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PROJE HAKKINDA

Doğa Koruma Merkezi Vakfı ve Hollanda menşeili Eurosite Derneği ortaklığında yürütülen ve “Türkiye ve 
AB Arasında Sivil Toplum Diyaloğu-V Hibe Programı (CSD-V)” çerçevesinde desteklenen Doğa ve Şehirler 
Projesi 1 Nisan 2019 tarihinde başlamış ve 20 ay sürmüştür. Çankaya Belediyesi beIN İZ TV iş birliğinde 
gerçekleştirilecek 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 geliştirmeyi ve şehirlerde doğa tabanlı çözümler ve yeşil altyapıyı özendirmektir.

Bu doğrultuda,

1. Avrupa Birliği ülkesi olan Hollanda’nın doğa tabanlı çözümler ve yeşil altyapı konusundaki tecrübeleriyle 
Türkiye’nin bilgi ve deneyimi arttırıldı

	■ Ankara merkezinde doğal ekosistemler ve ekosistem hizmetlerinin haritalandırılması ve 
değerlendirilmesinin yapıldı.

Şehir Planlama Aracı Olarak Ekosistem Hizmetleri: Çankaya İlçesi Örneği 
https://www.dogavesehirler.org/yayinlar

	■ Hollanda ve Türkiye arasında iyi uygulamalar ve deneyimlerin her iki ülkede yapılacak teknik geziler ve 
çalıştaylarla paylaşıldı.

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

	■ Türkiye’de şehirlerde doğa tabanlı çözümler ve yeşil altyapı platformunun kurulması için toplantı ve 
çalıştaylar düzenlendi.

3.Şehirlerde doğa tabanlı çözümler ve yeşil altyapı konularında uzun dönemli ve sürekliliği olan iş birliklerinin 
sağlanması için Türk ve Hollandalı STK’lar arasında iş birliği protokolleri imzalanacaktır.

	■ Uluslararası platformların kurulması ve gruplar arasında iş birliği protokollerinin imzalanması 
konularında ağ oluşturma ve lobi faaliyetleri yürütüldü.

4. Türkiye ve Hollanda’da doğa tabanlı çözümler ve yeşil altyapı konularında ve Türkiye’nin Avrupa Birliği 
üyeliğinin önemi konusunda bilinç arttırılacaktır.

	■ Hollanda ve Türkiye deneyimleri hakkında 1 belgesel, 1 kısa film ve 2 sosyal medya filmi hazırlandı. 
Ayrıca ekosistem hizmetleri ile ilgili 5 adet kısa sosyal medya filmi, 8 adet infografik film, 1 adet 
uzun proje sonuç sosyal medya filmi ve 1 adet uzun Çankaya’nın ekosistem hizmetlerini anlatan film 
hazırlandı. Şehirler Arası Yeşil Diyalog: Ankara – Tilburg Belgeseli 
https://www.youtube.com/watch?v=ruGIlmYr-dE

Şehirlerde Yeşil Altyapı: Ankara  
https://www.youtube.com/watch?v=PkGGRona74M 
 
Şehirlerde Yeşil Altyapı: Tilburg 
https://www.youtube.com/watch?v=m-D3po2z6V0

Şehirler Arası Diyalog: Ankara – Tilburg 
https://www.youtube.com/watch?v=iAnd3CgfZ2o

	■ Kaynak materyaller hazırlandı. 

Yeşil Altyapı Avrupa Komisyonu Bildirimi 
https://www.dogavesehirler.org/yayinlar

	■ Türkiye’nin AB üyeliğinin önemini desteklemek için Hollanda’da, Türkiye’nin doğal değerleri sergisi 
yapıldı. 

Türkiye’nin Doğal Değerleri Fotoğraf Sergisi 
https://www.dogavesehirler.org/sergiler

	■ Şehirlerde Doğa Tabanlı Çözümler ve Yeşil Altyapı Uluslararası Çalıştay hem online hem Ankara’da 
düzenlendi.  

	■ Projenin tanıtımı ve paydaşlar arası iletişimin etkin olması için proje internet sitesi, sosyal medya 
hesapları ve proje görünürlük materyallerinin hazırlandı. 

