ve tarımsal üretim faaliyetlerinin yeniden canlandırılması adına kırsal 

yerleşim dinamiğini kentlere uyarlamaya çalışmış, bölgenin doğal 

özelliklerinin kent içerisinde de olabildiğince değerlendirilmesini 

hedeflemiştir. Tarımsal üretimin ve doğal kaynakların verimli 

değerlendirilmesi adına yerleşim alanlarında da yoğun yeşil alanların 

kullanımının desteklendiği çalışmada, bahçeli evler, koruluk ve 

fidanlıklar yoğun olarak bulunmaktadır. Çalışmada temel amaç 

çevresel ve doğal karakterin korunması olmuştur (Tablo 4). 

Howard’ın ‘Garden Cityt’ anlayışından esinlenilerek ortaya çıkan ‘Yeni 

Kentler Yasası’ kentlerde doğal alanlar ile açık yeşil alanların 

artırılması adına, yoğun kent dokusunun kasabalara bölünerek, bu 

yoğunluğu yarattığı baskı ve kaosun azaltılması çabasına girildiğini, her 

bir kasaba arasında da büyük kent parkları ve kamusal mekanlar 

yaratılarak kentsel doku ile yeşil alanların kullanım dengesinin 

sağlanması amaçlanmıştır. Aynı zamanda bu sayede insanların yeşil 

alanlarla olan diyaloğunun artırılmasının da sağlanması yine mavi – 

yeşil altyapı hedefleri ile paraleldir (Tablo 4). 

Kentsel nüfusun ve buna bağlı olarak kent dokusunun tahmin edilenden 

de büyük bir hızla artmasının ekosistemler ve insan refahı üzerinde 

yaratmış olduğu baskıya çözüm arayışlarından biri olarak Mumford 

öncülüğünde geliştirilmiş ‘Greenbelt Community’ kentin büyümesinin 

engellenmesi adına planlamada geniş yeşil kulakların kullanılmasını 
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önermektedir. Bununla beraber sosyal anlamda bu artışın önüne 

geçmek adına toplumsal değerler ve sosyal yapının daha uzun vadede 

ekolojik temelli ve organik bir yaklaşıma yönelimi hedeflenmiştir 

(Tablo 4). 

Kentlerde sürdürülebilirlik kavramının öne çıkmasıyla kentsel 

planlamanın insan ve doğa etkileşiminin artırılması hedefiyle 

yapılmasının gerekliliğine vurgu yapılan ‘New Urbanism’ akımında 

bireylerin toplumsal düzen içerisine motorlu araçlar ve benzeri 

teknolojik gelişmelerden faydalanma zorunluluğunu en aza indiren, 

kişilerin doğayla etkileşiminin maksimum seviyeye çıkarılmasını 

sağlayan planlama çalışmalarını kapsamaktadır. Bu akımda temel hedef 

daha sürdürülebilir kentler sağlanmasıdır (Tablo 4).  

Ian McHarg ise ‘Cake Layer Model’ ile kentsel planlamada kararların 

temel belirleyicisi ve yönlendiricisinin doğa olduğu anlayışını ortaya 

atmıştır. Alanın doğal niteliklerinin detaylı analizi ile planlama 

kararlarının çevre bilincine dayalı olarak alınması gerekliliğini savunan 

McHarg, fiziksel, biyolojik ve sosyo – kültürel verilerin ortaya koyduğu 

sonuçlara göre planlama kararlarının alınmasını savunmuştur (Tablo 4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Y E Ş İ L  A L T Y A P I  | 34 

 

Tablo 4. Tarihsel ekolojik planlama yaklaşımlarının mavi – yeşil altyapı 

kapsamında değerlendirmesi, devamı 

 

 

Yazgı ve Yılmaz (2019)’a göre Türkiye’de kişi başına düşen yeşil alan 

miktarı 1-9 metrekare arasında değişmekteyken, Dünya Sağlık Örgütü 

bu rakamın en az 9 metrekare olması gerektiğini vurgulamaktadır. Bu 

durumda kentlerdeki imar planlarında açık yeşil alan miktarlarının göz 

önünde bulundurulması ve bu alanların bütüncül bir sistem dahilinde 

ele alınması beklenmektedir. Kentsel alanlar ile doğal ekosistemlerin 

denge içerisinde gelişiminin sağlanması yıllardan beri süregelen bir 

çaba halini almıştır. Bununla birlikte kentsel nüfus yoğunluğunun hızla 

artması ve buna bağlı olarak doğal alanların kentsel alanlara 

dönüştürülmesi kentlerde ekolojik planlama yaklaşımlarına duyulan 

zorunluluğu da artırmaktadır. Bu kapsamda mavi – yeşil altyapı 

planlaması büyük öneme sahiptir. 
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Oluşturulan mavi-yeşil altyapı sistemlerinin ise en fazla faydayı 

sağlayabilecek şekilde; alan bağlantılılıkları esas alınarak, sağlam bir 

alan kullanım pratiğine dayalı bir şekilde, koruma - kullanma dengesi 

göz önünde bulundurularak fakat aynı zamanda da toplumun 

ihtiyaçlarını karşılayabilecek şekilde, uzun vadeli olarak  planlanmış ve 

tasarlanmış olması temel esastır. Bu sayede ekosistemlerden sağlanan 

faydalardan maksimum derece yararlanılan, sürdürülebilir ve iklim 

değişikliğine dirençli kentler elde edilmiş olacaktır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Y E Ş İ L  A L T Y A P I  | 36 

 

KAYNAKLAR 

Akyol, C. (2012). Mimarlık Üzerine On Kitap, Vitrivius. Available at: 

https://www.academia.edu/17242312/08-Mimarl%C4%B1k-%C3%9Czerine-

On-Kitap-VITRUVIUS Accessed 07.02.2020 

Anonim (2016). En İyi Planlanmış Şehirler Uzaydan Nasıl Görünüyor? Available at: 

https://www.icmimarlikdergisi.com/ Accessed 12.03.2016 

Anonim, (2018). Frederick Law Olmsted ve Amerikan Kentinde Kırsal Manzaralar. 

Available at https://www.arkitera.com/haber/frederick-law-olmsted-ve-

amerikan-kentinde-kirsal-manzaralar/ Accessed: 11.12.2018 

Anonim. (2020a). Brondby Köyü: Danimarka’nın Çember Evleri. Erişim: 

https://archi101.com/sehir-planlama/brondby-koyu/ Erişim Tarihi: 07.03.2022 

Anonim. (2020b). Atatürk tasarladı Danimarka uyguladı: İdeal Cumhuriyet Köyü 

projesinin uygulandığı Brondby Köyü. Available at: https://www.ntv.com.tr/ 

Accessed: 15.01.2020 

Arkitektuel, (2018). Ville Radieuse.  Available at: https://www.arkitektuel.com/ville-

radieuse/ Accessed 06.03.2018 

Atabeyoğlu, Ö. (2017). Atatürk’ün kırsal kalkınma projesi "İdeal Cumhuriyet Köyü 

Projesi" nin mekân kuramları açısından değerlendirilmesi. Artvin Çoruh 

Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi ISSN:2146-1880. 2017, Cilt: 18, Sayı:2, 

176-185. 

Belfast City Council, (2018). Belfast Green and Blue Infrastructure Plan. Enhancing 

Belfast. Democratic Services Section Chief Executive’s Department Belfast 

City Council. 

Benedict, M.A., McMahon, E.T. (2006).  Green Infrastructure: Linking Landscapes 

and Communities. Island Press, Washington DC. ISBN 1-55963-558-4 

BfN (Federal Agency for Nature Conservation), (2017). Urban Green Infrastructure: 

A Foundation of Attractive and Sustainable Cities Brochure. Green 

Infrastructure in urban spaces: Bases, planning and implementation in 

integrated urban development. Berlin. 

Bonan, G. (2016). Ecological Climatology: Concepts and Applications. Cambridge 

University Press, 3rd ed. ISBN 978-1-107-61905-0 

Crouch, W. W., Bigger, R. (1950). Metropolitan Decentralization: Britain’s New 

Towns Program. Political Research Quarterly, 3(2), 244–261. 

doi:10.1177/106591295000300208 

Decker,T. (2000). The Modern City Revisited. Spon Press , London. ISBN 0-203-

99203-2 

European Commission, (2017). Urban Green Infrastructure: Connecting People and 

Nature for Sustainable Cities. Green Surge Project. Seventh Framework 

Programme, Freising/Munich: Ask4media. 

Fulton, W. (1996). The New Urbanism: Hope or Hype for American Communities? 

Lincoln Institute of Land Policy   

Google Earh (2022a). Buffalo Kenti Uydu Görüntüsü. Erişim: 06.03.2022 

Google Earh (2022b). Letchworth Uydu Görüntüsü. Erişim: 06.03.2022 

Google Earh (2022c). Co-op Uydu Görüntüsü. Erişim: 06.03.2022 

Google Earh (2022d). Maryland Uydu Görüntüsü. Erişim: 06.03.2022 

Google Earh (2022e). Laguna West Uydu Görüntüsü. Erişim: 06.03.2022 



37 | Y E Ş İ L  A L T Y A P I  

 

Google Earth (2020). Harlow Uyku Görüntüsü. Erişim: 20.02.2020 

Gopinath , M.D. (2011). Britain's New Towns: Garden Cities toSustainable 

Communities, Planning Practice and Research, 26:4, 509-511 

Haase, D. (2015). Reflections About Blue Ecosystem Services in Cities. Journal of 

Sustainability of Water Quality and Ecology, 77-83 pages. 

Hall, P. (2014). Cities of tomorrow: An intellectual History of Urban Planning and 

Design since 1880.  4th ed. ISBN 978-1-118-45647-7, 624 pages 

Hampton, D. (2019). Module 8 – High Renaissance.  Shreidan College. Available at: 

https://slideplayer.com/slide/14020834/ Accessed 07.02.2020 

Hill, D.R. 1985. Lewis Mumford's Ideas on the City, Journal of the American 

Planning Association, 51:4, 407-421, DOI: 10.1080/01944368508976830 

Historic England. (2016). A Brief Introduction to Garden Cities. Heritage Calling. 

Available at: https://heritagecalling.com/2016/02/18/a-brief-introduction-to-

garden-cities/ Acessed 18.02.2016 

Howard, E. (2003). To-morrow: A peaceful path to real reform. Taylor & Francis 

Group. Edited by Hall, P., Hardy, D., Ward, C.   ISBN 0-415-31747-9, 206 

pages 

James, (2013). Photos tagged with harlow. Flickriver, The JR James Archive, 

University of Sheffield. Available at: https://www.flickriver.com 

/photos/jrjamesarchive/tags/harlow/ Accessed 07.10.2013 

Kılıç, A. (2020). Sanayileşme, Modernleşme ve Kent. Available at 

https://www.academia.edu Accessed: 06.02.2020 

LANPLG, (2012). Urban Design Case Study – Laguna West, Sacramento County, 

Calıfornia. LANPLG City Planning and Design. Available at: 

https://lanplg.wordpress.com Accessed 27.06.2012 

Mumford, L. (1934). Technics and Civilization. Routledge & Kegan Paul PLC. ISBN: 

0710018703, 264 pages 

Natural England. (2009). Green Infrastructure Guidance, www.naturalengland.org.uk 

(Son erişim tarihi: 28.10.2019) 

Olgun, H. (2010). Ütopya’dan Distopya’ya: “Modern Şehircilik” ve Kritiği. İdeal 

Kent Dergisi, Sayı 1. 96-111 pages 

Ortaçeşme, V. (2019). Ekolojik Planlama Yöntemleri Ders notu, basılmamış 

Parlak, E., Atik M. (2020). Dünyadan ve Ülkemizden Mavi – Yeşil Altyapı 

Uygulamaları. PEYZAJ - Eğitim, Bilim, Kültür ve Sanat Dergisi 2/2 (2020) 

86-100 

Patterson, S.,  Apostolakis, G. (2007). Identification of Critical Locations Across 

Multiple Infrastructures for Terrorist Actions. Science Direct, 1183-1203 

pages 

Sarıarmağan, Ş., Var, M. 2019. Yeşil Altyapı Uygulamalarının Tarihçesi Ve Güncel 

Uygulama Örneklerinin Değerlendirilmesi. Türkiye Peyzajları 3. Ulusal 

Konferansı, Yeşil Altyapı. Pemder. Akdeniz Üniversitesi, Antalya. 

Schulz, D. (2015). North America's Radiant City: Le Corbusier's Impact on New 

York. Available at: https://www.archdaily.com/ Accessed  28.02.2015 

Sun, X., Liu, X., Li, F., Tao, Y., & Song, Y. (2017). Comprehensive Evaluation of 

Different Scale Cities' Sustainable Development for Economy, Society, and 

Ecological Infrastructure in China. Journal of Cleaner Production, 329-337. 



Y E Ş İ L  A L T Y A P I  | 38 

 

Şenik, B., Uzun, O. (2018). Urban Development Approaches in the Scope of 

Sustainability Principles and Landscape Planning. In: Christov, I. vd. (Ed.) 

Science, Ecology and Engineering Research in the Globalizing World. St. 

Kliment Ohridski University Press, Sofia. ISBN 978-954-07-4526-8 

TDK. (2019). Tür Dil Kurumu Sözlükleri. Available at https://sozluk.gov.tr/ 

Accessed: 06.02.2020 

Victoria State Government (VSG), (2017). Plannİng A Green-Blue Cİty A How-To 

Guide For Planning Urban Greening And Enhanced Stormwater Management 

In Victoria. Department of Environment, Land, Water and Planning. 

E2designlab. Australia. 

Wahl,  D.C. (2017). Design and Planning for People in Place: Sir Patrick Geddes 

(1854–1932) and the Emergence of Ecological Planning, Ecological Design, 

and Bioregionalism. Available at: https://medium.com/@ 

designforsustainability/ Accessed: 08.03.2017 

Wikipedia, (2020b). New Towns Act 1946. Avilable at: 

https://en.wikipedia.org/wiki/New_Towns_Act_1946 Accessed: 09.02.2020 

Wikipedia, 2020c. History of urban planning. Available at: https://en.wikipedia.org/ 

Accessed: 02.02.2020 

Wikipedia. (2020a). Garden City Movement. Available at https://en.wikipedia. 

org/wiki/Garden_city_movement Accessed: 27.01.2020 

William, J.R. (2020). Vertical aerial photo of Greenbelt, MD (Greenbelt, Maryland, 

USA). Cornell University Library Digital Collections Available at: 

https://digital.library.cornell.edu/catalog/ss:1504171 Accessed 09.02.2020 

Wong, T., Yuen, B. (2011). Understanding the origins and evolution of eco-city 

development: An introduction. Eco-city planning policies, practice and design. 

Springer, New York.  

Yigitcanlar, T., Dizdaroglu, D. (2014). Ecological approaches in planning for 

sustainable cities: A review of the literature. Global Journal of Environmental 

Science and Management. 1(2):159-188 

 



39 | Y E Ş İ L  A L T Y A P I  

 

 

 

 

 

 

 

BÖLÜM 2 

 

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE YEŞİL ALTYAPI VE GELECEK 

İÇİN ÖNGÖRÜLER 

 

Arş. Gör. Nazlı Deniz ERSÖZ1 

Dr. Öğr. Üyesi Merve ERSOY MİRİCİ2 

Prof. Dr. Gül SAYAN ATANUR3 

 

 

 

 

 

 

 
1 Bursa Teknik Üniversitesi, Orman Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Bursa, 

Türkiye. ORCID: 0000-0002-3851-2859, nazli.ersoz@btu.edu.tr 
2 Bursa Teknik Üniversitesi, Orman Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Bursa, 

Türkiye. ORCID: 0000-0002-8610-6169, merve.mirici@btu.edu.tr 
3 Bursa Teknik Üniversitesi, Orman Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Bursa, 

Türkiye. ORCID: 0000-0001-7240-8839, gul.atanur@btu.edu.tr 

mailto:merve.mirici@btu.edu.tr
mailto:gul.atanur@btu.edu.tr


Y E Ş İ L  A L T Y A P I  | 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 | Y E Ş İ L  A L T Y A P I  

 

1. Giriş 

Yeşil altyapı; doğal ekolojik süreçleri destekleyen, hava ve su 

kaynaklarının sürdürülebilirliğini sağlayan, bireylerin yaşam kalitesine 

destek veren; birbirine entegre akarsu ağları, sulak alanlar, yaban hayatı 

habitatları, yeşil yollar, parklar ve ormanlar gibi doğal yaşam destek 

sistemleridir (Benedict ve McMahon, 2001). Bir başka tanımda yeşil 

altyapı, geniş bir yelpazede ekosistem hizmetleri sunmak ve hem 

karasal hem de kentsel ortamlarda biyolojik çeşitliliği korumak için 

tasarlanarak yönetilen, stratejik olarak planlanmış yüksek kaliteli doğal 

ve yarı doğal alanlardan oluşan bir ağ olarak nitelendirilmiştir (Avrupa 

Komisyonu, 2013). Doğal ve yarı doğal alanların mekansal yapısını ve 

aynı zamanda bireysel çoklu hizmetlerinden yararlanmalarını sağlayan 

diğer çevresel özelliklerin ele alındığı yeşil altyapı, iklim değişikliği 

süreçlerini iyileştirmek, sağlıklı yapılı çevreler yaratmak ve yaşam 

kalitesini geliştirmek için çok önemlidir (ASLA, 2022). Günümüzde, 

sürdürülebilir kentsel alanların planlanması ve tasarlanması amacıyla 

sıklıkla başvurulan bir yaklaşımdır.   

Yeşil altyapı, birbirine bağlı yeşil alanlar ve açık alanlar ağı olarak 

oluşturulmaktadır. Bu bağlamda kentlerdeki yapılı çevreye doğal 

sistemleri dahil etmektedir (Farrugia, Hudson ve McCulloch, 2013). 

Kentsel alanlarda yeşil altyapı bileşenleri parklar, yeşil çatılar, ağaçlar 

ve su yolları gibi birçok farklı şekilde olabilmektedir. Temiz Hava 

Politikası Merkezi'ne (Centre of Clean Air Policy) göre, yeşil altyapının 

geliştirilmesi, kentlerde iklim değişikliğine uyumu sağlayarak 

sürdürülebilirlik ve dayanıklılık hedeflerine ulaşılmasına yardımcı 
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olmaktadır. (Foster, Lowe ve Winkelman, 2011). Öte yandan 

araştırmalar, yeşil altyapının ekosistem hizmetlerine katkıda 

bulunabileceğini göstermiştir (Farrugia vd., 2013; Onur ve Tezer, 

2015). Sözü edilen ekosistem hizmetleri, taşkınları önleme, yüzey akış 

suyunu döngüye kazandırma ve doğal su kaynaklarını koruma ve 

yağmur suyu yönetimi gibi alanlarda çeşitlenmektedir (Foster vd., 

2011). Bu bağlamda yeşil altyapı sistemleri, yüzey akış suyunu toprağın 

alt katmanlarına ve yeraltı suyuna ileterek su döngüsü üzerindeki iklim 

değişikliği etkilerinin azaltılmasını da sağlamaktadır. Ayrıca, yeşil 

altyapı sistemleri iklim koşulları nedeniyle ortaya çıkan yağışları ve 

toprak kaymasının neden olduğu erozyonu da azaltabilmektedir. Yeşil 

altyapının diğer faydaları arasında kentlerde iyileştirilmiş hava kalitesi, 

doğal yaşam habitatı, rekreasyon alanı sağlamak ve sağlıklı kentsel 

alanlar oluşturmak sayılabilir (Carter vd., 2018). 

Yeşil altyapı sistemlerinin temelinde, yeşil sistemlerin bağlantı ve 

ulaşım boyutlarının entegre planlama süreçlerine eklenmesi 

bulunmaktadır (Town & Country Planning Association, 2012). Öte 

yandan yeşil altyapı, yeşil sistemler ile ilgili tanımları zenginleştiren bir 

kavram olarak düşünülmektedir. Kentlerde geçmişte yeşil alanlar 

kentsel alandan ayrılarak korunurken, yeşil altyapı kavramı ile kent 

içerisinde yer alan tüm doğal, yarı-doğal ekolojik alanları ve 

çevresindeki diğer sistemlerin yapay ağların morfolojisini de içermekte 

ve korunmaktadır (Tzoulas vd., 2007). Sandström (2002)’nin 

belirttiğine göre yeşil altyapı kavramı, kentsel yeşil sistemleri tutarlı bir 

biçimde planlamak ve güncellemek ihtiyacına cevap vermekle birlikte, 
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yalnızca yeşil alanlar ile sınırlı kalmayıp kent morfolojisi ile de 

ilgilenmektedir. Yeşil altyapı konsepti, kent ve kent çeperindeki 

habitatlar arasındaki yeşil alanların kalitesinin iyileştirilmesini de 

hedeflemektedir (Turner, 1996; Rudlin ve Falk, 1999). Dolayısı ile yeşil 

altyapı kent alanlarına ek olarak kent olmayan alanları da kapsadığı için 

geniş bir mekansal içeriğe sahiptir.  

1.1. Yeşil altyapı kavramının ortaya çıkışı ve gelişimi 

Yeşil altyapı kavramı yeni bir terim olmakla birlikte geçmişi yaklaşık 

150 yıllık bir gelişime dayanan bir düşüncedir (Benedict ve Mcmahon, 

2002). Benedict ve Mcmahon (2002) ‘a göre yeşil altyapı konsepti 

temelde iki düşünceden evrilmiştir. Bunlar; (1) parkların ve diğer yeşil 

alanların kamu yararı gözetilerek birleştirilmesi, (2) biyolojik çeşitliliğe 

fayda sağlamak ve habitat parçalanmasına karşı koymak için doğal 

alanların birbirine bağlanmasıdır. Bu yaklaşıma ek olarak, yeşil altyapı 

kavramının ortaya çıkmasına zemin hazırlayan birçok kentsel tasarım / 

peyzaj mimarlığı odaklı yaklaşımın olduğu görülmektedir. Sanayileşme 

ve onu takip eden süreçlerde ortaya çıkan kentsel çevre sorunlarına 

çözüm bulmak amacıyla geliştirilen kentsel ölçekli yeşil alan projeleri 

yeşil altyapı kavramının oluşmasına da ortam yaratmıştır. Öte yandan 

literatürde araştırmacıların kişisel perspektiflerine göre ‘‘yeşil altyapı’’ 

kavramının ortaya çıkış sürecini farklı yaklaşımlara dayandırarak 

açıkladıkları görülmektedir. Bu bağlamda Mell (2017) yeşil altyapı 

kavramının asimilasyon ve uyum süreçleri ile doğduğunu ve temel 

olarak üç dönemde geliştiğini ifade etmektedir. Bu dönemler; (i) 

keşfetme, (ii) genişleme ve (iii) güçlendirme dönemleri olarak 
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nitelendirilmektedir. Keşfetme dönemi, ABD’nin sürdürülebilir 

gelişimi için Parris Glendening’in sağlık ve çevre odaklı olarak peyzaj 

alanlarının yönetimine ilişkin bir planının geliştirilmesi gerektiğine 

yönelik çağrı ile başlamıştır (President’s Council on Sustainable 

Development, 1999). Bu dönemde yeşil altyapı terminolojisi 

kullanılmamasına rağmen yeşil alan yönetimi ve yeşil yol planlama gibi 

anlamdaş ifadelere yer verilmiştir (Mell, 2017). 2010’ların başlarına 

kadar, güncel bağlamına yaklaşarak yeşil altyapı kavramı farklı 

terminolojilerden beslenerek giderek genişlemiştir. Çağdaş yeşil altyapı 

yaklaşımının güçlendiği üçüncü aşamada özellikle AB ülkelerinin 2013 

yılından itibaren kentin alt sistemleri olarak kentsel açık alanlarda yeni 

bir yöntem olarak yeşil altyapı konseptini uyguladıkları görülmektedir 

(Avrupa Komisyonu 2013; Hrdalo vd., 2020).   

Yeşil yol hareketinin de yeşil altyapı kavramının ortaya çıkmasına 

zemin hazırlayan unsur olduğu belirtilmektedir (Little, 1990). ABD’de 

ilk yeşil yol planlayıcısı ve öncüsü olarak kabul edilen Olmsted, bu 

bağlamda ‘‘çığır açıcı/ yol bulucu’’ olarak nitelendirilir (Krueckeberg, 

1983). Kentsel yeşil alanların birbiri ile bağlantılı kent içi bir sistem 

olarak düşünülmesi fikrine bağlı olarak yeşil altyapı kavramının 

gelişmeye başladığı fikrini esas alan bu yaklaşıma göre; 1857 yılında 

Fredrick Law Olmsted tarafından tasarlanan örnekler yeşil altyapının 

öncü çalışmalarıdır. Büyük ve pastoral yeşil dokular sunan Central 

Park, Prospect Park ve Fraklin Park’ın tasarımı ve devam eden süreçte 

akarsu koridorları ve bulvarlar etrafında bütünsel bir yaklaşım ile 

kamusal yeşil alanlar planlanması yeşil altyapı kavramının oluşmasına 
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yol açmıştır. Devamında, Boston’da Emerald Necklace (Şekil 1) projesi 

bir akarsu koridoru ve çevresini saran açık alan ağı ile ABD’de yerel 

yönetimler tarafından gerçekleştirilen ilk geniş ölçekli açık alan 

planlama projesidir (Austin, 2014). 

