
Rekreasyon Hizmetleri 

Kentlerdeki parklar, ormanlar, göller ve nehirler rekreasyon aktivitelerine olanak sağlar. Bu aktiviteler, şehirlerde 
yaşayanların stres seviyesini düşürmekte, dikkat düzeyini arttırmakta, bedeni canlandırmakta, dolayısıyla sağlık 
ve refah seviyesini arttırmaktadır. Öte yandan şehirlerde yaşayanların doğada geçirdikleri zaman, mekân aidiyetini 
arttırmakta ve sosyal uyumu güçlendirmektedir. Kişilerin çocukluklarından itibaren deneyimledikleri yeşil alanlar ister 
mahalle parkı olsun ister bir kent parkı olsun hatıralarına kazınarak, aidiyet, güven, sakinlik, ferahlık, coşku, eğlence, 
farkındalık gibi duyguları canlandırmaktadır. Bir parkın rekreasyon değeri, ekolojik bileşenlerin çeşitliliğine bağlı 
olduğu kadar parkın yapılı unsurlarının (spor alanları gibi) sunduğu olanaklarla da ilişkilidir. 

Bitki örtüsünün tek düze olduğu bir parkta vakit geçirmektense; renk, doku, boy çeşitliliği gibi bitki örtüsü farklılıklarının 
olduğu parklar estetik olarak kullanıcılara daha cazip gelmektedir. Benzer şekilde, parklardaki spor sahalarının, 
yürüyüş, bisiklet ve koşu yollarının, kondisyon aletlerinin varlığı da farklı yaş gruplarından kişilerin parkı daha etkin 
kullanmasına imkân tanır. Rekreasyon hizmetinin düzeyini ayrıca erişebilirlik (parka yaya olarak ulaşma süresi, parka 
farklı noktalardan ulaşabilme, güven ve konfor (bilişsel ve duyusal) gibi birtakım kriterler belirlemektedir.) Yapılan 
araştırmalara göre, günde en az 20 dakikasını açık yeşil alanlarda geçiren insanların stres hormon seviyelerinde belirgin 
seviyede azalma olduğu gözlenmiştir. Halk sağlıkçıları bu belirgin iyileştirici etkiye “doğa hapları” ismini vermiştir. 

Yaşam Ortamı Sağlama

Yaşam ortamı (habitat); bir canlı türünün üreme, beslenme, 
göç, yayılma gibi hayati faaliyetlerine olanak tanıyan, fiziksel 
sınırlara sahip doğal bir ortamı tarif etmektedir. Bugüne 
kadar yapılan çalışmalarda, kentsel yeşil alanların başta 
kuşlar olmak üzere, çiftyaşarlar, arılar ve kelebekler gibi 
pek çok türe yaşam ortamı sağladığı ortaya konulmuştur. 
Bu türlerin bazıları şehir içinde yaşama uyum sağlamış 
türlerken (ör. güvercin, saksağan, kumru, vb.), bazılarıysa 
yaşam ortamı tercihlerinde gürültü, ışık gibi rahatsızlık 
verici faktörlerden kaçınan (ör. bülbül, mavi baştankara) ve/
veya yaşam ortamı tercihleri bazı faktörlerle (yaşlı ağaçların 
varlığı) kısıtlanmış türlerdir (ör. alaca ağaçkakan, ishak 
kuşu). İyi tasarlanmış yeşil altyapı bileşenleri kentsel arazi 
kullanımı değişikliğinden etkilenen türler için yaşam ortamı 
tercihlerinde alternatifler oluşturabilir. 