Proje web sitesi: https://www.dogavesehirler.org/ 
Sosyal medya ve Youtube kullanıcı adı: @dogavesehirler
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TÜRLÜ TÜRLÜ HALLER KAMPANYASI HAKKINDA

Covid-19 salgınıyla birlikte Mart 2020 tarihinden itibaren evlerimize kapandık. Bu alışılmadık durum, şehirlerde 
yaşayan bizleri farkında olmadan doğaya daha da yakınlaştırdı. Ormanda, deniz kenarında, göl kenarında veya 
bir parkta yürüyüş yapmak, bisiklete binmek, piknik yapmak, vakit geçirmek, kısa da olsa uzaktan arkadaşlarımızı 
görmek en önemli faaliyetlerimiz oldu. 

Covid-19 salgını öncesi Doğa ve Şehirler Projesi kapsamında şehirlerdeki yeşil alanların ve parkların sunduğu 
temiz hava sağlama, karbon tutma, gıda temini, sel-taşkın önleme, yaşam ortamı sağlama, rekreasyon hizmeti 
sunma gibi faydaları farklı ortamlarda anlatıyorduk. Ancak Covid-19 krizi ile birlikte bu konuda sesimizi daha 
fazla kişiye duyurabildik ve şehirlerdeki yeşil alanların ve parkların önemine dikkate çektik. 

Covid-19 salgını ile başlayan #evdekal çağrısı üzerine doğayı evlerimize taşıdık ve doğa gözlemine evlerden 
devam etmek amacıyla 10 Nisan 2020’de “Türlü Türlü Haller Kampanyası” başlattık. Doğa ve Şehirler Proje-
si kapsamında başlatılan sosyal medya kampanyasının ilk kısmında, kampanyaya katılanlar evlerinin pencere, 
teras, balkon ve bahçelerinden çektikleri fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaştı. Böylece, şehrin gide-
mediğimiz parkları, göremediğimiz ağaçları, çiçekleri, kuşlarını gözleme şansımız oldu. Şehrin farklı bölgelerine 
gidemesek de Doğa ve Şehirler takipçileri sayesinde, doğanın türlü türlü hallerinden haberimiz oldu. 

“Ev Halim: Penceremden gördüğüm, Ev Halim: Balkon güzellerim, Ev Halim: Bahçemdeki güzellik” temalarıyla 
paylaşımlar yapıldı. Kampanyanın en sonunda, Urban Sketchers Ankara ekibi ile “Parka gidemiyorsam park bana 
gelir” mottosuyla, evlerinden özledikleri parkları çizerek kampanyaya destek vermeleri çağrısında bulunduk. Bu 
kampanyaya destek veren ve çizimleriyle şehirlerdeki parkları bizlerle buluşturanlar sayesinde Türlü Türlü Haller 
Çizim Kataloğu ortaya çıktı.

Bu çizim kataloğunun ortaya çıkmasında yer alan kampanya takipçilerinden, Abbas Riazi, Ayça İnci, Aysel Bozyel, 
Ayşegül Çil, Bahar Şener-Pedgley, Behiye Ermete, Cangül Özcan, Cüneyt Işıkyıldız, Deniz Başak Görür, Deniz 
Diren Üstün, Deniz Oslu, Doğa Bilgin, Ebru Ecer, Elif Gökçe Tunçel, Erdal Çakır, Esra Gürel, Füsun Kitapçı 
Uysal, Gül Ezgi Kahraman, Gülistan Akar, İdil Güven, İlke Uysal, İnci Nimet Durubal, Kübra Ceviz Sanalan, 
Mahmut Gayretli, Merfil İpek Akyol, Mustafa Arslan, Müge Kaya, Onur Oklan, Öykü Yaman, Pelin Akagündüz, 
Pelin Terzioğlu, Seda Çiğdem, Sema Çavuşoğlu, Sevilay Batmaz, Teoman Sanalan ve Zeynep Özdal’a değerli 
çizimlerini bizimle paylaştıkları için çok teşekkür ederiz.
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Abbas Riazi