 

Şekil 1. Boston Emerald Necklace (Url-1) 

 

Fabos (1995), yeşil yol hareketinin bireysel birkaç isimle başladığını 

öne sürer. Bill Flourney bunlardan biridir. Bir peyzaj mimarı olan 

Flourney, Kuzey Caroline Raleigh merkez alanında yaklaşık 320 km 

yeşil yol planlama yaklaşımını uygulamıştır(Little, 1990; ASLA, 2022). 

Bu çalışma, “İçinde bir şehir olan park” olarak isimlendirilen ve Kuzey 

Carolina’nın en eski yeşil yol sistemi ile tasarlanmış bir merkez alandır 

(Şekil 2). Raleigh, yalnızca yeşil yol uygulamaların başlangıcı değil 

aynı zamanda kentliler için sunduğu kırsal peyzaj özelliklerinin içinde 

oluşturduğu biletli yürüyüş ve bisiklet parkurları ile doğanın içinde 

yürüyüşleri büyük oranda başlatan harekettir.  
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Şekil 2. Raleigh Yeşil Yol Master Planı (Url-2). 

 

Öte yandan Birleşik Krallıkta benzer bir kaygı ile kentsel yeşil alanların 

sistematik bir şekilde tasarlanması Letchworth (1904) ve Welwyn 

(1920) kasabaları ile örneklenebilir (Şekil 3). Kasabalar kentsel 

büyüme için bir sınır oluşturmak amacıyla parklar ve tarım alanlarıyla 

çevrilidir. ABD’de Radburn bu bağlamda geliştirilen kasabalar arasında 

en iyi örneklerdendir (Austin, 2014). 1962 yılında tasarlanan Wisconsin 

Heritage Trail Plan projesi de 300 km’lik bir koridor boyunca ekolojik 

koruma odaklı planlanmıştır. 
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Şekil 3. Welwyn ve Letchworth Bahçe Kent Planları( Url-3; Url-4) 
 

ASLA (American Society of Landscape Architect’s) tarafından düzenli 

olarak verilen analiz ve planlama ödülleri kapsamında 1989-1990 

yılları arasında başvuru yapan 21 proje içinde peyzaj plancıları 

tarafından sunulan yeşil yol projelerinin 11 adedi ödül almıştır. Yeşil 

yol hareketi, başlangıç olarak yerel düzeyde bireysel çabalar ile 

başlamış, yeşil yol sistemi içine rekreasyon rotaları eklenmiş ve yerel 

halk için yeşil yollar boyunca arazilerin korunması sağlanmıştır. Bunun 

paralelinde birçok yerel aktör toplumların yeşil yol vizyonunun 

anlaşılması için koruma, bakım ve uygulamaların yaygınlaştırılması 

için çalışmıştır (Fabos, 1995).  



Y E Ş İ L  A L T Y A P I  | 48 

 

Yeşil altyapı geçmişten günümüze yeşil yol ağları, ekolojik bağlantı, 

yeşil koridorlar, yeşil kamalar, yeşil kuşak ve yeşil parmak yaklaşımları 

ile gelişerek güncel kapsamına ulaşmıştır. 20. yüzyılın sonlarına doğru 

sıklıkla yeşil yollar olarak gelişen ekolojik bağlantı anlayışı, 21. yüzyıl 

başladığında birçok Avrupa ülkesinde ekolojik bağlantı olarak 

isimlendirilen yeşil yol konsepti içinde kullanılmıştır. 2013 yılında 

Avrupa Komisyonu metinlerinde yeşil altyapı kavramına yer verilirken, 

özellikle Kuzey Amerika’da yeşil altyapı daha büyük bir sıklıkla dile 

getirilmiştir.  

1.2. Farklı yaklaşımlar ile yeşil altyapı projeleri 

Yeşil altyapı kavramının ortaya çıkmasına zemin hazırlayan yeşil yol, 

yeşil kuşak ve bahçe kent gibi yaklaşımlar yeşil altyapı kavramının 

gelişimini sağlayan örneklerdir. Bunlardan biri olan, yeşil kuşaklar, ilk 

olarak 1930'larda Birleşik Krallık'ta kabul edilen ve sınırsız kentsel 

yayılmayı kontrol altında tutan köklü bir planlama politikası olan 

“Londra Yeşil Kuşak” çalışmasıdır. Şu anda İngiltere’de büyük kentsel 

alanların çevresinde 14 yeşil kuşak bulunmaktadır. Londra’daki yeşil 

kuşak yapılaşmış merkez alanının 11-16 km dışındaki bir çeperde 

oluşmuştur. Birçok küçük kasaba ve köyü içine alan bu kuşak, sınırları 

belirli bir dairesel formun ötesindedir (Şekil 4). Yaklaşık 500.000 

kilometrekarelik bir alanda yer alan Londra yeşil kuşağı Büyük 

Londra’nın (Greater London) büyüklük olarak 3 katı kadardır ve kentsel 

büyümeyi kontrol altına almaktadır (Turner, 1995). Yeşil kuşak 

alanında yeni yapılaşmaya bazı özel durumlar haricinde izin 

verilmemektedir. Yeşil kuşaktaki mevcut binaların restorasyonu da bu 
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görsel etkiyi bozmayacak şekilde yapılmaktadır. Önümüzdeki 22 yıl 

içinde Londra’nın bir milyon yeni konuta ihtiyaç duyacağı 

öngörülmektedir. Londra'nın rekreasyonel erişim, yerel gıda üretimi, 

iklim değişikliğine karşı direnç ve doğa için radikal büyüme seçenekleri 

için yeşil kuşaklarını daha verimli kullanması öngörülmektedir. 

 

Şekil 4. Londra Yeşil Kuşak Ağı (Url-5) 

“Kentsel Isı Riski Haritalama ve Görselleştirmesi” çalışması ise ısı 

artışlarının kentsel alanları nasıl etkileyebileceğini haritalayıp 

görselleştirirken şehirdeki sıcak hava risklerini planlamaya ve 

azaltmaya yardımcı olmayı hedeflemektedir. Kentler ısı adası nedeni ile 

çeperdeki kırsal alanlara göre daha çok ısınmaktadır. Bu durum binaları 

inşa etmek için kullanılan malzemeler, trafik vs sebebi ile artmaktadır. 

Yerel otoriteler ve diğer sorumlular bu durumun özellikle yaşlı ve 

engelli bireyler üzerine etkilerini anlamak isteğindedir. Araştırma 
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kapsamında, Birleşik Krallık Uzay Ajansı ve University College 

London'dan alınan en son veriler CBS ortamında kullanarak Londra ve 

yakın çevresi için kara ve hava sıcaklıklarının haritası çıkarılmıştır 

(Şekil 5). Sonuç olarak kentsel alanlarda hem hava hem de toprak 

sıcaklıklarının nasıl olduğunu gösteren çarpıcı görüntüler dizisine göre, 

kent sıcaklıklarının kırsal çevrelerden önemli ölçüde daha yüksek 

olduğu ve kent içinde nasıl farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. 

Çalışma, Londra'daki iklim değişikliği, sağlıklı ve sürdürülebilir 

kentsel çevreler için önceliklerin temelini oluşturma potansiyeline 

sahiptir (Armour vd., 2014). 

 

Şekil 5. Londra Kentsel Isı Riski Haritalama ve Görselleştirmesi çalışması 

(Armour, 2014) 

 

Öte yandan günümüzün çevre gündemini oluşturan iklim değişikliği ve 

küresel iklim krizi yeşil altyapı projelerinin odağını iklim yaklaşımı 

olan çalışmalara kaydırmıştır. Bu kapsamda gerçekleştirilen “All 
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London Green Grid’’ çalışması 21. yüzyılın başındaki bir dizi sıcak 

hava dalgasının Londra ekonomisini olumsuz etkilemesi ile ortaya 

çıkan olumsuzlukları ortadan kaldırmak amacını ile başlatılmıştır. Proje 

kapsamında yapılan araştırmalarda 2050 yılına kadar başkentteki 

ortalama yaz sıcaklığının 2003 yılındaki sıcaklık kadar olacağı 

saptanmıştır. İçme suyu, kuraklık, ısı stresi nedeni ile kentsel 

vejetasyonun kaybı, zararlı artışı ile ilgili durumlar nedeni ile sağlık 

odaklı zorluk ve zararlar öngörülmüştür. Yeşil grid (Green grid) 

projesinin amacı insanların yaşadığı ve çalıştığı yerler arasında, Londra 

yeşil kuşağı ve Thames nehri ile entegre ve destekleyici doğal ve 

rekreasyonel kentsel sistemler yaratmaktır (Şekil 6). Yeşil altyapı 

odaklı düşünülen bu planlama insiyatifi, ölçeği ve iklim değişikliğini 

ele alma kapsamı açısından önemlidir (Armour vd., 2014). 

 

Şekil 6. All London Green Grid Projesi (Url-6) 
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Proje, kentlerin uzun vadede dayanıklılığını, çekiciliğini ve 

sağlıklılığını artırmada etkili bir çözüm sağlamanın hayati bir parçası 

olan kentsel ekosistemlerin tanınmasını sağlamaktadır. All London 

Green Grid'in bir parçası olan Dagenham'daki Beam Park alanı 53 

hektarlık bir sulak alan parkıdır (Şekil 7). Park alanı, Land Trust 

tarafından sağlanan yaratıcı bir finansman modeli ile 

desteklenmektedir. Proje öncesinde kopuk durumda olan rekreasyon 

alanları ve sulak alanları 8 km lik yaya ve bisiklet yolları ile birbirine 

bağlamıştır. Bu proje, yeşil altyapı yaklaşımlı bir projenin sadece sel 

riskini önlemenin yanı sıra kaliteli bir kamusal alan ve gelişmiş yaban 

yaşam habitatı ve biyolojik çeşitlilik oluşturmasını sağlamıştır. Park 

sulak alan peyzajında insanların sosyal olarak etkileşime girmelerini 

sağlayan bir mekan olarak çalışmaya başlamıştır (Armour vd., 2014). 

“Dagenham Beam Park Alanı” projesinin “All London Green Grid” 

projesinin alt çalışmalarından biri gibi görünmesine karşın tek başına 

alt ölçekte bir yeşil altyapı projesi olduğunu ve yeşil altyapının ölçekler 

arası çeşitliliğine örnek bir proje olduğunu söylemek mümkündür. 
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Şekil 7. Beam Park (Armour, 2014). 

 

Günümüzde en önemli sorunlardan biri de yeşil alanların kentsel 

genişlemeye karşı korunması ile mücadele etmektir. Berlin, bu konu ile 

ilgili etkili bir peyzaj programı başlatmış durumdadır. Avrupa’nın en 

güçlü ekolojik geleneğine sahip olan Almanya, doğanın kentteki 

faydalarına ilişkin yaptığı çalışmanın adı “Berlin Biyotop Alanı 

Faktörü” dür. Aynı zamanda Berlin peyzaj planlarının parçası olan 

çalışma yeşil alan sıkıntısına bir cevap olarak yoğun kentsel alanlar için 

daha fazla yeşil alan yaratmak amacı ile yeşil alan oranının tüm alana 

oranının hesaplamaya dayalı 'Biyotop Alanı Faktörü (BAF)’ kavramını 

geliştirmiştir. BAF Berlin’in iç bölgelerindeki farklı alanlarda binaların 

yerleşim planına dayalı olarak gerekli yeşil alan oranı konusunda 

hemfikir olan uzmanların çalışmalarına dayalı olarak formüle 

edilmiştir. BAF’ın temel amacı gelişmemiş yapılı çevrenin vejetasyonla 

kaplanmasıdır. Strateji böylece yüksek yoğunluklar devam ederken 
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kentin yeşil altyapısını da korumaktadır. Yeşil altyapı mekânsal 

planlamaya bir  araç olarak tanıtılırken aynı zamanda mikroklimayı, 

hava kalitesini ve şiddetli yağmurların neden olduğu sel gibi iklim 

değişikliği etkilerini de düzenlemeyi hedeflemiştir (Armour vd., 2014). 

BAF Girişimi ile ortaya çıkan hedeflerin bağlayıcı niteliği, yasal 

belgeler, güçlü bir siyasi, idari ve kamu yetkisi ile gerçekleşmektedir. 

BAF, tüm uygulama arazisi uygulama biçimlerini (konut, ticari ve 

altyapı) kapsamakta ve strüktürel değişiklikler ve yeni yerleşimler için 

minimum ekolojik standartları formüle etmektedir (Şekil 8). Amaç 

farklı imar durumları için standart tabloları olan hedef BAF değerlerine 

ulaşmaktır. Geliştirici, yaratıcı ve esnek çözümlere izin veren BAF 

seçenekleri içinden biri seçilebilmektedir. Sistemin kullanım kolaylığı 

geliştiriciler, mimarlar ve kentliler için popüler olmasını sağlamıştır 

(Armour vd., 2014). Bu çalışmada yeşil altyapının ada/parsel ölçeğine 

inen düzeyde detayları hakkında açılımlar yapılmakta, ayrıca yeşil 

altyapı hedeflerine ulaşmak konusunda yaklaşımları bulunmaktadır.  
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Şekil 8. Biyotop Alan Faktörü (Url-7). 

 

1.3. Gelecek için öngörüler: Türkiye’de yeşil altyapıyı 

kurgulamak 

Türkiye dünyanın birçok ülkesine benzer şekilde küresel iklim 

değişikliği ve kentleşme etkisi ile yeşil alanlarında bozulmalar ve 

kayıplar yaşamaktadır. Sürdürülebilir kentsel mekanların planlanması 

ve mevcut yeşil alanların korunması iklim krizi ile mücadele için önem 

taşımaktadır. Ülkemizde bu kaygılarla üretilen Mekansal Strateji 

Planları ile ülkesel ölçekten yerel ölçeğe inmek hedeflenmektedir. Bu 

nedenle mevcut durum analizlerinde ve ulaşılmak istenilen hedeflerde 

daha yaşanılabilir yerleşmelerin var edilebilmesi, ulaşım 

optimizasyonu, ekosistem hizmetlerinde sürdürülebilirlik ve iklim 

değişikliği konularına odaklanılmıştır. Özellikle 10. Kalkınma Planında 

yaşanabilir mekanlar ve sürdürülebilir çevre hedeflerinin öne çıktığı 

gözlenmektedir. Bunlar, sürdürülebilir kalkınmayı hedefleyen teknik 

altyapı ve çevre yönetiminin güçlendirilmesi, iklim değişikliği, 
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biyolojik çeşitlilik stratejisi ve eylem çerçevelerinin geliştirilmesidir 

(MPGM, 2020). Fakat bu eylem ve stratejilerde doğal yapı, donatı 

alanlarının yetersizliği ve iklim değişimi gibi olguların doğal ve 

kültürel peyzajlar ile bütünleşik olarak ele alınmaması çarpıcıdır. Bu 

bağlamda yeşil altyapı stratejileri geliştirilmesi önemli bir araç 

olabileceği dikkate alınmış görünmemektedir. Nitekim özellikle 

Türkiye Mekansal Strateji Planı Kapsam Belirleme Raporu’nda peyzaj 

kavramının çok kısıtlı ve yüzeysel olarak ele alındığı ekosistem 

hizmetleri ve peyzaj arasındaki ilişkinin göz ardı edildiği 

görülmektedir. 

Buna paralel olarak yeşil altyapının uygulanması için önemli bir araç 

olabilecek olan Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği Madde 5’e göre 

mekansal kullanım tanımlarına göre sosyal altyapı alanları: birey ve 

toplumun kültürel, sosyal ve rekreatif ihtiyaçlarının karşılanması ve 

sağlıklı bir çevre ile yaşam kalitelerinin arttırılmasına yönelik kamu ve 

özel sektör tarafından yapılan eğitim, sağlık, dini, kültürel ve idari 

tesisler, açık ve kapalı spor tesisleri ile park, çocuk bahçesi, oyun alanı 

gibi açık ve yeşil alanlara verilen genel isimdir. Bu çerçevede kentsel 

yeşil alanın sosyal donatı alanlarının alt bileşeni olarak tanımlandığı 

görülmektedir.  

Türkiye’ye yönelik mekansal planlama yaklaşımında insan ve doğa 

arasındaki ilişkinin kurgulanmasına yönelik belirgin bir strateji 

bulunmadığı ifade edilebilir. Bu doğrultuda peyzajın yalnızca kent içine 

dağılan park niteliği taşıması onu sosyal donatı mekansal kullanımına 

kadar indirgemiştir. Türkiye gibi pek çok ülkede doğal ve kültürel 
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peyzajlar hızla değişmekte ve peyzaj kelimesi içerdiği geniş anlam ile 

kullanılmamaktadır. Oysa ki doğal ve kültürel peyzajlar kentsel 

sistemlerde yeşil alan stratejilerinin kurgulanmasında, ekolojik 

bağlantılılığın sağlanmasında, ekosistem hizmet kapasitelerinin 

arttırılmasında ve iklim değişikliği azaltma politikaları kapsamında 

ciddi bir karbon yutağı görevi görmektedir. 

2. Sonuç ve Öneriler 

Yeşil altyapı yaklaşımı günümüzde sıklıkla karşılaşılan güncel bir 

kavram olmakla birlikte, peyzaj mimarlığı araştırmaları için geçmişi 

birkaç yüzyıl öncesinde gelişen bir dizi düşünceye dayanmaktadır. 

Temelinde insan odaklı sağlıklı kentsel çevreler yaratma ile doğa 

koruma düşüncesini birlikte ele alan yeşil altyapı yaklaşımı ve içerdiği 

ögelerin ekolojik ve rekreasyonel işlevlerini gerçekleştirebilmeleri için 

uzun vadede korunmaları gerektirmektedir. Bu da kapsamlı planlama, 

yönetim ve devam eden bir kararlılık ile mümkün olmaktadır (Benedict 

ve McMahon, 2001). Öte yandan, yeşil altyapı ağının önemli bir 

bileşeni olan kentsel yeşil alanların, taşıdığı kentsel karakterden 

kaynaklı olarak, çoğunlukla yoğun bir yapılaşmış doku içinde var 

olmaları korunmaları ile ilgili süreçleri doğası gereği zorlaştırmaktadır. 

Bu bağlamda, incelenen örneklerde de görüldüğü üzere tekil olarak inşa 

edilen yeşil alan projeleri bile bağımsız bir proje olarak görünmeyip, 

mevcut kentsel dokunun bir parçası olarak tanımlanmaktadır. Bu 

durumda kent içinde yapılı dokuya eklemlenen farklı ölçekteki tüm 

yeşil alanların bütüncül bir karakter göstermesi beklenir. Aksi durumda, 

bir strateji dahilinde gerçekleşmeyen birbirinden bağımsız 
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uygulamaların karşı karşıya kaldığımız ve gelecekte de daha da 

karmaşıklaşacak kentsel problemlere çözüm getirmesi mümkün 

olmayacaktır.  

Başka bir şekilde, kimi zaman yapılı dokunun bir parçası olarak çalışan 

kentsel yeşil sistemler, bazen de yapılı ve doğal kent dokuları arasında 

tampon bölge işlevi görmektedir. Yeşil altyapı kavramının gelişiminde 

öncü olan yeşil kuşaklar bu bağlamda işlev gören yeşil sistemlerdir. 

Geçmişteki karakteri ile birlikte bütün bu kentsel yeşil alanlar, kentsel 

gelişim ile yapılı çevrenin bir parçası olarak nitelik gösteren yeşil 

sistemler olmakla birlikte, günümüzde yüzleştiğimiz kentleşme, iklim 

krizi, salgın hastalıklar gibi birçok kentsel çevre sorunu ile mücadele 

etmekte öncül olmaktadır. Bu bağlamda Ülkemiz açısından 

bakıldığında düşünülmesi gerekenlerden biri, yeşil altyapı 

stratejilerinin yerel ölçekli oluşturması süreçleri kapsamında doğal ve 

kültürel peyzajların birbiri ile entegre şekilde kurgulanması ve bunun 

ilgili mekansal plan stratejileri ile geliştirilmesi gerektiğidir. Öte 

yandan yeşil altyapı projelerinin geliştirilmesi ve uygulanması 

süreçlerinin dünya örneklerinde araştırma odaklı ilerlediği görülmüştür. 

Bu bağlamda ülkemizde geliştirilecek projelerde üniversitelerin 

araştırma laboratuvarlarının bu yönde çalışmalar üretme eğilimi ve 

yerel yönetimler ile entegre bir şekilde kurgulanarak süreçler 

oluşturulması da yeşil altyapı kapsamında üretilerek gelecek projeler 

için gerekli görülmektedir. 
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1. Giriş 

1.1. Yeşil altyapı kavramı   

Hızlı kentleşme ve şehirlerin kontrolsüzce büyüyerek genişlemesi ve 

dünya nüfusun önemli bir bölümünün kentlerde yaşaması, birçok çevre 

sorununa yol açmaktadır. Bu sorunlar içerisinde iklim değişikliği, 

küresel ısınma, kentsel ısı adası etkisi, karbon salınımı, habitat ve 

biyoçeşitlilikte azalmaya yol açmaktadır. Kentleşmenin getirdiği 

yapılaşma baskısının topoğrafik özelliklere, özellikle doğal drenaj 

sistemlerinin ve yer altı ekosistemlerinin tahribatına neden olmaktadır. 

Bu çerçevede özellikle Brundtland Raporu (1992) ile birlikte 

sürdürülebilir ve ekolojik yaklaşımlı mekânsal planlamalar gündeme 

gelmiştir. Ekoloji temelli çevre sorunlarını önlemeye yönelik 

yaklaşımlardan biri de yeşil altyapı sistemleridir. 

Genel itibariyle altyapı kavramı “gri altyapı” olarak tariflenen yollar, 

su şebekeleri, kanalizasyon sistemleri, elektrik hatları, 

telekomünikasyon ağları ile “yapılı altyapı” (built infrastructure) olarak 

tariflenen hastaneler, okullar, vakıflar vb. yapıları içeren altyapı ile 

düşünülmektedir. Yeşil altyapı ise gri altyapı yaklaşımından farklı 

olarak temiz hava akımı, içme suyu ve besin sağlama gibi ekosistemler 

için hayati öneme sahip ihtiyaçlara bağlantılılık oluşturmaktadır (Aslan 

ve Yazıcı, 2016). 

Benedict ve McMahon’ a (2006) göre yeşil altyapı kavramı, özellikle 

temeli hidrolojik ağlara dayanan, ekolojik fonksiyonları yerine 

getirmesi yönünden önem teşkil eden yeşil alanlar ile yapısal altyapı 
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arasında bağlantılılık anlayışına dayanan ve gelişimi devam eden bir 

planlama ve tasarım yaklaşımıdır.  

Yeşil altyapı, yapılı çevreyi ekolojik bileşenleri ile birlikte (Özdemir, 

2009, Aslan ve Yazıcı, 2016) kurgulamak ve bağlam oluşturmaktır. 

EPA (U.S. Environmental Protection Agency)‘ dan (2015) geliştirilerek 

planlama ölçeğinde yağmur suyu altyapısının temel bileşenlerinden 

orman formasyonları ve sulak alanların korunması ile taşkın riski 

taşıyan ovalar, akarsular gibi doğal peyzaj öğelerinin onarımıdır. 

Ekolojik yaklaşımla hassas karakterdeki bu peyzajların korunmasıyla, 

yaban yaşamı habitatlarının oluşturulmasının ve hava-su ve toprak 

kalitesinin iyileştirilmesinin yanında rekreatif aktivitelere de imkân 

sağlanmaktadır. Yeşil altyapı sistemi ile ekosistemler, yeşil alanlar, 

merkezler, odaklar, bağlantılar ve mekânsal kullanımlar birbirine 

bağlanır.  