Çankaya’da bağzı doğal ve yeşil alanların 
sunduğu ekosistem hizmetlerinin 
karşılaştırılması
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“Bu yayın Avrupa Birliği’nin maddi desteği 
ile hazırlanmıştır. İçerik tamamıyla Doğa 
Koruma Merkezi’nin sorumluluğu altındadır 
ve Avrupa Birliği’nin görüşlerini yansıtmak 
zorunda değildir.”
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Giriş

Doğa ve Şehirler Projesi, Doğa Koruma Merkezi Vakfı ve Hollanda menşeili Eurosite Derneği ortaklığında yürütülmekte 
ve T.C Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından koordine edilen “Türkiye ve AB Arasında Sivil Toplum 
Diyaloğu-V Hibe Programı (CSD-V)” çerçevesinde desteklenmektedir. Çankaya Belediyesi ve beIN İZ TV iş birliğinde 
gerçekleştirilen projenin temel hedefi, Avrupa Birliği müktesebatı çerçevesinde çevre ve sürdürülebilir kalkınma 
konularında Türkiye ve Hollanda’daki sivil toplum kuruluşları arasında diyaloğu, bilgi aktarımını, iş birliğini geliştirmek 
ve şehirlerde doğa tabanlı çözümleri ve yeşil altyapıyı özendirmektir. 

Bu doğrultuda yapılan çalışmalar şunlardır:

1. Avrupa Birliği ülkesi olan Hollanda’nın doğa tabanlı çözümler ve yeşil altyapı konusundaki 
tecrübeleriyle Türkiye’de ilgili gruplar arasında bilgi ve deneyimin arttırılması.

 � Çankaya’nın Kentsel Ekosistem Hizmetleri Haritalama çalışması yapıldı ve bu çalışmanın sonucunda 
“Şehir Planlama Aracı Olarak Ekosistem Hizmetleri: Çankaya İlçesi Örneği” kitabı yayımlandı. Bu raporda 
Çankaya ilçesinde mahalle ölçeğinde ekosistem hizmetleri haritalandı, her bir hizmetin yerel ölçekteki 
katkısı ve eksikliği durumunda karşılaşılan sorunlar değerlendirildi, karar vericilere doğa tabanlı 
çözümler ve yeşil altyapı ile ilgili öneriler sunuldu.

 � Hollanda ve Türkiye’deki iyi uygulamalar incelendi, her iki ülkeye yapılan teknik geziler ve çalıştaylarla 
bilgi ve deneyim paylaşıldı.

2. Şehirlerde doğa tabanlı çözümler ve yeşil altyapının özendirilmesi için Türkiye’de ilgi grupları 
arasında diyalog ve işbirliği geliştirilmesi.

 � Türkiye’de şehirlerde doğa tabanlı çözümler ve yeşil altyapı platformunun kurulması için toplantı ve 
çalıştaylar düzenlendi. Platformun teknik ve yönetişim altyapısı oluşturuldu.

3. Şehirlerde doğa tabanlı çözümler ve yeşil altyapı konularında uzun dönemli ve  sürekliliği 
olan işbirliklerinin sağlanması için Türk ve Hollandalı STK’lar arasında işbirliği protokolleri 
imzalanması.

 � Uluslararası platformların kurulması ve gruplar arasında işbirliği protokollerinin imzalanması 
konularında ağ oluşturma ve lobi faaliyetleri yürütüldü.  DKM, Eurosite üyesi oldu. 

4. Türkiye ve Hollanda’da doğa tabanlı çözümler ve yeşil altyapı ile  Türkiye’nin Avrupa Birliği 
üyeliğinin önemi konularında  farkındalığın arttırılması.

 � Hollanda ve Türkiye deneyimleri hakkında  Şehirler Arası Yeşil Diyalog belgeseli hazırlandı ve bein İZ 
TV’de yayımlandı. Ayrıca, bu belgeseli destekleyen kısa film ve sosyal medya filmleri hazırlandı. 

 � Yeşil Altyapı Avrupa Komisyonu Bildirimi’nin Türkçe’ye çevrildi, Avrupa ve Türkiye’deki doğa tabanlı 
çözümler ve yeşil altyapı iyi uygulama örnekleri kitabı yayımlandı. 

 � Türkiye’nin AB üyeliğinin önemini desteklemek ve bu kapsamda Türkiye’nin doğasını tanıtmak amacıyla 
hem dijital ortamda hem de Hollanda’nın Tilburg kentinde Türkiye’nin Doğası  Fotoğraf  Sergisi 
düzenlendi. 

