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ÖN SÖZ

DEĞERLİ HOCALARIM, MESLEKTAŞLARIM

Editörlüğünü üstlendiğimiz ve uzun zamandır tasarladığımız bu kitabı, sizlerin 
akademik anlamdaki katkı ve desteklerinizle hayata geçirmenin mutluluğunu 
yaşıyoruz. 

Peyzaj Mimarlığının akademik portföyüne kazandırdığımız ve 3 yıldır 
devam etmekte olan Türkiye Peyzaj Araştırmaları Dergisi (PEYAD)’ın 
kazanımları, bize “Landscape Research-I” adını verdiğimiz editörlü kitabı 
hazırlamamız noktasında itici ve teşvik edici bir güç oluşturdu. Bu kitaba ek 
olarak aynı zamanda “Peyzaj Araştırmaları-I” adını verdiğimiz ve Türkçe 
basımı yapılan ikinci editörlü kitabın da birinci kitaba paralel ve eş zamanlı 
olarak hazırlanmasının uygun ve anlamlı olacağını düşündük. Aynı zamanda 
Türkçe kaynak olarak yararlanacağımız bu kitabın varlığını, literatürdeki 
eksikliği gidermeye yönelik proaktif bir adım olarak değerlendirerek akademik 
yayın hayatına kazandırmayı hedefledik. Kitap bölümü olarak her iki kitaba da 
akademik çalışmalarını/kitap bölümlerini gönderen yazarlarımız kendi istekleri 
doğrultusunda İngilizce olarak Landscape Research-I ya da Türkçe olarak Peyzaj 
Araştırmaları-I kitabını tercih ederek kitap bölümlerini göndermiş oldular. Her 
iki kitap “Livre de Lyon” yayınevi tarafından basılmış olup yayınevi tarafından 
bizlere iletilen bilgileri (tarandığı indeksler, akademik anlamdaki başvuruları 
kapsayan içeriklere ve yetkinliklere sahip olması/Doçentlik Başvuru Kriterleri 
ve Akademik Teşvik Başvuruları) sizlerle paylaştık. 

İngilizce olarak hazırlanan “Landscape Research-I” ile eş zamanlı olarak 
hazırlanan “Peyzaj Araştırmaları-I” kitapları hem e-book, hem de renkli 
basılı olacak şekilde   sizlere ulaştırıldı. Her iki kitabın da 30 kitap bölümüyle 
sınırlandırılmasının başlangıçta uygun olacağını düşünmüştük. Sizlerden gelen 
katkı ve desteklerle bu sayılara ulaşmış olmanın kıvancı içindeyiz. 

Önümüzdeki yıllarda da başladığımız bu süreci devem ettirmek 
arzusundayız. Böylece Landscape Research (İngilizce) ve Peyzaj Araştırmaları 
(Türkçe) kitaplarının devamlılığını birbirini takip eden sayılarla sağlamış 
olacağız. 
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Her iki kitabın da yayınlanmasında büyük emeği geçen öncelikle Editorial 
süreçte katkı sağlayan Hakem kuruluna, SEKİZGEN Akademik Platforma ve 
süreci başarıyla takip eden Livre de Lyon Yayınevi ve sorumlularına teşekkür 
ederiz. En büyük teşekkürü ise hazırladığınız nitelikli ve birbirinden değerli 
eserleri bizlerle paylaştığınız için, siz değerli kitap bölümü yazarları hak ediyor. 

16 Ağustos 2021
Editörler

Prof. Dr. Öner DEMİREL
Doç. Dr. Ertan DÜZGÜNEŞ
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B Ö L Ü M  I

BİYOFİLİK TASARIMIN PEYZAJ TASARIMI 
VE İÇ MEKÂN TASARIMI BAĞLAMINDA 

DEĞERLENDİRİLMESİ
Evaluation of Biophilic Design in The Context 

of Landscape Design and Interior Design

Elvan ADA
Dr. Öğr. Üyesi, İstanbul Galata Üniversitesi, elvan.ada@galata.edu.tr 

ORCID:0000-0003-2979-3086

1. Giriş

İnsanın doğal çevreyi, yaptıklarıyla değiştirmeye başlaması binlerce yıl
önceye dayanmakta olup bu değişimlerin kendi yaşam alanları üzerindeki
yıkıcı etkilerini algılaması ise 20.yüzyılın son çeyreğinde gerçekleşmeye

başlamıştır. Bu sürecin sonuçları, insanın ekolojik denge üzerinde önemli bir rolü 
olduğunu anladığı, evriminin büyük bölümünü geçirdiği doğanın hükmedicisi 
değil, onun önemli bir bileşeni olduğunu idrak etmek zorunda kaldığı uyarıcılar 
ile önümüze çıkmaktadır. Güncel durum, doğa üzerindeki tahribin, küresel iklim 
değişikliğine neden olduğu ve bu değişimlerin insanın bir öğesi olduğu doğa ile 
olan ilişkisini yeniden düzenlemek adına adımlar atmaya çalıştığı yıllar olarak 
karşımızdadır. 

Bu yayının hazırlandığı 2021 yılı mayıs ayında, Marmara Denizi’nde 
deniz ekosistemini ve turizmini tehdit eden deniz müsilaj oluşumları 
gözlemlenmeye başlamıştır. Doğrudan ya da dolaylı yoldan antropojenik 
etkiler, kıyı şeritlerinde artan kentleşme ve sanayileşmeye bağlı kirleticilerin 
denizlere verilmesi, aşırı balıkçılık ve küresel iklim değişikliğine bağlı olarak 
deniz suyu sıcaklığının artışı gibi unsurlar tartışılmakta ve müsilaj oluşumunun 
nedenleri arsında gösterilmektedir (Öztürk ve diğerleri, 2021). Danovaro (2009) 
bir araştırmasında, iklim değişikliği ve deniz müsilajı oluşumunun bağlantılı 
olduğunu ifade edilmiştir. Aynı araştırmada, yapılan analizler sonucunda 
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son 20 yılda Akdeniz’de müsilaj oluşumlarının görülme sıklığının artarak 
devam ettiği belirtilmiştir. Bu durum, ekolojik dengenin bozulmasının sadece 
gelecek nesillere miras bırakacağımız doğal alanları değil, günümüz insanının 
da yaşam koşullarını tehdit etme boyutuna geldiğinin göstergesi olarak 
değerlendirilmelidir. 

İki yıla yakın bir süredir devam eden Covid 19 Pandemi süreci, ülkemizde 
ve küresel ölçekte dışarı çıkma yasakları, karantina dönemleri ile insanları 
konutlarında ve kapalı mekânlarda izole bir yaşam sürmek zorunda bırakmıştır. 
Sosyalleşmeden mümkün olduğunca uzak durulması gereken bu dönemde, kırsal 
alanlar, kent içerisindeki park, bahçe ve ormanlar gibi açık alanlar ile doğal 
alanlar, insanların fiziksel ve psikolojik sağlığını korumak adına rekreasyonel 
amaçlı kullandığı alanlar olmuştur.

İçerisinde bulunduğumuz yıl, verilen örneklerden de görüldüğü üzere, 
insan ile fiziksel çevresi arasındaki ilişkilerin, ekolojik temelli yaklaşımlar ile 
değerlendirilmesinin önemini vurgular niteliktedir.

İnsanın yaşadığı çevreyi, ihtiyaçları ve istekleri doğrultusunda, sanat ve 
bilim temelli yaklaşımlar ile planlayan ve tasarlayan, şehir bölge planlama, kentsel 
tasarım, peyzaj mimarlığı, mimarlık ve iç mimarlık gibi tasarım ve planlama 
disiplinlerine bu bağlamda önemli görevler düşmektedir. Yapılan araştırma, 
insanın zamanının çoğunu geçirdiği iç mekânlarla doğayı bütünleştirirken, 
ekolojik dengenin korunmasına da katkı sağlayan biyofilik tasarım yaklaşımını, 
peyzaj ve iç mekân tasarımı bağlamında değerlendirmeyi amaçlamıştır. 

2. İnsan ve Fiziksel Çevresi Arasındaki Etkileşimin 
Değerlendirilmesi

Bu bölümde, öncelikle insan ve doğa ilişkisi tarihsel süreç içerisinde 
değerlendirilmiş olup biyofili teorisinin bu süreçle bağlantısı araştırılmıştır. 
Biyofili teorisini temel alan biyofilik tasarım anlayışının gelişimi ile ilgili 
kavramsal literatüre yer verilmiştir. 

2.1.  Tarihsel Süreç İçerisinde İnsan Doğa İlişkisi 

İnsan ailesinin en eski üyesinin günümüzden 5 milyon öncesinde Doğu ve 
Güney Afrika’da yaşadığı ileri sürülmektedir. Hublin ve ekibinin (2017) Fas’ta 
buldukları 300.000 ile 350.000 yıllık Homo sapiens fosil kalıntıları, bu insanların 
taştan aletler yaptığı ve ateşi kullanmayı öğrendiğini ortaya çıkarmıştır (Hublin 
ve diğerleri, 2017). Taş aletlerin varlığı, doğaya karşı mücadele veren insan 
cinsinin, varlığını sürdürebilmek adına koşullara uyum sağlayabilme beceri ve 
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yetisi kazanarak biyo-kültürel bir evrim geçirdiğini göstermektedir. İnsanlık 
tarihine bakıldığında, başlangıçtan, günümüzden 10.000 yıl öncesine kadar geçen 
zaman diliminde, insan doğa ilişkisinin uyum içerisinde sürdüğünü söylemek 
mümkündür. İnsanın biyolojik ve kültürel evriminin büyük bir kısmının bu 
sürede gerçekleştiği, fiziksel çevre üzerindeki asıl değiştirici gücünün ise tarım 
devrimi ile ortaya çıkmaya başladığı görülmektedir (Alpagut, 1997). 

İnsanlık tarihinin başlangıcından M. Ö. 10.000-8.000 yıllarına kadar uzanan 
sürede, insanın bulduğu meyveleri topladığı, avcılıkla karnını doyurarak doğaya 
en az zararı verdiğine yönelik bilgilere ulaşılmıştır. Avcı ve toplayıcı uygarlık 
dönemi olarak adlandırılan bu süreçte, aynı zamanda, doğa koşullarına uyum 
sağlayabilmek adına göçebe bir yaşamın sürdürüldüğü bilinmektedir. Doğanın 
sağladığı mağaraların barınak olarak kullanıldığı ya da avlanan hayvanların 
derisi, dişi ve kemiğinden yapılmış çadırlar ile, toplanan sazların kulübe olarak 
inşa edildiğine dair bulgular vardır (Özer, 2004; Mutlu, 2007).

Bu dönem, insanın bulunduğu doğa içerisindeki canlı ve cansız varlıklar ile 
ihtiyaç temelinde uyumlu ilişkiler kurduğu bir yaşam birlikteliği sunmaktadır. 

M.Ö 8.000-5.000 yılları, göçebelikten yerleşik düzene geçmeye 
başlayan toplulukların, bitki ve hayvanları ıslah ederek, biyoçeşitlilik üzerinde 
etkili olmaya başladığı ve doğal çevre üzerinde iz bırakan ilk hareketlerin 
gerçekleştiği bir dönem olmuştur. Barınma ihtiyaçlarının karşılanması adına kil, 
kerpiç ve yörenin taş türleri ve ahşabın yapılı çevrenin inşasında kullanıldığı ve 
tarımsal düzenin hakimiyetindeki bu süreç, 18. Yüzyılda gerçekleşen Endüstri 
Devrimine kadar devam etmiştir (Özer, 2004). Fiziksel çevreyi oluşturan doğal 
ve yapılı çevrede, insanın oluşturduğu ilk kalıcı değişim ve izlerin bu dönemde 
gerçekleştirilmiş olduğunu söylemek mümkündür.

Endüstri Devrimine kadar geçen süre içerisinde, insan doğa ilişkisi 
değerlendirildiğinde, Rönesans felsefesinin insanı, evrenin merkezi sayan bakış 
açısı ve onun bilim yoluyla doğaya hükmedeceği düşüncesi ile tetiklenen yeni 
icat ve buluşların, insanın doğadan ve kır yaşamından kopuşuna zemin hazırladığı 
söylenebilir. Endüstri Devrimiyle beraber, kır nüfusunun kentlere göçü ve bu 
durumun yarattığı hızlı nüfus artışı, artan plansız kentleşmeyi beraberinde 
getirmiştir. Tüm bu nedenler, insanın tarihsel gelişim süreci boyunca hiç 
olmadığı kadar doğa ve diğer canlılardan kendini soyutladığı, kent- kır, insan-
doğa ayrışmasının ivme kazanarak hızlandığı bir dönemi işaret etmektedir. 

20. yüzyıl, bilimsel ve teknolojik gelişmelerin ekolojik sonuçlarının 
yaşandığı bir sürece tanıklık ederken; insan, doğa ile arasındaki ilişkiyi 
güçlendirecek yeni yaklaşımların arayışına girmiştir. 
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2.2.  Biyofili Teorisi ve Biyofilik Tasarım 

Biyofili (Biophilia) terimi, Türkçe’de “bio”, canlı veya yaşam; “philia” ise sevgi 
anlamına karşılık gelmektedir. Biyofili kavramı, ilk defa psikolog Eric Fromm 
tarafından yaşama ve canlı olan her şeye duyulan derin sevgi ve bağlılık olarak 
tanımlanmıştır (Söderlund, 2019).

1980’li yıllarda, biyolog Edward Wilson tarafından doğa ve doğadaki diğer 
canlı organizmalarla insanın arasında doğuştan gelen bağlılık olarak tanımlanan 
biyofili teorisi, insanın evrim sürecinin önemli bir kısmını doğada geçirmiş 
olmasına dayandırılmıştır (Wilson, 1984). 

Deniz dalgası ve ağustos böceği seslerinin üzerimizdeki rahatlatıcı etkisi, 
bir doğa manzarasının insanları hayal dünyasına sürüklemesi, doğadaki canlıların 
form, biçim ve oranlarının tarihsel süreç içerisinde, sanatta ve mimarlıkta 
ilham verici bir unsur olarak kullanımı gibi örnekler, biyofili teorisinin 
geliştirilmesinde insanın doğa ile doğuştan gelen bağlantısının kanıtları olarak 
sunulmaktadır (Browning ve diğerleri, 2014). Biyofili teorisinden ilham alan 
Kellert (2005) yapılı çevrelerde insan-doğa etkileşiminin ve doğanın yararlı 
etkilerinin sürdürülmesine olanak veren bir tasarım anlayışı olarak biyofilik 
tasarım kavramını sunmuştur. 

Yapılan araştırmalar, biyofilik tasarımın stresi azaltarak, duygusal 
sağlığı iyileştirerek, ağrıyı hafifleterek ve diğer sonuçlarda iyileşmeleri teşvik 
ederek olumlu bir etkiye sahip olabileceğini göstermektedir. Hastalar üzerinde 
yapılan araştırmalarda, gerek aktif olarak doğayı deneyimleyebilecekleri bahçe 
uygulamalarında yer almanın, ya da yarı aktif olarak bahçelerde gezinmek ya 
da oturmak gibi eylemlerin, iyileştirici özellikleri olduğu sonucuna varılmıştır. 
Doğayı aktif olarak deneyimleyebilmenin yanı sıra bulundukları iç mekânların 
penceresinden gördükleri peyzajların da benzer etkiler oluşturabildiği ile ilgili 
bulgulara ulaşılmıştır (Ulrich,2008).

Biyofilik tasarımın temel amacı, insan doğa ilişkisinin deneyimlenebilmesi 
adına, yoğun yapılaşmanın olduğu kent dokusu içerisinde yer alan mimari yapılara 
doğayı taşıyabilecek yaklaşımlar getirmektir. Bu amacı gerçekleştirirken oluşturulan 
tasarımlar ise dolaylı olarak yapı kaynaklı çevreye verilen zararların indirgenmesini 
sağlayarak, ekolojik dengenin korunmasında ve sürdürülebilir çevre koşullarının 
oluşturulmasına katkı sağlamaktadır (Kellert, 2005; Kellert, 2008).

Söderlund (2019), insanın doğaya doğuştan gelen bağlantısını ve ihtiyacını 
belirten bir kavram olarak biyofilik tasarımı, sosyo-psikolojik ve ekolojik 
faydalara dönüşen sosyal bir hareket olarak tanımlamaktadır. 
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Kellert (2008) tarafından, belirtilen amaçlara yönelik olarak biyofilik 
tasarım uygulamalarında, doğa, insan biyolojisi ve yapılı çevrenin etkileşimini 
göz önünde bulundurularak oluşturulan 70 öğeyi kapsayan 6 temel ilke 
belirlenmiştir.
Kellert’ın Biyofilik tasarım ilkeleri: 
Çevresel özellikler 
Doğal şekil ve biçimler 
Doğal örüntü ve süreçler 
Işık ve mekân
Yerel bağlamla olan ilişkiler
Evrimleşen insanın doğayla ilişkileri (Kellert, 2008).

