
Yeşil Altyapı ve Şehirler

New York’da kentin %40’ı kamusal yeşil alandır. Yapılan çalışmalar yeşil alanların adil dağıldığı 
mahallelerde, sosyal ilişkilerin iyileştiğini, mahalleliler arasındaki korumanın ve dayanışmanın suç 

oranlarını azalttığını göstermiştir. PlaNYC (New York’un 20 yıllık ekonomik ve ekolojik sürdürülebilirlik 
planıdır) tüm kentlilerin açık yeşil alanlara erişimini artırmayı hedeflemiştir.  Her kentli en fazla 10 dakika 

yürüyerek bir yeşil alana ulaşabilmelidir.  

Portekiz’de anket çalışmalarıyla yapılan bir araştırma, rekreasyon faaliyetlerinde en çok tercih edilen yeşil 
alanların bazı ortak özellikleri olduğunu ortaya koymuştur. Bu özellikler; alanın temiz ve bakımlı olması, 
bitki ve hayvan zenginliği, sakinlik ve huzur vermesi (örneğin; parkın trafik gürültüsünün duyulmayacağı  

kadar büyük olması), su yüzeylerinin varlığı olarak sıralanmıştır.

Polonya’nın Poznan kentinde yapılan çalışma, hobi bahçelerinin %72’si yerel tür olmak üzere 357 türe ev 
sahipliği yaptığını göstermiştir. 

Nairobi Milli Parkı, Nairobi şehir merkezine 7 km mesafededir. Parkta 100’ün üzerinde memeli, 400’ün 
üzerinde kuş türü görülmektedir.

Birleşik Krallık’ın Sheffield kentinde yapılan bir çalışma, 61 ev bahçesinin 4.000 omurgasız türe, 80 likene 
ve 1.000’in üzerinde bitkiye yaşam ortamı sağladığını belirtmiştir.

Yeşil Altyapının Yaşam Ortamı Sağlama Hizmetindeki Rolü

1. Kentsel yeşil altyapı arı türleri için de önemli bir kaynaktır. Konvansiyonel tarım arazilerinin bulunduğu kırsal 
yerleşimlerle kıyaslandığında kentsel yeşil alanlar, arılar için çok daha zengin ve sağlıklı besin sunar.

2. Yeşil çatılar ve duvarlar, böcek ve kuş türleri için yaşam ortamı sunar.
3. Botanik bahçeleri, arboretumlar ve özel türler için tasarlanmış yeşil alanlar  turistler için cazibe noktalarıdır. 
4. Kentlerde tür zenginliği yüksek alanlar, doğa gözlemleri ve eğitimlerine olanak tanır.

"Gabion duvar " uygulaması böcek ve diğer  
türlerin alanlar arasında geçişini kolaylaştırırken 
habitat imkanı sunar. Aynı zamanda beton gibi 
geçirimsiz yüzeylere kıyasla yağmur suyunun 
toprağa ulaşmasını kolaylaştırır. (Tilburg, 
Hollanda)

Yeşil Çatı İnşaat Yönetmeliği, Basel İsviçre 

Basel’in düz çatı alanının %23’ü artık yeşildir (2007’de 700.000 m2 olarak tahmin edilmiştir). Basel’de enerji tasarrufu (ilk teşvik 
programı) yılda 4 giga watt saattir. Ayrıca, yeşil çatı  montajı ile yerel işletmeler malzeme satışlarından kâr elde etmektedir. 
İşletme sahipleri enerji tasarrufu sağlamaktadır. Bu uygulama ile nesli tükenmekte olan omurgasız türler de korunmaktadır. 
Basel’in başarıları dünya çapında tanınmıştır.

İyi tasarlanmış yeşil koridorlar, kentin havasını iyileştirir 
ve kentsel ısı adası etkisini azaltır. Bitki örtüsü sayesinde su 
tutma kapasitesini arttırarak sel-taşkın önleme hizmetlerine 
katkıda bulunur. Ayrıca, bir çok ekosistem hizmetini sunarken 
kentlilerin yeşil alana erişilebilirliğini de arttırır.

Allaben Deresi boyunca oluşturlan yeşil koridor,  Gaziantep 
Fotoğraf: Gaziantep Büyükşehir Belediyesi

Kanlıkavak mevkii, Porsuk Çayı boyunca oluşturulan yeşil 
kuşak içinde yer alır.  Eskişehir

Fotoğraf: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi
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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.”

Fotoğraf: OPPLA
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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.

Yeşil Altyapı

Küresel ölçekte nüfus projeksiyonları ve kentleşme ile ilgili tahminler biyolojik çeşitlilik ve ekosistem hizmetlerinin devamlılığı 
konularında olumsuz bir izlenim sunsa da, alternatif yöntemlerle bu durumu tersine çevirmek mümkündür. Kentler, ekosistem 
hizmetlerinin devamlılığı konusunda hem sorunun hem de çözümün olduğu alanlardır. Kentlerde doğa tabanlı çözümler ve 
yeşil altyapının geliştirilmesi bu konuda önemli fırsatlar sunmaktadır.