Benedict ve McMahon’ dan (2006) geliştirilerek havzasal, bölgesel ve 

yerel gibi farklı peyzaj planlama ölçeklerinde uygulanabilen bir kavram 

olan yeşil altyapı, bir parsel ölçeğinde planlanabileceği gibi ilçe, il ya 

da bölge ölçeğinde de tasarlanabilir. Parsel ölçeğinde; yapı ve kamusal 

alanların etrafında yeşil alanların oluşturulmasına dayanırken ilçe 

ölçeğinde, mevcut yeşil alanların (aktif ve pasif) bağlantılılık 

oluşturduğu “yeşil yollar” oluşturabilir. Kent ya da bölge ölçeğinde ise; 

orman alanları, sulak alanlar ve diğer doğal peyzaj alanlarını birbirine 

bağlayan geniş peyzaj koridorlarını korumayı ve yaban yaşamı için 

yaşanabilir habitatlar oluşturmayı kapsar.  

https://www.epa.gov/
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Li ve arkadaşları’ ndan (2005) geliştirilerek yeşil altyapı; gri altyapının 

inşa edilmiş diğer bileşenleri gibi (yollar, kanalizasyon sistemleri, 

hastaneler vb.) ekolojik bağlamda toplumun refah düzeyini büyük 

ölçüde artıran, toplum sağlığını koruyan ve ekosistemlerin bütünleyicisi 

konumundadır. 

Yeşil altyapı, geniş perspektifte doğal peyzajları ve onarılan 

ekosistemleri kapsamaktadır. Örneğin yeşil altyapı sistemleri; sulak 

alanlar, korular, su kanalları, doğal habitatlar, milli parklar, doğa 

koruma alanları, yaban yaşamı koridorları gibi korunan doğal peyzaj 

alanlarını, ormanlar, çiftlikler gibi ticarileşmiş korunan alanları ve 

parklar, yeşil yollar gibi korunan açık alanları kapsamaktadır (Benedict 

ve McMahon, 2006). 

Küçük ölçeklerde ise; kullanıcılar için çeşitli rekreatif olanaklar 

sağlayacak şekilde çok işlevli bir kaynak olarak tasarlanmalıdır. 

Örneklenecek olursa bir yeşil altyapı tasarımına; cep parklarını, açık 

alanları, oyun alanlarını, kent küçük bahçelerini (hobi bahçeleri) ve ev 

bahçelerini kapsayan, yüksek kaliteli bir “yeşil alan ağı” olarak 

bütüncül yaklaşılmalıdır. Enerji etkin, sürdürülebilir ve ekolojik bir 

yaklaşım olan yeşil altyapı yönetimleri; yüzeysel akış sularının 

devamlılığının sağlanması, yağmur sularının infiltrasyonu (süzülme), 

toplanması ve yeniden değerlendirilmesine dayanır. Daha 

detaylandırılırsa EPA’ya (2015) göre yeşil altyapı uygulamaları; 

yağmur bahçeleri, geçirimli zeminler, çatı bahçeleri ve yağmur suyu 

hasadı gibi uygulamaları içerir.  
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Çevresel etmenlerdeki (iklim, topoğrafya, toprak, vejetasyon, yaban 

yaşamı) farklılık ile ulusal ve bölgesel planlama ihtiyaçlarındaki 

çeşitlilik göz önüne alındığında yeşil altyapı planlama ilkeleri 

farklılaşmaktadır (Tablo 1). 

Tablo 1. Yeşil altyapı planlama ilkeleri (Aslan ve Yazıcı, 2016) 

İLKELER AMAÇLAR 

ÇOK İŞLEVLİLİK 

• Farklı ekosistem unsurlarını (abiyotik, biyotik) 

kapsamalıdır.  

• Kültürel yapı içermelidir.  

• Farklı fonksiyonlu kullanımlar bir araya 

getirilmelidir. 

• Fonksiyonlar ve kullanımlar arasında öncelikler 

belirlenmeli, detaylı analizler ve etki gruplarının dâhil 

edilmesiyle hedefler netleştirilmelidir. 

• Yeşil altyapının çok fonksiyonluluğu hakkında 

toplum bilinci kazandırılmalıdır. 

BAĞLANTILILIK 

• Yeşil alanlar arasında çeşitli ölçeklerde ve farklı 

perspektiflerde mikroklima, rekreasyon, 

biyoçeşitlilik, yağmur suyu yönetimi, fiziki ve 

fonksiyonel bağlamlar kurgulanmalıdır. 

• Kentsel yeşil alanlar, kaynaklar ve işlevleri üzerine 

yapılacak olan analizlere dayandırılmalıdır. 

ENTEGRASYON 

• Kentsel altyapının diğer alt yapılar ile fiziksel ve 

işlevsel ilişkiler bağlamında bir bütün olarak ele 

alınması sağlanmalıdır. 

• Farklı meslek grupları, idari birimler ve diğer 

paydaşlar arasında müzakere ve iletişime dayanan 

ilişkilerin kurulması sağlanmalıdır. 

İLETİŞİM VE 

SOSYAL İÇERİKLİ 

SÜREÇ 

• Tüm paydaşların gereksinimleri karşılanmalıdır. 

• Gerek kamu gerekse özel sektörde yer alan farklı 

mesleklerden uzmanlar arasında işbirliği sağlamak 

yoluyla, ilgili paydaşları karar verme süreçlerine dâhil 

edilmelidir. 

UZUN VADELİ 

STRATEJİ 

• Sürdürülebilir gelişim kavramı çerçevesinde ele 

alınmalıdır. Kısa vadeli ekonomik kazançlar yerine 

uzun vadeli çıkarları gözetmelidir. 

• Paydaşlar arasında fikir alışverişi ve karşılıklı 

öğrenme süreçlerine olanak sağlanmalıdır. 
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Yeşil altyapı tekniklerinin araştırıldığında öncelikli olarak EPA (2015)’ 

nın kriterleri karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda aşağıda EPA (2015)’ 

nın yeşil altyapı teknikleri açıklanmış ardından yeşil altyapı 

sistemlerindeki uygulama örneklerine yer verilmiştir. 

2. Yeşil altyapı teknikleri 

EPA (2015)’ e göre yeşil altyapı teknikleri; 

• Dren borusunun ayrılması, 

• Yağmur suyunun toplanması, 

• Yağmur bahçeleri, 

• Yeşil parseller, 

• Çiçek parselleri, 

• Bitki hendekleri (bioswales) 

• Geçirgen kaplamalar şeklinde belirtilmiştir. 

Dren borusunun ayrılması: Bu basit uygulama, yağmur suyunun 

geçirgen yüzeylere iletilmesi için çatıdaki drenaj borularının 

kullanılmasıdır. Yalnızca taşkın önleme amaçlı değil, fazla yağmur 

suyunun toprağa yavaşça sızması için de tercih edilir. Özellikle 

birleşik kanal sistemine sahip kentlerde etkisi daha fazladır (EPA, 

2015). 

Yağmur suyunun toplanması: Bu sistem, fazla yağış suyunu 

toplamayı ve daha sonra kullanılması için depolamayı içerir (Şekil 1 

ve Şekil 2). Bu yaklaşım, sınırlı su kaynaklarına sahip alanlarda, aynı 

zamanda son yıllarda tüm dünyada yaşanılan yeraltı ve yerüstü su 
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seviyelerinde yaşanılan düşüşler ile birlikte değerlendirildiğinde daha da 

önem kazanmaktadır (EPA, 2015). 

 

Şekil 1. Yağmur suyu toplama sistemi (Tanık, 2017)  

 

Şekil 2. Yağmur sularının depolanması ve kullanımı (Kavuran, 2021) 
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Yağmur bahçeleri: Yağmur sularının direk olarak toplandığı, 

içerisinde doğal ve yabancı yurtlu bitki öbeklerinin bulunduğu çukur 

alanlar halinde uygulanmaktadır. Ayrıca neredeyse her asfalt alana 

montelenebilir özelliktedirler. “Yağmur bahçeleri; geçirimsiz sert 

zeminlerin önünde suyu toplayan geometriler şeklinde oluşturularak 

yüzeysel akışın sağlanmasına yardımcı olurlar. Suyun toplanması, 

taşınması, depolanması, serbest bırakılması aşamalarını işlevsel ve 

estetik bir sistem içinde meydana getiren oluşumlardır” (Müftüoğlu ve 

Perçin, 2015) (Şekil 3 ve Şekil 4). 

 

Şekil 3. Yağmur bahçesi örneği (Saygın, 2017) 
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Şekil 4. Geçirimli yüzeyler ile peyzaj tasarımına suyun entegre edilmesi 

(Tuncay, 2017) 
 

Yeşil parseller: Birçok yeşil altyapı bileşenine monte edilebilen; 

geçirimli kaldırımlara, yağmur bahçelerine ve bioswale ünitelere 

entegre edilerek meydan ya da otopark etrafına uygulanabilen (Şekil 5), 

kentsel ısı adası ve sera etkilerini azaltan ekolojik karakterdedirler. 

Çiçek parselleri: Kaldırım, otoparklar ve kentsel kullanımın 

yoğunlaştığı dar alanlarda fazla yağış sularının toprak tarafından 

emilimine katkıda bulunurlar. 
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Şekil 5. Calvados-Honfleur Business Park, Fransa (a), (b) (Anonim, 2019) 

 

Bitki hendekleri (Bioswales): Yer örtücü bitkiler, ağaç kabukları, 

çakıllar vb.’ nin oluşturduğu ve yağış suyunun toprağa yavaşça 

sızmasına imkân sağlayan bir yaklaşımdır. Doğrusal (lineer) nitelikte 

olduğu için yol kenarları ve otoparklarda kolayca uygulanabilir (Şekil 

6).  

 

 

Şekil 6. Bioswale uygulama detayı (Los Angeles, USA) (a, b) (Anonim, 2020) 

 

Geçirgen kaplamalar: Fazla yağmur sularının toprağın alt 

katmanlarına yavaşça sızmasını sağlamak amacıyla, geçirgen sert 

zemin kaplamaları tercih edilebilir (Aslan ve Yazıcı, 2016) (Şekil 7 ve 

Şekil 8).  

 

a  

a  

b  

b  
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Şekil 7. Araç yolları ve otoparklarda geçirimli asfalt örnekleri (a, b) (Kavuran, 

2021) 

 

 

Şekil 8. Asfaltlar arasındaki fark (Öztürk, 2017) 
 

3. Yeşil altyapı uygulama örnekleri 

Tianjin qiaoyuan Park: Uyum paletleri ile topoğrafya üzerinde 

değişiklikler yaparak, öncesinde atıl bir atış poligonu olarak kullanılan, 

sonrasında da hızlı kentleşme sonucu çöp depolama alanına 

dönüşmüştür. Bu sebeple alan, yoğun kirliliğe maruz kalmış ve 

atıllaşmıştır. Alandaki gecekondu yapıları ve hurda deposu 

fonksiyonları, alanın yenilenmesiyle kaldırılmış ve alan az bakıma 

ihtiyaç duyan bir kent parkına dönüştürülmüştür. Park, yağmur suyunu 

b  

a  

a  b  
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toplama, tuzlu ve alkali toprağı iyileştirme, ekoloji eğitimi için 

imkanlar sağlama gibi kente çeşitli ekosistem hizmetleri sunarak 

tasarlanmıştır. Alan, Tianjin’ in kuzey sahilinde 22 hektarlık bir alana 

sahiptir (Aslan ve Yazıcı, 2016). Yeşil altyapı ve yağmursuyu yönetimi 

uygulanan Tianjin qiaoyuan Park’ a ait görsellere Şekil 9’da yer 

verilmiştir. 

Downsview Park: Kanada’nın ilk kentsel milli parkı Tree City (Ağaç 

Şehri)’de ana plan üzerine, sürdürülebilir büyümeyi teşvik etmek için 

binalar yerine ağaç kümeleri kullanmaya odaklanmıştır. Ağaç Şehir 

Planı, parkı şehrin geri kalanına bağlamak için bir ağaç altyapısı 

oluşturma stratejisini dayanmaktadır. Plan, 291 dekarlık Downsview 

Parkı’nın %25’ini kapsayan dairesel bir ağaç matrisi önermektedir. 

Parkta bölgelerin fonksiyonları birbirlerinden ayrıdır, ancak parkların 

genel kimliğine katkıda bulunmak için birlikte çalışmaktadır.  

Plan, sürdürülebilir bir park ve çevreleyen bir topluluk oluşturmak için 

ekolojik, ekonomik ve sosyal sistemleri birleştirmektedir (Kavuran, 

2021). Downsview Park (Toronto, Kanada) örneğine ait görsellere 

Şekil 10’ da yer verilmiştir. 
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Şekil 9. Tianjin qiaoyuan Park, Çin (a, b, c, d) (Anonim, 2022a) 

 

 

Şekil 10. Downsview Park (Toronto, Kanada) (a, b, c, d) (Anonim, 2022b) 
 

a 

c 

a 

c 

b  

c  d  

b  

d  
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Yongying Nehir Parkı: Yeşil altyapı yaklaşımını planlama ve tasarım 

çerçevelerinde birleştiren bu parkta; insan-doğa etkileşimini artıran 

rekreasyon imkânları, sulak alanların iyileştirmesi ve korunması, kıyı 

şeridini koruma, su erozyonu ve taşkın kontrolü, sulak alan 

rehabilitasyonu, habitat restorasyonu, doğal ekosistem onarımı ve 

vejetasyon gelişiminin sağlanması, biyoçeşitliliğe doğal yaşam alanları 

sunma ölçütleri ile sağlanmıştır (Kavuran, 2021) (Şekil 11). 

 

 

  

Şekil 11. Yonging Nehir Parkı (Çin) (a, b, c, d) (Anonim, 2022c) 

 

Qinhuangdao Sahili Restorasyonu: Ekolojik müdahalede bulunulan 

parkta alınan tasarım kararları doğrultusunda, önemli ölçüde aşınan ve 

zarar gören sahil, ekolojik yaklaşımla onarılan ve görsel estetik 

karakterli çekici bir mekana dönüştürülmüştür. Alan, yaklaşık 6,5 km 

uzunluğunda ve 60 hektar yüzölçüme sahip bir sahil bandından 

c

s 

a b  

c  d  
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oluşmaktadır. Sahil, çevresel kullanımı ve ekolojik değerleri 

bakımından zarar görmüştür. Kontrolsüz gelişim ve mevcut 

yerleşimler, ekolojik değere sahip kıyı sulak alanlarının yerlerini moloz 

yığınlarına bırakmasına yol açmıştır. Projenin amacı; zarar görmüş olan 

doğal çevrenin rehabilite edilmesi, aşınan sahilin ekolojik yönden 

sağlıklı ve estetik yönden çekici hale getirilerek bulunduğu alana geri 

kazandırılmasıdır. Uygulama sonrasında ise kullanıcı ile doğa 

arasındaki uyumun, ekolojik tasarım yaklaşımları ile bütünleştirilmesi 

sağlanmıştır (Aslan ve Yazıcı, 2016) (Şekil 12). 

 

 

Şekil 12. Qinhuangdao Sahili restorasyonundan görüntüler (Çin) (a, b, c, d) 

(Anonim, 2022c) 

 

Mount Tabor Ortaokulu Yağmur Bahçesi: Portland’ da yer alan 

mevcut otopark avlusu, yağmur suyu yönetilerek “gri alan” dan ”yeşil 

alan” a dönüştürülen bir alandır. Bu sayede mikro klima değiştirilip 

hava nemlendirilmiş, serinletilmiş ve kullanıcılara ekolojik-estetik 

katkı sağlayarak 2007 ASLA Onur Ödülü’nü almıştır (Şekil 13).  

 

a 

a 

a b 
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Şekil 13. Mount Tabor Orta Okulu Yağmur Bahçesi öncesi (a) ve sonrası (b) 

(Aydoğdu, 2018) 
 

Okulun doğu cephesinde yer alan 60 cm genişliğinde çakıl koridor, 

bahçeyi bir köşeden diğerine ulaştırırken kullanıcıların farklı kotlarda 

bahçeyi görmesine olanak tanır ve bunun yanında altındaki borular 

vasıtasıyla fazla suyun drenajını sağlar (Şekil 14).  

 

 

Şekil 14. Farklı kotlardan bahçenin görülmesi (a) ve suyun çatıdan bahçeye 

taşınması (b) (Aydoğdu, 2018) 

Yaklaşık 200 m2 alan kaplayan bu yağmur bahçesi ve 300 m2 alana 

sahip çatı, otopark ve asfalt oyun alanından iletilen temiz suyu toplar. 

Bu işlevi yağmursuyu toplama kanalları sayesinde gerçekleştirir (Şekil 

15). Yağış sonrası yüzey akış miktarındaki azalma, yer altı suyu 

besleniminin sağlanması ve bölgesel kirleticilerin alıcı sulara varmadan 

tutulması amacıyla düzenlenen yağmur bahçeleri; konut sahipleri, 

belediyeler veya diğer kamusal alanlara yönelik son derece basit, 

a  

a b 

b  
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ekolojik ve ekonomik bir yağmur suyu yönetim aracıdır (Aydoğdu, 

2018). 

 

Şekil 15. Yağmursuyu toplama kanalları (a, b) (Aydoğdu, 2018) 
 

4. Tartışma ve Sonuç 

Yeşil altyapı yaklaşımı, temeli hidrolojik sistemlere dayanan 

bütünleşik bir “yeşil alan ağı”; ekolojik çerçevede hassas karakterdeki 

peyzaj alanlarında (sulak alanlar, rehabilitasyon alanları vb.) koruma 

ve iyileştirme, yüzeysel akış sularının devamlılığının sağlama, yağmur 

sularının infiltrasyonu (süzülme), toplanma ve yeniden değerlendirilme 

prensibine dayanır. Bu sırada habitatların korunmasına ve yeni yaşam 

ortamları sağlanmasına, bu sayede de biyolojik çeşitliliğin 

arttırılmasına katkı sağlar. Aynı zamanda sosyal çerçevede yeşil altyapı 

sistemleri kent veya kırsal yerleşimlerde kullanıcılara rekreatif 

imkânlar sunarak toplumda etkileşimi ve birlikteliği artırır. Ekomonik 

çerçevede ise yeşil alanların sağladığı -bitkilerin evapotranspirasyonu, 

gürültü absorbsiyonu, hava filtrelenmesi, mikroklimatik etki 

yaratılması, doğal gölgeleme, radyasyon emilimi ve karbon 

ayrıştırılması- etkiler ile enerji ve su tasarrufu sağlayarak ülke 

ekonomisine de katkıda bulunur. 

a 

c 

b  
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1. Giriş 

Kent organizmasının işlevsel sürdürülebilirliğini sağlayan önemli 

kentsel bileşenlerden biri olan altyapılar; malzeme, enerji, organizma, 

insan ve bilgilerin akışını sağlayan, doğal veya tasarlanmış olarak 

birbirine bağlı (Andersson ve ark, 2022) mekânsal sistemlerdir. 

Günümüzde kentler, iklim değişikliği, nüfus artışı, plansız kentleşme, 

kirlilik vs. gibi sorunlarla karşı karşıya kalmaktadır. Kentsel altyapının 

büyük bir kısmı, geçmişteki ihtiyaçlara göre planlanmış, uygulanmış ve 

hala geleneksel yöntemlere göre yönetilen sistemler olduğundan, söz 

konusu yeni sorunlar karşısında yetersiz kalmakta (Browder, 2019) ve 

beklenilen performansı gösterememektedir. Gelecekte kent üzerinde 

doğrudan veya dolaylı olarak daha yoğun şekilde baskı yaratacak bu 

sorunlar; kentin fiziksel yapısına ve kent yaşanabilirliğine bir tehdit 

oluşturmaktadır. Örneğin; iklim değişikliği konusunda yapılan 

projeksiyonlarda, farklı coğrafyalarda iklim dengesizlikleri, afete 

dönüşecek anormal yağış veya sıcaklık vs. yaşanacağı ön 

görülmektedir. Fazla suyun derene edilmesi, sıcaklığın düzenlenmesi, 

sosyal, fiziksel ve ekonomik açıdan kent bütününün korunabilmesi ve 

bu sorunlara karşı kent dayanıklılığının artırılabilmesi için kent 

altyapının geliştirilmesi ve iyileştirilmesi gerekmektedir.  

Mevcut düzenin yetersizliğinin fark edilmesiyle beraber araştırmacılar 

yeni sistemler konusunda arayışa girmişlerdir. Günümüzde büyük bir 

hızla devam eden bu araştırmalardan bazıları, gelişen teknoloji ile 

beraber kentlerdeki gri altyapının teknolojik ve malzeme olarak 

geliştirilebilirliği üzerine odaklanmaktadır. Bu bağlamda önerilen 
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altyapı kurguları genellikle finanse edilmesi zor ya da maliyeti yüksek 

yapılar olmaktadır. Doğal süreçlerle ilerleyen ve genellikle dışarıdan 

bir müdahale olmadan kendini sürdürebilen yeşil altyapı sistemlerinin 

geliştirilmesi ise bu nedenle günümüzde daha popüler bir konudur. 

Ancak her sistemin kent sistemi içerisinde avantaj veya dezavantajlı 

olduğu konular bulunmaktadır. Bu nedenle son zamanlarda iki sistemin 

birbirine entegrasyonunu araştıran çalışmalar artmaya başlamıştır. Bu 

çalışmada da; yeşil ve gri altyapının birbirine entegrasyonu üzerine 

geliştirilebilecek hibrit altyapı planlaması için önerilen yöntemler 

değerlendirilecek, önceden yapılmış araştırmalar ışığında bu sistemin 

potansiyeli tartışılacak ve diğer iki sisteme göre avantaj ve 

dezavantajları karşılaştırılacaktır. 

Kentsel altyapı sistemleri; mavi (dere, göl, nehir, deniz vs.), yeşil (park, 

orman, koru, ağaçlı caddeler vs.) ve gri altyapı (yollar, enerji nakil 

hatları, kanalizasyon sistemleri vs.) sistemlerinden oluşmaktadır. Bu 

sistemler üzerine çalışan bazı araştırmacılar, sistemlerin 

entegrasyonuyla oluşturulabilecek yeni bir altyapı kurgusunun, 

birbirlerinin zayıf yönlerini telafi edebileceğini ve sisteme çeşitlilik ve 

esneklik kazandırmaya yardımcı olabileceğini (Elmqvist ve ark, 2021), 

kentin olağan işleyişinin devamlılığını sağlayacağını, daha ekonomik 

olacağını (Conservation International, 2019), hatta günümüzde devam 

eden sistemlere göre daha iyi bir performans sergileyeceğini (Depietri 

ve McPhearson, 2017) düşünmektedir. Yapılan bu çalışmada da, 

kentsel altyapılar olan mavi, yeşil, gri altyapı sistemlerinin ancak 

bütünsel bir şekilde ele alınarak, birbirlerini destekleyecek şekilde 
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hibrit olarak planlandığında kentsel sürdürülebilirliği sağlayabileceği 

hipotezinden yola çıkılmakta ve bu konuda yapılmış çalışmalar ışığında 

bu varsayıma dair ipuçları yakalanmaya çalışılmaktadır.  

1.1.  Gri altyapı sistemleri  

Günümüzde kentler; sokaklar, enerji nakil hatları, yollar, 

kanalizasyonlar veya su arıtma tesisleri vs. gibi yapılardan oluşan; 

güvenlik, ulaşım, iletişim, aydınlatma, su temini, sanitasyon ve enerji 

temini gibi temel işlevleri destekleyen (Andersson ve ark, 2019) yoğun 

ve ağırlıklı olarak inşa edilmiş (gri) altyapıyla örülüdür. Bu 

hizmetlerdeki aksaklık veya yetersizliklerin kent sistemi ve insan hayatı 

açısından ciddi sonuçlar doğuracağı bir gerçektir. Örneğin; su açısından 

yetersiz bir bölgede bulunan bir kentte, su temininde kullanılan 

kanallardaki bir aksaklık bile hayati önem taşıyacaktır. 21. Yüzyıl 

insanının ihtiyaçlar hiyerarşisinde artık enerji ve iletişim gibi kavramlar 

da üst sıralarda yer almaktadır. Bu nedenle, gelişen teknolojiye ve 

ortam şartlarına uyum sağlayamayan ve yetersiz geleneksel altyapılar 

üzerinden sunulan bu hizmetler insan hayatını doğrudan olumsuz 

etkileyecektir. 

Günümüzde etkileri daha fazla hissedilen iklim değişikliği; yağış ve 

sıcaklık artışı, deniz seviyesinde yükselişe neden olmakta, normalin 

dışındaki bu değişiklikler ise ekstrem iklimsel olaylara sebebiyet 

vermektedir. Bu bağlamda kentlerin oluşabilecek iklim olaylarına (sel, 

kasırga, tsunami vs.) karşı hazırlıklı hale getirilmesi önemlidir. Bu 

nedenle fazla suyun uzaklaştırılmasını sağlayan kanallar, kasırga 

sırasında kıyı bölgesini koruyan dalga kıranlar gibi altyapı sistemlerinin 
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bu ekstrem şartlarda bile iyi performans gösterecek şekilde tasarlanması 

gerekmektedir. Gri sistemler üzerinde yapılan araştırmalar 

incelendiğinde; bazı örneklerde bu sistemlerin ekstrem şartlara daha 

dayanıklı olduğu, bazı örneklerde ise tutarlı yapısından dolayı değişen 

koşullara göre esneme kabiliyetinde olmadığından faydalı sistemler 

olmadığına ilişkin görüşler bulunmaktadır. 