3. Biyofilik Tasarım ile Peyzaj Tasarımı ve İç Mekân 
Tasarımı İlişkisi

Peyzaj mimarlığı ve iç mimarlık disiplinleri kavramsal olarak tartışılarak 
biyofilik tasarım yaklaşımı ile olan ilişkileri değerlendirilmiştir. Kellert 
(2008)’de yer verilen 6 biyofilik tasarım ilkesinden çevresel özellikler, peyzaj 
tasarımı ve iç mekân tasarımının arakesitini oluşturan unsurlar olarak örnekler 
üzerinden tartışılmıştır.

3.1.  Peyzaj Mimarlığı ve İç Mimarlık 

Peyzaj Mimarlığı insanı çevreleyen, kuşatan fiziksel çevresini, çevrenin 
bileşenleri olan doğal ve kültürel kaynakları, koruma kullanma dengesini 
gözeterek, tasarlayan ve planlayan bir meslek disiplinidir (Bayer, 1977) 
(Waterman, 2012). Ekoloji, planlama ve tasarım kavramlarını, sanat ve bilim 
temelinde bir araya getiren bir disiplin olarak da doğal kaynakların tükenme 
riskiyle karşı karşıya olduğu bu dönemde, aktif bir rol üstlenmektedir.

Peyzaj mimarlığının fiziksel çevre ve içerisinde yaşadığımız doğal 
sistemlerin şekillendirilip, tasarlanmasındaki rolü düşünüldüğünde biyofilik 
tasarım ile olan yakın ilişkisi anlaşılmaktadır.

Çağımız insanı, günlük yaşamının önemli bir kısmını, çalışmak, yemek 
ve uyumak gibi eylemlerini gerçekleştirebilmek adına doğadan yalıtılmış 
iç mekânlarda geçirmektedir. Özellikle son iki yıldır yaşamakta olduğumuz 
Covid-19 salgın süreci, günlük yaşantının neredeyse tamamının iç mekânlarda 
geçirilmesini zorunlu hale getirmiştir. Bu son deneyimimiz, iç mekânın insan 
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için tarihin her döneminde sığınmak, mahremiyet sağlamak ve dış koşullardan 
korunmak için en elverişli boşluk olduğunu gösterir niteliktedir.

İç mimarlık, kullanıcıların istek ve ihtiyaçlarını karşılayacakları; 
eylemlerini sürdürebilecekleri, estetik ve yapısal ilke ve ölçütler doğrultusunda, 
sağlıklı, konforlu, sürdürülebilir iç mekân tasarımları yapan bir meslek 
disiplinidir (Brooker ve Stone, 2011). 

İç mekân olarak tanımladığımız, dış mekândan ayıran kabuğun içindeki 
boşluğun, kütlesiyle yani mimari yapıyla, mimari yapının da içerisinde 
konumlandığı kentsel ya da kırsal peyzajla, bütüncül ilişkiler ağı içerisinde ele 
alınması gerekmektedir. Bu bağlamda biyofilik tasarım, iç mekân ile dış mekân 
bağlantısında, organik ve sürekli ilişkiler kurulmasını sağlayan bir tasarım 
anlayışı olarak karşımıza çıkmaktadır.

3.2.  Biyofilik Tasarım Öğelerinin Peyzaj Tasarımı ve İç Mekân Tasarımı 
Arakesitinde Değerlendirilmesi

Kellert (2008)’in biyofilik tasarım prensiplerini, uygulamada karşılayabilmek 
adına sunduğu ilkelerden çevresel özelliklerin, peyzaj mimarlığı ve iç mimarlığın 
ortak alanında yer aldığı düşünülmektedir. Tabloda verilen peyzaj tasarımı ve iç 
mekân tasarımı ara kesitinde yer alan öğeler, teorik olarak açıklanarak örnekler 
üzerinden tartışılmıştır (Tablo 1). 

Tablo 1: Kellert (2008) den uyarlanarak biyofilik tasarım öğeleri

Bitkiler ve Yeşil Cepheler: Mimari yapıya doğanın getirilmesi olarak 
tanımlanan biyofilik tasarımda ilk akla gelen peyzajın doğal öğesi olan 
bitkilerin kullanılmasıdır. Yapı yakın çevresinde ve içerisinde kullanılan 
yapısal ve bitkisel peyzaj öğelerinin, iç mekân tasarımına doğrudan ya da 
dolaylı etkileri bulunmaktadır. Bitkilerin mimari yapılara dahil edilmesi iki 
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şekilde gerçekleştirilebilir. Bunlardan ilki, iç mekânlarda, doğal ortamlarındaki 
ekolojik isteklerine benzer yaşam ortamlarının yapay olarak sağlandığı saksı ve 
kaplarda bitkilerin yetiştirilmesi; diğeri ise iç mekân ve dış mekân geçişlerini 
sağlayan balkon ve teraslarda, cephe ve çatılarda, bitkisel tasarımların 
gerçekleştirilmesidir. 

Mimari yapıların dış cephe ve çatılarında kullanılan bitkisel tasarımları, 
yapıyı doğal çevre ile uyumlu hale getirirken, iç mekânda kullanılan bitki öğesi, 
mekâna doğanın taşınmasını, doğa ile görsel, dokunsal ve koku bağlamında bir 
tecrübe yaşanmasına imkân sağlamaktadır. Yapay şekilde ısıtılan, havalandırılan 
ve aydınlatılan iç mekânlarda kullanılan bitkiler, insana doğayla ilgili 
deneyimlerini anımsattığından, memnuniyetin artmasına neden olmaktadır. 
Bitkilerin iç mekân tasarımlarına dahil edilmesiyle, memnuniyet, konfor ve 
performans artışı gözlemlenmektedir (Şekil 1; Şekil 2). 

Şekil 1: Şile Sign Hotel İç Mekân (2019).

Şekil 2: Şile Sign Hotel İç Mekân (2019).



8      Peyzaj Araştırmaları-I

Doğayla yaşanan bu deneyimin insan fizyolojisi üzerinde stres 
hormonlarının azalması, tansiyonun dengelenmesi gibi iyileştirici özellikleri 
bulunmaktadır (Browning ve diğerleri, 2014).

İç mekân bitkilerinin bir diğer özelliği ise, kapalı ortamlarda gerçekleşen 
temizlik faaliyetlerinden havaya karışan kimyasalların etkisini azaltıcı ve 
mekân konforuna katkı sağlayıcı özellikleri bulunmasıdır. Bitkilerin çevresel 
kirleticilerin azaltılmasındaki bu rolü, insan sağlığını olumlu etkilemektedir 
(Zencirkıran, 2016; Zencirkıran ve diğerleri, 2018).

Son dönemde yapılaşmanın arttığı kentsel peyzaj alanlarında yapı cepheleri 
ve çatılarında, yeşil duvar, dikey bahçe ve yeşil çatı gibi uygulamaların arttığı 
gözlemlenmektedir. Bu uygulamalarda, biyoçeşitliliğe katkı sağlayacak yerel 
türlerin tasarımda kullanılması gözetilirken, bitkilerin su tutma kapasiteleri, 
sıcaklığı düşürmedeki etkileri gibi özellikleri nedeniyle ekolojik dengenin 
korunmasına da katkı sağlanmaktadır. Yapı izolasyonunun doğal yöntemler ile 
gerçekleştiriliyor olması, iç mekân konforu üzerinde olumlu etki sağlarken, 
teras ve balkonlarda yapılan bitkisel tasarımlar ise hem görsel hem de dokunsal 
bir doğa deneyimi sunmaktadır. 

İç mekânları doğaya bağlayan bir diğer unsur ise yarı açık mekânlardır. 
Mimari yapıların balkon ve teraslarında ağaç ve bitki yetiştirilecek ortamların 
sağlanmasının kentsel peyzaja estetik, ekolojik ve işlevsel faydaları bulunurken, 
mekân kullanıcılarının görsel ve dokunsal olarak doğayı deneyimleyebilmesinde 
psikolojik katkıları bulunmaktadır. Tüm bu faydalar, ağaç varlığının irreel değeri 
olarak tanımlanmaktadır (Dirik, 2014) (Şekil 3).

Şekil 3: Arc de Triomphe’dan Çatı Bahçelerinin Görünüşü, Paris (2010).
Renk Öğesi: İnsan, doğadaki ilk yaşamsal varlığı ile beraber doğal çevresindeki 
birçok canlı ve cansız varlığın farklı ton ve değerlerdeki renkleri içerisinde 
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evrim sürecini geçirmiştir. Zaman içerisinde doğadan algıladığı ve tanımladığı 
farklı renklere, farklı anlamlar yükleyerek yaşadığı mekânları sınırlandıran 
duvarlarda, kullandığı obje ve eşyalarda, hatta kendi vücudunda kullanarak, 
renklere kültürel bir boyut da kazandırmıştır (Özol, 2012). 

Günümüzde, Eski Mısır, Çin ve Hindistan’da, renklerin insanlar üzerindeki 
psikolojik etkilerinin tedavi amaçlı kullanıldığı bilinmektedir. Yeşil rengin 
doğayı anımsatmasından kaynaklı, huzur veren, dinlendirici özelliği, sıcak 
renklerin canlandırıcı etkileri gibi, renklerin insan psikolojisi üzerinde farklı 
etkileri bulunmaktadır (Özol, 2012). 

Bitkilerin en temel özelliği, canlı bir varlık olması nedeniyle, geçirdiği 
renk ve form dönüşümleridir. Mevsimsel değişimler, peyzaj tasarımlarına renk 
ve hareket katmaktadır. Yapı yakın çevresinde, balkon ve teraslarda, peyzaj 
tasarımında kullanılan ağaç ve çalıların, mevsimsel renk dönüşümlerinin iç 
mekân atmosferi üzerinde dolaylı etkisi bulunmaktadır. Pencere açıklıklarından 
iç mekâna süzülen renklerin yansımaları, mekânda kullanılan dekorasyon 
öğelerinin görsel algısını etkileyen estetik bir unsur olarak tasarımlarda 
değerlendirilmelidir. Mekân içerisinde kullanılan bitkilerin, çiçek ve 
yapraklarının renkleri, doğayla görsel bir bağ kurmayı sağlamaktadır. Doğayla 
kurulan görsel bağın kalp ritminin ve kan basıncının düzenlenmesinde olumlu 
etkilerine dair araştırmalar bulunmaktadır (Browning ve diğerleri, 2014). 

Su Öğesi: Wilson (2008) yapmış olduğu bir araştırmada evlerinin veya 
ofislerinin ortamını seçme konusunda tam bir özgürlük verildiğinde, insanların, 
seçtiği üç özellikten birinin estetik ya da işlevsel değeri olmasa da nehir, göl 
gibi bir su kütlesinin varlığı olduğu sonucuna ulaşmıştır. Bu durumun suyun 
doğal bir kaynak olması ve insanın doğada geçirdiği evrim süreci ile bağlantılı 
olduğunu, biyofili teorisini desteklediğini belirtmiştir (Wilson, 2008).

Durgun su öğesi, yüzeyinin ayna etkisi yaratmasıyla, konumlandırıldığı 
mekânlarda genişlik etkisi oluşturmaktadır. Suyun hareketli kullanımı ise mekâna 
dinamizm ve akustik etki katmaktadır. Bu özellikleri nedeniyle su, peyzaj ve iç 
mekân tasarımlarında tercih edilen bir biyofilik tasarım öğesi olmuştur. 

Doğal çevrede deneyimlediğimiz su öğesi, iç mekân süs havuzları, 
kaskatlı doğal taş ve kayalarla birlikte tasarlanan hareketli su elemanları, bitki 
öğesi ile beraber tasarlanan akvaryum bahçeler gibi uygulamalar, iç mekânda 
uygulanabilmektedir.

Doğal bir kaynak olan suyun, yapı çevresinde hem drenaj amaçlı kontrolü 
hem de suyun mekâna dahil edilebilmesi adına yapılmış peyzaj tasarım örnekleri 
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bulunmaktadır. Carlo Scarpa tarafından, 1961-1963 yıllarında tasarlanan Querini 
Stampalia Vakfı Binası iç mekân görselleri, yapının bulunduğu konumdaki doğal 
su kaynağının mekân içerisine dahil edilmesi ile iç mekân ve doğal peyzaj öğesi 
arasında kurulan bağa örnek oluşturmaktadır (Brooker ve Stone, 2012) (Şekil 4).

Şekil 4: Querini Stampalia Vakfı, Carlo Scarpa, Venedik, İtalya.
(http://hiddenarchitecture.net/fondazione-querini-stampalia/)

Hava: İç mekânda doğal havalandırma yöntemlerinin kullanılabilir olması, 
mekân konforu ve kullanıcı sağlığı açısından önemli bir etkendir. Mimari 
yapının konumlandırılmasının, rüzgâr yönü, bakı gibi fiziksel çevre kontrolüne 
yönelik analizler yapılarak gerçekleştirilmesi gerekir (Yüksel, 2018). Mimari 
yapının yakın çevresindeki peyzaj düzenlemelerinin iç mekâna hava girişini 
engelleyemeyecek şekilde yapılması, önemli bir bileşen olmaktadır. İç mekân 
hava kalitesinde etkili olan bir diğer unsur daha önce bahsedilmiş olan hava 
kalitesini iyileştirmede kullanılacak bitki türlerinin doğru seçimidir. 

Gün Işığı: Sağlıklı bir yaşamın sürdürülebilmesinde doğal gün ışığı önemli 
bir faktördür. Güneş ışığı, gün boyunca ve bir yıl süresince farklı açılar ile bir 
bölgeyi aydınlatır. Ayrıca bulutların hareketi gibi doğa olayları nedeniyle, iç 
mekâna süzülen gün ışığında doğaya özgü canlılık ve hareket hissedilir (Coles 
ve House, 2019; Altan, 2015) (Şekil 5).

Şekil 5: Gün Işığının İç Mekândaki Etkisi, (2020).
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İç mekânlarda, pencere açıklıklarının yeri, gün ışığından optimum faydalanacak 
şekilde konumlandırılmalıdır. Yakın çevredeki ağaç türlerinin seçiminde 
yapraklı türlerin ya da ibreli türlerin tercihi, iç mekâna gün ışığının girmesi ya da 
gölgeleme etkisinin yaratılması gibi amaçlar doğrultusunda iyi analiz edilerek 
gerçekleştirilmelidir. 

Doğal malzemeler: Doğal malzemeler hem iç mekân tasarımında hem de 
peyzaj tasarımlarında dayanıklılığı, kalıcılığı ve sürdürülebilirliği nedeniyle 
tercih edilmektedir. Taş ve ahşap, doğal malzeme olarak mekân tasarımlarında 
sıklıkla kullanılmaktadır. Baudrillard (1996), ahşabın zamanı liflerinde yaşattığı 
düşüncesiyle, yaşayan bir malzeme olduğundan bahseder. Benzer etkiyi taş için 
de söylemek yanlış olmayacaktır. Onlarca yıla şahitlik etmiş bir ağaçtan üretilen 
ahşap ile binlerce yılın izlerini dokusunda ve gözeneklerinde taşıyan kayaçlardan 
üretilen taşlar, mekân atmosferine zamanı ve yaşanmışlığı taşıyacaktır. Bu 
özellikleri ile doğal malzemelerin iç mekân ve dış mekân geçişlerinde kullanımı, 
estetik olarak iç-dış birliğine katkı sağlayacak, iç mekânları peyzaja, fiziksel 
çevrenin bileşeni olan doğayı da iç mekânlara getirecektir (Altan, 2015). 

Görüş ve Vista: Geniş arazilerde manzarayı engin gösterme olanağı ile 
görüş alanına giren ve çerçevelenen manzarayı tanımlamak adına kullanılan bir 
terimdir (Coles ve House, 2019). Vista, iç mekân ve peyzaj tasarımı arakesitinde 
önemli bir öğedir. Vista, peyzajın bir resim çerçevesi gibi pencere açıklıkları ile 
geçişinin sağlanarak iç mekânlara dahil edilmesini sağlamaktadır (Şekil 6).

Şekil 6: Mihrabat Korusunda Kafe İç Mekânından Vista, (2020).
İç mekânın bulunduğu yer ile ilişkisinden kaynaklı bir kimliği bulunmaktadır. 
Buradaki ilişki sadece içinde bulunduğu yapıdan ileri gelmemekte, iç mekânın 
yakınında bulunan yerleri ve daha uzaktaki peyzajları da kapsayabilmektedir. 
Vista, kırsal peyzaja açılabileceği gibi kentsel peyzaj alanlarına da açılabilir. Bu 
bağlantı, iç mekânın dış mekânla ilişkisini görsel olarak sağlamaktadır. 
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3.3.  İç Mekân Tasarımı ve Peyzaj Tasarımının Arakesitinde Biyofilik Bir Yapı: 
Yalı Hanı

1887 yılında Çanakkale’de kervansaray olarak inşa edilen Yalı Hanı, 
dikdörtgen planlı, avlulu, 2 katlı bir yapıdır. İnşa edildiği dönemde, alt katlar 
ahır ve misafir odaları, üst katlar ise misafir odaları olarak kullanılmıştır 
(Kökbaş, 2021). Günümüzde, kahve, küçük tamirci atölyeleri ve ofislerin 
yer aldığı hanın tasarım öğeleri incelendiğinde, iç mekân ve peyzaj tasarımı 
arakesitinde değerlendirilebilecek biyofilik tasarım öğelerine sahip olduğu 
görülmektedir (Şekil 7). 