Botanik Park, Ankara

Abbas Riazi

Seğmenler Parkı, Ankara
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Abbas Riazi

Botanik Park, Ankara

Abbas Riazi

Jurassic Park
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Ayça İnci

Göksu Park, Ankara

Ayça İnci

Seğmenler Parkı, Ankara

“Kızılay’dan başlayıp kalabalığın arasından yürüyerek 
gelip çimlere özgürce oturmayı özlediğim park.”
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Ayça İnci

Mogan Gölü, Ankara

“Sazlıklarla beraber gün batımını izlemeyi özlediğim 
park.”

Ayça İnci

Eymir Gölü, Ankara

“Yeşilin her tonuyla ve ördeklerin eşliğinde yürüyüş 
yapmayı özlediğim yer.”
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Aysel Bozyel

Eymir Gölü, Ankara

Ayşegül Çil

Tilburg, Hollanda
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Bahar Şener-Pedgley

Leylaklar

Behiye Ermete

Seğmenler Parkı, Ankara
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Cangül Özcan

Konya Kültür Park, Konya

“Etkinlik için aklıma ilk gelen ve tekrar görmek 

istediğim yer Konya Kültür Park.”

Cüneyt Işıkyıldız
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Deniz Başak Görür

Dünya

“Özlediğim park dünya” yorumuyla paylaştığım bu çizim ile 
aslında nefes alabileceğimiz tek yer olan bu gezegenin yeşilinin 
ve mavisinin korunması gerektiğini ifade etmek istedim.”

Deniz Oslu

Abdi İpekçi Parkı, Ankara

“Abdi İpekçi Parkı’ndaki Metin Yudanur’un bu heykeli 
bana hem emeğiyle üreten insanın gücünü, hem de 
zor durumda olan birinin çaresizliğini hatırlatıyor. İçinde 
bulunduğumuz salgın döneminde de güçlerimizi ve 
çaresizliklerimizi biraz daha fark ettik sanıyorum.”
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Deniz Diren Üstün

Ankara

“Abdi İpekçi Parkı’na ilk kez gittiğimde çok küçüktüm, Metin 
Yurdanur’un Eller heykelini gördüğümde korkuyla karışık bir merak 
duygusuna kapılmıştım. Yıllar içinde bu gizemli ve güzel heykel 
benim için Ankara’nın simgelerinden birine dönüştü, park da 
soluklanabileceğim en güzel mola yerine. Kuğulu Park ve Seğmenler 
Parkı ise çocukluğumun en güzel anılarını barındırıyor. Karlı ya da 
hafif yağmurlu hafta sonlarında Atakule’ye kadar dolmuşla çıkıp 
Seğmenler Parkı’nda dolaşmaya ve eğer kar tutmuşsa kartopu 
oynamaya başlardık. Sonra da Kuğulu Park’ta sıcak bir simidi 
güvercinlerle paylaşıp şehrin göbeğinde gerçek bir vaha olan 
parkın tadını çıkarırdık. Sadece yağışlı hafta sonlarımızın değil, 
ailece yaptığımız kutlamaların da en güzel parçasıydı bu parklar. 
Tabii zamanla Kuğulu Park’a ve Seğmenler Parkı’na gitmek başlı 
başına bir kutlama haline geldi. 

On yıldan uzun süredir İstanbul’da, ailemi ve Ankara’yı özleyerek 
yaşıyorum. Yaptığım kısa süreli Ankara ziyaretlerinde planımı 
mutlaka bu parklarda zaman geçirecek şekilde ayarlıyorum. Şehir 
meteorolojisi ve iklimi alanında doktora çalışmalarını sürdüren bir 
araştırmacı olarak parkların ve kentsel yeşil alanların şehirlerde 
yaşamı sürdürebilmemiz için bir gereklilik olduğunu vurgulamak 
isterim. Parklar yalnızca kent hafızasının önemli bir parçası değil 
aynı zamanda şehrin nefes alabileceği noktalardır. Yaptığım şehir 
eskizlerinde Ankara’nın en güzel noktaları olan parkları seçmemin 
en büyük sebebi belki de budur. “
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Deniz Diren Üstün