İklim değişikliğinin getirdiği en önemli iklimsel olaylardan biri 

şüphesiz yağış artışı ve bunun sonucunda ortaya çıkan sel afetidir. 

Geçmişten beri, kent sistemlerinden yağmur suyunun uzaklaştırılması 

önemli bir konu olmuştur. Çünkü asfalt yollar, çatılar, otoparklarla 

karakterize edilen tüm modern şehirler, yağmur suyuyla ilgili ciddi 

sorunlara sahiptir. Bu sorunlar gelişen kentleşme ve iklim değişikliği 

daha şiddetli hava olaylarına neden olduğu için büyümektedir. Tarihsel 

olarak, şehirler yağmur suyunu yönetmek için gri altyapıyı kullanmıştır. 

Bu sistem; yağmur suyunu toplamak ve atık su arıtma tesislerine veya 

yüzey sularına iletmek için kanallar kullanıldığından (Berland ve ark., 

2017) ve iş gücü, emek ve malzeme gerektirdiğinden hem maliyetlidir, 

hem de bir dizi çevresel soruna neden olmaktadır (Madden, 2010). Şekil 

1’de de görüldüğü şekliyle, oluşturulan yeşil alanlar aracılığıyla suyu 

yeraltına çekerek yüzey akışının azalmasını sağlayan yeşil altyapı, 

yağmur suyunun yönetiminde en etkili model olmaktadır. 
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Şekil 1. Yağmur suyu yönetiminde gri ve yeşil altyapı sistemlerinin 

karşılaştırılması (Chesapeake and Atlantic Coastal Bays Trust Fund, 2013) 

Gri altyapı, uygulanacağı alana göre değişen çeşitli mühendislik 

yaklaşımlarıyla, biyofiziksel sistemlerin fonksiyonlarını görmezden 

gelerek ya da onların yerine geçmeleri için tasarlanmaktadırlar. 

Kurulumu ve bakımı maliyetli olan bu sistemlerin, özellikle afetler 

konusunda başarılı olma durumu, değişen afet koşulları ve şiddetlerine 

göre esnekliği çok az olduğundan belirsizdir. Hiçbir zaman tam koruma 

sağlayacağı ön görülemez. Buna rağmen bazen en iyi koruma için gri 

sistemlere ihtiyaç duyulabilir. Örneğin Khazai ve ark. (2007) yaptıkları 

bir çalışmada fırtına ve kasırgalar sonucu oluşan dalgalanmalara karşı, 

kıyı alanlarını en iyi koruyan yapıların beton deniz duvarları olduğunu 

tespit etmişlerdir (Depietri ve McPhearson, 2017). Ancak bazı şiddetli 

kasırga olaylarında bu sistemlerin başarısız oldukları da bilinmektedir. 

Örneğin Amerika’da yaşanan büyük şiddetteki Katrina kasırgasında 

dalga kıranlar büyük hasar gördüklerinden etkisiz kalmışlardır (Rulleau 

ve Rey-Valette, 2017).  
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Gri altyapının bir olumsuz özelliği ise yıllar içerisinde eskime ve 

yıpranma özelliği göstermeleridir. Yeşil altyapının kendini 

sürdürebilme durumunun aksine, bakıma ve yenilenmeye ihtiyaçları 

vardır. Choate ve Walter (1983) özellikle kıyı şeridini doğal afetlerden 

korumak için tasarlanmış gri altyapının genellikle ekonomik büyüme 

dönemlerinde inşa edildiklerini, eski yapılar olduğunu ve yenilenmeleri 

gerektiğini belirtmiştir. 

İklim değişikliğinin sonuçları belirsiz olduğundan altyapı planlanması 

ve inşasında gelecekteki riskler dikkate alınamamaktadır (Hallegatte 

2009). Bu nedenle gri altyapı sistemleri stabil yapısıyla bu 

belirsizliklere cevap veremeyebilir. Buna rağmen artan sıcaklıklar ve 

ısı dalgalarının düzenlenmesi için tasarlanan iklimlendirme ve soğutma 

merkezleri gibi yeni gri sistemler, kent için her zaman önemini 

koruyacaktır (Depietri ve McPhearson, 2017).  

1.2.  Yeşil altyapı yaklaşımı  

20. yüzyıldan itibaren kentsel altyapıların; gelişen teknoloji, gelişen 

kentler, artan kent nüfusu ve iklimsel olaylar karşısında yetersiz kalışı 

nedeniyle, araştırmacılar tarafından, doğa dostu, dayanıklı ve düşük 

maliyetli yeni bir sistem arayışına gidilmiştir. Doğanın kendi ekolojik, 

ekonomik ve sosyal döngüsünden, kendini yenileme ve geri besleme 

yeteneğinden ve neredeyse maliyetsiz sunduğu ekosistem 

hizmetlerinden yararlanma fikri ile beraber yeşil altyapı kavramı ortaya 

atılmıştır.  
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Doğaya dayalı bir çözüm olarak mavi-yeşil altyapı; yüksek kaliteli, 

dayanıklı ve düşük maliyetli altyapı oluşturmak için doğal bir sistemin 

öğelerini koruyarak, geliştirerek veya geri yükleyerek, doğanın altyapı 

sistemlerini sürdürme veya güçlendirme konusundaki doğuştan gelen 

yeteneğinden yararlanmaktadır (Uy ve Tapnio, 2021). Yeşil ve mavi 

alanlar ve bunların şehir içindeki ve şehirlere bitişik olan işlevsel 

bağlantıları ve karşılıklı ilişkileri, kente ve kent insanına ekosistem 

hizmetleri açısından fayda sağlamaktadır (Gómez-Baggethun ve ark., 

2013).  

Kentsel yeşil altyapı; kent içerisinde karbon emilimi, rekreasyon, 

yağmur suyunu drene etme, yeraltı sularını besleme, iklimi düzenleme, 

hava kalitesini artırma gibi hizmetlerde bulunan yeşil çatılar, yeşil 

yollar, sulak alanlar, yeşil duvarlar, yağmur bahçeleri, yağmur 

hendekleri, geçirgen yüzeye sahip kaldırımlar vs. elemanlardan 

oluşmaktadırlar (Şekil 2).  

 

 

Şekil 2. Kentsel yeşil altyapı bileşenleri ve kente sağladığı ekosistem hizmetleri 

(Green Building Council, 2015) 
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Farklı ölçeklerde ele alınabilen yeşil altyapı; ağaçlı caddelerden yeşil 

çatılara, bahçelerden parklara, nehirlere ve ormanlık alanlara, ulaşım 

koridorlarına, büyük ölçekte sulak alanlara, ormanlara ve tarım 

arazilerine kadar çeşitli bileşenlerden oluşmaktadır. 'Yeşil altyapı' 

terimi altında bu geniş alan yelpazesini birleştiren şey, hepsinin 

birbirlerine ve yapılı çevreye (ve ötesindeki daha geniş yeşil alana) 

düzgün bir şekilde entegre edildiklerinde bir altyapı sağlama 

potansiyeline sahip olmalarıdır (Green Building Council, 2015).  

Literatürde yeşil-mavi altyapı olarak da isimlendirilen bu sistem, ortaya 

çıktığı tarihten bu yana kente sunduğu faydalar, gri altyapıya göre 

hizmet kalitesi ve altyapı olarak performansı konusunda tartışmalara 

neden olmuştur. Bu konuda günümüzde de fikir birliği olmamakla 

beraber araştırmalar devam etmektedir. Yeşil altyapıya yönelik mevcut 

araştırmalar genel olarak iki kategoriye ayrılabilir; kavramsal araştırma 

ve pratik uygulama. Yeşil altyapının kavramsal/teorik olarak belirtilen 

faydalarının ölçülebilmesi için peyzaj olarak uygulanması 

gerekmektedir (Mell, 2008). Bu nedenle günümüzde, nispeten bu yeni 

yaklaşım doğrultusunda projeler hayata geçirilmekte ve büyük 

yatırımlar yapılmaktadır.   

Bazı iklim değişikliği-kent çalışmalarında ise, gelecekteki kent 

projeksiyonları baz alınarak üretilen simülasyonlar üzerinden de bu 

ölçümler yapılmaktadır. Örneğin Gao ve ark. (2022) yeşil altyapının 

yağmursuyu yönetiminde etkili olduğu, drenaj kabiliyetinin yüksek 

olduğunu farklı simülasyon senaryolarında deneyerek keşfetmiş ve bu 
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sistemin iklim değişikliği ile mücadele edebildiği sonucuna 

varmışlardır. 

Yağmur suyu yönetimi açısından; gri altyapı gibi merkezi bir sistemle 

yönetilmeyen yeşil altyapı; çevresel, sosyal ve ekonomik faydaları 

gerçekleştirme potansiyeliyle birlikte, yağmur suyunu süzmek, yeniden 

dağıtmak ve başka bir şekilde depolamak için toprak ve bitki örtüsünün 

biyolojik kabiliyetlerini kullanmaktadır (Berland ve ark., 2017). Suyu 

bir sahadan hızla uzaklaştırarak yüksek akış oranını azaltmaya, taşıma 

boru sistemlerini kullanarak taşkınları azaltmaya odaklanan geleneksel 

gri altyapılarla karşılaştırıldığında; yeşil altyapı uygulamaları, yağmur 

suyu akışını azaltmak ve iyileştirmek için doğanın yeteneklerinden 

yararlanmakta (Peng ve ark, 2019), bu nedenle gri altyapıya göre 

maliyeti düşük ve doğa dostu bir altyapı sistemi olmaktadır. 

Yeşil altyapı hava kalitesini iyileştirmede de etkin sistemlerden biridir. 

Jayasooriya ve ark. (2017) Avustralya’da yaptıkları bir çalışmada yeşil 

altyapının hava kalitesini artırma düzeyini ölçmüşler ve yeşil çatı ve 

duvarların hem hava kalitesini artırdığını hem de enerji tasarrufu 

sağladığını tespit etmişler, ancak bu yeşil bileşenler içerisinde en 

yüksek performansı ağaçların verdiğini ortaya çıkarmışlardır. 

Gill ve ark (2007), Greater Manchester bölgesinde şehrin yeşil alan 

ağının iklim değişikliğine uyum sağlamada oynayabileceği rolü 

araştırdıkları çalışmalarında; kentsel yeşil alan kullanımının, iklim 

değişikliğiyle birlikte beklenen yaz sıcaklıklarındaki artışın 

azaltılmasında önemli bir potansiyel sunduğunu ve şehir merkezleri, 

yüksek yoğunluklu konut ve binaların yüksek oranda olduğu alanlarda 
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çatıların yeşillendirilmesi de etkili bir çözüm olduğu sonucuna 

varmışlardır. 

İklimsel olaylara karşı yeşil altyapının gri altyapıya oranla, ekolojik 

bağlamda daha etkili bir çözüm olduğu anlaşılmaktadır; ancak yeşil 

altyapı kavramı, birbirine bağlı yeşil alan ağları kurmaya çalıştığından, 

sistemin kente entegrasyonu zor olmakta; özel mülkiyet, arazi imar 

politikaları ve minimum sokak genişlikleri vs. gibi yerel 

düzenlemelerin bile çoğu zaman değiştirilmesi gerekmektedir (Keeley 

ve ark., 2013).  

1.3.  Yeşil-gri (hibrit) altyapı yaklaşımı 

Gri altyapı sistemlerinin ve yeşil altyapı sistemlerinin ayrı ayrı avantajlı 

ve dezavantajlı olduğu konular olduğundan, tek başına gri veya yeşil 

altyapı bir sistem olarak kullanıldığında altyapı sorunları açısından 

yetersiz kalmaktadır. Örneğin; tamamen yeşil alternatiflerin mümkün 

olmadığı ve altyapının işlev görmesi için büyük ölçüde gri kalması 

gerektiği durumlarda, genellikle habitatı da dahil etme opsiyonlarının 

düşünülmesi gerekmektedir. Bu nedenle; son zamanlarda daha iyi bir 

çözüm için bu iki sistemin avantajlı olduğu konularda beraber 

kullanılmasıyla yeni bir model yaratma fikri üzerinde durulmaya 

başlanmıştır.  

Hibrit sistem olarak isimlendirilen bu model; en uygun doğal (sulak 

alanlar, yeşil alanlar vs.) ve yapısal (yollar, duvarlar, deniz duvarları 

vs.) sistemlerin beraber hizmet edecek şekilde tasarlanmaları ile 

oluşturulmaktadır. Örneğin Şekil 3’de hibrit sistemin yapısal durumunu 
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anlatan, diğer sistemlere göre farklılıkları ve sorunlarla mücadele 

şeklini de açıklayan bir görsel yer almaktadır. Deniz suyunun 

yükselmesi sorununa karşı; gri altyapıda sadece deniz duvarıyla, hibrit 

sistemde deniz duvarı ve bitkilerin beraber çalışmasıyla, yeşil altyapıda 

ise yapısal bir eleman olmadan sadece doğal elemanlar ve bunların 

biyolojik yetenekleriyle (Mangrov ve kum tepelerinin oluşturulması) 

mücadele edildiği görülmektedir. Buradaki hibrit sistem yapısında; 

deniz duvarları gibi sınırlı mühendislik yaklaşımlarıyla Mangrov 

restorasyonunun bir kombinasyonu yapılmış olup, mangrovların dalga 

zayıflaması ve taşkın kontrol değeri (balıkçılık, biyolojik çeşitlilik, su 

kalitesi ve bu ekosistemin sayısız diğer faydalarına ek olarak) kıyı 

bölgesini stabilize etmek, taşkınları azaltmak ve dalgaları azaltmak için 

tasarlanmış yapıların faydaları ile birleştirilmiştir. Bu bağlamda iki 

sistemin de yetenekleri kullanıldığından; birleşik çözüm, her iki 

çözümden de tek başına daha kapsamlı, sağlam ve uygun maliyetli 

olabilir (Conservation International, 2019). 

 

Şekil 3. Gri altyapı, hibrit sistem ve yeşil altyapı sistemlerinin yapısal durumları 

ve sorunlarla mücadele yöntemlerine örnekler (EPRI Pollinator Research, 2021). 
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Zhang (2020) Çin’de yer alan altyapı sistemlerini ele aldığı bir 

araştırmada, gri altyapının plancılar tarafından sadece günlük atık suyu 

taşımak amacıyla, geleneksel tasarımlar baz alınarak inşa edildiğini, bu 

nedenle ani su baskınlarına karşı yetersiz kaldığını vurgulayarak, bu 

sorunun ancak yeşil ve gri sistemin birbirine entegresi yoluyla elde 

edilen bir altyapı sistemi ile minimize edilebileceğini belirtmiştir.  

Yeşil ve gri altyapı faydalarının birbiri ile entegresi yoluyla oluşturulan 

hibrit sistem; bu iki sistemin kabiliyetlerini kullanarak; projeye ve 

ortama bağlı olarak aşağıdakiler gibi birden fazla fayda sağlayabilir 

(Green-Gray Community of Practice. 2020; Conservation International, 

2019): 

- İklim değişikliğine uyum 

- Afet riskinin azaltılması 

- Altyapı için işletme ve bakım maliyetlerinin düşürülmesi 

- Erozyonun azaltılması ve kıyıların korunması 

- Su güvenliği 

- Taşkın yönetimi 

- Örneğin yeni tarımsal ormancılık fırsatları, sürdürülebilir su 

ürünleri üretimi veya gelişmiş sulama suyu temini nedeniyle gıda 

güvenliği 

- Kirleticileri filtreleyerek su kalitesi iyileştirmeleri 

- Azaltılmış hava kirliliği 

- İş yaratma ve yerel geçim kaynaklarının desteklenmesi 

- Doğayla iç içe olmak için kültürel ve eğitim fırsatları 
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- Kentsel ısı adası etkilerini azaltarak, rekreasyon için açık alan 

sağlayarak ve gelecekteki pandemi risklerini azaltarak insan 

sağlığının ve esenliğinin iyileştirilmesi 

- Geleneksel alternatiflere kıyasla karbon tutma ve düşük karbon 

ayak izi. 

Hibrit sistemin diğer sistemlere göre potansiyelinin ve işe yararlılığının 

ortaya konulabilmesi açısından; son zamanlarda projeler üretilmeye ve 

uygulanmaya başlanmıştır. Guyana ve Filipinler’de fırtınaların yol 

açtığı dalgalara karşı, kıyı bölgelerinin direncini artırmak için Mangrov 

ve deniz duvarlarının birleştirilerek hibrit çözümler geliştirilmektedir 

(Green Building Council, 2015).  

Kente sunduğu fırsatlar ve faydalara rağmen gri varlıkların yeşille 

bütünleştirmesi olan hibrit sistemin, ekonomik maliyet ve mühendislik 

performansı, inceleme ve bakım üzerindeki etkileri konusunda hala 

belirsizlikler vardır. Genel olarak kavramsal boyutta ele alınan bu 

kavram daha çok uygulamayla desteklenerek kentsel problemlere olan 

etkisi gün yüzüne çıkarılmalıdır. 

2. Araştırma Sonuçları ve Tartışma  

Altyapı sistemleri, kentin sağlıklı ve kaliteli işleyişini sağlayan, kent 

insanının konforunu artıran, son dönemlerde yaşanılan nüfus artışı ve 

bunun sonucunda yaşanılan plansız kentleşme, iklim değişikliği ve 

buna bağlı doğal afetler gibi kentsel sorunlara cevap verebilecek, bu 

bağlamda kent direncini artırmaya yönelik performans gösterebilecek 

en önemli kentsel bileşendir. Bu sorun ve potansiyellere göre en makul 
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sistemin tespit edilmeye çalışıldığı bu araştırmada; yeşil, gri ve hibrit 

altyapı yaklaşımları ve bu yaklaşımların birbirlerine göre 

karşılaştırıldığı çalışmalar incelenmiştir. 

Kavramsal olarak bakıldığında gri ve yeşil altyapı yaklaşımları 

konusunda belirsizlik olmazken; birbirine çok benzeyen hibrit ve 

entegre yeşil-gri sistemler arasında literatürde farklılıklar olduğu 

görülmüştür. Bazı araştırmalarda; ortak bir amaca hizmet etmek için, 

yeşil ve grinin beraber işlemesi üzerine tasarlanan sistem ‘hibrit 

sistemi’; sistemlerin bir amaca hizmet ederken birbirleriyle 

yardımlaşması ise ‘yeşil-gri entegrasyonunu’ (kentsel alanlardaki 

suyun drenajında; yeşil elemanların suyu drene ederek, borulardan 

geçen su miktarını düşürmesi ve böylece gri altyapı üzerindeki baskıyı 

azaltması gibi) ifade etmektedir. Bazı araştırmalarda ise tüm yeşil-gri 

entegrasyonları hibrit sistem olarak ele alınmıştır. Yeşil, gri ve hibrit 

sistemler içerisinde uygun yaklaşımı bulmak için, bu sistemlerin 

potansiyellerine göre karşılaştırıldığı çalışmalar literatürde yer almaya 

başlamıştır. Örneğin; Depietri ve McPhearson (2017) gri, yeşil ve hibrit 

sistemlerin birbirlerine göre potansiyellerini değerlendirmek için 

yaptıkları bir çalışmada literatür taraması yapmış ve tarama sonucunda 

çıkardıkları ölçütlere göre sistem performanslarını; düşük, orta ve 

yüksek düzeylerinde karşılaştırmışlardır (Tablo 1). 

Tablo 1’de gösterilen bu değerlendirmeye bakıldığında hibrit 

yaklaşımın diğer yaklaşımlara oranla daha avantajlı olduğu 

görülmektedir. Diğer sistemlere göre; 
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- kentsel bağlamda uygulanabilirliğinin yüksek olması (sistemde 

yer alan gri elemanlar nedeniyle),  

- güvenilir bir sistem olması,  

- uzun süre dayanıklılığının olması (yeşil ve gri elemanların 

birbirini desteklemesinden dolayı) 

avantajlı yönleridir. Biyoçeşitliliği koruma ve diğer ekosistem faydaları 

konusunda ise sisteminde bulunan gri elemanların dezavantajlı 

durumlarından dolayı yeşil altyapıya oranla daha az performans 

göstermektedir. Ancak genel tabloya bakıldığında ve tüm ölçütlerin 

aldığı değerler incelendiğinde hibrit sistemin, gri ve yeşil sistemlere 

oranla daha avantajlı bir yaklaşım olduğu farkedilmektedir. 

Chen ve ark. (2021) gri, yeşil ve hibrit yaklaşımların taşkına verdikleri 

cevabı değerlendirmek için yoğun olarak kentleşmiş bir bölgede kentsel 

taşkın modeli uygulamışlardır. Araştırma sonucunda; 

- Hem gri hem de yeşil-gri yaklaşımın su baskınını azalttığı,  

- Yeşil-gri yaklaşımların, suyun azaltılmasında gri altyapılardan 

daha iyi performans sağladığı,  

- Gri senaryolardaki azalma oranlarının, yeşil-gri 

senaryolardakine göre yağış yoğunluğundan daha az etkilendiği, 

- Yeşil ve gri altyapıların avantajlarına ek olarak, bunların 

kombinasyonu ve tamamlayıcılığının taşkın azaltmada çok 

önemli olduğu ve yeşil-gri altyapının uygun kombinasyonlarının, 

kentsel taşkın yönetiminin istikrarını ve etkinliğini 

iyileştirebileceği, 
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sonuçlarına varmışlardır. Yağmursuyu üzerinden ele alınan bu 

çalışmada gri ve yeşil senaryolardaki yetersizlikler ve hibrit yaklaşımın 

potansiyeli net bir şekilde ortaya konmaktadır.  
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Omori (2021) yaptığı çalışmada deniz seviyesinin yükselmesine karşı 

kıyı sistemlerinin korunması konusunda yeşil, gri ve hibrit sistemleri 

karşılaştırmıştır ( Tablo 2). Gri altyapı olarak deniz duvarları, yeşil 

altyapıda kıyı ormanları ve hibrit sistemde her iki elemanın da 

kullanıldığı yapıyı, kıyı korumasına karşı güçlü ve zayıf yönleri ile 

incelemiştir. Araştırma incelendiğinde gri altyapının güçlü koruma 

sağlamakta olduğu ama duruma karşı esneklik gösteremediği, diğer 

sistemlere oranla daha çabuk yıprandığı, yüksek maliyetli olduğu 

görülmektedir. Yeşil altyapı ise daha zayıf bir koruma sağlarken, çeşitli 

hizmetler de vermekte, düşük maliyete uygulanabilmekte ve 

sürdürebilirliği daha kolay olmaktadır. Hibrit sistemde ise iki sistemin 

avantajlarından da faydalandığı ancak veri eksikliğinden tam olarak 

potansiyelinin ortaya çıkarılamadığı belirtilmektedir. Bu bağlamda, 

hibrit yaklaşımla ilgili daha fazla uygulama ve araştırma yapılması 

gerekmektedir.  
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Tablo 2. Kıyı alanlarında deniz yükselmesine karşı gri, yeşil ve hibrit 

sistemlerin karşılaştırılması (Omori,2021). 

Altyapı Güçlü Yönleri Zayıf Yönleri 

Gri 

(deniz 

duvarları) 

Daha yüksek koruma 

seviyesi: 

-Dalga hızını ve tsunamilerin 

etkisini azaltır 

-Erozyonu önler 

-İnşa edildikten sonra ve 30 

yıla kadar istikrarlı koruma 

sağlar 

Daha anlaşılır teknikler ve 

etki analizleri: 

-Politika yapıcıların maliyet-

fayda analizi yapmasına 

olanak tanır 

Mühendislikte uzmanlık 

Kıyı habitat kaybı: 

-kıyılar ve plajlar gibi 

çevredeki alanların sağladığı 

diğer ekosistem hizmetleri 

üzerinde olumsuz etkileri 

vardır. 

-Yüksek inşa ve bakım 

maliyeti: 

Deniz yükselmesinin 

etkilerini azaltmak için 

önemli çalışmalar ve ek 

öğeler gerektirir 

-Zamanla yıpranır 

Yeşil 

(kıyı ormanları) 

Ortak faydaları: 

-Kıyı koruma 

-Estetik kıyı görünümü 

-Rekreasyonel kullanım 

-Çeşitli kıyı habitatları 

Düşük maliyet 

Uyum kabiliyeti: 

-iklim değişikliğine, deniz 

seviyesinin yükselmesine 

uyum sağlayabilir. 

Belirsiz etkiler: 

-Koruma seviyelerine ilişkin 

sınırlı anlayış 

Kıyı ormanlarının yavaş 

oluşumu: 

-Yeterli koruma için 

olgunlaşmak için yaklaşık 20 

yıl gerekir 

Hastalıktan zarar görmüş 

bitkiler olabilir 

Uygun bakım gerektirir 

Hibrit 

(deniz 

duvarları ve 

kıyı ormanları) 

Diğer ortak faydalarla daha 

fazla koruma: 

-Doğal yaklaşımlardan daha 

az alan kaplayabilir. 