Şekil 7: Yalı Hanı, Çanakkale, (2018).
Yapının dış duvarları ve avlunun yer döşemesi doğal taş olup, avluya bakan 
kısımları ahşaptır. Cephelerde ve yer döşemesinde kullanılan doğal malzemeler, 
biyofilik tasarım ilkelerine uygunluk göstermektedir. Avluda soliter olarak yer 
alan mor salkım (Wisteria sinensis) sarılıcı ve tırmanıcı bir tür olması nedeniyle, 
ikinci kat pencere açıklıklarına kadar erişmiştir. Kullanılan mor salkım, bahar 
aylarında mor çiçekler vermekte, yaz aylarına geçişte ise çiçeklerini döküp, 
yeşil yaprakları ile tüm yazı geçirerek doğada yaşanan mevsim döngüsünü 
deneyimleme imkânı sunmaktadır. Avludaki bitkisel tasarım ve yapısal 
peyzaj tasarımı, iç mekânlara doğayı taşıyan biyofilik tasarım unsurlarını 
barındırmaktadır. 

4. Sonuç 
Kentler, nüfus artışına bağlı olarak hızlı bir yapılaşmanın olduğu kentsel 
dönüşümler yaşamaktadır. Bu geçiş içinde, kentlilerin doğa ile ilişkisinin 
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yeniden tanımlanması önem arz etmektedir. Açık ve yeşil alanların artan yapı 
stokunun tehdidi ile azaldığı günümüzde, yeşil alanları yapılarla bütünleşik 
şekilde tasarlayan yaklaşımlara ihtiyaç duyulmaktadır.

Bu bağlamda biyofilik tasarım, iç mekân ile dış mekân bağlantısında 
ve insan ile doğal çevresi arasında, sürekli ilişkiler kurulmasını sağlayan bir 
tasarım anlayışı olarak karşımıza çıkmaktadır.

Yapılan araştırmada, biyofilik tasarım ilkeleri, peyzaj tasarımı ve iç mekân 
tasarımı bağlamında değerlendirilmiş ve tasarım örneklerine yer verilmiştir. 
Çalışma, bitkiler, renk öğesi, hava ve su öğesi, gün ışığı, doğal malzemeler ile 
vistadan oluşan çevre bileşenleri ile sınırlı tutulmuştur.

Bitkisel ve yapısal peyzaj öğeleri olan, bitki materyali ve yeşil cepheler 
ile, doğal malzemeler ve vistanın, doğanın iç mekânlara dahil edilmesinde, 
doğrudan rolü olduğu ile ilgili örneklere rastlanmıştır. Bu öğelerden bitkilerin, 
yeşil cephelerin ve doğal malzemelerin, peyzaj ve iç mekân arasında hem görsel 
hem dokunsal bir bağ kurduğu sonucuna varılmıştır. Bu etkileri nedeniyle, 
doğayı doğrudan iç mekânlara getiren ve biyofilik tasarım yaklaşımını 
destekleyen öğeler olarak peyzaj ve iç mekân tasarımının arakesitinde yer 
almaktadırlar. Bitkiler ve yeşil cepheler, biyoçeşitliliğe katkı sağlayan öğeler 
olarak, doğal malzemeler ise sürdürülebilirlik özellikleri nedeniyle, ekolojik 
dengenin korunması ve sağlanmasında önemli rol oynamaktadırlar.

Biyofilik tasarım bilincinin topluma yayılması ve etkinleştirilmesi 
durumunda peyzaj tasarımları ile bütünleştirilmiş iç mekân tasarımları, doğa ile 
bütünleştirilmiş kentsel peyzaj alanlarının oluşmasına imkân sağlayacaktır. Bu 
yaklaşım, biyoçeşitliliğe sağlayacağı katkı ile ekolojik dengenin restorasyonunda 
ve korunmasında önemli bir araç olabileceği gibi, insanın özlemini duyduğu 
doğa deneyiminin yaşanabileceği mekânlar da sunacaktır. 
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1. Giriş

Arkeolojik sitler tarihi süreç içindeki insan etkinliklerinin temel 
belgesini oluşturan dokulardır. Bu alanlar; geçmiş uygarlıklardan 
kalan ve bugüne bir kısmı ulaşmış, dönemlerinin sosyal, kültürel, 

mimari, peyzaj ve sanatsal özelliklerini yansıtmaktadırlar. Bu bağlamda 
arkeolojik sitlerin doğru yönetimi, doğru yorumlanması ve kültürel miras olarak 
sürdürülebilirliklerinin etkin bir biçimde sağlanması ulusal ve uluslararası bir 
gerekliliktir. Bu farklı uygarlıkların yerleşim alanları, arkeolojik değerlerin yanı 
sıra içinde yer aldığı peyzajı da kapsamakta sadece mimari ve kültürel değerleri 
değil; bu öğelerin oluşturduğu bütünü oluşturmaktadır. Arkeolojik sitler 
korunması en güç olan kültürel varlıklardandır. Gerek süreç içinde geçirdikleri 
dönüşüm gerekse mevcut peyzaj değerleri ile entegrasyonu sonucu bugün 
ulaştıkları konum, koruma sorunlarını da beraberinde getirmektedir

Doğal ve kültürel miras tüm insanlara aittir ve bu nedenle bu değerlerin 
korunması evrensel olarak tüm bireylerin sorumluğundadır (ICOMOS, 1999). 
Arkeolojik sitler; peyzajları, tarihi alanları, yapılı çevrelerin yanı sıra, biyolojik 
çeşitlilik, koleksiyonlar, geçmişte kalan ve süregelen kültürel uygulamalar, bilgi 
ve yaşam deneyimlerini içine almaktadır (ICOMOS, 1999).

Arkeolojik sitler; içinde yer aldıkları çevre, kültürel peyzaj ve sahip olduğu 
doğal bitki örtüsü ile bir bütün olarak korunmalıdır. Floransa Bildirgesi’ne (2014) 
göre; ‘’Peyzajların, geçmiş kuşakların yaşayan hafızası olmaları ve gelecek 
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kuşaklara somut ve somut olmayan bağlantılar sağlayabilecek olmaları dolayısı 
ile kültürel mirasın ayrılmaz bir parçası olduğu kabul edilmektedir. Kültürel miras 
ve peyzaj, toplulukların kimliklerinin vazgeçilmez bir unsurudur ve biyolojik 
çeşitliliğin de korunmasını güvenceye alan geleneksel uygulamalar ve bilgiler 
üzerinden yaşatılmalıdır’’. Bu kapsamda arkeolojik sitler sadece yapısal boyutta 
incelenmemeli, kalıntıların çevre ile ilişkisi ve peyzaj özellikleri de dikkate 
alınmalıdır. Böylece arkeolojik sit alanlarının tam anlamı ile potansiyelinin 
anlaşılması sağlanacak ve koruma bağlamında bütüncül bir yaklaşım oluşacaktır.

ICOMOS Arkeolojik Mirasın Korunması ve Yönetimi Tüzüğü’ne 
(ICOMOS, 1999) göre; ‘‘Arkeolojik sitler; insan toplulukları ve çevreleri ile ilgili 
bütün faaliyetleri yansıtan alan ve mekanları oluşturmakta; terk edilmiş yapıları 
ve onlar ile ilişkili tüm taşınabilir kültürel varlıklarla birlikte her türlü (yeraltı ve 
sualtı sitleri) kapsamaktadır’’. İnsanlar tarihi değerlerin bütünlüğünde giderek 
daha çok bilinçlenmekte ve antik sitleri miras olarak niteleyip korumaktadırlar. 
Arkeolojik sitleri gelecek kuşaklara sağlam ve bozulmamış bir biçimde 
ulaştırma gerekliliği anlaşılmıştır. Özgün kültürel değerlerine zarar vermeden 
gelecek nesillere aktarılması tüm toplumların görevidir. Antik sitlerin korunması 
ve onarımı ile ilgili ilkeler üzerinde karara varmak ve bunları uluslararası bir 
temele dayandırmak bugün önemli bir olgu haline gelmiştir. 

Bugün ülkemizde yürürlükte olan 28232 sayı 13/03/2012 tarihli Korunması 
Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında 
Yönetmelik ile belirlenmiş sit alanları; kentsel sit alanı, tarihi sit alanı, doğal 
sit alanı (bu yönetmelik kapsamında değildir), arkeolojik sit alanı, kentsel 
arkeolojik sit alanları olarak kategorize edilmiştir. Aynı yönetmelikte sit alanları; 
tarih öncesinden günümüze kadar gelen çeşitli medeniyetlerin ürünü olup, 
yaşadıkları devirlerin sosyal, ekonomik, mimari ve benzeri özelliklerini yansıtan 
kent ve kent kalıntıları, kültür varlıklarının yoğun olarak bulunduğu sosyal 
yaşama konu olmuş veya önemli tarihi hadiselerin cereyan ettiği yerler ve tespiti 
yapılmış tabiat özellikleri ile korunması gerekli alanlar olarak tanımlanmaktadır. 
5226 sayı ve 14.7.2004 tarihli Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu 
ile Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’da (28232 sayılı 
yönetmelikte de aynı tanım bulunmaktadır) ören yerleri;  tarih öncesinden 
günümüze kadar gelen çeşitli uygarlıkların ürünü olup, topoğrafik olarak 
tanımlanabilecek derecede yeterince belirgin ve mütecanis özelliklere sahip, aynı 
zamanda tarihsel, arkeolojik, sanatsal, bilimsel, sosyal veya teknik bakımlardan 
dikkate değer, kısmen inşa edilmiş, insan emeği kültür varlıkları ile tabiat 
varlıklarının birleştiği alanlar olarak tanımlanmaktadır. Yönetmelikte arkeolojik 
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sit alanları ile ören yerleri tanımları birbirinin benzeri şekilde açıklanmış ve 
aralarında herhangi bir fark belirtilmemiştir. Ancak uygulamalarda görüldüğü 
üzere ören yerleri; arkeolojik sit alanlarında çevre düzenlemeleri yapılarak 
ve belli gezi güzergahları oluşturularak halkın ziyaretine açılan alanlardır. 
2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nda kanunda çevre 
düzenleme projesi; “Ören yerlerinin arkeolojik potansiyelini koruyacak şekilde, 
denetimli olarak ziyarete açmak, tanıtımını sağlamak, mevcut kullanım ve 
dolaşımdan kaynaklanan sorunlarını çözmek, alanın ihtiyaçlarını çağdaş, 
teknolojik gelişmelerin gerektirdiği donatılarla gidermek amacıyla her ören 
yerinin kendi özellikleri göz önüne alınarak hazırlanacak 1/500, 1/200 ve 1/100 
ölçekli projelerdir” denilmektedir. Bu kapsamda arkeolojik sit alanlarının çevre 
düzenleme projeleri yani peyzaj tasarımı projeleri hazırlanıp bölge kurullarının da 
onayı alınarak uygulaması yapılan alanlar ören yeri olarak ziyarete açılmaktadır.

Arkeolojik sitlerin korunması belli kurallar çerçevesinde yapılmalıdır. Bu 
kurallar ülkesel ölçekte belirlenen yasalar ve ülkelerin imzaladığı, uluslararası 
anlaşmalara göre olmalıdır. Bugün ülkemizde arkeolojik sit alanlarının, 
derecelerine göre koruma yaklaşımları belirlenmektedir. Türkiye’de T.C. Kültür 
ve Turizm Bakanlığınca (KTB); arkeolojik sit alanları 1., 2. ve 3. derece arkeolojik 
sit alanları ve kentsel arkeolojik sit alanları olmak üzere 4 kategoriye ayrılmıştır. 
Bu derecelendirmeler arkeolojik sitlerin taşıdıkları önem ve özelliklerinin yanı 
sıra, alanda uygulanacak koruma ve kullanma koşullarını kapsamaktadır. 

Arkeolojik sitler hassas ve yenilenemeyen kültür varlıklarıdır. Bu tür 
alanlarda tahribatın en aza indirgenmesi için etkin koruma çalışmaları yapılmalı; 
bu koruma çalışmaları da arkeolojik sitlerin kendi özellikleri ve koruma statüleri 
doğrultusunda gerçekleştirilmelidir. Korumacılık sorumluluğu tarihsel ve 
bağlamsal olarak bireysel, yöresel, ulusal ve uluslararası boyutlarda çeşitlilik 
göstermektedir. Fakat arkeolojik sitlerin orijinal zenginliklerine zarar vermeden 
korumak ve sonraki nesillere aktarmak ortak hedef olmalıdır. Her ülke kültür 
ve gelenekleri çerçevesinde korumacılık ilkelerini benimseme ve uygulama 
sorumluluğu üstlenirken, bir yandan da koruma kültürü bakımından daha geniş 
ve kapsamlı bir bakış açısı ve ortak bir dil benimsenmelidir. Bu kapsamda da 
birçok uluslararası sözleşme, tüzük ve belge bulunmakta ve uygulanmaktadır. 
Bunlardan başlıcaları:

·  Uluslararası Kültürel Turizm Tüzüğü (1999)
·  Arkeolojik Mirasın Korunmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi (1992)
·  ICOMOS Arkeolojik Mirasın Korunması ve Yönetimi Tüzüğü (1990)
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·  Milletlerarası Anıtlar ve Sitler Konseyi Türkiye Milli Komitesi Yönetmeliği- 
ICOMOS (1974)

·  Dünya Mirası Sözleşmesi UNESCO (1972)

Koruma kavramı ise mevcudu en iyi şekilde muhafaza etme ve gelecek 
nesillere aktarırken sürdürülebilir ve geliştirilebilir olmasını sağlamak olarak 
tanımlanabilmektedir. Sürdürülebilir ve erişilebilir tasarımlar ile tarihsel doku 
korunmalı aynı zamanda bu alanların çağdaş kültürel peyzaja entegrasyonu da 
sağlanmalıdır. 

Arkeolojik sit alanlarının geçmiş peyzaj oluşumlarının algılanması ve 
bugün bu oluşumun yansıtılması ve anlaşılması multidisipliner bir konu olmakla 
birlikte ancak peyzaj tasarımı ile mümkün olabilmektedir.

2. Arkeolojik Sitlerin Koruma Sorunları
Koruma kavramı; herhangi bir şeyi zarar veya yıkımdan korumak ve bir 
kaynağın gereksiz yere aşırı kullanımını önlemek anlamına gelmektedir 
(Sandbrook, 2015). Arkeolojik sitlerde ise koruma, arkeolojik dokuyu 
mevcut durumunda tutmayı ve bozulmayı geciktirmenin yanı sıra bozulma 
süreçlerini yavaşlatmak ve hatta durdurmak amaçlanmaktadır (Saruhan 
Mosler, 2005). Arkeolojik sitlerin korunması, restorasyonu ve tasarımı, bir 
arkeolojik alanı daha fazla hasardan bilimsel olarak koruma ve onu önceki 
durumuna geri yükleme, bakımını yapma süreci olarak tanımlanabilmektedir. 
Bu alanların peyzajları, çevresel kaynakları ve bunları oluşturan bileşenlerin 
tamamı dinamik bir süreçte yavaşça değişen bir yapıdadır (Saruhan Mosler, 
2005). Tarihi zamanlarda yaşayan halklar tarafından oluşturulmuş arkeolojik 
peyzajlar, bugün kültürlerin ve toplulukların değişiminden en az etkilenecek 
şekilde, korunması gereken alanlardır. Multidisipliner bir bakış açısı ile 
kültürel mirasın korunması için verimli stratejilerin uygulanması, yönetim 
kararlarının alınması, sürdürülebilir uygulamaların ve tasarımların yapılması 
büyük önem taşımaktadır. 

Arkeolojik alanların korunmasında ana hedef kültürel mirası kayıp 
ve hasardan korumak, bunu hem önleyici hem de iyileştirici müdahaleler ile 
yapmaktır (Matero, 1993). Koruma yapılırken kazı çalışmalarında, restorasyonda, 
teşhirde, tasarımda ve son olarak ziyarete açılmasını içeren süreçlerin hepsinde 
koruma sorunları tespit edilerek koruma planlama ve yönetimi yapılması 
gerekmektedir. Bu bağlamda bugün arkeolojik sitlerin korunma sorunları:
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·  Kent merkezine yakın olan sitlerde kentsel baskılar,
·  Kırsal alanlarda bulunan arkeolojik sitlerde tarım uygulamalarından 

kaynaklı sorunlar,
·  Yoğun turist ziyareti sonucu oluşan sorunlar,
·  Vandalizm,
·  Doğal koşullar (hava şartları, doğal çevre gibi),
·  Doğal afetler,
·  Yanlış tasarım ve uygulamalar,
·  Savaşlar,
·  Yanlış ya da kötü yönetim,
·  Mülkiyet sorunları,
·  Ekonomik nedenler olarak listelenebilir.

Arkeolojik sit alanlarının korunma sorunlarının tespit edilmesi; bu sorunlardan 
kaynaklı bozulmaları önlemek ve gerekli tedbirleri almak için büyük bir önem 
taşımaktadır. 