Yeşil Altyapı Nedir?

Yeşil altyapı, ekosistem değerlerini ve işlevlerini koruyan, ekosistem hizmetlerini sunmak için tasarlanan ve yönetilen, 
birbirleriyle bağlantılı doğal, yarı-doğal ve kültürel alanların oluşturduğu bir yeşil alan ağıdır. Yeşil altyapı, doğa tabanlı 
çözümlerle birlikte iklim değişikliğinin olumsuz etkileriyle mücadelede kentlerin dayanıklılığını arttırmada önemli bir araçtır 
(EC, 2013a).

Yeşil Altyapının Kentsel Isı Adası Etkisini Azaltmaktaki Rolü

1. Ağaçlar, gölge sağlar.
2. Bitki örtüsü, terleme ve buharlaşma ortam sıcaklığının dengeler.
3. Özellikle yeşil çatılar ısının yansıma etkisini azaltır.   
4. Yeşil altyapı, hava koridorları yaratarak kentin ısı transferini kolaylaştırır. 

New York’ta yapılan bir araştırma yeşil çatıların, diğer çatı malzemelerine göre kışın %20 ısı kaybını önlediğini, 
yaz mevsimindeyse  %60 daha az ısındığını ortaya koymuştur. 

İzmir’de uygulaması tamamlanan yeşil çatılı otopark ve parkletler, kentsel ısı adası etkisini düşürmek ve karbon 
salımını azaltma amacıyla tasarlanmıştır. 

Parklet uygulaması, İzmir
Fotoğraf: İzmir Büyükşehir Belediyesi

Yeşil çatılı otopark uygulaması, İzmir
 Fotoğraf: İzmir Büyükşehir Belediyesi

Yeşil Altyapının Havanın Temizlenmesindeki Rolü

1. Ağaçlar kirleticileri çökeltir, depolar ve dağılımlarını yönlendirir. 
2. Hava kirliliğini azaltır, hava kalitesini arttırır.
3. Yeşil duvarlar, hava kirleticilerini tutarken aynı zamanda  rüzgar akışına destek olarak kirli havanın uzaklaştırılmasına 

olanak sağlar. 

PM10  ile ilgili yapılan bir araştırmada bitki örtülü bir alanın betonla kaplanmış bir alana kıyasla 30 kat 
fazla partikül madde tuttuğu belirtilmiştir. 

Londra i-tree projesi kapsamında yapılan modelleme çalışması, kent ağaçlarının hava kirliliğini %20 oranında 
azalttığını ortaya koymuştur. Bu hizmetin kent bütçesine sağladığı maddi katkı yıllık 100 milyon £’dur.

Madrid’de hava kalitesini iyileştiren 5,7 miyon ağaç, yılda 637 ton kirletici tutmaktadır. Sessiz işçi ağaçlar, 
hava kirliliğinden kaynaklanan yeni hastalık vakalarını engelleyerek (3.600 astım, 400 akut solunum 

yolu yetmezliği) sağlık bütçesinde 25,7 milyon avro tasarruf sağlamaktadır.

ABD’deki kentsel yeşil alanların yılda 256.000 ton karbon tuttuğu, bunun da karbon piyasasında
2 milyar ABD dolarına denk geldiği hesaplanmıştır.

Helsinki İklim Eylem Planı (2018), 2035 yılına kadar karbon nötral bir şehir için yol haritası sunmuştur. 
1990 yılı referans kabul edilmiş ve bu yıla göre emisyon miktarının %80 azaltılması öngörülmüştür. Geri 
kalan %20’si ise (yaklaşık 720 bin ton) CO2  yutak ekosistemler tarafından tutulması planlanmaktadır. 

Gold Standard verilerine göre 2035 yılında öngörülen 1 ton CO2 fiyatı 15 avrodur. Kentteki yutak 
ekosistemlerin bu karbon miktarını yakalayamamasının ve eşdeğer karbonun karbon piyasasından 

karşılanmasının, yerel yönetime olası maliyeti yılda 10 milyon avrodur.

Nijmegen’in Lindenholt Mahallesi için Kentsel Doğa, Hollanda

Referans senaryonun gri senaryo (asfalt alan) ve yeşil altyapı senaryosuyla (tüm alana ağaç dikilmesi) karşılaştırılması: 
Farklı seçeneklerin sermaye ve bakım maliyetleri. Partikül madde ve NOx’in sağlığa etkilerinin, gürültünün 

etkilerinin, taşkın etkilerinin, su arıtma maliyetlerinin, çevrenin verdiği keyfin, rekreasyon, iklimin düzenlemesi, 
rüzgâr sığınağı etkileri nedeniyle azalan enerji maliyetleri, seyahat süresine etkisi ve karbon tutumu tahminleri. 