Yenilikçi kıyı tasarımı ve 

planlaması: 

-dayanıklılık ve özgün 

değerle uyumlu 

Az veri ve sınırlı uzmanlık: 

-Potansiyel etkilerle ilgili 

daha fazla araştırma 

gerektirir 

-Her iki sistemi de tanıtmak 

için daha fazla alan 

gerektirebilir 

 

Tüm bu araştırmalar sonucunda; kentsel sorunlar ve kentin sağlıklı 

işleyişi açısından yeşil ve gri sistemlere göre hibrit yaklaşımın daha 

fazla potansiyel taşıdığı ancak daha çok araştırılarak veri sağlanması 

gerektiği görülmektedir.  
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3. Sonuç  

Günümüzde yaşanan ve yakın gelecekte etki alanı ve şiddetinin 

büyüyeceği tahmin edilen iklim değişikliği sorunu, beraberinde 

getirdiği su ve sıcaklık ile ilgili problemler ve diğer iklim kaynaklı 

tehditler, kentsel yaşanabilirliği ve kentin fiziksel anlamda 

sürdürülebilirliğini tehdit eden en önemli unsurlar haline gelmiştir. 

Özellikle iklim değişikliğinin, kademeli veya aşırı etkilerine karşı 

kentlerin dayanıklılığının artırılması kentin ekonomik, sosyal ve 

fiziksel istikrarının korunması açısından önemlidir. Bu nedenle, son 

zamanlarda bu etkileri kentlerden uzaklaştırma veya minimize etme 

görevini üstlenen kentsel altyapıların nasıl planlanması gerektiği ile 

ilgili çalışmalar da bu bağlamda önem arz etmektedir. En düşük 

maliyetli, en etkin ve en doğa dostu sistemi bulma amacıyla şekillenen 

bu çalışmalarda; ya mevcut sistemlerin iyileştirilmesi üzerine söylemler 

geliştirilmekte ya da eski sistemle entegre çalışabilecek yeni altyapı 

sistemleri tasarlanmaya çalışılmaktadır. Nitekim bu çalışmada da 

kentsel altyapı sistemlerinin potansiyelleri ortaya çıkarılarak, günümüz 

kentleri ve bilimsel projeksiyonlara göre geleceğin kentleri için en 

makul altyapı sistemine dair ipuçları yakalanmaya çalışılmıştır. 

Çalışma sonucunda literatür araştırması ile elde edilen bulgular 

değerlendirildiğinde; 

- Hibrit sistemin maliyeti konusunda belirsizlikler vardır. Ancak gri 

altyapıya göre daha az maliyetli olacağı öngörülmektedir. 

- Yeşil ve gri sistemlerin entegrasyonuyla sağlanan sistemler 

olduğundan kente sunduğu faydalar iki sistemi de kapsadığından 
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(rekreasyon, ulaşım, ekosistem hizmetleri vs.) diğer sistemlere 

oranla daha fazladır. 

- İklim değişikliğinin getirdiği sorunlarla ile mücadelede komplike 

sistemler olduğundan, kentin iklim değişikliğine uyum sürecini 

kolaylaştırmakta ve dirençliliğini artırmaktadır. Bu bağlamda 

diğer sistemlere göre dayanıklıdır. 

- Değişen iklim koşullarına, afet boyutlarına vs. göre esneme, cevap 

verme kabiliyeti, içerisinde bulunan gri elemanların stabil olması 

ve yeşil elemanların dahi yeterli esnekliği gösterememesinden 

dolayı orta derecededir.  

- Geçmişten günümüze kentlerde gri altyapı kullanıldığından 

planlama ve yasal boyutlar buna göre şekillenmiş ve bu durum da 

bu sistemlerin uygulanmasını kolaylaştırmıştır. Bu bağlamda, 

hibrit sistem gri altyapının bileşenlerine sahip olduğundan, yeşil 

altyapıya oranla kente daha kolay uyarlanabilir. 

- Hibrit sistemler, potansiyelleri ve sınırlılıkları, sistemlerin genel 

işleyişi, mühendislik yaklaşımları üzerine veri ve araştırmalar 

sınırlı sayıdadır.  

 

sonuçlarına ulaşılmıştır. Ayrıca literatürde hibrit sistemle ilgili 

kavramsal olarak bir karışıklık olduğu aşikardır. Bu nedenle terimin net 

anlamının ortaya konulması gerekmektedir.  

Hibrit sistemin tüm bu olumlu tablosuna rağmen; yeşil altyapı ve hibrit 

sistemin performansıyla ilgili belirsizlikler bulunmaktadır. Hibrit 

sistemin özellikle iklim değişikliğinin belirsiz etkilerine karşı ne derece 

esnek, uyarlanabilir ve değişime uyum sağlayabilecek yapıda olduğu 
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hala bir tartışma konusudur. Bu bağlamda, uygulanmış veya simüle bir 

sistem üzerinden hibrit sistemin faydalarının ölçülmesi, ayrıca yeşil ve 

gri yapının birbirine nasıl entegre edileceği, hibrit sistemin eski kentsel 

yapıyla nasıl birleştirileceği konuları üzerinde araştırmaların artırılması 

gerekmektedir. Buna rağmen tek bir sistem yerine, komplike bir sistem 

olan ve birbirini destekleyen iki farklı yapıdan (gri ve yeşil altyapı) 

oluşan hibrit sistemin, gri/yeşil yapıya oranla daha fazla yarar 

sağlayacağı fikri daha olanaklı görünmektedir. 
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1. Giriş 

Ekosistemin en önemli parçalarından biri olan sulak alanların, yaşamın 

temel taşlarının oluşturulduğu alanlar olduğu, bugün bilinen bir 

gerçektir. Dünya üzerinde yağmur ormanlarını takiben biyolojik 

çeşitlilik açısından en zengin alanlar olan sulak alanlar, var olan türlerin 

%40’ını ve tüm hayvan türlerinin %12’sini barındırmaktadırlar (WWF, 

2008; Yıldız Karakoç, 2017). Sahip oldukları zengin biyoçeşitlilik, 

eşsiz doğal yapıları ve sundukları faaliyetlerle, ekosistem hizmetlerinin 

de önemli parçalarıdır. Sulak alanlar, iklimin düzenlenmesi, suyun 

temizlenmesi, toprak veriminin korunması gibi düzenleyici ekosistem 

hizmetlerinde, estetik ve görselliğin arttırılması, rekreasyon ve 

ekoturizm gibi kültürel ekosistem hizmetlerinde, birincil üretim, besin 

ve su döngüsü, yaşam ortamı sağlama gibi destekleyici ekosistem 

hizmetlerinde, gıda, yakacak, su ürünleri gibi tedarik edici-sağlayıcı 

ekosistem hizmetlerinde çeşitli fonksiyonlara sahiptirler. Her biri 

değişik yapılarıyla, farklı özellikler ve faydalar arz eden sulak alanlar, 

geçmiş tarihlerde sıtma gibi hastalıkların ortaya çıkış alanları olarak 

düşünülerek kurutulmuş, ancak yapılan bilimsel araştırmalarla 

ekosisteme olan katkıları anlaşılarak, koruma altına alınması ve 

sürdürülebilir hale getirilmesi yolunda çalışmalara başlanmıştır. 

Özellikle küresel iklim değişikliğinin hızla artarak çeşitli afetlerle 

karşımıza çıktığı günümüzde sulak alanların, biyoçeşitlilik rezerv 

alanları olması yanı sıra aynı zamanda barındırdıkları yüksek 

hacimdeki biyokütle ile karbon yutak alanları olması, çeşitli boyutlarda 

ve ortamlarda iklim pozitif etkileri bulunmasını sağlayarak değerlerini 
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daha da arttırmıştır. Bugün RAMSAR sözleşmesi (1993) gibi 

uluslararası sözleşmelerle veya ulusal kararlarla koruma altına alınan 

sulak alanlar, varlıklarını sürdürmekle birlikte, yoğun kullanım, küresel 

ısınma, besleyici su kaynaklarının azalması gibi sorunlarla karşı karşıya 

kalarak çeşitli tehditlerin baskısı altındadır. Bu durum sulak alanların 

korunmasında ve geliştirilmesinde farklı arayışların doğmasına, sulak 

alan sistemlerini taklit ederek benzeri faydalar sunan, bunun yanında 

atıksu arıtımı, çeşitli ürünlerin temininin yapıldığı benzer alanların 

organizasyonuna neden olmuştur. Bunlardan biri de inşai 

(constructed)/yapay (artificial) sulak alanlar olarak bilinen sulak alan 

sistemleridir.  

Yapay sulak alanlar, insan eliyle oluşturulmuş, sulak alan 

aktivitelerinin yapay ortamlarda gerçekleştirildiği ve ekosistem 

bileşenleri kullanılarak, doğal süreçlerin, biyoçeşitliliğin ve sucul 

yaşam ortamlarının korunmasını ve desteklenmesine katkı sağlayan, 

aynı zamanda çeşitli kültürel -atıksu arıtma, yağmursularını toplaması 

gibi- aktivitelere olanak sağlayan sistemlerden biri olarak ortaya 

çıkmıştır. 

Diğer yandan her geçen gün önemi ve tehlikesi anlaşılarak çeşitli 

önlemler ve çalışmalarla engellenmeye-geciktirilmeye çalışılan küresel 

iklim değişikliği, diğer bir adıyla iklim krizi; atmosfere salınan sera 

gazları ve CO2 nedeniyle, etkilerini çeşitli mecralarda arttırarak 

göstermekte, ekstrem hava koşulları ve bunlara bağlı olarak seller, 

heyelanlar gibi çeşitli doğal felaketlerin oluşumuna, buzulların erimesi 

sonucunda tatlı su rezervlerinin azalmasına, su kıtlıklarına ve 
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dolayısıyla gıda krizlerinin ortaya çıkması endişelerine yol açmaktadır.  

Nüfusun daha kalabalık olduğu kentlerde bu etkiler daha yoğun 

izlenmekte, geleneksel altyapıların yani gri alt yapı sistemlerinin bu 

ekstrem koşullar karşısında yeterli çözümler oluşturmadığı 

görülmektedir. Bu kaygılarla, alternatif çözüm arayışlarına gidilerek, 

yağmur sularının ve atıksuların geri dönüşümün yapılabildiği, mevcut 

sistemleri destekleyerek güçlendiren, kırsal bölgelerin ve özellikle 

kentsel alanların altyapı sorunlarına farklı-doğa dostu bakış açısı 

getiren yeni doğa tabanlı sistemlerin entegrasyonu ile gri altyapı 

sistemlerinin desteklenmesinin önemi ortaya çıkmıştır. Bu yaklaşımla 

ortaya çıkan yeşil altyapı sistemleri farklı ölçeklerle kırsal ve kentsel 

dokulara entegre edilebilen, ekosistem servislerinin ve doğal 

döngülerin kullanıldığı, yapısal çözümlerin yanında, ekolojik çözümler 

sunan destek sistemler olarak tasarlanmaya ve hayata geçmeye 

başlamıştır.  

Tüm bu bilgilerin ışığında, çalışmada, yapay sulak alan sistemleri, yeşil 

altyapı sistemleri ve sistemlerin birbirine entegrasyonu incelenmiş 

gerek kentsel gerek kırsal alanlarda kullanımlarına dair örnekler 

irdelenerek, yapay sulak alanların yeşil altyapı birleşeni olarak 

değerlendirilmesine yönelik önermelerde bulunulmuştur. 

 

2. Yeşil Altyapı 

 

Genel bir tanımla yeşil altyapı, gri altyapıya destek olarak doğal ve 

ekolojik süreçlerin temel alınarak organize edildiği destek yapılar ve 

birbirine bağlı yeşil alan sistemleri olarak ifade edilebilir. Benedict ve 



Y E Ş İ L  A L T Y A P I  | 114 

 

McMahon (2002) yeşil altyapı kavramını; ekolojik değer ve süreçleri 

korurken insanlar için fayda sağlayan bağıntılı yeşil alan 

organizasyonları olarak tanımlamıştır. Yeşil altyapı sistemlerinin temel 

yaklaşımı, doğal birleşenler olan yeşil dokuyu-florayı, faunayı, 

ormanları, sulak alanları, akarsuları ve benzeri tüm ekolojik bileşenleri 

ve habitatları bağlantıları kopmadan sürdürülebilir kılmak ve insan 

yaşamı entegre etmek olarak özetlenebilir.  

Yeşil altyapıyı sahip olduğu farklı fonksiyonlarla, çeşitli ölçeklerde 

değerlendirmek mümkündür. Planlama ölçeğinde, ekolojik koridorlar, 

matrisler, çekirdek alanlar, leke ve yamalar gibi kavramlarla ekolojik 

süreçleri oluşturan ve dengeleyen sistemler olarak karşımıza çıkarken, 

daha küçük ölçek olan kentsel ölçeklerde, yağmur bahçeleri, geçirimli 

yüzeyler, çatı bahçeleri gibi tanımlamalarla karşımıza çıkmaktadır 

(Şekil 1). Mansor vd., (2012), bu durumu verdiği örneklerle açıklamış, 

yeşil altyapı sistemlerini kırsal peyzaj alanlarında, ormanlar, sulak 

alanlar, koruma alanları, çeşitli habitat varlıkları olarak 

değerlendirirken, kentsel yeşil altyapı sistemlerini ise rekreasyonel 

alanlar, açık yeşil alanlar, oyun alanları su kanalları, yollar, sokaklar, 

ev bahçeleri ve benzeri dokular ile bu alanların doğaya entegrasyonu 

olarak tanımlamıştır (Selim, 2016).  

Kentsel açık alanların bütünsel bir yaklaşımla değerlendirildiği kentsel 

yeşil altyapı sistemleri, kent insanın aynı zamanda sosyal etkileşiminin 

sağlandığı, sahip olduğu fonksiyonlarının yanında estetik ve görsel 

özellikleriyle de toplumsal yaşamın farklı gereksinimlerini karşılayan 
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tamamlayıcı bir sistem olarak da değerlendirilebilmektedir (Li ve ark., 

2005; Yaralıoğlu ve Asilsoy, 2021).   

Günümüzde, iklim değişimleri sonucunda yaşanan afetler karşısında 

zaman zaman savunmasız kalan kentlerde gri altyapı sistemlerine 

destek olarak ekolojik süreçlerin kullanıldığı yeşil altyapı sistemlerinin 

oluşturulmasına sıklıkla rastlanılmaktadır. Kaplan (2012), kent yaşamı 

içerisinde oluşturulması istenen yeşil altyapı sistemlerinin 

oluşturulmasında, açık ve yeşil alanlardan, kamusal açık alanlardan, 

yollar ve yaya bölgelerinden, kentsel akarsu kıyılarından, kanallar ve 

derelerden, doğal drenaj sistemlerinden ve benzeri alanlardan 

yararlanılması gerektiğini vurgulamıştır (Kaplan, 2012; Selim, 2016). 

Bu bağlamda kent içinde, kent çeperinde veya periferisinde çeşitli 

amaçlar için meydana getirilen yapay sulak alanların da gerek sahip 

oldukları doğal varlıklarla veya habitat oluşturma potansiyelleri ile, 

gerekse ekosisteme ve ekolojik süreçlere olan katkılarıyla yeşil altyapı 

sistemlerinin bir parçası, hatta önemli bir parçası olarak 

değerlendirilmesi mümkündür.  
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Şekil 1. Yeşil Altyapı Ölçek ve Ölçütleri (Wickham Et Al., 2010; Yaralıoğlu ve 

Asilsoy, 2021). 
 

2.1. Yapay sulak alanlar 

 

Yapay sulak alanlar, tıpkı yeşil altyapı sistemlerinin prensibinde olduğu 

gibi, çeşitli doğal veya kültürel fonksiyonların sulak alan havzalarında 

gerçekleştirilebilmesi için doğal potansiyelin ve ekolojik süreçlerin 

kullanıldığı, insan eliyle meydana getirilmiş, sulak alan sistemlerdir. Bu 

sistemler, literatürde yapay sulak alanlar-artificial wetlands, tanınmakla 

birlikte, bazı kaynaklarda da inşa edilmiş sulak alanlar-constructed 

wetlands olarak da karşılık bulmaktadır. 

Bitkiler, doğal yapıları ve organları vasıtasıyla, çeşitli kirleticileri hatta 

bazı ağır metalleri dahi bulundukları ortamlardan kaldırabilmektedirler. 

Bitkilerin bu özelliklerinden faydalanılarak, kirlenmiş topraklar, 

atıksular temizlenebilmektedir. Bu işleme, bitki anlamındaki “phyto” 
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ile ıslah anlamındaki “remediation” kelimelerinin birleştirilerek 

kullanıldığı fitoremediasyon (Phytoremediation)-yeşil ıslah-bitkisel 

ıslah ismi verilmiştir (EPA,2000, Poyrazoğlu, 2007). 

Yapay sulak alanların çalışma prensibinde de aynı işlevler 

desteklenerek, bitkilerin veya bitki ürünlerinin kirli ortamları 

temizleme, yenileme ve stabilize etme yetenekleri sayesinde, atıkların-

istenmeyen organik veya inorganik maddelerin bitki tarafından 

tutularak kirliliğin bertaraf edildiği fitoremediasyon 

(phytoremediation) fonksiyonları ile arıtma işlemleri 

gerçekleştirilmektedir (Şekil 2). Bu sistemlerde, Typha sp., Phragmites 

sp. gibi sazlar, Eichornia sp., Lemna sp., gibi serbest yüzen sucullar, 

Nymphaea sp. gibi köklü yüzen sucullar, sucul ortamları, riparian 

alanları seven bitkiler kullanılabilir (Şekil 3). Bu bitki grupları arasında 

en çok tanınan ve kullanılan bitkiler saz grupları olmasına rağmen, Su 

sümbülü, Eichornia crassipes (Gülgün vd., 2010), Pistia stratiotes ve 

Lemna minor-Su mercimeği gibi yüzen sucullarda atıksuların 

arıtılmasında kullanılan su bitkileri arasında yer almaktadır (Güneş vd., 

2016; Güneş vd., 2017). 
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Şekil 2. Yapay Sulak Alanlarda Arıtma Döngüleri ve Birleşenler (Çiftçi vd., 

2007). 

 

 

Şekil 3. Serbest Yüzey Akımlı Yapay Sulak Alan Kesiti ve Yaygın Olarak 

Karşılaşılan Sucul Bitkiler (Metcalf and Eddy, 1991; Tübitak MAM, 2011’dan 

değiştirilerek). 
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Yapay sulak alanlar, genel olarak evsel veya düşük kirlilik düzeyine 

sahip veya ön arıtmaya tabi tutulmuş endüstriyel atıksuların arıtılarak 

yeniden kazanılmasına yönelik olarak inşa edilmekle birlikte, 

hammadde ve biyokütle biriktirme ve çoğaltma faaliyetlerinin de 

gerçekleştirildiği alanlardır. 

Yapay sulak alanların, diğer konvansiyonel arıtma tesislerine göre 

çeşitli avantaj ve dezavantajları bulunmaktadır. Yapım ve işletme 

giderlerinin diğer artıma tesislerine göre çok düşük olduğu yapay sulak 

alanlarda arıtma işlemleri için gereken enerji doğrudan güneşten ve 

doğal süreçlerden elde edilir. Düşük enerji giderinin yanı sıra, 

uzmanlaşmış personel ihtiyacı bulunmayan yapay sulak alanların 

bakım maliyetleri de yüksek teknolojiye sahip diğer fiziksel, kimyasal 

veya biyolojik arıtma sistemlerine kıyasla çok azdır. Doğru tasarımı ve 

uygulaması yapılan bir yapay sulak alan sistemi, uzun yıllar yüksek 

bakım hizmetlerine ve giderlerine ihtiyaç duymadan işlevlerini yerine 

getirebilir. Tüm bu özelliklerinin yanında, yapay sulak alanların, 

çevreyle uyumlu olması, kendilerine özgü bir ekosistemleri olması, 

bulunduğu alanda yaşayan birçok canlı için habitat oluşturması, çeşitli 

sazlar veya enerji bitkileri gibi endüstriyel anlamda hammadde ve yakıt 

olarak kullanılabilecek materyallerinin üretimine olanak sağlaması, 

rekreasyonel aktivitelere olanak sağlayarak, görsel peyzaj kalitesi 

yüksek mekanlar oluşturması gibi farklı avantajları da bulunmaktadır.  
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Yapay sulak alanları sahip olduğu dezavantajların başında ise, doğal ve 

hassas sistemler olması nedeniyle arıtma performanslarının yüksek 

teknolojiye sahip sistemlerin yanında daha düşük olması, sızdırma-

tıkanma gibi fiziksel arıza potansiyelinin bulunması, iklim koşulları ve 

mevsimsel döngüler karşısında değişken arıtma potansiyelleri ve 

kapasiteleri arz etmesi, arıtmanın daha geniş yüzeylerde, daha yavaş 

olarak geçekleşmesi gibi unsurlar gelmektedir (EPA,1995; Gökalp ve 

Çakmak, 2015). 

Özetle, yüksek kirlilik yoğunluğuna sahip atık suların, bitkilerle 

arıtmanın gerçekleştirildiği yapay sulak alan sistemlerinde bitki 

ölümlerine neden olarak bu sistemlerin doğal döngüsüne zarar 

verebileceği göz önünde bulundurularak, düşük kirlilik yoğunluğuna 

sahip ortamlarda kullanımı veya ön arıtma yapılmış atık suların 

rehabilitasyonunda kullanımları daha uygun, verimli ve sürdürülebilir 

olacaktır. Özellikle, kırsal bölgelerde düşük nüfus yoğunluğuna sahip 

yerleşimlerde gerçekleştirilen artıma işlemleri ve kent içi yüzeysel 

akışa geçen yağmur sularının arıtılmasında bu sistemlerin kullanımı 

tavsiye edilebilmektedir. Keza, bu yaklaşım, Devlet Planlama 

Teşkilatının, 2006 tarihli Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisi Belgesinde, 

öncelikli alanlar kapsamında “Kırsal Alt Yapının Geliştirilmesi” 

önceliği altında ele alınarak, “Kanalizasyon alt yapısı ihtiyaçlarının 

giderilmesinde, yapım ve işletme giderleri düşük olan doğal arıtma 

tesissilerinin yapımına öncelik verilecektir” ibaresi altında benzer 

şekilde yer almaktadır (Anonim, 2006; Gökalp ve Çakmak, 2015).  
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Atık suların arıtımlarının yapıldığı yapay sulak alanlarda iki farklı 

yapılanma şekli bulunmaktadır. Bunlar, serbest yüzey akımlı yapay 

sulak alan sistemleri ve yüzey altı akımlı yapay sulak alan sistemleridir. 

Serbest yüzey akımlı yapay sulak alan sistemlerinde (SYS) arıtma 

faaliyetleri Şekil 4‘de görüldüğü gibi su yüzeyinin dışarıdan 

görülebildiği yapay göletlerde gerçekleştirilirken, yüzey altı akımlı 

yapay sulak alan sistemlerinde (YSA) su yüzeyi dışarıdan 

görülmemektedir (Şekil 5). 

Şekil 4. Serbest Yüzey Akışlı Yapay Sulak Alan Örneği-İzmir (Fotoğraf, 

Bilgehan Nas, 2014; Cop, 2017). 
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Şekil 5. Yüzey Altı Akımlı Yapay Sulak Alan Kesiti (Metcalf and Eddy, 1991; 

Tübitak MAM, 2011’dan değiştirilerek). 

Bahsi geçen yapay sulak alan tiplerinin haricinde, her iki sistemin 

birlikte kullanıldığı, tek bir sistem yardımıyla giderilemeyen 

kirleticilerin uzaklaştırılması için her iki sistemin avantajlarından 

yararlanıldığı “Hibrit Sistemler” de bulunmaktadır (USEPA, 1995; 

Othman, 2007; Vymazal, 2005; Aydın Temel, 2016).   

Yine yeni teknolojilerin ışığında arıtma amaçlı farklı yapay sulak alan 

sistemlerinin tasarımları da gerçekleştirilmektedir. Bitkilerin su 

yüzeyinde form verilmiş ortamlar üzerinde yetiştirildiği, sulak alan 

içerisinde serbestçe yüzen adalardan oluşan yapay sulak alan sistemleri 

de bu sistemlere örnek olarak verilebilir (Şekil 6). 
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Şekil 6. Yüzen Ada Şeklinde Yapay Sulak Alan Örneği (Faulwetter, et al., 

2011). 