 � Şehirlerde Doğa Tabanlı Çözümler ve Yeşil Altyapı Uluslararası Çalıştayı Ankara’da düzenlendi. 
 � Projenin tanıtımı ve paydaşlar arası iletişimin etkin olması için projenin internet sitesi, sosyal medya 

hesapları kullanıma açıldı ve proje görünürlük materyalleri hazırlandı. 
 � Covid19 salgını sürecinde projenin faaliyetlerini tanıtan ve yeşil altyapının önemini vurgulayan sosyal 

medya kampanyaları  düzenlendi.

Kentsel Ekosistem Hizmetleri 

Ekosistem hizmetleri, dünya üzerindeki ekosistemlerin insanlara ve diğer canlılara sağladığı ürün ve hizmetlerin tamamına 
verilen isimdir. Ekosistem hizmetleri, yeryüzünde yaşamın devamlılığını sağlamaktadır. Doğal alanların sunduğu ekosistem 
hizmetlerinden en çok faydalanan alanlar şehirlerdir. Şehirler aynı zamanda, yapılaşma ve nüfus yoğunluğunun fazla olduğu 
alanlardır. Bu özellikleri nedeniyle yakın çevrelerindeki doğal alanlarda ve kırsal alanlardaki ekolojik fonksiyonlara da oldukça 
bağımlıdır.

Birleşmiş Milletler’in 2014 yılında yayınladığı rapora göre, bugün dünya nüfusunun %54’ü kentsel alanlarda yaşamaktadır. 
Mevcut eğilimler devam ettiği takdirde bu oranın 2050 yılına kadar %66'ya ulaşacağı tahmin edilmektediri. Hızla artan nüfus 
ve kentleşme, kentsel alanlardaki ekosistem hizmetlerini ve biyolojik çeşitliliği etkileyecektir.

Proje kapsamında Ankara Çankaya’da haritalanan önemli ekosistem hizmetleri
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 � Yaşam ortamı sağlama

Gıda Tedariği 

Kentsel tarım, bazı coğrafi bölgelerde belirli zamanlarda özellikle ekonomik 
ve politik kriz dönemlerinde gıda güvenliği ve kent ekonomisi bakımından 
önemli bir rol oynamıştır. Gıda arzı güvenliğinin önemli bir parçası olan 
bu ekosistem hizmeti aynı  zamanda kentin sosyo-kültürel yapısının bir 
parçasıdır. Kentlinin, kentteki gıda üretim sürecine dahil olması rekreasyon,  
doğadan öğrenme ve mekan aidiyet duygusu gelişimi gibi kültürel 
ekosistem hizmetleri altında değerlendirilen hizmetlere de katkı sağlar. 
Kentte gıda üretimi enerji tasarrufuna, biyolojik çeşitliliğin korunmasına, 
besin döngüsünün devamlılığına ve insan sağlığına katkı sağlar, kentsel 
yeşil alan sistemini destekler. Ayrıca, gıda üretilen alan ile pazar arasındaki 
mesafenin azalmasıyla kentlilerin doğrudan gıdaya erişimi sağlanır. Böylece 
taşımacılıkla harcanan zaman, enerji kaybı ve karbon salımı minimum 
düzeyde tutulmuş olur. Gıdanın doğrudan tüketiciyle buluşması, taze ve 
sağlıklı besine erişimin ekonomik maliyetini azaltır. Gelir eşitsizliğinin fazla 
olduğu şehirlerde, sağlıklı, temiz ve ekonomik ürünlerin kentin her kesimiyle 
buluşması açısından şehirde gıda üretimi bir fırsattır. 

Yerel İklimin Düzenlenmesi

Kentlerde yerel iklimin düzenlenmesi hizmeti, özellikle kentsel ısı adası etkisinin azaltılması açısından oldukça 
önemlidir. Kentsel ısı adasının oluşmasında başlıca etkenler yapılaşma yoğunluğu, ısıyı emen bina ve yol materyalleri, 
yüksek katlı yerleşimlerin rüzgâr hızını azaltması, geçirimsiz yüzeyler ve vejetasyon eksikliğidir. Kentlerdeki yeşil 
alanlar, su yüzeyleri ile birlikte iklimi düzenlemeyi sağlayan en önemli bileşenlerdir. Bitkilerde emilen su buharlaşırken 
ısıyı kullanır, bu sayede havayı soğutur. Aynı zamanda ağaçlar da hem güneş ışınımını yansıttıkları hem de gölge 
yüzeyi oluşturdukları için kentteki ısı yükünü azaltırlar. Bir diğer etken de yeşil alanların kentin havalandırmasını 
kolaylaştıran nefes kanalları olmasıdır. Ağaçların, kentteki ısı yüklenmesini azaltması ağaçların kentlilere sunduğu en 
önemli ekosistem hizmetlerindendir.