Medeniyetlerin ve kültürlerin izlerini taşıyan ve bulundukları bölgenin bilgi 
kaynağı olan arkeolojik peyzajlar bugün fiziksel yıpranma sorunu ve kentsel 
alan içerisinde yapılaşma tehdidi ile işlevlerini yitirme olasılığı ile karşı karşıya 
bulunmaktadırlar. Kent merkezine yakın olan arkeolojik sitlerde kentsel baskılar 
sonucu bozulmalar oluşmakta ve alanın çevre ile birlikte korunması güçleşmektedir. 
Gelişen teknoloji ile birlikte dünya genelinde özellikle metropoliten kentlerde 
oluşan ihtiyaçları karşılamak için; yeni yollar, binalar, teknolojik uygulamalar, alt 
yapı çalışmaları gibi modern uygulamalar yapılmakta ve kent içerisinde bulunan 
arkeolojik alanlar da bu uygulamalardan etkilenmektedir. Ayrıca kent merkezine 
yakın konumda bulunan arkeolojik sitlere ulaşım kolay olacağı için daha yoğun 
bir ziyaretçiye maruz kalarak alanların yıpranmasına sebep olmaktadır. Kent 
merkezinde ya da yakınında bulunan arkeolojik alanlarda kentsel baskının en aza 
indirilmesi ve bozulma tehditlerine karşı alanın korunması için sürdürülebilir bir 
yönetim planı ve tasarım yapılaması gerekmektedir.

Kırsal alanlarda bulunan arkeolojik sitler çevreleri ile birlikte korunması 
gereken alanlardır. Ancak bazı durumlarda kırsalda süre gelen tarımsal 
faaliyetler yakında bulunan arkeolojik sitlere zarar verebilmektedir. Özellikle 
tarımsal alanlardaki yoğun sulamalar arkeolojik alanlarda bozulmalara sebep 
olabilmekte ayrıca yoğun tarımsal faaliyetler sonucu alan fiziksel olarak baskıya 
maruz kalabilmektedir. Bu gibi alanların kırsal ve arkeolojik peyzajları birlikte 
ele alınarak koruma ve planlama çalışmaları yapılmalıdır.
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Arkeolojik sitlerde kitle turizmi, bu sitleri ekonomik fayda için kullanıma 
fırsatı sunarken aynı zamanda bozulma ve yıkım riskini artırmaktadır. Bu neden 
ile sit alanın durumu ve yıllık ziyaretçi sayısına göre bazı tedbirler alınmalı ve 
gerekiyorsa kişi sayısında sınırlamaya gidilmelidir. Aynı zamanda arkeolojik 
alanların peyzaj tasarımın akılcı bir şekilde yapılması ile de gelen ziyaretçilerin 
alana en az zarar vermesi sağlanmalıdır.

Arkeolojik alanlarda bozulmaya sebep olan dış faktörlerden biri de 
vandalizmdir. Arkeolojik sitlere gelen ziyaretçiler kasten ya da bilmeden; 
yazma, boyama, oyma, yakma, yerinden oynatma, çalma, bozma gibi eylemler 
ile alana zarar vermektedirler. Bu kapsamda vandalizmin önüne geçmek için 
alınacak tedbirlerin başında halkın eğitimi, alanda ziyaretçilerin tarihi kalıntılara 
ulaşmayacak şekilde tasarımlar yapılması, alanda sürekli görevlilerin bulunması 
ve teknolojik aletler yardımı ile alanın bu tarz eylemlerden korunması gelmektedir.

İklim, yeryüzü şekilleri, alanını konumu gibi doğal şartlar bazen arkeolojik 
alanlarda bozulmalara sebep olmaktadır. İklimsel nedenler ile arkeolojik 
alanlardaki bozulmalar zamana yayılan bir süreç olsa da sonunda alana büyük 
zararlar verebilmektedirler. Alanın doğal şartlarına göre koruyucu önlemler 
alınarak arkeolojik sitler yerinde korunmalıdırlar. Örneğin yağmur, kar ya da 
güneş gibi doğal faktörlere karşı savunmasız arkeolojik sitlerde; üst örtüler 
tasarlanarak alanın korunması sağlanabilmektedir. Bir diğer insan dışı bozulma 
faktörü ise doğal afetlerdir. Arkeolojik sitlerde her türlü doğal afete karşı; 
doğal afet yönetim planı oluşturulmalıdır. Ayrıca alanda tasarım ve restorasyon 
yapılır iken; kullanılan malzemeler ateşe, suya dayanıklı olmalı, alanda bulunan 
kalıntılar ve modern yapılar; deprem, sel felaketi gibi durumlara karşı dayanıklı 
hale getirilmelidir.

Geçmişte ya da bugün arkeolojik sitlerde yapılan yanlış tasarım ve 
uygulamalar bu alanlara zarar vermektedir. Yanlış restorasyonlara örnek olarak; 
kazı çalışmaları bitmemiş alanların üstünün bilinçsizce kapatılması, alanın tarihi 
kimliğine uymayan tasarımlar, gereksiz yapılaşma gibi uygulamalar verilebilir. 
Multidisipliner bir çalışma ile tasarım ve uygulamalar; bilimsel ve teknolojik 
verilere dayanarak, ulusal – uluslararası sözleşme ve kanunlar kapsamında 
değerlendirilerek yapılmalıdır.

Tarih boyunca arkeolojik sitlerde bozulmalara hatta yok olmalarına 
sebep olan en büyük nedenlerden biri de savaşlardır. İnsanlık tarihi boyunca 
medeniyetler birbirleri ile savaşmış ve bugüne birçok eser ulaşamamıştır. Yakın 
geçmişte; II. Dünya Savaşı’nda, Afganistan’da, Suriye’de birçok tarihi yapı 
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ve arkeolojik sit yok olmuştur. Lahey Sözleşmesi, Silahlı Çatışma Halinde 
Kültürel Varlığın Korunması Sözleşmesi’ne (UNESCO, 1954) göre: “Yüksek 
Akit Taraflar, kendi ülkeleri üzerindeki kültürel varlığını silahlı bir çatışmanın 
önceden tahmin edilebilecek tesirlerine karşı emniyet altına almayı, uygun 
görecekleri tedbirleri ittihaz ederek barış zamanından itibaren hazırlamayı 
taahhüt ederler” denilmektedir. Bu kapsamda ülkeler savaş durumlarına karşı 
her türlü koruyucu önlemi almak ile yükümlüdürler ve savaş sırasında insanlığın 
ortak mirası olan bu alanları tahrip edemezler. Savaşlara karşı kültür varlıklarının 
korunması ilgili uluslararası sözleşmeler:

·  Cenevre Sözleşmelerine Ek 1 ve 2 numaralı protokoller (1949),
·  Lahey Sözleşmesi: Silahlı Çatışma Halinde Kültürel Varlığın Korunması 

Sözleşmesi (UNESCO, 1954),
·  UNESCO Dünya Mirası Sözleşmesi (1972),
·  Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 2017’de aldığı, tarihi anıtlara 

karşı saldırıların savaş suçu olarak kabul edileceği 2347 sayılı kararı. 

Modern dünyada her ülke; siyasi ve sosyal koşullarını karmaşık şekillerde 
yansıtmak ile birlikte özel mülkiyet kavramları, siyasi ideolojiler, ilgili ülkedeki 
akademik alt yapının durumu, ülkede yaşayan halkın eğitim ve bilinç durumu 
ve başka farklı ekonomik dengeler arkeolojik sitlerin korunması ile ilgili 
yasal düzenlemelerde farklılıklar oluşturmaktadır (Cleere, 1990). Özellikle 
gelişmemiş ya da gelişmekte olan ülkelerde ekonomik kaygılar ve turizm 
endüstrisinin baskısı ile koruma ikinci planda kalmaktadır. Bu da arkeolojik 
sit alanlarının daha çok turist çekmek için uygun alanlar olarak görülmesine 
sebep olurken arkeolojik alanların korunmasını zorlaştırmaktadır. Şüphesiz 
bugün küreselleşen dünyada, değişimden arkeolojik sit alanları da etkilenmekte 
ancak bu değişimden kaynaklı stres faktörleri, riskler ve belirsizlikler akılcı 
ve sürdürülebilir uygulama ve tasarımlar ile çözülerek alanların yönetimi 
sağlanmalıdır. 

3. Arkeolojik Sitlerde Peyzaj Tasarımı
Arkeolojik sitlerde, arkeolojik malzeme ile çağdaş tasarım arasındaki bağlantının 
doğru bir şekilde kurulması ve antik peyzajların amaca yönelik estetik bağlantılar 
oluşturulması peyzaj tasarımı ile mümkündür (Barry K., 2015). Arkeolojik 
sitlerin peyzaj tasarımı ile bu alanların etkili bir şekilde sunumu, geçmiş ve bugün 
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arasında bağlantı kurmayı sağlar iken aynı zamanda arkeolojik sitlerin etkin bir 
şekilde korunmasında da etkili olmaktadır. Çoğu durumda, arkeolojik alanlar ve 
anıtlar günümüz ortamlarına entegre edilmekten çok uzaktadır. Arkeolojik sit 
alanlarında peyzaj tasarımı projeleri ile hem işlevsel hem de estetik çözümler 
sunmak mümkündür. Arkeolojik alanların peyzaj tasarımında; kültürel, 
sosyal ve peyzaj bağlamında arkeolojik kalıntıların korunması, anlaşılması ve 
yorumlanmasına yönelik bir yaklaşım belirlenmelidir. 

Bir arkeolojik sit alanında peyzaj tasarımı yapılır iken öncelikle; alanın 
konumu, alana ait biyotik ve abiyotik faktörler, sit alan derecesi, imar durumu 
(gerekli durumlarda kamulaştırma yapılması), sit alanın çevresinde bulunan doğal 
ve kültürel kaynaklar, çevredeki halkın kültürel ve sosyal özellikleri ve alanın 
ziyaretçi kapasitesi gibi konular hakkında araştırma yapılıp bilgi sahibi olunması 
gerekmektedir. Detaylı bir araştırmadan sonra bu özellikler de dikkate alınarak 
her sit alanı için özel olan tasarım önerileri geliştirilmelidir. Arkeolojik sitlerde 
yapılacak peyzaj tasarımı ile bu alanların korunması, alanın ilgi çekiciliğinin 
arttırılması, bölge için ekonomik kaynak oluşturması, alanın sürdürülebilirliği 
ve alanın modern çevre ile entegrasyonu en iyi şekilde sağlanacaktır.

Arkeolojik sitler için uygulanabilecek peyzaj tasarımı çalışmaları girişlerin 
düzenlenmesi, servis birimlerinin tasarlanması gibi mevcut durumu iyileştirici 
düzenlemeler olabileceği gibi süreç içinde arkeolojik alanlarda gelişim gösteren 
ve artık o yerleşim dokusunun ve kültürel peyzajın bir bileşeni haline gelen 
bitkisel materyalin yapı malzemesine zarar vermeyecek biçimde korunması da 
dahil olmalıdır. Bir diğer önemli olgu ise arkeolojik sit alanlarının romantik 
yaklaşım ile doğa içinde kendini sergilemesidir. Bu olgu da ancak ve ancak etkin 
ve korumacı bir peyzaj tasarımı ile mümkün olacaktır. Arkeolojik sitelerin peyzaj 
tasarımı ile görsel kalitesi artırılarak, alanın korunması ve sürdürülebilirliği 
sağlanmış olacaktır. Arkeolojik sitlerin peyzaj tasarımında genel prensipler:

·  Kalıntı ve eserlerin çevresi olabildiğince boş bırakılmalıdır.
·  Ziyaretçi merkezleri ve tesisler tarihi dokuya zarar vermeyecek şekilde 

arkeolojik alandan uzakta tasarlanmalıdır.
·  Topografik özellikler korunmalı, alanda mekansal ve zamansal süreklilik 

sağlanmalıdır (Erdoğan, 2006).
·  Arkeolojik sitelerin içinde dolaşımın acil durumlar hariç yaya olarak 

yapılması ve ziyaretçilerin alanı yürüyerek deneyimlemesi uygun tasarımlar 
ile sağlanmalıdır.
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·  Alanı ziyaret edecek her türlü kullanıcıya (evrensel tasarım) uygun 
erişilebilir tasarımlar yapılmalıdır.

·  Arkeolojik alanlarının dokusunu bozmayan, alana ve çevresine zarar 
vermeyen en az müdahale ile tasarımlar yapılmalıdır.

·  Arkeolojik alanların ekolojik özellikleri, biyotik ve abiyot faktörler de göz 
önünde bulundurularak tasarımlar yapılmalıdır. 

·  Arkeolojik alanın bulunduğu konuma göre (kırsal ya da kentsel alanlarda) 
çevresel baskıları en aza indirecek şekilde tasarımlar yapılmalıdır.

·  Alanda her türlü doğal afete ve güvenlik zafiyetine karşı tasarım ve 
uygulamalar yapılmalıdır.

Bugün ören yerleri için kanunda geçen çevre düzenleme projeleri, temel olarak 
peyzaj uygulama projeleri kastedilmektedir. Ören yerleri tasarımında öncelikle 
alanın sit durumuna göre ve kazı çalışmalarının devam edip etmemesine göre bir 
tasarım anlayışı belirlenmelidir. Tasarım yapılır iken gezi güzergahları ve yollar 
alanı en iyi şekilde ve alanın algılanmasına olanak verecek şekilde bütüncül bir 
yaklaşım ile tasarlanmalıdır. Mevcut kalıntı ve eserlere zarar vermeyecek ve 
kazı alanlarından geçmeyecek şekilde yürüyüş ve araç yolları tasarlanmalıdır. 
Ören yerleri tasarımı yapısal ve bitkisel peyzaj tasarımı olmak üzere iki ana 
başlık altında irdelenmiştir.

Yapısal peyzaj tasarımı öğeleri:
·  Bank- oturma birimleri
·  Çöp kovası
·  Pergola- kamelya- üst örtüler
·  Aydınlatma elemanları
·  Sınırlandırma bantları
·  Döşemeler
·  Köprüler
·  Merdivenler
·  Yönlendirme ve bilgi panoları
·  Duvarlar

Bitkisel peyzaj tasarımı öğeleri:
·  Ağaçlar (angiosperms ve gymnosperms)
·  Çalılar (angiosperms ve gymnosperms)
·  Yer örtücüler
·  Sarılıcı-tırmanıcılar



26      Peyzaj Araştırmaları-I

Arkeolojik sitlerde doğru ve akılcı peyzaj tasarımı ile; sit ve çevresinin 
erişilebilir ve okunabilirliğini artırılırken aynı zamanda kültürel mirasın 
korunması ve sürdürülebilirliği de sağlanmış olacaktır.

3.1. Arkeolojik sitlerde yapısal peyzaj tasarımı

Ören yerleri peyzaj tasarımı projelerinde kullanılan yapısal elemanlar; bank, 
çöp kovası, pergola- kamelya- üst örtüler, aydınlatma elemanları, yönlendirme 
ve bilgi panoları, sınırlandırma bantları, döşemeler, köprüler, merdivenler ve 
duvarlardır. Öncelikle genel dokuya zarar vermeyecek; tarihi yapı ve eserlerin 
önüne geçmeyecek malzeme ve donatılar kullanılmalıdır. Ayrıca her türlü 
iklimsel koşula ve afete dayanıklı malzeme seçimi yapılmalıdır. Tasarım 
yapılırken; kesinlikle arkeolojik alanın algılanmasına engel olunmamalı, 
arkeolojik alana ve yer altındaki- üstündeki eserlere zarar verilmemelidir. Bu 
kapsamda arkeolojik alanın iklimsel özellikleri, topoğrafik yapısı, çevre ile 
ilişkisi, konumu da göz önünde bulundurularak en uygun tasarım yapılmalı ve 
donatılar seçilmelidir. Alanda uygulanan modern tasarımların özgününden ayrıt 
edilmesi ve alandaki eserler ile yarışmaması sağlanmalıdır.

Oturma birimleri alanda tasarlanırken; alan özellikleri de göz önünde 
bulundurularak gerekli sayı, özellik, tasarım ve malzeme özellikleri dikkate 
alınarak bir tasarım yapılmalıdır. Ziyaretçi sayısı ve alan büyüklüğüne göre 
alanda oturma birimlerinin sayısı belirlenmeli ve olabildiğince az sayıda ve 
kalıntıların yoğun olduğu alanlarda olmasından kaçınılmalı, kalıntı ve eserlerin 
algılanmasına mâni olmayacak şekilde konumlandırılmalıdırlar. Malzeme 
olarak da alanda bulunan malzeme ya da yöreye özgü doğal malzemeden 
yapılmış oturma birimleri kullanılması hem alan ile uyumlu olması hem de 
alanın kimliğine ters düşememesi için tercih edilebilmektedir (Şekil 1). 