2.2. Yapay sulak alan sistemlerinin yeşil altyapı olarak 

kullanımı   

Yapay sulak alan sistemleri, sahip olduğu ekosistem servislerini ve 

doğal döngüleri kullanarak çeşitli fonksiyonlar yerine getirebilme 

yeteneği ile yeşil altyapı yaklaşımı bire bir örtüşmektedir. Diğer 

yandan, arıtma, yağmur suyu toplama ve benzeri işlemlerinin 

gerçekleştirildiği bu sistemlerin kendine özgü bir ekosistemleri olduğu 

göz önüne alındığında sadece küçük ölçekte değil, planlama ölçeğinde 

de dikkate değer bir unsur olduğu söylenebilir (Şekil 7). 
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Şekil 7. Ohio, ABD’ de Nehirden Gelen Zehirli Yosunları Engellemek Amacıyla 

Yapılan Yapay Sulak Alanlar (Kreager, 2013) 

Kent içinde veya kırsal alanlarda, sahip olduğu biyokütle potansiyeli ile 

aynı zamanda karbon (CO2) yutak alanları olarak da işlev gösteren 

yapay sulak alanlar, kent ısı adalarının oluşumunun engellenmesinde, 

iklim krizine karşı dirençli bölgelerin oluşturulmasında ayrıca önem 

taşımaktadır. Yine iklim krizine dirençli kentlerin oluşturulması 

amacıyla, yapay sulak alanlar, özellikle kent içinde, yağmur suyu 

hasadı ve taşkın kontrolünün gerçekleştirilebildiği, yapısal yüzeylerin, 

su yüzeylerine dönüştüğü sistemler olarak, güncel bir yaklaşım olan, su 

dostu kent-sünger kent tasarımlarının temel unsurlarından birini de 

oluşturmaktadırlar (Şekil 8). 
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Şekil 8. Çin’de Zhejiang Kentinde, Gerçekleştirilen Sünger Kent 

Çalışmalarından Örnek (Kiraz, 2020).  

Diğer yandan, yapay sulak alan sistemlerini oluşturan doğal varlıkların, 

bulunduğu çevreye kattığı görsel ve estetik değerler, rekreasyonel 

aktivite imkanları, farklı türler için habitat oluşturma potansiyeli, bu 

alanların varlığının ve işlevlerinin gerek çevre açısından gerekse yeşil 

altyapı faaliyetleri açısından, ne kadar önemli ve değerli olduğunu bir 

kez daha ortaya koymaktadır. 

3. Sonuç 

Dünya üzerinde yaşan tüm canlıları etkileyebilecek, yaklaşan en büyük 

felaketlerden olmasından korkulan iklim krizi tehdidi, günümüzde 

yenilenebilir enerji kullanımı, atıkların geri dönüşümü, yeşil binalar, 

sürdürülebilir tasarımlar gibi doğa dostu uygulamaların ne kadar önemli 

olduğunu vurgulamıştır. Bu uygulamaların yine en önemlilerinden biri 

de geleneksel gri altyapı sistemlerine alternatif oluşturarak destek 

veren, yeşil altyapı uygulamalarıdır. Enerji kullanımının düşük olduğu, 

ekosistem mekanizmaları ile çeşitli fonksiyonların gerçekleştirildiği bu 
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sistemler gerek yaklaşım gerekse işleyiş mekanizmaları ile yapay sulak 

alan sistemleri ile birebir örtüşmektedir. Yağmur suyu toplama, 

toplanan gri suların geri dönüştürülerek yeniden kazanımı gibi işlevler 

sahip olan yapay sulak alanlar ayrıca sahip oldukları biyokütle ile 

bulundukları alanın ekosistemine katkılarda bulunmakta, rekreasyonel 

potansiyelini arttırmaktadır. Yine iklim krizinin meydana getirdiği su 

baskınlarının etkilerinin azaltılabilmesi için yoğun yağışların depone 

edilebileceği yüzeyler yaratan yapay sulak alanlar, kentlerin bahsi 

geçen felaketlerden korunmasında etken olacaktır. Bu bilgilerin 

ışığında, iklim krizine dirençli, geleceğin kentlerinin oluşturulmasında, 

yeşil altyapı sistemleri ile entegre yapay sulak alan sistemlerinin 

yaygınlaşmasının kentsel dokunun desteklenmesi, sel baskınları gibi 

afetlerden korunması, kentsel ekosistemin desteklenerek doğal 

alanlarla bağlantısının oluşturulması ve kent insanın yaşam kalitesinin 

yükseltilmesi yönünden olumlu sonuçlar doğuracağı beklenmektedir.     
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1. Giriş 

Dünya nüfusunun 10 yıl içerisinde 8,5 milyara ulaşacağı ve büyümenin 

büyük bir kısmının yoğun nüfuslu bölgelerde yer alacağı öngörüsü 

bulunmaktadır. Kentsel yayılmanın hızlı ilerleyişi hem yeni hem de eski 

kentsel sorunları güçlendirmektedir. Kentsel yayılma genel tanımıyla; 

kentsel nüfus artışıyla birlikte sınırsız kentsel genişlemeyi karakterize 

eden mekânsal kentleşme sürecidir (Artmann vd., 2019). Küresel 

kentleşme ile parçalanmış kentsel yaşam alanları ve azalan peyzaj 

bağlantıları oluşmakta ekosistem hizmetlerinin bir kaynağı olan yeşil 

altyapı sürdürmek için kentsel bölgelerin de sürdürülebilirliğinin 

sağlanması gerekmektedir (Wei vd., 2018). Yayılmayı özellikle yeşil 

altyapı bağlamında değerlendirmek amacıyla sadece kentsel olarak 

değil kırsal alanları da yayılıma dahil etmek gerekli görülmektedir.  

 

Yeşil altyapı ile ilgili son zamanlarda yapılan çalışmalara bakıldığında 

birçok tanım yapıldığı ve tanımların ortak paydalarına bakıldığında 

yeşil altyapının hem kentsel hem de kırsal ortamlarda doğal ve 

yönetilen yeşil alanları içerdiği ve bununla birlikte yeşil altyapının 

insanlar için birden fazla fayda sağlaması gerektiği konusu dikkat 

çekmektedir. Genel itibariyle yeşil altyapı; stratejik olarak planlanmış 

ve yönetilmiş doğal yaşam alanları, parklar, yeşil yollar ve koruma 

alanları sistemidir (Davies vd., 2015; Tülek & Ersoy Mirici, 2019). 

 

Kırsal ve kentsel dokunun içerisinde ve arasında yer alan fiziksel ortam 

olarak da ifade edilen yeşil altyapı unsurları; parklar, bahçeler, ormanlık 

alanlar, yeşil koridorlar, su yolları, yol ağaçları ve açık kırsal alanlar 
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dahil olmak üzere çok işlevli açık alanlardan oluşan bir ağdır (Davies 

vd., 2015). Yeşil altyapı tüm mekânsal ölçeklerde kentsel-kırsal 

alanlarda ve bu alanların arasında tamamen doğal, yarı doğal ve yapay 

ekosistemleri içermektedir. Yeşil altyapı ekosistem hizmetlerini ve 

kentsel sürdürülebilirliği arttırmak için büyük bir önem taşıyan 

merkezler (hubs) ve bağlantılardan (links) oluşmaktadır. Tarım alanları, 

meyve bahçeleri, mera alanları, ormanlar, çayırlık-makilik gibi unsurlar 

merkezleri oluştururken merkezler arası koridorlar da bağlantıları 

meydana getirmektedir (Wei vd., 2018). Kent-kır-doğal alanlar 

arasında bağlantılılığı ortaya koyan yeşil altyapı sistemleri, mevcut alan 

kullanımlarını bir bütün halinde değerlendirilmelidir. 

 

Kıyıda konumlanmış bir tarım kenti olan Antalya, bölgede yetiştirilen 

iyi kaliteli pamuğun endüstriyel anlamda ürüne dönüştürülmesi 

amacıyla 1950 yılında Antalya İplikli ve Pamuklu Dokuma 

Fabrikasının kuruluşu ile fabrikalaşmanın başlamış, tarımsal yapısını 

göç ve nüfus artışı ile dönüştürmeye başlamıştır. Özellikle 1950-1970 

döneminde çevre il ve ilçelerden gelen göç nüfus artışını beraberinde 

getirmiş kentsel yapıdaki değişimin başlangıcı olmuştur. Kentin yeni 

yerleşimler ile hızla genişlemesine neden en önemli süreçlerden biri ise 

1970-1985 dönemlerde bölgede yaşanan turizm gelişmeleri olmuştur. 

Bu dönemle birlikte göç, nüfus artışı, gecekondulaşma, Antalya için 

kent planlamasına yönelik yeni arayışlar süreçleri başlamıştır 

(Engincan Bol, 2007; Güçlü, 2020). 

 

Ülkemizde yaşanan pek çok örneğinde olduğu gibi Antalya’nın kentsel 

yayılım dinamikleri de kentsel arsaya dönüşerek metalaşan topraklar 
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çerçevesinde şekillenmiştir. Birçok araştırma, turizm etkisi sebebiyle 

Antalya’nın Türkiye’de daha çok sanayi ve ticaret gibi faaliyetlerle 

büyüyen geleneksel kentlerinden önemli farklılıklar içerdiğini ortaya 

koymaktadır (Güçlü, 2020). Kent ilk olarak Kaleiçi’ndeki eski liman 

çevresinde kurulmuş olup 1950’lilerin sonuna doğru kamu ve sanayi 

sektöründe yaşanan gelişmeler ile kentin kuzey batısında ilk toplu ve 

yoğun gecekondulaşma ortaya çıkmıştır. 1980 sonrası kentleşme 

sürecinde Antalya’da büyük turistik tesisler, Antalya yat limanı ve 1982 

yılında kentin batısında Akdeniz Üniversitesinin kurulması kentin 

yayılımında etkili olmuştur. Türkiye’nin büyük şehirlerinden iş için ya 

da emeklilik döneminde kente gelip yerleşen nüfus kentin sosyal ve 

kültürel hayatının gelişmesinde rol oynamıştır (Güçlü, 2020). Antalya 

Ovası’nda bugün kentleşme hareketlerine bağlı olarak ticaret, ulaşım, 

turizm, eğitim, sosyal ve kültürel gibi fonksiyonlar meydana gelirken, 

insanoğlu her faaliyetinde olumlu ve olumsuz etkisini göstermiştir 

(Doğan, 2018). 

Çalışma kapsamında yeşil altyapı tipolojilerinin kentsel-kırsal yayılma 

alanlarında kent-kır arası ara bölgelerde bağlantılılığı sağlama durumu 

incelenmiştir. Konyaaltı ilçesi, kentsel-kırsal-doğal alanları bir arada 

bulunması, aynı zamanda kentin yayılım gösterdiği bir alan olması 

sebebiyle çalışma alanı olarak seçilmiştir. Bu doğrultuda yayılımın 

yönünü belirleyen, yayılımı etkileyen ve yayılımdan etkilenen yeşil 

altyapı unsurları Antalya ilinin Konyaaltı ilçesi özelinde 

değerlendirilmiştir. Özellikle son 30 yılda meydana gelen kentsel-kırsal 
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yayılmanın yeşil altyapı unsurlarının farklı alan kullanımlarına 

dönüşümü ve ilişkisi farklı perspektiflerden tartışılmıştır.  

 

2. Materyal ve Yöntem  

2.1. Çalışma alanı 

Çalışma alanı olarak Türkiye’nin önemli kıyı kentlerinden biri olan 

Antalya ilinde yer alan Konyaaltı ilçesi seçilmiştir (Şekil 1). Konyaaltı; 

kentsel alanı zengin doğal, kültürel ve turizm potansiyeliyle Antalya 

kentinin gelişim ve değişim sürecinin çarpıcı şekilde mekana yansıdığı 

bir bölgedir (Manavoğlu, 2007). Olimpos- Beydağları Milli Parkının 

başladığı Konyaaltı ilçesi Boğaçay çayı, Konyaaltı sahili, Arapsuyu 

Vadisi, Sarısu gibi önemli doğal elemanları barındırmasının yanında 

Antalya Limanı, çok sayıdaki kent içi otelleri Akdeniz Üniversitesi 

Kampüsü gibi kentin büyümesini tetikleyecek kentsel kullanımlara 

sahiptir. 

 

Şekil 1. Çalışma Alanı Konumu 
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Konyaaltı bölgesinin temel unsurlarını bölgeyi kuzey-güney 

doğrultusunda ikiye bölen ve Akdeniz’e dökülen Boğaçay Deresi; kıyı 

boyunca uzanan Konyaaltı Plajı ve onun batısında yer alan Antalya 

Limanı ve Akdeniz Üniversitesi kampüs alanı oluşturmaktadır. 

Konyaaltı bölgesinin fiziki coğrafyasını ise Konyaaltı plajı şeridi, kıyı 

ovaları, akarsu vadileri, plato ve sekiler, dağlar ve tepeler 

oluşturmaktadır (Manavoğlu & Ortaçeşme, 2007). 

2.2. Yöntem 

Çalışma yönteminde ilk olarak çalışma konusu ve alanı ile ilgili literatür 

araştırmaları yapılmıştır. Bu kapsamda kentsel yayılım, yeşil altyapı ile 

ilgili araştırmalar ve kentsel-kırsal yayılım ile ortaya çıkan ara 

bölgelerin incelenmesi gerçekleştirilmiştir. CORINE 1990 ve 2020 

verileri üzerinden yeşil altyapı unsurları sınıflandırılmış ve 

haritalanmıştır. Yeşil altyapı unsurlarının sınıflandırmasında tarım 

alanları, seyrek bitki alanları, orman, meyve bahçeleri, mera alanları, 

makilik, çayırlıklar temel alınmıştır. Kentsel-kırsal yayılım bölgeleri 

ise çekirdek, geçiş bölgesi, kent çevresi yerleşim alanları, saçak 

peyzajlar, kırsal alanlar olarak kategorize edilmiştir. Bu noktada 

CORINE 2018 verilerinin, 2020 yılı alan kullanımlarının 

karşılaştırılması ve verilerin güncellenmesi için uydu görüntüleri 

üzerinden sayısallaştırmaları gerçekleştirilmiştir. 1990 ve 2020 yılları 

arasındaki yeşil altyapı unsurlarının kentsel-kırsal yayılım ile 

değişimini ortaya koymak için oluşturulan haritaların karşılaştırma 

analizi gerçekleştirilmiş olup bir sonuç haritası elde edilmiştir. Elde 

edilen harita üzerinden kentsel-kırsal yayılma bölgelerinde var olan 
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yeşil altyapı unsurları yorumlanmıştır. Araştırma kapsamında 

gerçekleştirilen çalışmalar ArcGIS 10.3, Google Earth Pro, gibi 

programlar kullanılarak ortaya koyulmuştur. 

 

3. Bulgular 

Konyaaltı ilçesi 1990-2020 yılları arası yeşil altyapı unsurlarının 

değerlendirilmesi 

Yeşil altyapı unsurları doğal süreçler ağını sürdürmek için birlikte 

çalışan birçok bileşenden oluşmaktadır. Her bir bileşen içindeki doğal 

özelliklerin nadirliği, ekolojik önemi, bu kaynakları korumak için 

gereken koruma düzeyini belirlerken, çevrenin insan faaliyetine 

duyarlılığı, insan ve doğa arasındaki etkileşimin ne kadar uygun 

olduğunu belirlemektedir (Williamson, 2003). Yayılım sonucunda 

ortaya çıkan ara modeller çalışmada kent çekirdeği, kent çevresi 

yerleşim alanları, geçiş bölgesi, saçak peyzaj ve kırsal alan olarak 

gruplandırılmıştır. Tanımlamalardan yola çıkılarak yüksek nüfus 

yoğunluğuna, yol bağlantılarına, konut ve iş merkezlerine sahip bölge 

kent çekirdeği; kentsel kullanımları içermesinin yanında kırsal ve doğal 

nitelikleri de bir arada bulundurmasıyla çekirdeğe yakın bölgeler kent 

çevresi yerleşim alanları (sub-urban); çekirdek, kırsal ve yakınlığı ve 

aynı zamanda kırsal-tarımsal karakterleri barındıran alanlar geçiş 

bölgesi (periphery); yayılımın devamı olarak kırsal alanların maden 

sahaları, endüstriyel alanlar gibi kullanımlar ile dönüştüğü alanlar saçak 

peyzaj (fringe) olarak değerlendirilmiştir.  
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1990 yılında Konyaaltı’nın en yoğun kentsel kullanımlarının 

bulunduğu Kuşkavağı, Arapsuyu, Gürsu, Akkuyu mahalleleri kentsel 

çekirdek; Siteler, Mollayusuf, Uncalı, Pınarbaşı, Toros mahalleleri ve 

Bahtılı, Zümrüt, Çakırlar, Kuruçay mahalleleri tarım alanları, meyve 

bahçeleri, kırsal yerleşim ile kırsal alanı; Uluç ve Altınkum mahalleleri 

ile Sarısu, Hurma, Liman mahalleri liman, maden sahaları, tarım 

alanları, ormanlık alan ve kentsel-kırsal yerleşimleri bir arada 

bulundurması sebebiyle geçiş bölgesini temsil etmektedir (Şekil 2).  

 

Şekil 2. Konyaaltı İlçesi 1990 Yılı Alan Kullanımları ve Kent-Kır Arası Ara 

Bölgeler 

 

2020 yılına gelindiğinde 30 yıllık süreçte kentsel yayılımın artması, 

alanları dönüştürmeye başlamıştır. 1990 yılında kırsal alan niteliği 

gösteren Siteler, Mollayusuf, Uncalı, Pınarbaşı, Toros mahalleleri 

endüstriyel ve sanayi alanlarının oluşması, kentsel kullanımların yer 

alması sebebiyle kent çevresi yerleşim alanlarına; Uluç, Altınkum 

mahalleleri ile Sarısu, Hurma, Liman mahalleleri endüstriyel ve sanayi 

alanları, maden ocaklarına sahip olması ve yoğun kentsel yerleşim 

alanlarına sahip olmasıyla kent çevresi yerleşim alanlarına; Bahtılı, 

Çakırlar, Kuruçay mahalleleri maden çıkarım sahaları ve yerleşim 
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alanlarının artışı sebebiyle saçak peyzajlara ve Uluç, Altınkum ile 

Zümrüt mahalleleri kentsel yerleşim alanlarının oluşması sebebiyle 

geçiş bölgesine dönüşmüştür (Şekil 3). 

 

Şekil 3. Konyaaltı İlçesi 2020 Yılı Alan Kullanımları ve Kent-Kır Arası Ara 

Bölgeler 
 

1990-2020 yılları arasında endüstriyel ve sanayi alanlarının, madem 

çıkarım sahalarının, inşaat alanlarının, kentsel yerleşimlerin artışı 

gözlenmekte olup orman, tarım alanları, meyve bahçeleri gibi yeşil 

altyapıya ait ve bütünlük içerisinde yer alan unsurlarda alansal olarak 

azalma gözlenmiştir (Şekil 4). 

 

  

Şekil 4. Konyaaltı İlçesi 1990 ve 2020 Yılları Alan Kullanımları (ha) 
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1990-2020 yılları arasında meydana gelen değişimde yeşil altyapı 

unsurlarından tarım alanları, seyrek bitki alanları, akarsular, orman 

alanları, meyve bahçeleri, mera alanları, makilik, bitki değişim 

alanlarının kentsel dokuya ait alan kullanımlarına dönüştüğü 

görülmektedir. Bunun yanında kentsel alan kullanımlarına dahil olan 

kesikli şehir yapısı, liman ile spor ve eğlence alanlarının bazı 

konumlarda orman, tarım alanları ve meyve bahçelerine dönüştüğü de 

göze çarpmaktadır (Tablo 1).  

Tablo 1. Konyaaltı İlçesi 1990-2020 Yılları Arası Alan Kullanım Değişimleri 
 

1990 2020 Değişim 

Miktarı (ha) 

1990 2020 Değişim 

Miktarı 

(ha) 

Bitki Değişim Alanları 

Çayırlıklar 

Çıplak Kayalık 

Kesikli Şehir Yapısı 

Liman 

Makilik 

Mera Alanları 

Meyve Bahçeleri 

Akarsular 

Seyrek Bitki Alanları 

Spor ve Eğlence Alanları 

Tarım Alanları 
 

Orman 
4497,791 

 

 

Bitki Değişim Alanları 

Kesikli Şehir Yapısı 

Mera Alanları 

Orman 

Akarsular  

Tarım Alanları 
Meyve 

Bahçeleri 

730,8 

 

Bitki Değişim Alanları 

Çıplak Kayalık 

Kesikli Şehir Yapısı 

Makilik 

Mera Alanları 

Meyve Bahçeleri 

Orman 

Tarım Alanları 
 

Seyrek 

Bitki 

Alanları 

10,83 

 

Bitki Değişim Alanları 

Çıplak Kayalık 

Kesikli Şehir Yapısı 

Makilik 

Orman 

Seyrek Bitki Alanları 

Tarım Alanları 
 

Çayırlık 
3794,74 

 

Bitki Değişim Alanları 

Kesikli Şehir Yapısı 

Mera Alanları 

Akarsular 

Tarım Alanları 
 

Spor ve 

Eğlence 

Alanları 

35,37 

 

Bitki Değişim Alanları 

Kesikli Şehir Yapısı 

Liman 

Maden Ocağı 

Mera Alanları 

Tarım Alanları 
 

Endüstriy

el ve 

Ticari 

Alanlar 

 

327,9 
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Bitki Değişim Alanları 

Orman 
 

Su 

Kütleleri 

25,08 

 

Maden Ocağı 

  

Liman 
2,28 

 

Kesikli Şehir Yapısı 

Mera Alanları 

Akarsular 

Tarım Alanları 
 

Kentsel 

Yeşil 

Alanlar 

 

61,18 

 

Bitki Değişim Alanları 

Kesikli Şehir Yapısı 

Mera Alanları 

Meyve Bahçeleri 

Tarım Alanları 
 

İnşaat 

Alanları 

 

123,72 

 

Bitki Değişim Alanları 

Çayırlık 

Çıplak Kayalık 

Kesikli Şehir Yapısı 

Liman 

Makilik 

Mera Alanları 

Meyve Bahçeleri 

Orman 

Akarsular 

Seyrek Bitki Alanları 

Spor ve Eğlence Alanları 
 

Tarım 

Alanları 

1813,37 

 

Çayırlık 

Çıplak Kayalık 

Kesikli Şehir Yapısı 

Makilik 

Mera Alanları 

Meyve Bahçeleri 

Orman 

Sahil 

Seyrek Bitki Alanları 

Tarım Alanları 
 

Bitki 

Değişim 

Alanları 

8511 

 

Bitki Değişim Alanları 

Çıplak Kayalık 

Makilik 

Orman 

Sahil 

Seyrek Bitki Alanları 

Tarım Alanları 
 

Maden 

Çıkarım 

Sahaları 

372,23 

 

Bitki Değişim Alanları 

Çıplak Kayalık 

Maden Ocağı 

Mera Alanları 

Meyve Bahçeleri 

Orman 

Sahil 

Seyrek Bitki Alanları 

Tarım Alanları 
 

Kesikli 

Şehir 

Yapısı 

 

1335,25 

 

Bitki Değişim Alanları 

Orman 

Tarım Alanları 
 

Makilik 

 

4,74 

 
Değişim Yok 33083 

 

Ortaya çıkan değişimde yeşil altyapıya ait alan kullanımları arasında en 

çok değişim tarım alanlarının kesikli şehir yapısına, orman alanlarının 

bitki değişim alanlarına, seyrek bitki alanlarının çayırlıklara, meyve 

bahçelerinin tarım alanları ve kesikli şehir yapısına, mera alanlarının 

endüstriyel ve ticari alanlara, makiliklerin bitki değişim alanlarına, 

çayırlıkların bitki değişim alanlarına, bitki değişim alanlarının ise 
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ormana dönüştüğü görülmektedir. Mevcut unsurların yeşil altyapının 

bağlantılılığını olumsuz yönde ekleme potansiyeli olan kentsel alan 

kullanımlarına dönüştüğü alanlar ise çoğunlukla kesikli şehir yapısının 

tarım alanlarına, spor ve eğlence alanlarının tarım alanlarına, maden 

ocaklarının kesikli şehir yapısına, limanın endüstriyel ve ticari yapılara 

dönüştüğü görülmektedir (Şekil 5).  

 

Şekil 5. Konyaaltı İlçesi 1990-2020 Yılları Arası En Yoğun Alan Kullanım 

Değişimleri 

 

Konyaaltı ilçesinde son 30 yılda yaşanan değişimlerden en göze çarpanı 

Liman, Hurma ve Sarısu mahallelerinde devam etmekte olan yoğun 

yapılaşmadır. Tarım arazilerinin, ormanların, meyve bahçelerinin 

kentsel kullanımlara dönüştüğü bölgede yeşil altyapıya ait unsurlar 

hızla azalmaktadır. Şehrin bu noktalarda ilerleme yönünü topografya 

şekillendirmektedir (Şekil 6).  