Kuğulu Park, Ankara

Deniz Diren Üstün

Seğmenler Parkı, Ankara
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Doğa Bilgin 

Kanlı Kavak Parkı, Eskişehir

Ebru Ecer

Eymir Gölü, Ankara

“Evlere kapandığımız karantina günlerinde en çok, doğanın uyanışını kaçırıyor 
olmak beni üzdü. Bu sefer çiçekli dalları kaçırmış olsak da en yakın zamanda 
Eymir Gölü’ne karşı tertemiz havayı içime çekmek için sabırsızlanıyorum.”
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Elif Gökçe Tunçel

Seğmenler Parkı, Ankara

“Çimlere sofralar kurduğumuz; açık havanın, yeşilin 
ve güneşin tadını çıkararak sohbetler ettiğimiz 
günlerden kalma bir fotoğrafı resmettim. Dostlarımla 
en sevdiğimiz buluşmalardır, park buluşmaları. 
Doğaya hasretle..”

Erdal Çakır

Kuğulu Park, Ankara

“Gece şahane gözüken, yumuşacık kuğuların ve 
patlamış mısırı çok seven ördeklerin mini parkı.”
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Esra Gürel

Kuğulu Park, Ankara

Füsun Kitapçı Uysal

Ankara

“Özlediğim Ankara, elli yıl önce çocukluğumdaki Ankara. Her sokakta en az bir veya 
iki ağaçlıklı arsa bulunurdu. Kanalizasyon haline getirilmemiş dereler vardı. Bulvarlar 
otoyol haline gelmemişti. Ağaçların altında gürültüden uzak rahat rahat yürürdünüz.  
Yaz akşamları hava serinlerdi. Klimaya ihtiyaç duyulmazdı. Şehir betonlaşmamış 
olduğu için kışın kar çok yağardı. Kaldırımlarda cirit atan motosikletler yoktu.  
Özlediğim parklar; şehrimin her sokağında üç beş ağacı, bir kaç bankı olan küçük parklar. Sokak 
sakinlerinin her gün uğrayıp selamlaştığı, yoldan geçenlerin soluklandığı, gölgesinde oturanların 
ağaçların büyümesine tanık oldukları, sokak hayvanlarını koruyup kollayan parklar.”
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Gül Ezgi Karaman

Deliktaş Parkı, Denizli

“Denizli’nin en eski mahallelerinden biri olan Deliktaş Mahallesi adını delik bir taştan alır. Efsaneye göre 
mahallede bulunan delik bir taş içerisinden geçirilen çocuklar hastaysalar iyileşiyorlar. Bu batıl inanış 
insanlar için bir umut oluyor. Denizli’de 300’den fazla park ve rekreasyon alanı projesi çizdim ve her 
birinin saha mühendisliğini yaptım. 2011 yılında projesini çizdiğim Deliktaş Parkı onlardan sadece biri 
idi. Fakat pandemi zamanında efsanesi ile aklıma gelerek benim için önemli alanlardan biri oldu. Şifa 
aradığım, özlediğim bir park.”

Gülistan Akar

Seğmenler Parkı, Ankara

“Seğmenler parkı, geniş çim alanda yayılan cıvıl 
cıvıl kalabalık, doğa, dostlarımız, muhabbetlerimiz. 
Şüphesiz bugünlerde en çok özlenen şeyler…”
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İdil Güven

Ankara’nın Kelebekleri

İdil Güven

Botanik Park, Ankara

“Botanik Parktaki bu güzelim sera binasını daha önce kırık dökük ve  
bakımsız haliyle çizmiştim. Bu kez olmasını istediğim gibi çiziyorum:  
Orjinal yapısı bozulmadan restore edilmiş, bakımlı bir yapı ve içinde  
harika çiçekler yetiştiriliyor. Parktaki gezinti sonrası eve giderken  
elimizde seradan aldığımız güzel çiçekler olduğunu düşündüm.”
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İdil Güven

Ankara

“Seramik atölyesinde yaptığım vazo, yolda bulduğum 
minik sarı çiçekle buluştu. Ben onların bu suluboya 
halini çok sevdim.”