  

Şekil 1. Nemrut Dağı ören yeri bank tasarımı (KTB arşivi, 2017)  
ve Kyoto Nijō Kalesi bank tasarımı (Orijinal, 2015)
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Doku ya da renk özellikleri ile alanda kaybolan tasarımlar da ören yerlerinde 
tercih edilmektedir. Özellikle kentsel olarak korunmuş arkeolojik sitlerde, 
alanın kurgusunu bozmamak için kent dokusunun içinde oturma elemanı tercih 
edilmemekte ve modern eklentiler olan ören yeri karşılama alanı, bilet satış 
merkezi gibi alanlarda oturma birimleri kullanılmaktadır (Şekil 2).

  

Şekil 2. Perge ören yeri ve Roma Forumu kentsel dokusunda donatı elemanı  
kullanılmamıştır (Orijinal, 2016).

Arkeolojik sit alanlarında genel olarak kent ölçeğinde bir koruma ve mekân 
kurgusu var ise kentsel donatılar tasarımlarda tercih edilmemektedir. Bunun 
nedeni ise alanın kimliğinin korunması ve tarihi kurgusuna zarar verilmek 
istenmemesidir. Genel olarak ülkemizde ve dünyada ören yerlerindeki korunmuş 
mekanlarda az sayıda ve doğal malzemeden, mekân ile dil birliği olan, renk ve 
doku alan ile uyumlu tasarımda donatı elemanları tercih edilmiş ve gerekmedikçe 
de kullanılmamıştır.

Ören yerlerinde çöp kovaları gerekli sayıda ve alan ile uyumlu doğal 
malzemeden seçilmelidir. Genel olarak çöp kovaları oturma birimlerine göre 
alanda daha çok kullanılmaktadır. Bunun sebebi ise alanda kirliliğin önüne 
geçmektir. Ancak yine sayı olarak minimumda tutulması ve alanda olabildiğince 
kaybolması istenilmektedir (Şekil 3). Alanda dikkat çekmemesi için çöp kovaları 
genellik ile alandaki hâkim renk tonları ve sit alanında kullanılan malzemeden 
seçilmektedir.

Arkeolojik alanlarda bazı durumlarda sergilenecek açıkta olan eserler 
iklimsel şartlar ve doğal şartlar nedeni ile bozulabilmektedirler. Bu bozulmanın 
önüne geçmek ve eserleri korumak için üst örtü ve pergolalar ören yerlerinde 
kullanılan donatı elemanlarındandır (Şekil 4). Ayrıca üst örtüler bazen müze 
karşılama merkezleri ve turnikelerin olduğu alanlarda hava şartlarından 
ziyaretçileri korumak için de kullanılmaktadır. Oturma birimlerinin üstünü 
kapatmak için geçirgen ya da geçirgen olmayan pergola tasarımları da ören 
yerlerinde uygulanmaktadır. Eserlerin korumak için kullanılan üst örtüler 
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daha çok modern bir üslup ve çelik konstrüksiyon ile yapılmaktadır. Bazı 
tasarımlarda ahşap taşıyıcıya da rastlanmaktadır. Eserleri korumak için 
oluşturulan üst örtülerin alan ile uyumlu olması yerine alan ile tezat oluşturması 
daha sık rastlanan bir tasarım anlayışıdır. Bunun nedeni ise arkeolojik sit alanını 
vurgulamak ve modern eklenti olduğunun anlaşılmasını sağlamaktır.

 

Şekil 3. Tayland Wat Phra Kaew tapınak bahçesinde ve  
Roma Forumu’nda bulunan metal çöp kovaları (Orijinal, 2015-2016)

   

Şekil 4. Şanlıurfa Göbekli Tepe ören yeri üst örtü tasarımı ve Muğla Milas  
Euromos ören yeri ziyaretçi merkezi pergola tasarımı (KTB arşivi 2018-2019)

Ülkemizde bulunan ören yerleri genellikle güneş batmadan önce ziyaretçi 
alımını durdurmaktadır. Bu nedenle alanın aydınlatılması daha çok güvenlik 
sebebi ve özel durumlarda alanın kullanılabilmesi için gerekmektedir. Ören 
yerlerinde bütün alana hâkim olan ve alanın büyüklüğüne göre bir ya da daha 
fazla yüksek direkler üzerine aydınlatmalar tasarlanarak tüm alanın aydınlatması 
sağlanabilmektedir. Ayrıca alanın güvenliği için bu yüksek direklerde güvenlik 
kameraları yerleştirilmektedir. Ören yerlerinin ziyaretçi karşılama merkezlerinde 
tasarımının bütünlüğünü bozmayacak şekilde farklı tip ve sayıda modern 
aydınlatmalar kullanılabilmektedir. 
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Alanın aydınlatılması; duygu, öneri, çağrışım yaratmada ve ziyaretçi 
deneyimini desteklemede çok önemli bir rol oynamakla birlikte alanın peyzajı 
ve morfolojik özellikleri dikkate alınarak yenilikçi teknolojik çözümler 
tasarlanmalıdır (Di Salvo, 2014). Ören yerleri tasarımlarında aydınlatma 
elemanları aydınlatılması istenilen tarihi kalıntılar ve eserlerin önünde spot ve led 
aydınlatmalar ile tasarımlar yapılmaktadır. Bugün yeni teknolojiler ile birlikte farklı 
tip ve tasarımda aydınlatmalar yurtiçi ve yurtdışında kullanılmaya başlanmıştır. 
Bu aydınlatma çeşitlerine uzaktan yönetim teknolojileri, akıllı LED aydınlatma 
çözümlerini içeren tipler de dahildir. Kültürel geçmişler insanların doğal ve yapay 
ışık algısını etkilerken; tasarımcıların görevleri, ziyaretçiler için ören yerlerinin 
iyi deneyimlemesine ve anlamasına yardımcı olacak daha yararlı stratejiler ve 
kalıntılara zarar vermeyecek müdahaleler yapmaya çalışmak olmalıdır.

Arkeolojik sit alanlarında ziyaretçileri belli bir bölgede tutmak, 
yönlendirmek, kalıntı ve eserleri korumak ve/ veya insanları korumak için 
bazı sınırlandırma elemanları kullanılmaktadır. Alanda gezi güzergahlarından 
ziyaretçilerin ayrılmaması için sınırlandırma bantları kullanılmaktadır. Bu 
sınırlandırmalar; çoğu zaman bel hizasının altında ve ahşap, cam ya da metal 
malzemeden kullanılmaktadır. Ahşap halatlı sınırlandırma bantları bugün en 
çok tercih edilen sınırlandırma elemanlarındandır. Bazı tehlike arz edebilecek 
alanlarda korkuluk görevi gören sınırlandırmalar da kullanılmaktadır. 
Sınırlandırma elemanları mekânı en iyi şekilde algılatacak bir yönlendirme 
kurgusu ve alanın dokusuna uygun malzeme seçimi ile alanda uygulanmalıdırlar 
(Şekil 5).

  

Şekil 5. Roma Forumu metal korkuluklar ve Kyoto Nijō Kalesi halatlı ahşap  
sınırlandırma bandı (Orijinal, 2015-2016)

Arkeolojik alanlar için yapılan peyzaj tasarımı projeleri ile alanın korunması, 
algılana bilirliğinin artırılması ve ziyaretçilere açılması, uygun gezi güzergahları 
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belirlenerek mekân algısının oluşturulması sağlanmalıdır. Bu alanların 
tasarımında gezi güzergahlarının oluşturulması ve bu yolların tasarımında 
kullanılan malzemeler; geçirgen yapıda, doğal malzemeden, alanının kimliği ile 
uyan yapıda tercih edilmelidir. Ayrıca alanda kazı çalışmaları devam etmekte 
ise gerektiğinde sökülüp takılabilen malzemeler kullanılmalı bu alanda hem 
koruma sağlanmasına katkıda bulunacak hem de ekonomik bir çözüm sağlanmış 
olacaktır. Arkeolojik alanlarda sıklık ile kullanılan döşemeler; doğal taşlar (yörede 
bulunan), mıcır ve kumdur. Bu döşemelerin altında ise beton gibi geçirimsiz 
malzemeler yerine; sıkıştırılmış zemin üzerine mıcır, geocell (hücresel dolgu 
sistemi) gibi malzemeler kullanılmalıdır. Arkeolojik alanın özelliklerine göre 
toprak zemin bırakılarak yol güzergahları belirlenebilmektedir. Ayrıca evrensel 
tasarım kapsamında yollarda engelli ziyaretçiler için kabartmalı erişilebilir 
uygulamaların yapılması uygun olacaktır.

Arkeolojik sit alanlarında gerektiğinde iki alanı birbirine bağlayarak ulaşımı 
sağlamak için köprüler de kullanılmaktadır. Köprüler alanın genel dokusu ve 
yapısal özellikleri ile uyum içinde ve doğal malzemeden tasarlanmalıdır. Ancak 
alandaki eserler ile yarışmamalı ve modern bir eklenti olduğu anlaşılacak şekilde 
bir tasarım yapılmalıdır.

Arkeolojik sitlerde merdivenler tasarlanırken erişilebilirlik de göz önünde 
bulundurmalıdır. Merdivenlerin yakınında rampa uygulamaları ya da merdiven 
asansörleri tasarlanması gerekmektedir (Şekil 6). İhtiyaç halinde uygulanacak 
merdivenler; ahşap, taş ve cam gibi doğal malzemeden seçilmesi alanlar ile 
uyumlu olmaları bakımından daha doğru olacaktır.

   

Şekil 6. Troya Antik Kenti ahşap merdivenler ve Letoon Antik Kenti rampa  
uygulaması (KTB arşivi, 2013-2018)

Arkeolojik alanlarda bazı durumlarda toprağı tutmak (istinat duvarı), alanı 
sınırlandırma, güvenlik amaçları ile duvarlar tasarlanması gerekmektedir. 
Alanın ekolojik ve kültürel özellikleri dikkate alınarak duvarlar uygun yerlere 
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çok yüksek olmayacak ve yeteri uzunlukta tasarlanmalıdır. Alanda gerekmediği 
takdirde duvar uygulamalarından olabildiğince kaçınılmalı, doğal ve yöresel 
malzeme kullanılmalıdır. 

Yönlendirme ve bilgi panolarının içeriği ve konumları alanın en iyi şekilde 
algılanmasına ve ziyaretçilerin yönlendirmesine katkı sağlamaktadır. Bilgi 
panolarının içeriği her ne kadar arkeolog ve sanat tarihçileri gibi uzmanlarca 
hazırlansa da biçimsel özellikleri ve konumları tasarımcılar tarafından 
belirlenmektedir. Yönlendirme ve bilgi panoları, yeterli sayıda ve uygun 
konumlarda olmalı, alana uygun malzemeden seçilmelidir (Şekil 7).

   

Şekil 7. Ryōan-ji tapınağı bahçesinde bulunan tabela ve  
Roma Forumu bilgi panoları (Orijinal, 2015-2016)

Genel olarak arkeolojik sitlerin yapısal peyzaj tasarımında dikkat edilecek 
ilkeler;
·  Arkeolojik sitlerde görsel okunabilirlik ön planda olmalıdır.
·  Arkeolojik sit alanları tasarımında genel anlamda kullanılan malzeme ve 

donatıların; alan ile uyumlu, sürdürülebilir ve erişilebilir olmasına dikkat 
edilmelidir.

·  Tasarlanan donatılar kültürel öğeler ile yarışır nitelikte olmamalıdır.
·  Ara ve ana yollar yani gezi güzergahları alanı algılatan nitelikte ve ulaşılması 

sergilenmesi istenen tüm eserleri dolaşan bir şekilde tasarlanmalıdır.
·  Yönlendirme – bilgi panoları okunabilir- anlaşılır olmalı ve tanımlı alanlara 

konumlandırılmalıdırlar.
·  Alana gelmesi planlanan ziyaretçi sayısına göre yolların genişlik ve 

özellikleri tasarlanmalı ve donatılar yeterli sayı ve konumda kullanılmalıdır.
·  Alanda kazı çalışmaları devam ediyor ise bu alanlarda olabildiğince yapısal 

ve bitkisel uygulamadan kaçınılmalı gerekli durumlarda ise taşınabilir 
uygulamalar yapılmalıdır.
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3.2. Arkeolojik sitlerde bitkisel peyzaj tasarımı

Arkeolojik sitlerin mevcut bitkisel peyzajları alana ait bilgiler verirken aynı 
zamanda kültürel ve tarihi görünümün ayrılmaz ve önemli olgularındandırlar. 
Arkeolojik alanlarda bulunan bitkilerin tarihi mekân ile birlikte korunması 
gerekmektedir. Tarihi kalıntılar ve bitkisel peyzaj alanın tamamını kapsayan 
ayrılmaz bir bütündür. 

Arkeolojik alanlarda bazı durumlarda; kazı alanına denk gelen bitkisel 
materyal, alanda tehlike oluşturan bitkiler ya da alandaki tarihi eserlere zarar 
veren bitkilerin olması gibi durumlarda bitkilerin alandan uzaklaştırılması 
gerekebilmektedir. Ancak zorunlu durumlar haricinde alanda bitkisel 
müdahaleden kaçınılmalı tarihi doku ve bitkisel dokunun bütününün kültürel 
peyzajları oluşturduğu unutulmamalıdır. Ayrıca alanda bulunan tescilli anıt 
ağaçlar ya da alanın içinde doğal sit alanı var ise bitkisel materyale kesinlikle 
dokunulmaması gerekmektedir. 

Arkeolojik sitlerin peyzaj tasarımında; ağaçlar (angiosperms ve 
gymnosperms), çalılar (angiosperms ve gymnosperms), yer örtücüler ve sarılıcı- 
tırmanıcılar seçilir iken dikkat edilmesi gereken hususlar;

·  Arkeolojik alanın abiyotik ve biyotik faktörleri göz önünde bulundurularak 
uygun türler seçilmelidir.

·  Alanda bulunan yerli ve endemik türler arkeolojik sitlerin bitkisel 
tasarımında kullanılmalıdır.

·  Kalıntı ve eserlerin yakınında bitkisel düzenlemeden kaçınılmalı gerekli 
durumlarda ise çalı, yer örtücü ya da ağaççık gibi çok fazla köklenme 
yapmayan türler seçilmelidir.

·  Kazı çalışmalarının devam ettiği alanların yakın çevresinde bitkisel 
düzenleme yapılmamalıdır.

·  Alanın ve kalıntıların algılanmasına engel olacak yerlere bitkisel tasarım 
yapılamamalıdır.

·  Bitkisel düzenlemeler daha çok alanın çekiciliğini arttırmak ve gerekli 
durumlarda gölge oluşturmak için ziyaretçi karşılama merkezleri, otopark 
alanları gibi modern eklenti alanlarında kullanılmalıdır.

·  Alanın özelliklerine göre su taşkını, heyelan gibi durumlar var ise bunları 
engelleyici ya da önleyici bitkisel tasarımlar yapılmalıdır.

·  Arkeolojik sitlerde; bakım, sulama gibi ihtiyaçları çok fazla olan türlerin hem 
ekonomik anlamda hem de ekolojik anlamda seçilmemesi gerekmektedir.
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·  Arkeolojik sitlerde bakımı zor ve çok fazla su isteyen çim yerine doğal kır 
bitkileri ya da su istemeyen yer örtücüler tercih edilmesi hem ekonomik 
hem de ekolojik olarak daha uygun bir çözüm olacaktır.

·  Arkeolojik alanlarda istilacı türlerin seçilmemesi gerekmektedir.

4. Sonuç
Arkeolojik sitler, geçmişten bugüne ulaşan yapı, kalıntı ve açık alanların 
oluşturduğu fiziksel, arkeolojik ve sanatsal değerler ile kentin kullanıcılarını 
içeren sosyal değerlerin sonucunda oluşmuşlardır. Arkeolojik sitler özgün 
işlevlerini yitirmeleri nedeni ile bugün yaşam alanı olarak kullanılamamaları ve 
çevre koşullarına son derece açık olmaları nedeni ile hızla tahrip olmaktadırlar. 
Her geçen gün artan hasarların kontrol altına alınabilmesi için bu alanlara özel 
koruma stratejileri ve tasarım- planlama önerileri geliştirilmesi gerekmektedir. 
Hassas ve yenilenemeyen kaynaklar olarak arkeolojik sitlerde oluşacak herhangi 
bir bozulma ve hasar dünya kültür mirasının zarar görmesi anlamını taşımaktadır. 
Arkeolojik mirasın korunması ile ilgili uluslararası, ulusal, bölgesel ve yerel 
düzeyde bütünleşik politikalar geliştirilmesi gerekmektedir. Kültürel, çevresel 
ve eğitim politikalarının, geliştirilmesi ve etkin kullanımının yanı sıra planlanma 
çalışmaları ve peyzaja ilişkin politikalar koruma yaklaşımının ayrılmaz bir 
bileşeni olmalıdır. 

Arkeolojik sitler geçmiş uygarlıkların izlerini taşıyan, dinamik, değişken, 
evrimleşen çok katmanlı alanlardır (Erdoğan, 2006). Bugün arkeolojik 
alanların çevreleri ile ilişkileri, kültürel özellikleri, ekonomik ve sosyal 
yönleri ile ele alınıp tasarlanması gerekmektedir. Bu kapsamda alana yönelik 
bilimsel araştırmalar çerçevesinde, arkeolojik kazılar, alanın doğal ve kültürel 
yapısını da içeren kapsamlı bir peyzaj tasarımının yapılması arkeolojik sitlerin 
korunması, yaşatılması ve gelecek nesillere miras bırakılması için büyük bir 
önem taşımaktadır.