Y E Ş İ L  A L T Y A P I  | 144 

 

 

Şekil 6. Konyaaltı İlçesi Kentsel ve Doğal Alanların Ayrımı 

 

4. Tartışma ve Sonuç 

 

Antalya’nın yoğun gelişme alanları içerisinde yer alan doğal, kültüre, 

tarihi nitelikleriyle öne çıkan hala tarımsal, kırsal ve doğal yapısını 

devam ettiren ilçelerinden biri olan Konyaaltı’nda hızlı bir şekilde 

gerçekleşen kentsel-kırsal yayılım bu süreçte yeşil altyapı bütünlüğünü 

de etkilemektedir. İlçede kent-kır-doğal alanlar arasında karma 

karakterler içeren geçiş bölgesi, kent çevresi yerleşim alanları, saçak 

peyzajlar gibi modellerin son 30 yılda dönüşüme devam etmesi 

yayılımın varlığının bir göstergesi olmaktadır.  

 

Yeşil altyapının çoğunlukla kırsal ve doğal alanların yoğun alan 

kullanımları içinde bulunduğu 1990 yılında günümüze geldikçe 

çekirdeğin etrafında gelişen modellerde farklı unsurlar ağırlık 

göstermektedir (Tablo 2). 2020 yılına gelindiğinde özellikle tarımsal 

alanlar, mera alanları, meyve bahçeleri gibi kırsala ait kullanımlar geçiş 
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bölgesi ve saçak peyzajlar gibi yayılımın oluşturduğu ara bölgelerin 

alan kullanımlarına dahil olmuştur. Bu durum yeşil altyapıya ait bu 

unsurların kent ya da kırsal karakteri birlikte barındıran ara bölgelerin 

tanımlanmasında önemli bir faktör olduğu düşünülmektedir.  

 

Tablo 2. Konyaaltı İlçesi Yeşil Altyapı Tipolojileri ve Bulunduğu Kent-Kır 

Yayılım Bölgeleri 

   

Y
E

Ş
İL

 A
L

T
Y

A
P

I 

Tipoloji Bulunduğu Ara Bölge  

 1990 2020 

Tarla, Mera, Meyve Bahçeleri Kırsal Alan Geçiş Bölgesi 

Ormanlık Alanlar Kırsal Alan Saçak Peyzajlar 

Kullanılmayan maden ocakları ve 

taş ocakları 

Geçiş 

Bölgesi 

Kent Çevresi 

Yerleşim Alanları 

Kamuya açık parklar ve 

bahçeler, kamu tesisleri, oyun 

alanları, açık hava spor tesisleri, 

hobi bahçeleri, konut bahçeleri, 

boş ya da terkedilmiş araziler 

Kent Merkezi Kent Merkezi 

Kent Çevresi 

Yerleşim alanları 

 

Önemli su kaynaklarına sahip Konyaaltı ilçesinde yer alan Boğaçay 

Çayı’nın bir kısmı kentsel yerleşimlerin ve kent çevresi yerleşim 

alanlarının etrafında yer almaktadır. Boğaçay özellikle geçiş bölgesi, 

kent çevresi yerleşim alanları gibi yayılımın izlendiği ara bölgelerde 

kentin ilerlemesini yönlendirecek bir sınır görevi görmektedir. 

Özellikle de kentsel alan ve tarımsal alan ayrımını sağlamada önemli 

bir rolü vardır. Yine benzer şekilde kent çekirdeği ve kent çevresi 

yerleşim alanları içerisinde yer alan Arapsuyu vadisi, bölgedeki 

yayılımı etkileyen bir unsur olarak öne çıkmaktadır.  
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Manavoğlu (2007) Konyaaltı ile ilgili yaptığı çalışmada Konyaaltı 

kentsel alanları çevresinde yer alan tarım alanlarının kentin gelişimini 

sınırlayıcı bir tampon görevi gördüğünü belirtmiştir. Tarım arazileri, 

orman yapıları gibi yeşil altyapı elemanlarının kentin ilerleme yönünü 

etkilediği görülmektedir. Ancak alınan yanlış planlama kararları, nüfus 

artışı ve rantın etkisi ile bu alanlar parçalanmakta olup yeşil altyapı 

bağlantılılığını olumsuz yönde etkilemektedir. Öte yandan Atik vd. 

(2021)   çalışmasında Antalya kentinde Toros sıradağlarının ve 

ormanlarının kente bölgesel bir kimlik kazandırdığını ve kentsel 

genişlemenin doğal hatlarını çizdiğini ifade etmiştir. Konyaaltı 

bölgesinde tıpkı tarım arazileri gibi yeşil bir altyapı sistemi için kentsel 

bir tampon bölge görevi görmektedir.  

 

Konyaaltı ilçesi için özellikle su kaynakları, tarım arazileri ve orman 

yapılarının kentin yayılımının yönlenmesinde önemli bir rolü olduğu 

görülmektedir. Doğal unsurların ve mevcut yeşil altyapı varlığının uzun 

vadede korunmasının, artan kentsel kullanımlar içinde zarar 

görmemesinin, yeşil alan sistemi içerisinde bir yayılımın kontrolünün 

sağlanmasının ancak yeşil altyapı ve gri altyapının doğru entegrasyonu 

ile mümkün olacağı düşünülmektedir. Yeşil altyapı unsurlarının sadece 

ekolojik yönden değil yayılımın yönünün belirlenmesi açısından 

kentsel alanın gelişmesini ve buna bağlı olarak kentleşmeyle artacak 

nüfusun etkisiyle bölgedeki sosyal ve kültürel nitelikleri de dolaylı 

yoldan etkilemektedir.  
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Yeşil altyapılar birbirine bağlı doğal alanların, insanlara ve çevreye 

sağladıkları ekolojik faydalar için korunup yönetilen diğer yeşil alanlar 

ile oluşturduğu sistemler olarak tanımlanabilmektedir. Kentlerin yeşil 

altyapı sistemlerini doğru yönetme ve uygulama kısmında devreye 

giren politikalar ve planlama kararları, kentsel yayılım ve bunun 

sonucunda da etkilenmekte olan kırsal peyzajların varlığını önemli 

ölçüde etkilemektedir. Kent ve kır arasındaki çok yönlü ilişkide etken 

olan yeşil altyapının planlanmasında izlenen yol, hem kentin gelişimini 

olumlu bir şekilde yönlendirecek hem de kentin genişlemesi sonucunda 

karakterini kaybedecek olan kırsal peyzajlara fayda sağlayacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Y E Ş İ L  A L T Y A P I  | 148 

Kaynaklar 

Artmann, M., Kohler, M., Meinel, G., Gan, J., & Ioja, I. C. (2019). How smart growth 

and green infrastructure can mutually support each other — A conceptual 

framework for compact and green cities. Ecological Indicators, 96(August 

2017), 10–22. https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2017.07.001 

Atik, M., Ortaçeşme, V., & Yıldırım, E. (2021). Anticipating an Urban Green 

Infrastructure Design for the Turkish Mediterranean City of Antalya. Içinde in 

Urban Services to Ecosystems: Green Infrastructure Benefits from the 

Landscape to the Urban Scale by Chiara Catalano, Maria Beatrice Andreucci, 

Riccardo Guarino, Francesca Bretzel, Manfredi Leone, Salvadore Pasta (Eds). 

Springer, Future City Book Series FUCI Volume 17, New York, pages 243-

263, https://dx.doi.org/10.1007/978-3-030-75929-2 

Davies, C., MacFarlane, M., McGloin, C., & Roe, M. (2015). Green infrastructure: 

planning guide project. https://doi.org/10.13140/RG.2.1.1191.3688 

Doğan, M. (2018). Antalya Şehrı̇nı̇n (Muratpaşa, Kepez, Döşemealti, Aksu, Konyaalti 

Gelı̇şmesı̇nde Etkı̇lı̇ Olan Faktörler. lnternational Journal of Geography and 

Geography Education, 38, 187–201. https://doi.org/10.32003/iggei.426712 

Güçlü, S. (2020). Cumhuriyet Döneminde Antalya’nın Kentsel Değişimi Sürecinde 

Bir Mahallenin Oluşumu: Meltem Mahallesi. Uluslararası 2.Antalya 

Kongresi, 2. 

Manavoğlu, E. (2007). Șehir Planlama ve Tasarımında Su Kaynaklarının Önemi 

Antalya- Konyaaltı Örneği. Planlama Dergisi, 3–4(41), 119–129. 

http://www.spo.org.tr/resimler/ekler/a2fd310dcaa8781_ek.pdf#page=35 

Manavoğlu, E., & Ortaçeşme, V. (2007). Konyaalti Kentsel Alaninda Bı̇r Yeşı̇l Alan 

Sı̇stem Önerı̇ Gelı̇ştı̇rı̇lmesı̇. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 

20(2), 261–271. 

Tülek, B., & Ersoy Mirici, M. (2019). Kentsel sistemlerde yeşil altyapı ve ekosistem 

hizmetleri. PEYZAJ - Eğitim, Bilim, Kültür ve Sanat Dergisi, 2, 1–11. 

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/925226 

Wei, J., Qian, J., Tao, Y., Hu, F., & Ou, W. (2018). Evaluating spatial priority of urban 

green infrastructure for urban sustainability in areas of rapid urbanization: A 



149 | Y E Ş İ L  A L T Y A P I  

 

case study of Pukou in China. Sustainability (Switzerland), 10(2). 

https://doi.org/10.3390/su10020327 

Williamson, K. (2003). Growing with Green Infrastructure. Heritage Conservancy, 1, 

1–20. http://www.greeninfrastructurenw.co.uk/resources/Growing_with_ 

GI.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Y E Ş İ L  A L T Y A P I  | 150 

 

 

 



151 | Y E Ş İ L  A L T Y A P I  

 

 

 

 

 

 

 

 

BÖLÜM 7 

 

NOKTASAL OLMAYAN KİRLİLİK YÜKÜNÜN YEŞİL 

ALTYAPI UYGULAMALARI İLE AZALTIMININ TAHMİN 

EDİLMESİ 

 

Dr. Öğr. Üyesi Gökçen BAYRAK1 

Arş. Gör. Nilay MISIRLI2 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Trakya Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Edirne, Türkiye 

ORCID: 0000-0002-0423-4731, e-posta: gokcenbayrak@trakya.edu.tr  
2 Trakya Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Edirne, Türkiye 

ORCID: 0000-0003-2250-6216, e-posta: nilaymisirli@trakya.edu.tr  

https://orcid.org/0000-0002-0423-4731


Y E Ş İ L  A L T Y A P I  | 152 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



153 | Y E Ş İ L  A L T Y A P I  

 

1. Giriş 

Arazi kullanımı, el değmemiş doğal peyzaj alanlarından tarımsal ve 

kentsel kullanımlara (konut, ticaret ve endüstriyel alanlara) doğru 

değiştikçe, ormanlar ve sulak alanlar kaybolarak yerini geçirimsiz 

yüzeylere bırakmıştır. Bu ise yüzey akışının, antropojenik kirletici ve 

atık su girdilerinin artmasına, su kalitesinin bozulmasına, toprak 

erozyonuna ve noktasal olmayan kirletici kaynakların artması gibi bir 

dizi çevresel soruna neden olmaktadır (Fitzpatrick ve ark. 2007, s:1825-

1826; Zhou ve ark. 2014; s:155, Liu ve ark., 2015, s:298; Liu ve ark., 

2016, s:150; Paule-Mercado ve ark., 2017, s:2143, Yang ve Dong, 

2021). 

Kentsel gelişme, toplum, yönetim, ekonomik kalkınma, endüstri ve 

ticaretin ihtiyaç duyduğu altyapı, mal ve hizmetler ile yarar sağlarken, 

şehirleşme sürecinde geçirimli yüzeylerin azalması olumsuzluklar 

yaratmaktadır (Chen ve ark., 2017, s:470). Kent merkezlerine 

odaklanıldığında, binalar, yollar, otoparklar ve sıkıştırılmış toprak gibi 

geçirimsiz yüzeyler, kentsel yağmur suyu akışlarının sızmasını 

önlemekte ve bu durum çoğu zaman taşkınlara neden olmaktadır. 

Genellikle bunun bir sonucu olarak, birleşik ya da ayrık kanalizasyon 

sistemlerini etkileyen yüzey akışındaki kirletici miktarları artmaktadır 

(Newcomer ve ark., 2014, s:1716; Liu ve ark., 2015, s:12). Kentlerin 

büyümesi, geçirimsiz yüzeyleri genişleterek aynı zamanda akarsu 

ağlarının mekansal modellerini de değiştirmekte (örneğin; hendek 

açma, menfezleme, kanalize etme yoluyla) ve yağmur suyu ve atık su 

arıtımı için orijinal su akış yollarını yeniden yönlendirerek su 
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döngüsünü etkilemektedir (Golden ve Hoghooghi, 2018, s:1). Kentsel 

havzaların çoğunda, yerel yol ağı (örneğin; ana caddeler, sokaklar, park 

alanları ve araç yolları), ulaşımla ilgili geçirimsizliğin büyük bölümünü 

oluşturmakta ve bu nedenle havza hidrolojisini önemli ölçüde 

değiştirmektedir. Yerel yol ağından kaynaklanan yüzey akışının kalitesi 

trafik yoğunluğu ile doğrudan bağlantılıdır. Yerel yol ağı için 

geliştirilebilecek yağmur suyu yönetimi seçenekleri, kentsel tasarımın 

bir parçası olarak su yönetimine duyarlı genel havza planlaması ve 

yönetimi modellerine (arazi kullanım planlaması, konut tasarımı, drenaj 

tasarımı vb.) entegre edilmelidir (Hancz ve ark., 2018, s:183).  

Bu çalışmada Trakya Üniversitesi Balkan Yerleşkesi’nde yüzeysel 

akışla taşınan yıllık azot ve fosfor yükleri tahmin edilmiş, hidrolojik 

veriler, toprak yapısı, yapılaşma, yeşil alanlar, geçirimsiz yüzeyler, 

topoğrafya, mevcut altyapı elemanları dikkate alınarak bazı yeşil 

altyapı uygulamaları önerilmiştir. Önerilen yeşil altyapı 

uygulamalarının alansal oranları ve literatür incelemesi sonrası 

belirlenen giderim oranlarından kabuller yapılarak, yıllık yeşil altyapı 

azot ve fosfor yükü azaltımları tahmin edilmiştir. 

1.1. Noktasal olmayan kirletici kaynaklar 

Kentleşme, arazi kullanım değişikliğinin havza morfolojik özellikleri 

ve hidrolojik davranış üzerindeki olumsuz etkileri nedeniyle noktasal 

olmayan kirletici kaynakların ana kaynağı olarak kabul edilmektedir 

(Paule ve ark., 2014, s:218,219). Noktasal olmayan kirletici kaynaklar, 

yüzeyinde biriken doğal ve insan kaynaklı kirletici maddelerin, 

yağışların oluşturduğu yüzey akışı yoluyla, su kütlelerine (nehirlere, 
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göllere, denizlere vb.) taşıdığı alansal kaynakları ifade etmektedir 

(Paule ve ark., 2014, s:218; Zeng ve ark., 2019, s:1). Noktasal olmayan 

kirletici kaynaklar; tarımsal kaynaklar, orman, mera ve otlaklar, 

meskun bölgeler, hava kirleticileri birikimi, havza içindeki faaliyetler 

olarak tanımlanmaktadır (Çevre ve Orman Bakanlığı, 2009). Farklı 

arazi kullanım türlerinden kaynaklanan yüzey akışlarında, çeşitli 

kirleticiler gözlemlenmektedir. Örneğin, tarım arazilerinden gelen 

yüzey akışı pestisitler, besi maddeleri ve askıda katı maddeler ile 

karışabilmektedir. Benzer şekilde, gelişmiş kentsel alanlardan gelen 

yüzey akışında lastik parçaları, don olaylarına karşı kullanılan tuzlar, 

ağır metaller, yağlar, patojenler ve organik maddeler gibi kirleticiler 

görülmektedir (Tong ve Chen, 2002, s:377; Chen ve ark., 2017, s:470).  

Azot (N) ve fosfor (P) gibi besi maddelerinin yağmur suyu akışı yoluyla 

taşınması, önemli bir kentsel su kalitesi sorununu temsil etmektedir, 

çünkü bu maddelerin yüzeysel su kaynaklarına taşınması, ötrofikasyon, 

zararlı alg patlamaları ve balık ölümleri gibi ekosistem etkileriyle 

ilişkilidir. Havza yönetiminde arazi kullanım kararlarının verilmesine 

yardımcı olabileceği için, kentsel yağmur suyu akışında besi 

maddelerinin kaynaklarını ve biyokimyasal dönüşüm süreçlerini 

karakterize etmek kritik öneme sahiptir. Kentsel peyzajlardaki N ve P 

kaynakları arasında doğal (örn., atmosferik birikme), antropojenik 

(örn., kimyasal gübreler, evcil hayvan atıkları, sızan kanalizasyon 

suları) ve biyojenik (örn., yaprak artığı, çim kırpıntıları) malzemeler 

bulunur. Kentsel ortamlarda; atmosferik birikim (yani yağmur ve kar 

gibi ıslak form veya gazlar ve aerosoller gibi kuru form), kimyasal 
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gübreler, çim gübrelerinin kentsel ortamlarda N ve P girdilerine katkıda 

bulunabileceğini göstermektedir. Yağmursuyu akışında N ve P'nin 

taşınması ve mobilizasyonu, çevredeki arazi kullanımından ve kentsel 

geçirimsiz yüzeylerin alanı, binaların boyutu, şekli ve yeşil alanların 

bağlantılılığından etkilenmektedir. Havzadaki potansiyel N ve P 

kaynaklarının bilgisi ve besi maddelerini giderebilecek taşıma süreçleri, 

aşağı havzadaki su ekosistemlerinde N ve P'nin etkisini kontrol etmek 

için stratejiler geliştirmeye yardımcı olacaktır. Tablo 1' de literatürde 

yer alan, alan kullanımı ve arazi örtüsüne bağlı olarak değişkenlik 

gösteren, noktasal olmayan kirletici kaynaklardan taşınan N ve P 

oranlarını ifade eden aktarım katsayıları görülmektedir.  

Noktasal olmayan kirletici kaynaklar, dünyada yaygın bir su kirliliği 

kaynağıdır. Bu kirliliğinin karmaşık mekanizmalarını anlamak ve su 

kalitesini değerlendirmek için çeşitli su havzası ölçekli modeller 

geliştirilmiştir. Bu modeller, kirleticilerin kritik kaynak alanlarını 

belirlemek, kirliliğinin su ortamı üzerindeki etkilerini değerlendirmek, 

hidroloji ve su kalitesinin gelecekteki senaryolarını değerlendirmek, en 

iyi yönetim uygulamaların planlanmasına ve uygulanmasına yardımcı 

olmak, su kalitesi kriterleri veya standartlarının geliştirilmesini 

desteklemektedir (Yuan ve ark., 2020, s:2). Su kalitesini iyileştirmek 

için hem yapısal hem de yapısal olmayan yağmur suyu yönetim 

uygulamaları olan En İyi Yönetim Uygulamaları (BMP) ve yeşil 

altyapı, üretildikleri sahada yağmur suyu sızmasını teşvik eden doğal 

süreçleri taklit ederek besi maddelerinin giderilmesini sağlamaktadır 

(Bayrak & Sivri, 2014, Yang ve Lusk, 2018). 
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Tablo 1. Noktasal Olmayan Kirletici Kaynaklarda Toplam N ve P Aktarım 

Katsayıları 

Alan Kullanımı ve Arazi 

Örtüsü 

Aktarım 

Katsayıları 

(kg/ha/yıl) 
Kaynak 

TN TP 

Orman 0.10 0.01 

Moniodes, 2004 
Yaprak döken orman 2.82 0.35 

Karışık orman 0.24 1.00 

Ağaçlık alan 3.12 0.15 

Orman 0.6 0.04 
Brunswick County Board 

of Commissioners, 2002 

Kentsel alan 5.00 1.00 

Moniodes, 2004 
Düşük yoğunluklu yerleşim 

alanı 
28.00 2.20 

Banliyö 1.56 0.43 

Yüksek yoğunluklu yerleşim 

alanları 
21.2 1.33 

Brunswick County Board 

of Commissioners, 2002 Düşük yoğunluklu yerleşim 

alanları 
12 0.75 

Ticari alan 11.00 3.50 
Moniodes, 2004 

Otlak 3.46 0.14 

Biçilmemiş çayır 0.6 0.04 
Brunswick County Board 

of Commissioners, 2002 
Biçilmiş çayır 2.4 0.15 

Mera 10.00 0.63 

Ekili arazi 19.30 3.70 

Moniodes, 2004 
Tarımsal Ürünler 17.50 1.05 

Çorak arazi 2.00 0.52 

Boş arazi 6.00 0.25 

Yönetilen açık alan 15.7 0.98 

Brunswick County Board 

of Commissioners, 2002 

Çim kaplı alan 3.6 0.15 

Peyzajlı alanlar 3.6 0.23 

Konut Çim 13.3 0.83 

Yol kenarı çim kaplı hendek 17 0.35 

Geçirimsiz yüzeyler 21.2 0.44 

Yollar ve sürüş yolları 21.2 0.44 

Otoparklar ve kaplamalı 

depolama alanları 
21.2 0.44 

Çatı alanları 21.2 0.44 

Çakıl yollar ve sürüş yolları 18 0.38 
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1.2. Entegre su yönetimi 

Entegre su yönetimi; hayati önem arz eden ekosistemlerin 

sürdürülebilirliğinden ödün vermeden, ekonomik ve sosyal refahı 

eşitlikçi bir yaklaşımla en üst düzeye çıkarmak için su, toprak ve ilgili 

kaynakların koordineli gelişimini ve yönetimini destekleyen bir süreçtir 

(Rees, 2000, s:22). Diğer bir deyişle, entegre su yönetimi, çevresel 

nedenlerle su kaynaklarının sürdürülebilirliğini sağlamayı, sosyal 

nedenlerle suya erişimde eşitliği teşvik etmeyi ve ekonomik nedenlerle 

su kullanımında verimliliği artırmayı amaçlayan bir süreçtir (The 

Global Water Partnership 2004, s:7; The Global Water Partnership 

2009, s:18).  

Entegre su yönetiminin, temel kalkınma sorunları öncelikli olarak; 

iklim değişikliğine uyum sağlamak, afet risklerini azaltmak, gıda 

üretimini güvence altına almak, sağlık risklerini azaltmak, sağlıklı bir 

su ortamının sürdürülmesi, tatlı su ve kıyı suyu yönetiminde iş birliği, 

sürdürülebilir su altyapısının sağlanması, toprak ve su yönetiminde iş 

birliği, sınır ötesi iş birliğinin planlanması, su-enerji ilişkisini 

yönetmektir. Bu sorunların ele alınmasında; temiz suya erişimin 

sağlanması, su tasarrufu, yüzey ve yeraltı sularının korunumu için plan 

yapma, sel ve kuraklık gibi afetleri ve etkilerini azaltma, gıda 

üretiminde su kullanımının sağlanması, su kalite yönetimi, 

ekosistemlerin korunması, sektörler arası su paylaşımı, su ve enerji 

arasındaki bağlantının ele alınması gibi yaklaşımlar geliştirilmektedir 

(Hassing et all. 2009, s:2).  
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Su yönetiminin yönetim birimi olarak havza bazında yapılması, çok 

amaçlı altyapı oluşturma, arazi ve su yönetiminin karşılıklı etkilerinin 

göz önünde bulundurarak, iklim değişikliği, su kıtlığı ve noktasal 

olmayan kirletici kaynakların neden olduğu sorunları büyük ölçüde 

ortadan kaldıran ve entegre su yönetiminin yağmur suyu kontrolü 

bileşenini oluşturan yeşil altyapı dünyada yaygınlaşmaktadır.  

1.3. Yeşil altyapı  

Yağmursuyu yönetiminde alternatif yaklaşımlar, gri altyapı ile yeşil 

altyapının bütünleştirildiği, teknik, kurumsal, mali, sosyal ve çevreye 

duyarlı, hibrit sosyo-teknik mühendislik sistemleri olarak 

kavramsallaştırılmıştır (Wong vd., 2020, Staddon vd., 2018). Dünyada 

bu tür yaklaşımlar; Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada’da Düşük 

Etkili Gelişim (LID), Birleşik Krallık'ta Sürdürülebilir Kentsel Drenaj 

Sistemleri (SuDS), Avustralya’da Suya Duyarlı Kentsel Tasarım 

(WSUD), Çin’de Sünger Şehirler, Fransa’da Alternatif Teknikler ile yer 

almaktadır. Bu yaklaşımların ortak özelliği, yeşil altyapıyı kullanarak, 

az enerji ve düşük maliyetler ile yağmur suyunun sürdürülebilir 

yönetimini sağlamaktır. 