Havanın Temizlenmesi

Havanın temizlenmesi atmosferde bulunan kimyasalların ve partikül maddelerin tutulması ve/veya bertarafı ile 
sağlanan hizmettir. Mahalledeki ağaç sayısıyla alerji ve astım hastalıkları arasında doğrudan bağlantı bulunmaktadır. 
Ayrıca araştırmalar, kilometrekarede yaklaşık 350 ağacın eklenmesinin 4-5 yaş aralığındaki çocuklarda astım görülme 
oranını %24 ile %29 arasında azalttığını ortaya koymuştur. Kentlerde ulaşım, endüstri, katı atıkların bertarafı ve 
ısınmadan kaynaklı hava kirliliği, kentteki hava kalitesi ve insan sağlığı açısından önemli bir sorundur. Ağaçlar, kentte 
hava temizleme hizmeti sağlayan başlıca unsurlardır. Ağaçların türü, çapı, boyu, yaprak yüzeyi, taç kapalılığı 
gibi morfolojik özellikleri bu hizmetin miktar ve kalitesini etkilemektedir. Yapraklı ağaçlar ibreli ağaçlara göre kirletici 
partikülleri yakalama konusunda daha başarılıdır. Ancak kış mevsiminde yapraklarını döküyor olmaları, kış aylarında 
fosil yakıt tüketiminden kaynaklanan kirletici sorununda etkisiz kalmalarına neden olur.

Karbon Tutumu

Ormanlar, turbalıklar, okyanuslar ve göller gibi karbonu önemli oranda tutan alanların (karbon yutaklarının) varlığı, 
atmosfere salınan sera gazını düzenlemekte, yerel ve küresel ölçekte iklimin düzenlenmesini sağlamaktadır. Ağaçların 
karbon tutumu da iklim koşulları, ağaç türlerinin genetik özellikleri, fiziksel özellikleri (boyları, çapları vb.) ve hacim 
artımları gibi faktörlere göre değişmektedir.

Sel ve Taşkın Önleme

Doğal  unsurların, o alanın su tutma kapasitesini etkilemesi ve buna bağlı olarak sel ve taşkınların azalması da önemli 
düzenleyici hizmetler arasındadır. Uzun yıllar arayla tekrar eden aşırı yağışlar gibi doğal nedenler, eğim ya da 
yükselti gibi topoğrafik etmenler ve/veya optimal olmayan arazi kullanımları gibi insan kaynaklı etmenler ile bir 
araya gelince yüzey suyunun akış hızı değişmekte (sel) ve suyun yüksekliği artarak akarsu kanalının dışına taşmaktadır 
(taşkın). Dolayısıyla havzadaki hidrolojik sistem olumsuz yönde etkilenmekte ve kısa sürede hem ekosistemlerde hem 
de insanların yaşadıkları alanlarda, özellikle kentlerde büyük kayıplara yol açmaktadır. Kentlerde geçirimsiz yüzeyler 
(asfalt, beton, mermer vb. döşeme malzemeleri ve binalar), suyun toprağa ulaşmasında bariyer olmakta, bu 
nedenle toprak emilimi azalırken yüzey akışı artmaktadır.  Yapılan araştırmalar %50 ile %90 oranında geçirimsiz 
yüzeye sahip kentsel alanlarda, yağışın %40 ile %83’ünün yüzey su akışı olarak aktığını göstermektedir. Bu oran orman 
alanlarında %13’e kadar düşebilir. Örneğin, New York şehrinde yalnızca sokak ağaçları yıllık 28 milyon ton yağmur 
suyunu tutmaktadır. Kentlerde, yağış suyunun daha iyi düzenlenmesi amacıyla su tutma peyzajları tasarlanmaktadır.
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