Arkeolojik sitlerin korunması için peyzaj tasarımı çalışmalarında:
·  Bilimsel ve teknik çalışmalar ve araştırmalar geliştirerek, arkeolojik sit 

alanlarını tehdit eden unsurların belirlenerek çözümlerin geliştirilmesi,
·  Arkeolojik sitler tasarlanırken her türlü abiyotik, biyotik, sosyal, ekonomik 

ve kültürel faktörler göz önünde bulundurulması ve bu kapsamda alana 
özgü en iyi koruma yönteminin oluşturulması,

·  Arkeolojik sitlerin tasarım çalışmaları ile kendi içinde sürdürülebilirliği 
sağlanırken, aynı zamanda ekonomik ve estetik uygulamaların yapılması,
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·  Arkeolojik sitlerin korunması, muhafazası ve sunumu eğitimi için ulusal 
veya bölgesel merkezlerin kurulması, gelişiminin teşvik edilmesi ve bu 
alanda bilimsel araştırmaların yapılması,

·  Arkeolojik sitlerin en iyi şekilde tanıtılması, korunması ve gelecek nesillere 
ulaştırılması için akılcı yöntemler ve teknolojik uygulamalar da kullanarak 
tasarım ve planlamanın çalışmalarının yapılması gerekmektedir.

Bütünleşik korumanın temel özelliklerinden biri, kültürel varlıkların, arazi 
kullanımı, planlama ve peyzaj tasarımı aracılığıyla korunmasıdır. Arkeolojik 
sitlerin korunmasında, antik sitlerin doğal çevre ve kültürel peyzaj ile bütünleşik 
olarak korunmasına yönelik etkin yöntemler belirlenmelidir. Bu yöntemler 
güncel ve bilimsel tekniklere göre belirlenip uygulanmalıdır. Antik sit alanları, 
ören yerleri ve etkileşim sahalarının doğal çevre ile bütünlüğü içinde etkin bir 
şekilde korunması, yaşatılması, değerlendirilmesi, belli bir vizyon ve tema 
doğrultusunda gerçekleştirilecek tasarım yaklaşımları ile mümkün olacaktır. 

Arkeolojik sitlerin korunması peyzaj tasarımı açısından incelendiğinde 
farklı uygarlıkların yerleşim düzenleri, yapım tekniği ve yaşam biçiminin 
yansıması olan bu tür değerlerin peyzaj tasarımı çalışmaları ile daha ifadeli ve 
tanımlı çevreler haline dönüştürülmesi söz konusu olacaktır.
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1. Giriş 

Gerek Avrupa Birliği gerekse Birleşmiş Milletlerin (BM) ana gündem 
maddelerinden birisi olan ve resmi şekilde ilk olarak 1987 yılında 
Brundtland Raporu (Ortak Geleceğimiz)’nda gündeme alınan 

“Sürdürülebilir Kalkınma” kavramı, biyolojik çeşitliliğin korunması ve teşvik 
edilmesi hedefleriyle birlikte her geçen gün daha fazla önem kazanmaktadır. 
1992 yılında “Çevre” ve “Kalkınma” konularına odaklanan BM Rio Konferansı, 
çok sayıda önemli çıktıya sahiptir. Bir eylem planı niteliği taşıyan “Gündem 
21” ve ona bağlı olarak şekillenen “Yerel Gündem 21” hamlesinin yanı sıra, 
Rio Bildirisi ile “Orman İlkeleri” de kabul edilmiştir. Konferans sırasında, 
“BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi” (ve kapsamında imzalanan Kyoto 
Protokolü) ile “BM Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi” imzaya açılmıştır. Rio 
Konferansı’nda alınan kararlar doğrultusunda hazırlanan “BM Çölleşme ile 
Mücadele Sözleşmesi” ise, 1994 yılında imzaya açılmıştır.

Kalkınma için evrensel bir çerçeve ortaya koyan, “BM Binyıl 
Zirvesi” (2000)’nde benimsenen “Binyıl Kalkınma Hedeflerinde” çevresel 
sürdürülebilirliğin sağlanması kapsamında, sürdürülebilir kalkınma ilkelerinin 
ulusal politika ve programlarla uyumlaştırılması ve çevresel kaynaklarda yaşanan 
kayıpların tersine çevrilmesi, biyolojik çeşitlilik kaybının azaltılması, sağlıklı 
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içme suyuna sürdürülebilir biçimde ulaşamayan nüfusun yarı yarıya azaltılması 
hususları yer almıştır. Rio Konferansı’nda ortaya çıkan sonuçların takibi, 
ülkelerin ve ilgili paydaşların Binyıl Kalkınma Hedeflerine ulaşma çabalarının 
uyumlu hale getirilebilmesi için 26 Ağustos - 4 Eylül 2002 tarihleri arasında, 
Johannesburg’da “Dünya Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi” gerçekleştirilmiştir. 
Bu çabaların bir devamı olarak, 2012 yılında, Rio de Janerio’da BM Sürdürülebilir 
Kalkınma Konferansı (Rio+20) düzenlenmiştir. Rio+20 Zirvesi sonucunda 
“İstediğimiz Gelecek” isimli, kalkınma için yol haritası niteliğinde bir sonuç 
belgesi kabul edilmiştir. Binyıl Kalkınma Hedefleri’nin devamı niteliğinde, 27 
Eylül 2015 tarihinde, New York’ta, 17 hedef ve 169 alt hedef olarak “Gündem 
2030: BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SKH)” kabul edilmiştir. 2030 
yılı Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ile yeni bir küresel kalkınma çerçevesi 
çizerek sürdürülebilir şehirler, iklim değişikliği, kuraklıkla mücadele, biyo-
çeşitliliğin korunması gibi çevre konuları sürdürülebilir kalkınma gündemine 
alınmıştır (T.C. Dışişleri Bakanlığı, 2021).

Avrupa Birliği de sürdürülebilir kalkınma, doğal-kültürel mirasın 
korunması, biyolojik çeşitliliğin korunması ve geliştirilmesi, enerji kaynaklarının 
verimli kullanılması, yenilenebilir enerji kaynaklarının geliştirilmesi ve teşvik 
edilmesi, küresel iklim değişikliğini tetikleyen etkenlere karşı önlem alınması, 
su kaynaklarının yönetimi ve verimli kullanımı konularında küresel bir algıyla 
önemli girişimlerde bulunmuştur. Başta Avrupa’nın biyolojik çeşitliliğini 
korumak ve geliştirmek üzere Avrupa Komisyonu tarafından Natura 2000 
habitat ve tür koruma ağı oluşturulmuştur (Sundseth ve Creed, 2008). Bu ağ, 
1979 yılında kabul edilen Yabani Kuşlar Yönergesinin devamı niteliği taşıyan 
Habitat Yönergesini odağına almakta ve Avrupa topraklarının yaklaşık %18’ini 
koruma altına almayı hedeflemekteydi (COM,2013). Natura 2000 Programı 
çerçevesinde Avrupa Birliği’ne üye ülkeler, kendi sınırları içindeki en önemli 
doğal yaşam alanlarını ve buralardaki bitki ve hayvan türlerini tespit etmekle 
görevlendirilmiştir. Ülkelerden toplanan bu listeler, Avrupa Komisyonu’nun 
ilgili makamlarınca değerlendirilerek, koruma altına alınması gerektiği 
düşünülen bölgeler Natura 2000’in koruma ağı kapsamına alınmıştır.

Günümüzde tüm bu çabaların devamı niteliği taşıyan “Avrupa Yeşil 
Mutabakatı”, 2050 yılına kadar AB’yi net sera gazı emisyonlarının olmadığı 
ve ekonomik büyümenin kaynak kullanımından ayrıştırıldığı modern, kaynak 
açısından verimli ve rekabetçi bir ekonomiye sahip, adil ve müreffeh bir topluma 
dönüştürmeyi amaçlayan yeni bir büyüme stratejisidir. AB doğal sermayesini 
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koruyup geliştirirken, aynı zamanda vatandaşların sağlığını ve refahını çevre 
kaynaklı risk ve etkilerden korumayı da amaçlamaktadır. Bu geçişin adil ve 
kapsayıcı olması önemsenmektedir (Avrupa Yeşil Mutabakatı, 2021).

Birincil hedefi 2050 yılına kadar Avrupa iklimini ve emisyon oranlarını 
düzenlemek olan Avrupa Yeşil Mutabakatı (Avrupa Komisyonu, The European Green 
Deal 2021), aynı zamanda “Ekosistemlerin ve Biyolojik Çeşitliliğin Korunmasını ve 
İyileştirilmesini”, bununla birlikte, “Sürdürülebilir ve Akıllı Hareketliliğe Geçişin 
Hızlandırılmasını” da ana gündem maddesi olarak belirlemiştir.

Avrupa Komisyonunun 2020 yılına kadar biyololojik çeşitliliğin 
korunmasına yönelik belirlediği stratejinin temel amacı “Biyolojik çeşitlilikte 
yaşanan kayıpların ve ekosistem hizmetlerindeki gerilemelerin engellenmesi” 
olmuştur. Bu çerçevede gerileme gösteren ekosistemlerin 2020 yılına kadar 
asgari olarak %15 oranında iyileştirilmesi hedeflenmiştir (COM, 2011). Bu 
nedenle 2020 yılına kadar Natura 2000 ağıyla belli bir seviyeye getirilen 
biyolojik çeşitlilik ve ekosistemlerdeki koruma ve iyileştirme çabaları, Yeşil 
Mutabakat ile bir üst seviyeye taşınarak daha da yüksek hedeflerle geliştirilmesi 
planlanmıştır (Avrupa Komisyonu, The European Green Deal 2021).

Tüm bu yaklaşımlardan ve uluslararası etkinliği olan organizasyonların 
önceliklerinden de anlaşılacağı gibi çevrenin sürdürülebilirliği konusu, 
günümüzde insanın; beslenme, barınma, sağlık gibi yaşamsal faaliyetlerine etki 
eden bir boyut kazanmıştır. 

Doksanlı yılların sürdürülebilirlik algısında eşik değerlere yaklaşma 
konusunda henüz mevcut olan toleransların da etkisiyle var olan “Ya Ekonomi 
Ya Ekoloji” algısının artık mutlak surette yerini “Ekolojik Ekonomi” algısına 
bırakması gerektiğini göstermektedir (Yücel ve Kurnaz, 2021). Avrupa’nın 
“Yeşil Mutabakat (The Green Deal)” yaklaşımı, bu durumun en önemli ve 
güncel göstergesidir.

Yukarıda değinilen konular, sürdürülebilir planlama, yönetim ve/veya 
tasarımı hedefleyen çalışmalarda, mutlak surette çevreye dair bileşenlerden yola 
çıkılarak tespit edilen ekolojik göstergelerin tasarım sürecine dahil edilmesi 
gerektiğini ve çok yönlü kapsamlı bir değerlendirmenin elzem olduğunu 
göstermektedir. 

2. Ekolojik Tasarım
Doğayı bir model, ölçüt ve lider olarak algılayan biyomimikri yaklaşımı, 
başlı başına çevrenin rehberliğine, bileşenlerin oluşturduğu bütün içerisindeki 
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kusursuz işleyişlerin öncülüğüne öykünmektedir. Sanayi devriminin aksine 
biyomimikri devrimi, doğanın nasıl kullanılacağına değil, doğadan neler 
öğrenilebileceğine odaklanmaktadır. Doğanın çözümlerini gözlemleyip bu 
çözümlerden feyz almak, gıda üretiminden malzeme tercihlerine, yenilenebilir 
enerji üretiminden toplum ve birey sağlığına varıncaya kadar sürdürülebilir bir 
veri havuzu oluşturulmasını ve çeşitli iş kollarının geliştirilmesini sağlamaktadır. 
Doğa her türlü probleme yönelik, çözüm önerileri ve modeller sunmaktadır 
(Benyus, 2009). 

Ekolojik tasarımın temelinde de insan elinden çıkma tasarımları doğanın 
örüntüleri, biyolojik ve fiziksel süreçler ve akışlarla uyumlu hale getirme gayesi 
yatmaktadır. Eko-tasarımın temel amacı yapay sistemleri biyosferdeki doğal süreç 
ve sistemlerle uyumlu hale getirmek ve bütünleşmeyi sağlamaktır (Yeang, 2006).

Tasarım süreci çevreyi okumayı, çevreden ilham almayı ve bozulan 
doğal döngülerin tekrar işlevsel hale getirilmesini kapsamalıdır. Çevresel 
uyum ve tasarımın çevreyle biyo-bütünleşmesi esastır. Doğal ve kültürel 
çevre tüm fonksiyonları ve süreçleri bir arada düşünülerek bir bütün olarak 
değerlendirilmeli ve doğal çevreyle uyumlu hale getirilmelidir. Ancak bu 
bütünleşme sayesinde, insan faaliyetlerinin çevre üzerinde meydana getirdiği 
olumsuz etkiler ve sorunlar bertaraf edilebilir (Kumru ve Aksu, 2019).

Peyzaj, çok bileşenli ve çok fonksiyonlu, doğal-kültürel etkileşimlerin 
hâkim olduğu karmaşık; kendi kendini şekillendirebilen ve ekosferin kusursuz 
“Gestalt Sistemidir”. Bu nedenle, en küçük biyotoptan, en üst ölçeğe kadar, 
çok yönlü bir sistem algısıyla araştırılması, ölçeklendirilmesi, yönetilmesi 
ve değerlendirilmesi gerekmektedir. Bunun için çağdaş, disiplinler arası 
yaklaşımların ve yöntemlerinin desteği ve konuyla ilgili profesyonellerin 
işbirliği gerekmektedir (Naveh, 2001).

Ian L. McHarg (1992) çalışmalarında, peyzaj bileşenlerinin ve bütüncül 
yaklaşımın önemini, peyzaja karakteristik özelliğini veren bileşenlerin tespit 
edilip matris mantığıyla karşılaştırılması ve çakıştırma yöntemiyle bu çok 
bileşenli kompleks yapının bütüncül bir algıyla değerlendirilmesi gerektiğini 
vurgulamıştır.

Çevrede meydana gelen değişimlerin ve dönüşümlerin başlıca bileşenleri 
yapılar ve yapay yüzeylerdir (Aksu, 2021a). Özellikle kentsel peyzajlarda 
yapıların iklim değişimi, hava-su-toprak kalitesi, yapay topoğrafya oluşumu 
üzerindeki etkileri göz önünde bulundurulduğunda, peyzaj planlama ve yönetim 
süreçlerine mutlak surette dahil edilmesi gerektiği anlaşılmaktadır.
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Yapılı çevre ile doğal çevre koşulları arasındaki bağlantısallık, ekolojik 
tasarımın temel öncülüdür. Bu bağlantısallığı ya da birbiriyle bağlantılı 
etkileşimler bütününü dikkate almayan herhangi bir tasarım yaklaşımı bütüncül 
kabul edilemez, dolayısıyla ekolojik olamaz ya da en azından eksik bir ekolojik 
yaklaşımdır (Yeang, 2006). 

Çevre üzerinde çok sayıda olumsuz etkiler meydana getiren yapıların 
da bu ilişkiler ışığında dikkate alınması gerekmektedir. Çevresel performans 
değerlendirmesi, özellikle kentsel peyzajlarda yapıların zamanla içinde yer 
aldıkları çevrenin ekolojik döngüleri üzerinde olumsuz etkiler göstermesiyle 
birlikte gündeme gelmiş ve çeşitli kategoriler altında performans değerlendirmesi 
yapan sistemler geliştirilmiştir.

Önceleri, yapıların çevresel değerlendirmesi, sadece yaşam olanaklarının 
iyileştirilmesine ve kullanıcı konforunun arttırılmasına yönelik olarak, kapalı 
mekanların performans kriterlerine dayandırılmıştır. Bu aşamada, ilgili 
binayı çevreleyen yakın ve uzak çevre genellikle açık bir sistem olarak kabul 
edildiğinden, yapıların çevreye olan etkileri göz ardı edilmiştir. 60’lı yıllardan 
sonra artan çevre sorunları, özellikle büyük kentlerde görülmeye başlanan hava 
kirliliği çevreye yönelik kaygıların da artmasına neden olmuştur. Bu dönemde 
çevresel yük kavramı da gündeme gelmiş ve özellikle yapıların çevre üzerindeki 
olumsuz etkileri dikkate alınmaya başlanmıştır. 90’lı yıllardan itibaren küresel 
anlamda çevre bilincinin oluşması ve gelişmesiyle birlikte yapıların çevresel 
değerlendirme konusu da hızla ivme kazanmaya başlamıştır. Bu dönemde çok 
sayıda çevresel değerlendirme yöntemi ve sertifika programı geliştirilmiştir. 
Günümüzde çevresel performans değerlendirme çerçevesinin, açıkça 
sürdürülebilirlik perspektifine dayalı olarak yapılandırılması gerektiği algısı ve 
sürdürülebilir mimari bilinci gelişmiştir. Son yıllarda bu tür bina çevre performans 
değerlendirme yöntemleri özellikle gelişmiş ülkelerde toplumda hızla yayılmakta 
ve ayrıca “Çevre İçin Tasarım” ve bina çevre etiketlemesi (derecelendirmesi) 
için de kullanılmaya başlanmıştır. Bu aşamada değerlendirmede temel konu 
olumsuz etkilerdir; diğer bir deyişle yapıların çevreye olan çevresel yükleridir. 
Bu sistemlerde, sürdürülebilir mimarlık kriterleri ile bir binanın ömrü boyunca 
çevresel yüklerini değerlendiren “Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi” (Life 
Cycle Assessment - LCA) dikkate alınır (URL-1).