Yeşil altyapı terimi, “Federal Su Kirliliği Kontrol Yasası Bölüm 502 

(33 U.S.C. 1362)” sonuna eklenerek şu şekilde tanımlanmaktadır: 

“Bitki veya toprak sistemlerinin, geçirgen yüzeyler veya alt tabakaların 

kullanımı, peyzaj alanlarında yağmur sularının toplanması, infiltrayonu 

ve buharlaşması ile kanalizasyon sistemlerine veya yüzey sularına 

akışların azaltılması için alınan bir dizi önlem anlamına gelmektedir” 

(Gibbs, 2019, s:5561). Doğal yaşam sistemlerini desteklemenin faydası 
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ile bir yağmur suyu yönetimi yaklaşımı olan yeşil altyapı, yüzey akışını 

azaltarak ve kirletici maddelerin hareketini kontrol ederek arazi 

kullanım değişikliği ve iklim değişikliğinin hidroloji ve su kalitesi 

üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmaktadır (Benedict ve McMahon, 

2006; Tzoulas ve ark., 2007; Autixier ve ark., 2014; Razzaghmanesh ve 

ark., 2014; Tiwary ve Kumar, 2014; Rocha ve ark., 2015). Yeşil altyapı, 

doğal ve kültürel bitki örtüsünün ve yüzey sularının entegre 

yönetiminde, özellikle kentsel alanlarda yapılan planlamaların 

sürdürülebilirliğinin sağlanmasında önemli bir araç haline gelmiştir 

(Foster vd., 2011, Melboune Water, 2020, EPA 2020).  

Yeşil çatılar ve biyotutma sistemleri gibi düşük etkili gelişim (LID) 

uygulamaları olarak da adlandırılan küçük ölçekli yeşil altyapı, sızma, 

filtreleme ve buharlaşma gibi süreçlerle doğal koşulları taklit eden 

uygulamalardır (Prince George's County, Maryland, 1999; The LIDC, 

Low Impact Development Center, Inc., GeoSyntec Consultants, Florida 

Üniversitesi, Oregon Eyalet Üniversitesi, 2006; Di Vittorio ve 

Ahiablame, 2015). Yeşil altyapı kavramı, farklı ölçeklerle 

tanımlanmakta olup, kentsel tasarım, doğa koruma ve planlama ile ilgili 

disiplinlerle ilgilidir. Kent ve bölge ölçeğinde “çok işlevli bir açık alan 

ağı” olarak ve yerel ölçekte ve saha ölçeğinde “bir yağmur suyu 

yönetimi yaklaşımı” olarak tanımlanmaktadır. Yeşil altyapı 

uygulamaları, doğal hidrolojik süreçleri taklit eder. (Scott vd., 2012, 

Fisch, 2014, Bayrak vd., 2019). Tutma havuzları ve sulak alan havzaları 

gibi en iyi yönetim uygulamaları (BMP) olarak da adlandırılan büyük 

ölçekli yeşil altyapı, drenaj alanlarının çıkışındaki uygulamalarla 
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yağmur suyunu arıtmak için kullanılır (EPA, 2008; Gilroy, 2009). 

Yağmur suyu altyapısının önemli bileşenleri olan ormanlar, taşkın 

ovaları ve sulak alanlar (EPA, 2020) kadar gibi büyük parklar, yeşil 

alanlar, tarım arazileri, yeşil çatılar, ağaçlar, yağmur bahçeleri, 

çiçeklikler, yapay sulak alanları gibi çeşitli uygulama alanlarını da 

kapsayabilir (Scott vd., 2012). Sürdürülebilir yağmur suyu yönetimi 

için yeşil altyapı teknikleri; yağmur bahçeleri ve biyo-tutma alanları, 

yeşil çatılar ve yeşil duvarlar, yağmur oluğunun atıksu kanalından 

ayrılması, yağmur suyu toplama ve yeniden kullanım sistemleri, doğal 

yağmur suyu drenaj sistemleri (biyolojik yağmur hendekleri), yağmur 

suyu çiçeklikleri, yağmur suyu alıkoyma ve tutma havzaları, göletler, 

kurakçıl peyzaj ve sulama, geçirgen kaplamalar (geçirgen asfalt, beton 

ve kaplama sistemleri), yeşil sokaklar, yollar ve otoparklardır (EPA, 

2000; Kloss vd., 2006; MDE, 2007; Podolsky & MacDonald, 2008; 

CNT, 2010; Ertin vd., 2012; Ely & Pitman, 2014). 

1.4. En iyi yöntem uygulamaları (BMP) 

En İyi Yönetim Uygulamaları (BMP), özellikle Amerika Birleşik 

Devletleri'nde yaygın olan bir yaklaşım olup; yağmur suyu akışının 

miktarı ve kalitesine yönelik kontrol araçlarına dayanmaktadır (Perini 

& Sabbion, 2017). BMP, su baskını kontrolü veya kirletici madde 

giderme gibi tek parametreli yaklaşımdan alıcı sistemlerin çok 

parametreli ekolojik sürdürülebilirliğine kadar, havzalarda yaygın olan 

çok çeşitli amaç ve hedefler için tasarlanmaktadır. Bu yönetimin temel 

hedefleri, tasarımda ekolojik ve mühendislik ilkelerinin birlikte ele 

alınması ile belirlenmektedir. Ekolojik özellikler; hidroloji özellikleri, 
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toprak özellikleri, sızma katsayıları, alana özgü su kalitesi ve konumu 

ile alıcı ortamların durumunu içermektedir (Clar et al., 2004, s:1-2).  

BMP uygulama prosedürleri, zehirli ve tehlikeli maddelerin alıcı sulara 

ulaşmasını önleme yöntemlerini içermektedir. BMP bir tesisin 

uygulama kalitesini ele almak için tasarlanmıştır ve tesisin çevresel 

kontrol standartlarını karşılama yeteneğini etkileyebildiği için 

nitelikseldirler. BMP çevreye karşı koruyucu benzer sonuçlar elde 

etmek için birçok farklı uygulama kullanılabildikleri için esnektir 

(EPA, 1993, s:2-1). ABD’de, her eyaletin, özellikle iklim, toprak tipi ve 

kentsel gelişim özellikleri başta olmak üzere çevreyle ilgili bilgi ve 

gözlemleri içeren kendi özel el kitabı bulunmaktadır. Yerel 

yönetimlerin ulusal ve federal programlar tarafından getirilen yasal 

gerekliliklere uymasına yardımcı olmak için minimum standartlar 

belirlenmektedir (Perini ve Sabbion, 2017). 

En iyi yönetim uygulamalarının (BMP) temel hedefleri şu şekilde 

sıralanabilir (Clar et al., 2004, s:4-1);  

▪ Taşkın ve pik debi kontrolü, 

▪ Spesifik kirletici kontrolü, 

▪ Su kalitesi kontrolü, 

▪ Yeraltı suyu besleme ve kanal koruması gibi çok parametreli 

kontroller,  

▪ Habitatın korunması ve ekolojik sürdürülebilirlik stratejileri.  
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1.5. Noktasal olmayan kirlilik (NPS) yüklerinin hesabı 

 

Yoğun yağış olayları, kentleşmiş havzadaki NPS kirleticilerinin 

konsantrasyon ve yükünün değişmesine neden olan başlıca faktörlerden 

biridir. Bununla birlikte, kirleticilerin ve arazi kullanımının etkisi, NPS 

kirliliği sorununun çözülmesine yardımcı olabilecek ekolojik 

restorasyon teknikleri ile azaltılabilmektedir. Bu nedenle, havzalarda su 

kalitesi yönetimine yönelik stratejiler, NPS kirliliğinin eğilimi dikkate 

alınarak yeniden gözden geçirilerek, karar vericilerin yerel havza 

yönetimi için mevsimsel azaltma çözümlerini belirlemektedir. Yeşil 

çatılar, geçirgen kaldırımlar, biyolojik tutma hücreleri ve orta 

havzadaki diğer benzer teknolojiler gibi yeşil altyapı uygulamaları NPS 

kirliliği azaltılabilmektedir (Shao ve ark., 2020). Ayrıca azot ve fosfor 

tüketen ekolojik yüzen yatakların ötrofik suları arıtmak ve planktonik 

alglerin aşırı büyümesini sınırlamak için kullanılabileceği öne 

sürülmektedir (Wang et al., 2018). Kentsel NPS kirliliğini azaltmak ve 

kentsel peyzajı ve yaşam ortamını iyileştirmek için doğa temelli 

stratejiler kullanılabileceği çeşitli çalışmalarda vurgulanmaktadır 

(Zhang ve ark, 2018; Xie ve ark., 2019; Fu ve diğ., 2021). 

Yağmur suyu yönetim ve modellerinde; yağmur suyu boru şebekesi 

verileri, arazi verileri, yağış verileri, arazi kullanım tipi verileri, kirlilik 

yükü, su kalitesi parametreleri ve diğer veriler dahil olmak üzere veriler 

harmanlanarak planlama çalışmaları yapılmaktadır. Doğru ve güvenilir 

temel veriler, matematiksel model sonuçlarının güvenilirliğini 

belirlemektedir (Yang ve Dong, 2021). 
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Yıllık kirletici yükleri, her havza için kirletici Aktarım Katsayısı 

Yöntemi (Export Coefficient Method) (Bayrak & Sivri, 2014) 

kullanılarak hesaplanabilmektedir (Van der Tak & Edwards, 2001). 

Aktarım katsayısı yöntemi, aşağıdaki denklem kullanılarak su havzası 

tarafından belirtilen her bir kirletici türü için hesaplanmaktadır: 

𝐿 =  ∑ 𝐶𝑛 ∗ 𝐴𝑛𝑛
𝑖=1       (1) 

Burada; L, kirletici yükü (kg), Cn, arazi kullanım türüne bağlı kirletici 

yükü oranı (aktarım katsayısı) (kg/ha/yıl), An, alansal olarak arazi 

kullanım türü (ha) dür. 

BMP'den etkilenen kirletici yüklerini hesaplamak için üç denklem 

kullanılır. İlk olarak, BMP uygulaması yapılan alanın havza alanına 

oranı belirlenmektedir: 

% ABMP = ABMP / A *100     (2) 

Burada; % ABMP, BMP alanı (%), ABMP, BMP tarafından hizmet verilen 

alan (m2), A, su havzası alanı (m2) dır. 

Daha sonra, her bir BMP tarafından tutulduktan sonra kalan kirletici 

yükleri hesaplanmaktadır: 

LBMP = (L *% ABMP) * [1-% EBMP / 100]   (3) 

Burada; LBMP, BMP yükü (kg), L, su havzası yükü (kg), % EBMP, 

BMP'nin yük azaltımı (%) dır.  
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Su havzası kirletici yükleri, aktarım katsayısı yönteminin sonuçlarından 

elde edilirken, yük azaltma yüzdesi BMP verimlilik tablolarından elde 

edilmektedir (Tablo 2). 

Tablo 2. Sahada uygulanan biyotutma sistemlerinde azot ve fosfor giderim 

verimleri (% EBMP) 

TN TP Kaynak 

14-61 -3-99 Ahiablame ve ark., 2012 

19.9-90.8 -2-19 Carpenter & Hallam, 2010 

90-95 31.4 Davis, 2007 

49-59 77-79 Davis ve ark., 2006 

30-99 24-99 Davis ve ark., 2009 

79 -240-99 De Rozarj ve ark., 2018 

40-59 10-78 Dietz, 2007 

58.6 86 Geronimo ve ark., 2013 

37 36.42-75.33 Hatt ve ark., 2009 

40 65-87 Hunt ve ark., 2006 

40 -108 Hunt ve ark., 2006 

32.2 76.9-97.2 Hunt ve ark., 2008 

39.8-76.67 65-87 Jiang ve ark., 2017 

29.5 46 LeFevre ve ark., 2015 

89,00 61.10 Macnamara & Derry, 2017 

38.70-47.93 -65-240 Mangangka ve ark., 2015 

49 -240-65 Roseen ve ark., 2006 

25 74.1 Wang ve ark., 2017 

 

Son olarak, BMP için hesaplanan toplam kirletici yükleri su havzası için 

hesaplanır. Her havzadaki kirletici yükü, BMP'den etkilenen ve 

etkilenmeyen alanların toplamıdır. 

 

L = Σ LBMP + C * (A- Σ ABMP)     (4) 

 

 

 

 

 



Y E Ş İ L  A L T Y A P I  | 166 

 

2. Materyal ve Yöntem 

2.1. Çalışma alanı 

 

Çalışma alanı olan Trakya Üniversitesi Balkan Yerleşkesi, Marmara 

Bölgesi’nin Trakya Alt Bölgesi’ nde, Edirne ilinde, 41o 00' ve 42o 00' 

kuzey enlemleri ile 26o 00' ve 27o 00' doğu boylamları arasında yer 

almaktadır (Şekil 1).  

 

 

Şekil 1. Trakya Üniversitesi Balkan Yerleşkesi Konumu 

 

Edirne “Köppen İklim Sınıflandırması’na” göre, “Csa – Kışı ılık, yazı 

çok sıcak ve kurak iklim (Akdeniz İklimi)” olarak sınıflandırılmaktadır. 

Yaz sıcaklıkları 22 oC’ den yüksek seyretmektedir (T.C. Orman ve Su 

İşleri Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 2020). Edirne 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden elde edilen veriler doğrultusunda, 

1930-2019 yılları ölçümlerine göre, Edirne ili yıllık sıcaklık ortalaması 
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13,6 oC, yıllık ortalama yağış miktarı ise 602,8 mm’dir (T.C. Orman ve 

Su İşleri Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 2020a). 

 

Trakya Üniversitesi Balkan Yerleşkesi, yaklaşık 2260 dekarlık bir 

alanda kurulmuştur. Yerleşke, konumu itibari ile kentsel bir alanda yer 

almaktadır. 1980 yılına ait Edirne Toprak Haritaları, Edirne Tarım ve 

Orman Bakanlığı İl Müdürlüğünden temin edilmiştir (Edirne Tarım ve 

Orman Bakanlığı İl Müdürlüğü, 2020). Yerleşkenin gelişimi sırasında 

yapılan inşaatlar ile orijinal toprak tabakaları taşınmıştır. Balkan 

Yerleşkesi içerisindeki tarım alanlarında, Kahverengi Orman 

Toprakları, Kireçsiz Kahverengi Orman Toprakları ve Kireçsiz 

Kahverengi Topraklar olmak üzere üç toprak çeşidi görülmektedir 

(Şekil 2). 

 

 
 

Şekil 2. Trakya Üniversitesi Balkan Yerleşkesinde Yer Alan Tarım Toprakları 

(T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, 2021) 

 

Balkan yerleşkesi mevcut arazi kullanım çeşitleri; yapılar, yollar, 

otoparklar, spor alanları, yeşil alanlar, sık dokulu ağaçlık alanlar, tarım 

alanları, dere, kuru dere ve göl olarak kategorize edilmiştir (Şekil 3).  
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2.2. Yöntem  

Çalışma alanının mevcut arazi kullanımı AutoCAD 2021 Eğitim 

Sürümü programı ile çizilmiştir. Çalışma alanında topoğrafik veriler 

kullanılarak su akış yönlerine göre alt havzalar belirlenmiştir. Her bir 

alt havzadaki arazi kullanım şekilleri, geçirimsiz yüzeyler ve yeşil 

alanlar belirlenmiştir. Alt havzalarda aktarım katsayısı yöntemi (Export 

Coefficient Method) kullanılarak yüzeysel akışla taşınan yıllık TN ve 

TP yükleri tahmin edilmiştir. Daha sonra çalışma alanında; hidrolojik 

veriler, toprak yapısı, yapılaşma, yeşil alanlar, geçirimsiz yüzeyler, 

topoğrafya, mevcut altyapı elemanları dikkate alınarak bazı yeşil 

altyapı uygulamaları önerilmiştir. Önerilen yeşil altyapı 

uygulamalarının alt havzadaki oranları ve literatür incelemesi sonrası 

belirlenen BMP giderim oranlarından kabuller yapılarak, yıllık yeşil 

altyapı TN ve TP yükü azaltımları tahmin edilmiştir. 

 

Şekil 3. Trakya Üniversitesi Balkan Yerleşkesi Mevcut Arazi Kullanımları 
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3. Araştırma Sonuçları 

 

Çalışma alanında topoğrafik veriler kullanılarak su akış yönlerine göre 

alt havzalar ve her bir alt havzadaki arazi kullanım şekilleri, geçirimsiz 

yüzeyler ve yeşil alanlar belirlenmiştir. Alt havzalarda Aktarım 

Katsayısı Yöntemi (Formül 1) kullanılarak yüzeysel akışla taşınan 

yıllık TN ve TP yükleri tahmin edilmiştir (Tablo 3).  

 

Tablo 3. Çalışma Alanında Yüzeysel Akışla Taşınan Yıllık TN ve TP Yükleri 

 

Daha sonra Balkan yerleşkesinin tamamında yeşil altyapı planlaması 

yapılmamış olup, hidrolojik veriler, toprak yapısı, yapılaşma, yeşil 

alanlar, geçirimsiz yüzeyler, topoğrafya, mevcut altyapı elemanları 

dikkate alınarak bazı yeşil altyapı uygulamaları önerilmiştir (Şekil 4). 

Çalışma alanında; otoparkların neredeyse tamamının geçirgen asfalt ve 

çimtaşı, plastik grid vb. yapısal malzeme kullanılarak geçirimli hale 

getirilmesi, yeşil alanların gübre, ilaç ve bitki artıklarından kaynaklanan 

N ve P yüklerinin azaltılması için yağmur bahçelerinin uygulanması 

önerilmektedir. Önerilen yeşil altyapı uygulamalarının alt havzadaki 

Arazi Kullanımları 
Alan 

(ha) 

Alan  

(%) 

Kabul Edilen 

N Ec 

(kg/ha/yıl) 

Kabul Edilen P Ec 

(kg/ha/yıl) 

LN 

(kg/yıl) 

LP 

(kg/yıl) 

Yapılar (Çatı 

alanları) 

13,5 6,0 21 0,5 283,5 6,8 

Yollar (Asfalt yollar) 19,3 8,6 21 0,5 405,3 9,7 

Otoparklar (Asfalt ve 

beton) 

6,7 3,0 21 0,5 140,7 3,4 

Kaldırımlar (Beton) 1,2 0,5 21 0,5 25,2 0,6 

Spor Sahaları 0,6 0,2 16 1,0 9,6 0,6 

Yeşil alanlar 88,4 39,2 4 0,3 353,6 26,5 

Sık Dokulu Ağaçlık 

Alan 

19,7 8,7 3 0,2 59,1 3,9 

Tarım Alanları 76,3 33,8 19 4,0 1449,7 305,2 

TOPLAM 226 100 - - 2727 346 
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oranları ve literatür incelemesi sonrası belirlenen BMP giderim 

oranlarından kabuller yapılarak, Formül 2, 3 ve 4 kullanılarak yıllık 

yeşil altyapı TN ve TP yükü azaltımları tahmin edilmiştir (Tablo 4). 

Tablo 4. Önerilen Yeşil Altyapı Uygulamaları ile Tahmin Edilen Yıllık TN ve 

TP Yükü Azaltımları 

 

 
 

Şekil 4. Trakya Üniversitesi Balkan Yerleşkesi için Önerilen Yeşil Altyapı 

Uygulamaları 

Arazi 

Kullanımları 

ABMP 

(ha) 

ABMP 

(%) 

Kabul 

Edilen 

N 

EBMP 

(%) 

Kabul 

Edilen 

P 

EBMP 

(%) 

N 

LBMP 

(kg/yıl) 

P LBMP 

(kg/yıl) 

LN 

(kg/yıl) 

LP 

(kg/yıl) 

N 

Azaltım 

miktarı 

(kg/yıl)  

P 

Azaltım 

miktarı 

(kg/yıl) 

Otoparklar 6 2,7 
50 60 

0,55 0,04 15,3 0,4 125,4 3,0 

Yeşil alanlar 2,4 1,1 1,95 0,12 346,0 25,9 7,6 0,6 

TOPLAM 8,4 3,8 - - 2,5 0,16 361,3 26,3 133 3,6 
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4. Tartışma ve Sonuç  

Bu çalışmada Trakya Üniversitesi Balkan Yerleşkesinde yüzeysel 

akışla taşınan yıllık azot ve fosfor yükleri tahmin edilmiş, hidrolojik 

veriler, toprak yapısı, yapılaşma, yeşil alanlar, geçirimsiz yüzeyler, 

topoğrafya, mevcut altyapı elemanları dikkate alınarak bazı yeşil 

altyapı uygulamaları önerilmiştir. Önerilen yeşil altyapı 

uygulamalarının alansal oranları ve literatür incelemesi sonrası 

belirlenen giderim oranlarından kabuller yapılarak, yıllık yeşil altyapı 

azot ve fosfor yükü azaltımları tahmin edilmiştir. 

Elde edilen sonuçlar ışığında aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir; 

▪ Literatür incelendiğinde (Tablo 1), aktarım katsayılarının arazi 

kullanım şekillerine, bitki örtüsüne, zemin kaplamalarına ve 

toprak yapısına göre farklılık gösterdiği görülmektedir. 

▪ Çalışma alanında TN yükünün 2727 kg/yıl, TP yükünün ise 

346 kg/yıl olduğu, tarım alanlarının alan büyüklüğü (çalışma 

alanının %33’ü) (Tablo 3) ve kullanılan gübreler nedeniyle en 

fazla besi yüküne (TN’nin %53’ü, TP’nin %88’i) sebep olduğu 

görülmektedir.  

▪ Alan büyüklüğü açısından ilk sırada (çalışma alanının %39’u) 

yeşil alanlar bulunmaktadır. Bu alanlarda TN yükünün 353,6 

kg/yıl, TP yükünün ise 26,5 kg/yıl olduğu (Tablo 4), kullanılan 

gübreler ve bitki artıkları nedeniyle yüksek (TN’nin %13’ü, 

TP’nin %7,7’si) olduğu düşünülmektedir.  

▪ Yağmursuyu akışında N ve P'nin taşınması ve mobilizasyonu, 

çevredeki arazi kullanımından ve kentsel geçirimsiz 
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yüzeylerin alanı, binaların boyutu, şekli ve yeşil alanların 

bağlantılılığından etkilenmektedir. Arazi kullanım kararlarının 

verilmesine yardımcı olabileceği için, kentsel yağmur suyu 

akışında potansiyel N ve P kaynaklarını ve biyokimyasal 

dönüşüm süreçlerini karakterize etmek kritik öneme sahip 

olup kirliliğin hangi noktasal olmayan kaynaktan geldiğinin 

belirlenmesinin hem entegre su yönetimi kararları, hem su 

kalite ve kantitesinin kontrol edilmesi açısından karar vericiler 

ve uygulayıcılar için yol gösterici olacağı düşünülmektedir. 

▪ Tablo 2’de de görüldüğü üzere, su kalitesini iyileştirmek için 

hem yapısal hem de yapısal olmayan yağmur suyu yönetim 

uygulamaları olan BMP ve yeşil altyapı, üretildikleri sahada 

yağmur suyu sızmasını teşvik eden doğal süreçleri taklit 

ederek besi maddelerinin giderilmesini sağlamaktadır. 

▪ Yapılan çalışmada, yalnızca yeşil alanlarda yağmur bahçeleri 

ve otoparkların geçirimli hale getirilmesi ile TN yükünde 133 

kg/yıl, TP yükünde ise 3,6 kg/yıl azalma olabileceği tahmin 

edilmiştir. Yerleşkenin tüm alt havzalarında BMP ve yeşil 

altyapının planlanması durumunda, su kaynaklarında önemli 

sorunlara neden olan besi maddelerinin önemli oranda 

giderileceği öngörülmektedir. 

▪ Kirletici yükünün kontrol edilmesinin yanında BMP ve yeşil 

altyapının taşkın ve pik debi kontrolü, su kalitesi kontrolü, 

yeraltı suyu besleme ve kanal koruması gibi çok parametreli 

kontroller, habitatın korunması gibi birçok ekolojik, ekonomik 

ve sosyal faydaları bulunmaktadır. 
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▪ Su yönetiminin yönetim birimi olarak havza bazında 

yapılması, çok amaçlı altyapı oluşturma, arazi ve su 

yönetiminin karşılıklı etkilerinin göz önünde bulundurarak 

entegre su yönetiminin yağmur suyu kontrolü bileşenini 

oluşturan yeşil altyapının da kentsel alanlarda planlanarak 

uygulanması, iklim değişikliği, su kıtlığı ve noktasal olmayan 

kirletici kaynakların neden olduğu sorunları büyük ölçüde 

ortadan kaldıracağı düşünülmektedir.  
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