Bugünkü net değerler: 
Gri senaryo için 275 milyon avro zarar, 

Yeşil Altyapı senaryosunda 230 milyon avro kazanç.

Yeşil Altyapının Karbon Tutumundaki Rolü

Ağaçlar atmosferik  CO2’yi “tutum” ve “depolama”  süreçleriyle azaltmaktadır. Karbon tutumu fotosentezle atmosferden 
yakalanan karbonu; depolama ise toprak altı ve toprak üstü biyokütlede gelişim süresince depolanan karbonu ifade 
eder. 

Yeşil Altyapının Sel Taşkın Önlemedeki Rolü

1. Geçirimli döşeme ve yeşil alanlar su döngüsünün sürekliliğini sağlarken suyun emilimini kolaylaştırır. Böylece aynı 
zamanda kentsel ısı adası etkisini de azaltır.

2. Yeşil çatıların yaygınlaştırılması, şiddetli yağışların neden olduğu yüzey akış miktarını %85 oranında azaltabilir.
3. Gri altyapıya kıyasla kurulum ve bakım maliyetinden tasarruf edilebilir. 

Yeni Zelanda ve Amerika’nın farklı şehirlerinde yapılan araştırmalar, yeşil altyapının su yönetimi masraflarına 
%15 ile %64 arasında katkı sağlayabileceğini ortaya koymuştur.

İzmir’de biyolojik çeşitliliği arttırmak, 
geçirimli yüzeyler yaratarak yeraltı suyunu 

zenginleştirmek, karbon salımını azaltmak  ve 
kent sakinlerine rekreasyon alanları sağlamak 

amacıyla tasarlanan Peynircioğlu Deresi Yeniden 
Doğallaştırma (Re-naturing) projesinin yapım 

süreci 2020 itibariyle devam etmektedir. 

Sint-Truiden Tarım Ekosistemi, Belçika
Çimlendirilmiş su yolları, çimlendirilmiş tampon şeritler, tutma havuzları ve su toplanma alanında toprağı koruma 

amaçlı sürme dahil olmak üzere köyün toprak erozyonuna ve çamur taşmalarına karşı korunması eylemleri 
gerçekleştirilmiştir.  Bu tedbirlerin toplam maliyeti, çalışma alanındaki çamurlu su baskınlarının neden olduğu 

hasarın onarımı ve temizlik masraflarına (54 Avro/ha/yıl) ve daha iyi akış aşağı su kalitesi; daha düşük aşağı havza 
tarama maliyetleri; bölge sakinleri için daha az psikolojik stres ve daha fazla biyolojik çeşitlilik gibi tüm ikincil 

faydaların giderilmesine kıyasla düşüktür (126 Avro/ha/20 yıl).

Skjern Nehri Taşkın Yatağının Restorasyonu, Danimarka
Danimarka’daki Skjern Nehri taşkın yatağının restorasyonu 44,2 milyon ABD dolarına mal olacaktır. 

Ancak, su boşaltmanın (taşkınları önlemek için kullanılmakta) önüne geçilmesi ile şu anda 2.3 milyon 
ABD doları ve sonuç faydaları ile 84.6 milyon ABD doları net fayda sağlayacaktır. Faydalar arasında 

avcılık, balıkçılık, rekreasyon olanakları ve biyolojik çeşitliliğin korunması sayılabilir.

Yeşil Altyapının Rekreasyon Hizmetindeki Rolü

1. Sosyal etkileşimi arttırır. 
2. Kent sakinlerinin sağlığına olumlu etkiler:

 � Doğada zaman geçirmek stres seviyesini azaltır, olumlu ruh halinin geliştirilmesine katkı sağlar, depresyon 
semptomlarını azaltır.

 � Doğada yapılan yürüyüş kentsel alanda yapılana göre bilişsel seviyeyi daha kısa sürede iyileştirir. 
 � Bahçecilik faaliyetleri, akut stres ve panik atak tedavilerinde etkilidir.
 � Yeşil alanlara erişim ve kardiyovaskuler rahatsızlıklar, obezite ve tip 2 diyabet arasında negatif bir ilişki vardır.
 � Daha çok yol ağacının bulunduğu mahallelerde doğan çocuklarda astım ve kronik solunum yetmezliği daha az 

görülmüştür.
 � Biyolojik çeşitliliğin yüksek olduğu alanlarda yaşayan insanlarda alerjik hastalıklar daha az görülür.
 � Cazibesi olan ve erişilebilir kentsel yeşil alanlar, kişilerin dış mekanda daha fazla zaman geçirmelerini ve fiziksel 

aktiviteleri artırmalarını sağlar.
 � Sosyal etkileşimin artması ve bireylerin kendini bir topluluğa ait hissetmesi, bireylerin refahını artırır. 