İlke Uysal

Seğmenler Parkı, Ankara

“Hayata gülmeyi, affetmeyi ve kendim olmayı 
öğrendiğim parktır.”
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İnci Nimet Durubal

Kuğulu Park, Ankara

Kübra Ceviz Sanalan

Kuğulu Park, Ankara
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Mahmut Gayretli

Gençlik Parkı, Ankara

“Gençlik Parkı çocukluğumda ailem ile zaman geçirdiğim hoş bir 
mekandı. Geriye dönüp baktığımda bir çok anı canlanıyor zihnimde. 
Maalesef bir dönem bakımsızlık ve güvensiz bir yer oluşu nedeniyle 
bu park önemini yitirdi ve kimsenin gitmediği bir yer haline geldi. Her 
ne kadar restore edilmiş olsa da aslında özlediğim, çocukluğumdaki 
gençlik parkı veya park ile ilişkilendirdiğim çocukluğumdaki güzel 
anılardır bilemiyorum. :)”

Mahmut Gayretli

Kuğulu Park, Ankara

“Kuğulu Park’ın bence bütün Ankaralılar üzerinde bir etkisi vardır.
Tunalı Hilmi Caddesinde dolaşırken ufak bir soluk almak isteyen 
herkes kendini orada bulur. Şehrin kalabalığından bunaldığınızda 
veya  günün stresini atmak istediğinizde, doğa ile sizi en kolay 
biçimde buluşturan Ankaranın en özel parklarından biridir Kuğulu 
Park. O bölgeye yolu düşen bir de Kuğulu Park’a uğrayalım 
demekten kendini alıkoyamaz.”
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Merfil İpek Akyol

Gül Bahçesi Parkı, Ankara

“Ben Merfil İpek Akyol. Çizdiğim parkın adı Gül Bahçesi 
Parkı. Bu parkı özledim ama artık gitsem bile özlemimin 
geçmeyeceği bir konumda bu park artık. Ben biraz da 
anısını özledim sanırım.  Aradan geçen zaman sonrasında 
bu parkın sadece benim hayatıma değil bir romana da konu 
oluşunu farkedince, duyduğum özlem canlandı. Okumak 
isteyenler için kitap Turgut Özakman’ın Romantika adlı eseridir.  
Ayrıca şöyle bir yazı da yazılmış https://lavarla.com/
romantikanin-gul-bahcesi/ yine bu park üzerine.  

Konumlarda, mekanlarda, parklarda özlediğimiz şey 
anılarımızdır. Güzelleştiren de yine anılarımızdır. Anılar 
olmasa bir bank, bir çimen bize ne ifade edebilirdi ki...  
E   siz  de   sorunca  hangi   parkı  özlediniz, benim aklıma  ilk  burası geldi.” 
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Mustafa Arslan

Ankara

“Ben parktan ziyade yeşil olan her şeyi özlüyorum. Mezun olduğum Hacettepe Üniversitesinin kampüsü 
de Ankara’da olabilecek en yeşil, en temiz yerlerden biri. Bahar mevsiminde çiçek açan ağaçların 
kendinden geçiren sarhoş edici kokuları bana göre kelimelerle tarif edilemeyecek kadar muhteşem bir 
deneyimdir. Bazen kemiklerime kadar donsam bile saatlerce dururum o ormanın içinde. Çünkü kiraz ve 
erik çiçekleri aşktır, sevgidir; İğde ve ıhlamur ağaçları şaraptır, sarhoşluktur. Yeşilin her tonuna sahip çam 
ağaçları ise coşkudur, özgürlüktür benim için.”

Mustafa Arslan

Ankara
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Mustafa Arslan

Ankara

Mustafa Arslan

Ankara
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Müge Kaya

Güvercinler, Ankara

Müge Kaya

Güvercinler, Ankara

46 47



Müge Kaya

Ankara

“Kentin değişik çevrelerinde gördüğüm parkları, yeşil alanları ya da 
penceremden izlediğim doğayı böyle canlandırmaya çalıştım. Pandemi, 
daha bir değerli kıldı aslında doğanın hayatımızdaki yerini... Son görselde 
buna dikkat çekmek istedim.”