Sürdürülebilir mimarlık, yapının tasarım ve inşaat sürecinde belirlenen 
yaşam döngüsü boyunca sürdürülecek ilkelere dayanır. Bu ilkeler; yapı 
arazisi ve kaynakların, enerjinin, suyun, malzemenin etkin kullanımı, yapı içi 
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konforunun ve insan sağlığının gözetilmesi ve atık yönetimi olarak sıralanabilir 
(Kaya, 2012).

Çevre-bina ilişkilerini, binaların sürdürülebilir ve ekolojik özelliklerini, 
binaların çevre üzerindeki etkilerini ölçen ve değerlendiren “Çevresel Etki 
Değerlendirmesi” (ÇED) yöntemleri ve “Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi” 
yöntemleri, BREEAM (BRE Environmental Assessment Method - BRE 
Çevresel Değerlendirme Yöntemi), CASBEE (Comprehensive Assessment 
System for Building Environment Efficiency - Bina Çevre Verimliliği için 
Kapsamlı Değerlendirme Sistemi), LEEDTM (Leadership for Energy and 
Environmental Design - Enerji ve Çevre Tasarımı Liderliği), Green Star, 
DGNB, GB Tool, UI Greenmetric gibi değerlendirme ve sertifika sistemleri 
bulunmaktadır. Bu sistemler bina bazındaki projelerin çevre üzerindeki etkilerini 
ve doğal kaynakları korumadaki duyarlılıklarını ortaya çıkarmada ölçülebilir bir 
referans sağlamaya çalışan derecelendirme sistemleri olarak tanımlanmaktadır. 
Ekolojik yapılanma ve sürdürülebilir mimarlığın da temelini oluşturan bu tür 
yaklaşımlar, yapı-çevre ilişkilerinin bütüncül bir algıyla değerlendirilmesinde 
ve özellikle kentsel ortamlarda ekosistem döngülerinin değerlendirilmesinde 
etkin bir rol oynamaktadır (Gezer ve Aksu, 2021a; Gültekin ve Bulut, 2015). 
Kayapınar Kaya, Dal ve Aşkın (2019), UI Greenmetric sıralamasını referans 
alarak ülkemizde sıralamaya giren 10 üniversiteyi enerji yönetimi, atık yönetimi, 
eğitim yönetimi, ulaşım yönetimi, çevre ve peyzaj uygulamaları ve su yönetimi 
çerçevesinde incelemiştir.

Doğal ve kültürel çok sayıda bileşenden etkilenen ve bu etkenlerce 
şekillendirilen peyzajın, sürdürülebilirlik ilkelerine göre pratik ve doğru bir 
şekilde değerlendirilebilmesi için çevre ve toplum bileşenlerini ve bu bileşenler 
arasındaki ilişkileri ortaya koyabilecek holistik yöntemlere ihtiyaç duyulmaktadır. 
Burada esas olan; peyzajın yapı taşlarının teşkil ettiği bütünü etkili bir şekilde 
ortaya koyabilmek ve bu bütünü bozan faktörlere karşı uygulanabilir çözümler 
üretebilmektir. Çok sayıda faklı disiplinin etki alanı içerisinde yer alan peyzajın 
değerlendirilmesinde de disiplinler arası bir yaklaşımın benimsenmesi, söz 
konusu peyzaja dair daha nitelikli ve derinlemesine bulgulara ulaşılabilmesini, 
dolayısıyla kapsamlı bir değerlendirmenin sonucunda, uygulanabilir ve 
sürdürülebilir kararların alınabilmesini sağlamaktadır (Aksu, 2020b; Aksu, 2014).

Peyzajlar gerek doğal gerekse kültürel süreçleri, çok çeşitli göstergelerle 
yansıtma özelliğine sahiptir. Bir peyzaj, içerisinde cereyan eden tüm süreçlerin 
izlerini taşır. Kayaların katmanlarına bakılarak yaşı anlaşılabilir. İçerisindeki 
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fosiller peyzajın canlı tarihi hakkında önemli ipuçları verir. Arkeolojik kazılarla 
ortaya çıkarılan kalıntılar, medeniyet tarihini yansıtır. Bir ağaç gövdesinin 
kesitinde zamanında düşmüş bir yıldırımın ya da böcek istilasının kanıtları 
görülebilir. Hayvanlar bitkilerin, tarım bitkileri başta beslenme olmak üzere 
antropojen alışkanlıkların göstergesidir. Yüzey suyu yataklarının yapısı doğa 
olaylarının seyri hakkında bilgi verir (Aksu, 2020a). Haines-Young (2005), 
peyzajların da bir hafızaya sahip olduğunu belirtmektedir.

Kültürel Peyzajların planlanmasında üzerinde durulması gereken iki önemli 
hedef bulunmaktadır: 1. Biyolojik çeşitliliğin korunması ve teşvik edilmesi, 2. 
Kullanıcıların yaşam kalitesini ve konforunu arttırarak sürdürülebilir kalkınmayı 
desteklemek (Hampicke, 2013).

Ekolojik tasarım sürecinde, yapay unsurları doğal sistemin parçası haline 
getirme, aksayan döngüleri tekrar işlevsel hale getirme çabası ile birlikte, insan 
faaliyetlerinin çevreye kattığı kültürel değerler de göz ardı edilmemelidir. Alanın 
kimlik değerlerini oluşturan doğal ve kültürel bileşenler uyum içerisinde tasarım 
sürecine yansıtılmalıdır.

3. Kampüs ve Ekosistem Algısı
Ekolojik şehircilik, kentin metaforik bir ekosistem olarak görülmesini ön plana 
çıkarır. Buradaki fikir, kentsel alanlara aynı verimliliği ve doğal ekosistemin 
yaşamı koruma özelliğini elde etme imkanı vermek için yapay ekosistemler 
geliştirmektir. Ekolojik şehircilik, şehircilik ile ekoloji arasında ideal bir köprü 
vazifesi görmeyi hedefler (Hagan, 2015).

Üniversiteler, yenilikçi ve öncü konumları nedeniyle sürdürülebilir ve 
ekolojik uygulamalar ile topluma örnek olurlar. Bu bakımdan sürdürülebilir 
bir yaşam tarzının yaygınlaşmasında etkin olan en önemli eğitim-öğretim 
kurumlarıdır. Bu nedenle sürdürülebilir kampüs uygulamaları dünya genelinde 
ivmelenmiştir. Sürdürülebilir kampüs uygulamaları, üniversite kaynaklarının 
etkin bir şekilde değerlendirilmesini, çevresel, ekonomik ve sosyal aksaklıkların 
giderilmesini hedeflemektedir. Yurt dışında çok sayıda örneklerine rastlanan 
sürdürülebilir kampüs uygulamasına ülkemizde Boğaziçi Üniversitesi öncülük 
etmiş ve 2011’de kampüs içerisindeki karbon ayak izlerini takip etmeye 
başlamıştır. Sonrasında su, enerji, atık yönetimi konularında da performans 
değerlendirmeleri yapılmıştır (Kayapınar Kaya, Dal ve Aşkın, 2019).

Kent ekosisteminin daha alt ölçekli bir modelini teşkil eden kampüs 
alanlarının ekosistem algısıyla değerlendirilmesini sağlamak ve sürdürülebilirlik 
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prensipleri doğrultusunda tasarım, planlama ve yönetim kararları alabilmek 
üzere göz önünde bulundurulması gereken başlıca unsurlar aşağıdaki gibidir: 

·  İklim değişikliği, 
·  Su hasadı ve yönetimi, mavi-yeşil altyapı sistemleri
·  Çevre dostu malzeme ve yenilenebilir enerji Kullanımı
·  Biyolojik çeşitliliğin geliştirilmesi
·  Atık yönetimi
·  Paydaş katılımı ve çevre farkındalığı
·  Öz kaynak geliştirme

3.1. İklim Değişikliği

Mikro-mezo-makro ölçeklerdeki iklim değişimi, anlık hava olaylarında 
ekstremlerin ve anomalilerin artması, hava-su-toprak kaynaklarının kirlenmesi, 
verimliliğin azalması ve hatta tükenmesi, biyo-çeşitliliğin azalması, nitelikli 
gıdaya erişimin zorlaşması gibi çevrenin verdiği hayati sinyaller, kritik değerlere 
ulaşmış durumdadır. 

1981-2010 ortalaması ile 2020 yılı değerleri arasında yapılan yüzey 
sıcaklığı kıyaslamasına göre Türkiye, 1 ila 3 oC yüzey sıcaklık artışının görüldüğü 
kuşakta yer almaktadır (Şekil 1) (Euopean State of the Climate, 2020).

Şekil 1. 1981-2010 yılları ortalaması ile 2020 yılı yüzey sıcaklık ortalamasının 
kıyaslanması neticesinde yüzey sıcaklıklarındaki artış. (Kaynak: ERAS Credit: C3S/

ECMWF, European State of the Climate, 2020)
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Yağış ortalamaları referans alınarak, küresel ölçekte yapılan projeksiyona göre 
ise Türkiye, ortalama yağış miktarı %10 ila %20 oranında gerileme gösteren 
kuşak içerisinde yer almaktadır (Şekil 2) (UNESCO UN-Water, 2020).

Şekil 2. 1986-2005 yılları yağış ortalamasındaki değişim trendine göre 2081-2100 yıl-
ları arasında öngörülen yağış ortalamalarındaki değişim (UNESCO UN-Water, 2020; 

IPCC, 2014).

Haslmayr vd. (2018)’nin Avusturya ölçeğinde yaptıkları araştırmada, 2081-2100 
aralığında mevcut iklim parametrelerindeki değişim eğilimine bakarak 
2070-2100 yılları için yüzey sıcaklığı ve su dengesine yönelik projeksiyonlar 
üretmişlerdir. Bu senaryolara göre eğilimlerin yönünü ve şiddetini köklü olarak 
değiştirecek tedbirler alınmazsa, Avusturya topraklarının gıda üretim 
potansiyelinin %50 oranında gerileyeceği öngörülmüştür.

Küresel ölçekte meydana gelen iklimsel değişimlerle birlikte özellikle kent 
ekosistemlerindeki mikro klimatik koşullar da kentleşme yoğunluğuna göre 
değişkenlik göstermektedir. Kent ekosisteminde yaygın olarak görülen iklimsel 
değişimlerin başında, kentsel ısı adası oluşumları gelmektedir (Forman, 2014).

Yapay yüzeylerden kaynaklanan "Kentsel Isı Adası" oluşumunun iki ana 
nedeni vardır. Birincisi, çoğu kentsel yapı malzemesi nefes almaz, su 
geçirmezdir, bu nedenle güneşin ısısını dağıtabilecek doğal havalandırmayı 
sağlayamaz, yoğuşmayı önleyebilecek nem koşullarını içeremezler. Yapının 
yoğunluğuna bağlı olarak binanın zemin ve cephe yüzeylerinin büyük bir kısmı 
nefes alamayan polimer içerikli sıva ve boyalar, su geçirmez beton, asfalt, kilit 
taşı, tuğla vb. malzemelerle kaplanır. Bu yüzeyler yapı bileşenleri arasında 
yoğuşmalara neden oldukları gibi, gün içinde özellikle geceleri biriktirdikleri 
radyasyonu ortaya çıkarır, kentsel ortamdaki sıcaklık değerlerinin kırsal alanlara 
göre artmasına neden olmaktadır. İkinci önemli faktör ise binalarda ve sert 
zeminlerde yaygın olarak kullanılan koyu renkli yüzey malzemelerinin güneş 
enerjisini büyük miktarlarda toplaması ve hapsetmesidir. Direkt güneş ışığı 
altındaki karanlık, kuru yüzeylerin sıcaklıkları gün içinde 88 °C'ye kadar 
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çıkabilir. Nemli topraklara sahip bitkisel yüzeylerde, aynı koşullar altında 
sıcaklık ancak 18 °C'ye ulaşabilir. Antropojenik ısı (binalarda kullanılan ısıtma-
soğutma sistemleri ve enerji verimliliğine yeterince dikkat edilmemesi nedeniyle 
bu enerjinin fazlalığı, motorlu taşıtlardan kaynaklanan ısınma vb.), rüzgâr 
hızındaki düşüşler ve hava kirliliği kentsel ısı adası oluşumlarını tetikleyen diğer 
önemli faktörlerdir (Gartland, 2008; Forman, 2014).

Yapay yüzeylerin geçirgenlik, renk ve doku gibi özellikleri, kentsel ısı 
adası etkisinin boyutuna doğrudan etki etmektedir (U.S. EPA, 2012). Bununla 
birlikte yapılı çevrenin düzenlenişine ve yapıların kat yüksekliğine bağlı 
olarak meydana gelen yapay topoğrafya oluşumları da rüzgâr-gölge kanyonu 
gibi ekstrem mikroklimatik koşullar meydana getirebilmekte, yapay yüzey 
yoğunluğunun artması, sıcaklık değerlerindeki değişimi tetiklediği için su 
rejimi üzerinde de olumsuz etkilere neden olmaktadır (Aksu ve Küçük, 2020; 
Çepel, 1994; Aksu vd., 2017; Aksu, 2021a; Aksu, 2021b; Aksu, 2021c).

Kent ölçeğinde büyük alanları kaplayan kampüs yapılanmaları da 
ekosistem algısıyla ele alındığında iklim değişikliği, sürdürülebilir kalkınma 
stratejilerini olumlu ya da olumsuz etkileyebilecek önemli bir faktör 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu sorunun üstesinden gelebilmek üzere, doğal 
sistemlerle birlikte çalışan ve herkesin ihtiyacını göz önünde bulunduran yeni 
yaklaşımlara ihtiyaç duyulmaktadır. 

Kampüs alanı planlamasında özellikle mekânsal planlama ve tasarıma 
yönelik stratejiler, kamu politikaları ve temel ilkeler iklim değişimi çerçevesinde 
tekrar gözden geçirilerek sağlıklı, iklimi bir potansiyel olarak kullanabilen, akıllı 
ve esnek çözüm yaklaşımlarının geliştirilmesi gerekmektedir.

3.2. Su Hasadı ve Yönetimi, Mavi-Yeşil Altyapı Sistemleri

Gezegendeki tüm yaşamı koruyan ve sürdüren başta su, karbon ve azot gibi 
maddeler karmaşık ilişkilerle biyosfer, atmosfer ve jeosferde döngüler içerisinde 
hareket eder. Hayati öneme sahip olan bu döngüler insan müdahalesinin fazla 
olduğu yerlerde sekteye uğrayabilmektedir. 

Miktar ve kalite bakımından suyun yönetimi hem insan hem de ekosistem 
sağlığı açısından sürdürülebilir kalkınmanın en önemli bileşenlerindendir. Su 
kalitesi ve miktarına yönelik göstergeler kentsel, tarımsal ve endüstriyel alanlar 
dahil olmak üzere tüm arazi kullanımlarında dikkate alınmalıdır. Yeşil bir 
altyapı ağı, nitelikli tasarım ve planlamalarla birleştirildiğinde, kompakt, yüksek 
kaliteli ve konforlu yaşama alanları meydana getirmek mümkün olabilir (Austin, 
2014).
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Doğal bir sistemde yağış, havza boyunca bitkiler ve toprak tarafından 
durdurulur, emilir ve süzülür. Bu infiltrasyon, yeraltı suyu ve toprak nem 
seviyelerini makul düzeyde sabit seviyelerde tutar ve yüzeysel akışların hızını 
keser. Toprak ve bitki örtüsü bir sünger gibi çalışır suyu tutar ve drene eder, 
akışları toplar ve azaltır. Bitki örtüsü türü, toprak tipi, topoğrafya ve arazi 
kullanım şekli, doğal hidrolojik döngüyü önemli ölçüde etkiler ve bunun 
sonucunda akış sıklığı, hacmi ve süresinde değişiklikler meydana gelir.

 Araştırmalar, bitki örtüsünün infiltrasyon kapasitesini, çıplak toprağa 
kıyasla 60 kata kadar artırabildiğini göstermektedir (Heke ve Pöneke, 2021). 
Yapısal yüzeyler de kullanılan malzeme ve geçirimlilik oranlarına bağlı olarak 
yüzeysel akışı tetiklemektedir. Bu durum, bir yandan yağış sularının heba 
olmasına yol açarken bir yandan ekosistemi olumsuz yönde etkilemekte, diğer 
yandan da yapılan uygulamalarda maddi kayıplar oluşmasına sebep olmaktadır 
(Şekil 3).