Onur Oklan

Kuğulu Park, Ankara
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Onur Oklan

Seğmenler Parkı, Ankara

Öykü Yaman

Anıttepe, Ankara

50 51



Pelin Akagündüz

Eymir Gölü, Ankara

“Özlediğim bisiklet günlerinden; küçük bir kahve 
molası, kalbimle yanyana Eymir Gölü manzarası...”

Pelin Akagündüz

Lozan Parkı, Ankara

“Güneşli bir Ankara sabahı, Lozan Park’ın sakin bir köşesi. Işık ağaçların arasından 
süzülüp çimenlerin üzerinde kümeleniyor. Rüzgar yapraklarla vokalde, kuşlar solist. En 
sevdiğim yazarın kitabı yanımda. Müziğe kalemim de katılıyor, yeni bir üretim başlıyor...”
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Pelin Terzioğlu

“Taş duvarlar ve beton ruhların az olduğu çocukluğumu 
düşündüm. Yeşilden taçlar, maviden yelkenler yapıp bulutlara 
salıncaklar kurardık. Arılar vız gelir, denizlerin tuzunu 
attırırdık... Hangi ara büyüdük ve gelincikleri küstürdük?”

Pelin Terzioğlu
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Pelin Terzioğlu Pelin Terzioğlu
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Pelin Terzioğlu Pelin Terzioğlu
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Seda Çiğdem

Kuğulu Park, Ankara

“Hem şehir ortasında hem de şehrin karmaşası 
içinde nefes alabilmemizi sağlayan, güzel kuğularını 
beslediğimiz bir park olan Kuğulu Park’ı eskizlemiştim.”

Sema Çavuşoğlu

Çiğdemim Bostanı, Ankara
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Sema Çavuşoğlu

Seğmenler Parkı, Ankara

“Temmuz 2019’da UskAnkara ekibi ile Seğmenler’de buluştuğumuz etkinlikte çizmiştim. 
Gri şehrin ortasında rahatlamak, doğayı hissedip arkadaşlarla vakit geçirmek için en güzel 
yerlerden biri Seğmenler. Görüş alanım içinde olan bu arkadaşları resmederek seğmenlerin 
ruhunu bir anı olarak sakladım bu çizimimde.”

Sevilay Batmaz

Ankara
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Teoman Sanalan

Seğmenler Parkı, Ankara

Zeynep Özdal

Topkapı Sarayı, İstanbul
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Doğa ve Şehirler projesi kapsamında hazırlanan yayınlar:

 ■ Şehir Planlama Aracı Olarak Ekosistem Hizmetleri: Çankaya İlçesi Örneği 
https://www.dogavesehirler.org/yayinlar/sehir-planlama-araci-olarak-ekosistem-hizmetleri-cankaya-ilce-
si-ornegi

 ■ Yeşil Altyapı Avrupa Komisyonu Bildirimi (Türkçe Çevirisi) 
https://www.dogavesehirler.org/yayinlar/yesil-altyapi-avrupa-komisyonu-bildirimi

 ■ Şehirlerde Yeşil Altyapı ve Doğa Tabanlı Çözümler İyi Uygulama Örnekleri 
https://www.dogavesehirler.org/yayinlar/sehirlerde-yesil-altyapi-ve-doga-tabanli-cozumler-iyi-uygulama-
ornekleri

 ■ Türkiye’nin Doğal Değerleri Fotoğraf Sergisi Bilgilendirme Kitapçığı 
https://www.dogavesehirler.org/yayinlar/turkiye-nin-dogal-degerleri-fotograf-sergisi-bilgilendirme-kitapcigi

 ■ Türkiye’nin Doğal Değerleri Fotoğraf Sergisi: 
https://www.dogavesehirler.org/sergiler



DOĞA ve ŞEHİRLER PROJESİ
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