Şekil 3. Yüzeysel akışa geçmiş olan yağış sularının 
yapısal yüzeylerde sebep olduğu hasar.

Tasarlanmış nitelikli sulak alanların işlevleri ve performansı, kullanıcıya ve 
çevreye çok çeşitli faydalar sağlamaktadır (Austin ve Yu, 2016). Bu faydaların 
kaynak edinimleri farklılıklar gösterir.

Su, şehirlerde farklı şekillerde görülür (Hoyer vd., 2011):
· Kentsel sanitasyon sistemleri tarafından yönetilen atık su ve gri s,
· Günlük kullanım için içme suyu,
· Taşkınları önlemek ve sokakları ve binaları kuru ve güvenli tutmak için sert 

yüzeylerden (çatılar, sokaklar, vb.) drene edilen yağmur suyu,
· Doğal su kütleleri (nehirler, göller, dereler vb.),
· Şehirlerin rahatlığına katkıda bulunan (mikro iklimi iyileştirmek, toz ve 

hava kirleticilerini azaltmak ve rekreasyon sağlamak) açık alanlardaki 
yapay su kütleleri (çeşmeler, göletler, şelaleler vb.).

Dünya Su Geliştirme Raporuna göre; küresel su tüketimi artarken 4 milyardan 
fazla insan hala güvenli ve temiz suya erişememektedir; su kaynaklarının miktar 
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ve kalite bakımından bozulduğu bölgelerde nüfus hızla artmaktadır. 2030’da 
dünya nüfusunun yaklaşık yarısının yüksek su stresi olan bölgelerde yaşayacağı 
tahmin edilmektedir; sel felaketleri veya kuraklık gibi suyla ilgili afetlerin sıklığı, 
1996 ve 2005 yılları arasında 1950 ile 1980 yılları arasındaki ortalamalara kıyasla 
iki kat daha fazla olmuştur ve beş kat daha fazla hasar meydana getirmiştir. Bu 
eğilimin önümüzdeki yıllarda artacağı tahmin edilmektedir (WWAP, 2019).

Yağmur suyu, yer altında kanallardan veya borulardan, yer yüzünde ise 
yaya-araç yolu, patika ve çatı gibi kentsel geçirimsiz yüzeylerden akan sudur 
(Heke ve Pöneke, 2021). Şehirlerde uygulanan geleneksel yağmur suyu 
yönetiminin sorunları şunlardır (Hoyer vd., 2011):

· Geleneksel sistemler, yağmur suyunu yüzeylerden hızla tahliye ettikleri için
faydalıdır, ancak bunun karşılığında yeraltı suyu infiltrasyonunu azaltır ve
yeraltı suyu şarj oranlarını düşürür. Ayrıca, azalan yeraltı suyu şarj oranları,
şehirlerdeki mevcut içme suyunu sınırlayabilir.

· Geleneksel sistemlerin yerel iklim üzerinde olumsuz etkileri vardır, çünkü
sızma ve buharlaşma azalır. Şehirlerin iklimi, çevredeki bölgelere kıyasla
daha sıcak ve kuru hale gelir.

· Geleneksel sistemler sel riskini artırır. Kanalizasyon sistemleri, yoğun
yağış dönemlerinde sel koşullarını kötüleştirebilir ve bu da alıcı nehirlerde
taşmalara neden olabilir. Bu durum kirliliğin yayılmasını artırır.

· Geleneksel sistemler, şehrin gelişimine ve iklim değişikliğinden kaynaklanan
belirsiz veya değişen koşullara uyum sağlayamaz ve bu da yağmur suyu
akışının yönetilememesine neden olur. Bu değişikliklere uyum sağlamak,
yerel yönetimlerin yakın gelecekte karşılayamayacağı daha yüksek işletme
maliyetleri ve yatırımlar gerektirmektedir.

Geleneksel yağmur suyu sistemleri, geleneksel olarak taşkın yönetimine 
odaklanmıştır geçirimsiz yüzeylerden gelen yağmur suyunu toplar ve hızlı 
bir şekilde akarsulara veya denize boşaltır. Geleneksel şehir merkezlerinde 
geçirimsiz yüzeyler (yollar, kaldırımlar, otoparklar ve çatılar gibi) suyun zemine 
girmesine izin vermez ve bu nedenle yüzey akışının sıklığını ve hacmini artırır 
(Heke ve Pöneke, 2021).

Sürdürülebilir yağmur suyu yönetimi ve suya duyarlı kentsel tasarım 
fikirleri, geleneksel sistemlerde görülen sorunları bertaraf etme potansiyeline 
sahiptir ve özellikle kentsel alanlar için geliştirilen sürdürülebilir kalkınma 
stratejilerinin vazgeçilmez parçasıdır.



SÜRDÜRÜLEBİLİR KAMPÜS TASARIMI      49

Dünya çapında sürdürülebilir yağmur suyu yönetimi için geliştirilmiş 
çeşitli sistemler bulunmaktadır (Hoyer vd., 2011):

LID – Low Impact Development (Düşük Etki Geliştirme) (ABD): 
Sürdürülebilir yağmur suyu yönetimi uygulamaları ile yağmur suyu akışı 
yönetimi için planlama ve tasarım yaklaşımlarını kapsar.

BGI – Blue Green Infrastructure (Mavi Yeşil Altyapı) (ABD): Yeşil altyapı 
terimi genellikle bitkilendirilmiş tasarım öğelerini içeren projeleri ifade eder. Bu 
yeşil altyapılar, yoğun nüfuslu kentsel alanlarda değerli olan önemli ekosistem 
hizmetleri sağlar. Ekosistem algısına göre bu tür altyapıların mutlak surette 
“mavi altyapı” ile yakından bağlantılı olması gerekir. Bu nedenle yeşil sistemi 
mavi sistemden ayırmak bütüncül bir bakış sunamaz. Mavi altyapı teknik olarak 
yağmur suyu ve kentsel yağmur suyu sistemleri ile yüzey suyu ve yeraltı suyu 
akiferleri dahil olmak üzere hidrolojik işlevlerle ilgilidir. Mavi-yeşil altyapı 
(blue-green infrastructure) kavramı, parçalarının toplamından daha büyük olan 
bir birlik içindeki iki kavram arasındaki bağlantıdır (Wouters vd., 2016). BGI, 
yerinde infiltrasyon, buharlaşma ve/veya yağmur suyunun yeniden kullanımı 
yoluyla akışı azaltmak veya ortadan kaldırmak için yağmur suyu yönetimi 
yaklaşımlarını ve uygulamalarını kapsar.

SUDS– Sustainable Urban Drainage Systems (Sürdürülebilir Kentsel 
Drenaj Sistemleri) (Birleşik Krallık): Sürdürülebilir yağmur suyu yönetimi için 
alınan önlemleri kapsar.

BMP– Best Management Practices (En İyi Yönetim Uygulamaları) 
(Avrupa): Sürdürülebilir yağmur suyu yönetimi için alınan önlemleri kapsar.

DRWM - Decentralised Rainwater/Stormwater Management (Merkezi 
Olmayan Yağmur Suyu Yönetimi) (Almanya): Önlemleri ve teknikleri kapsar.

IURWM – Integrated Urban Resource Water Management (Entegre 
Kentsel Kaynak Suyu Yönetimi) (küresel): Kentsel suyu (yalnızca yağmur 
suyunu değil) yönetmek için entegre bir yaklaşımı kapsar.

Sponge City (Sünger Şehir) – (Çin): Kentsel planlama, kentsel drenaj, 
peyzaj yönetimi konularını kapsar. Daha geniş bir perspektiften bakıldığında, 
sünger şehir kavramı bir kentsel sürdürülebilir kalkınma yaklaşımıdır. Su ile 
ilgili beş önemli faktörü göz önünde bulundurur. Bunlar, su ekolojisi, su ortamı, 
su kaynakları, su güvenliği ve su kültürüdür ve yaşanabilir şehir hedefine 
odaklanmaktadır (Che ve Zhang, 2019).

WSUD – Water Sensitive Urban Design (Suya Duyarlı Kentsel Tasarım) 
(özellikle Avustralya): Sürdürülebilir su yönetimini, özellikle merkezi olmayan 
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yağmur suyu yönetimini, kentsel tasarıma entegre etmeyi amaçlayan bir 
yaklaşımdır.

WSUD, yağmur suyu yüzeysel akışının hacmini, hızını ve ekstrem akışları 
azaltmak ve deşarjların su kalitesini iyileştirmek için bitki örtüsü, toprak ve 
doğal süreçleri kullanan sistemler tasarlamak için doğal su döngüsünün ve 
kentsel mühendislik altyapı sisteminin olumlu özelliklerini birleştirir (Heke ve 
Pöneke, 2021).

Entegre su döngüsü; kentsel tasarım, üretken peyzaj, mekân oluşturma 
ve kentsel planlama ana başlıklarının uyum içerisinde yönetilmesini 
hedeflemektedir. Bu maksatla, sürdürülebilir su temini, yüzeysel akışın 
indirgenmesi, sel sularının yönetimi, atık suyun indirgenmesi ve iyileştirilmesi 
konularına odaklanmaktadır (Morgan vd., 2013).

WSUD, hem su miktarı hem de su kalitesi konularını ele alan kasaba ve 
şehirlerde su yönetimine yönelik bir yaklaşımdır. WSUD, doğal sistemlerin 
süreçlerinden yararlanır ve bunları kentsel ortamlara uyacak şekilde uyarlar. 
Su sistemlerinin doğasında bulunan süreçleri binalar, altyapı ve peyzajlar 
gibi ‘yapılı çevre’ ile bütünleştirir. WSUD, drenaj ağı üzerindeki baskıyı 
azaltmanın ve yağmur suyundan gelen kirleticileri filtrelemenin yanı sıra, şehir 
ortamında yerli flora ve faunayı da destekleyerek biyolojik çeşitliliği arttırma, 
gölge oluşturma, karbon emisyonlarını azaltma ve estetik kaliteyi arttırma 
gibi hedefleri de vardır. Yağmur suyu akacağı son nokta ile buluşmadan önce 
durdurulma, sızma, evapotranspirasyon, toplanma, taşınma, alıkonulma ve 
son kaynağa boşaltılma gibi birtakım süreçler yaşar. WSUD öğelerinin kentsel 
yağmur suyu sistemine entegrasyonu yoluyla, doğal ve mühendislik süreçleri 
arasında sinerji, çevreyi iyileştirme, verimli hale getirme ve esneklik sağlar. Bu 
“tüm döngü” yaklaşımına genellikle “tedavi dizisi (treatment train)” denir. Suya 
Duyarlı Kentsel Tasarım, sürdürülebilir su yönetimi, kentsel planlama ve peyzaj 
tasarımı bileşenlerinin kesişiminde yer almaktadır (Heke ve Pöneke, 2021).

Suya duyarlı kentsel tasarım (WSUD) aynı zamanda kentsel su döngüsünün 
yönetimini kentsel gelişim sürecine entegre etmeyi amaçlayan bir kentsel 
planlama ve tasarım yaklaşımıdır. Bu yaklaşım, su akışını en aza indirmek ve 
herhangi bir akışın su kalitesi ve miktarı açısından en az miktarda hasara neden 
olmasını sağlamak için yağmur suyunun yönetimini, içme suyunun akıllıca 
kullanılmasını ve atık su üretiminin azaltılmasını da içerir (ACT, 2017). Bu 
nedenle, WSUD ekolojik olarak sürdürülebilir planlama için önemli bir araç 
haline gelmiştir (Hoban ve Wong, 2006).
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WSUD’nin amaç ve faydaları aşağıdaki gibi özetlenmiştir (BPEMG, 
1999):

·  Kentsel gelişim bölgelerinde doğal su sistemlerinin korunması ve 
geliştirilmesi,

·  Yağmur suyunun peyzaj tasarımına entegre edilmesi, estetik ve rekreasyonel 
özelliklerini en üst düzeye çıkaran çoklu kullanım alanlarının tasarlanması.

·  Su kalitesinin korunması,
·  Yüzeysel akışın ve ekstremlerin indirgenmesi,
·  Drenaj altyapı maliyetinin en aza indirgenmesi.

Bütüncül yaklaşımı sayesinde suya duyarlı kentsel tasarım prensibi, ekosisteme 
entegre olmuş yapısıyla kampüs tasarımında da benimsenebilecek bir yapı 
sergilemektedir. Ancak yeşil sistem kurgusunun mutlak surette mavi sistem 
kurgusu ile birlikte düşünülmesi ve çözümlenmesi gerekmektedir. 

Brears (2018), Mavi-Yeşil altyapının çoklu faydalarını aşağıdaki gibi 
sıralamaktadır:

Ekonomik Faydaları: Maliyeti yüksek olan gri altyapı sistemlerinin 
indirgenmesi, daha düşük sermaye, su arıtma, enerji ve peyzaj bakım maliyeti 
gerektirmesi, yeraltı suyu kaynaklarını zenginleştirmesi, ekosistem hizmet 
değerlerini, emlak değerini ve istihdamı arttırması.

Çevresel Faydaları: Sel riskinin indirgenmesi, yağmur suyu akış hacimlerinin 
azaltılması ve geciktirilmesi, yağmur suyu kirleticilerinin azaltılması, 
kanalizasyon taşması olaylarının indirgenmesi, su kalitesinin geliştirilmesi, su 
tasarrufunun teşvik edilmesi, yeraltı suyu şarjının arttırılması, hava kalitesinin 
iyileştirilmesi, kentsel ısı adası etkilerinin ve sera gazı emisyonlarının azaltılması, 
habitatların iyileştirilip geliştirilmesi, karbon tutma.

Sosyal Faydaları: Yaşam konforunun arttırılması, sağlık eşitsizliğinin azaltılması, 
fiziksel aktivite, bedensel ve ruhsal sağlık düzeylerinin iyileştirilmesi, sosyal 
etkileşimin, kapsayıcılığın, uyumun ve kamu güvenliğinin arttırılması, çevre 
kalitesinin geliştirilmesi, hava ve su kalitesinin iyileştirilmesi, gıda üretimi için 
fırsatlar sunulması, rekreasyon faaliyetleri için kaliteli ortamların geliştirilmesi, 
suç oranlarının indirgenmesi, daha estetik çevrelerin oluşturulması, iklim 
değişikliğine karşı direncin arttırılması.
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Mavi-Yeşil Altyapı (BGI), kentsel peyzajın su döngülerini sağlama rolünü 
iade ederek ve yağış sularını yöneterek su kalitesini iyileştirir. Özetle, su 
miktarını yönetmek üzere doğal süreçleri kullanan planlı doğal ve yarı doğal bir 
ağdır. Bu yapısıyla, kullanımlara bağlı olarak ekosistem döngülerinde meydana 
gelen aksaklıklara ve bozulmalara karşı bütüncül bir yaklaşım sergilemesi 
nedeniyle sürdürülebilir kampüs tasarımında da benimsenmesi gerekmektedir.

3.3. Çevre Dostu Malzeme ve Yenilenebilir Enerji Kullanımı

İnsana ve doğaya saygılı olmak, canlıların yaşam alanlarına zarar vermemek, 
sürdürülebilir ve ekolojik mimarinin temel ilkesini oluşturur (Gezer ve Aksu, 
2021a).

Yapısal malzemelerin çevre üzerindeki olumsuz etkileri, genel olarak 
enerji ve doğal kaynakların tüketilmesi, ortama bırakılan emisyon ve katı 
atıklar nedeniyle olmaktadır. Oysaki yapısal malzemelerin yaşam döngüleri 
boyunca, çevresel değerlere en az zarar vermesi, doğal döngüleri bozmaması 
gerekmektedir. Malzemenin yaşam döngüsü üretimi için gerekli hammaddenin 
doğadan çıkarılmasından başlayıp, üretim yerine taşınması, üretilmesi, 
stoklanması, kullanılacağı alana ulaştırılması, uygulamada yerini alması, 
kullanım, bakım, onarım ve ömrünü tamamladıktan sonra yıkım, geri dönüşüm 
ve yeniden kullanılabilme ve yok olma işlemlerinin tümünde harcanan 
enerjilerin saptanması, malzemenin sürdürülebilirliği açısından son derece 
önemlidir. Enerjinin bilinçsiz kullanımı ve tüketimi, maddi kayıplardan öte 
ekosistemi bozan ve çevre kirliliğine neden olan, insan sağlığını tehdit eden 
durumlara neden olmaktadır ki bu sorun özellikle inşaat sektörünün yüksek 
bir ivme kazandığı ülkemizde çok da dikkate alınmamaktadır. Dolayısıyla 
malzemenin kullandığı enerji, çevreyi kirletip kirletmemesi, insan sağlığına 
etkisi, yaşam döngüsü, atık miktarı, geri dönüşüm, yeniden kullanım başta 
olmak üzere çok yönlü ve bütüncül bir algıyla ele alınıp değerlendirilmesi 
gerekmektedir (Gezer, 2020).

Radyasyon, ısı, sıcaklık, su, nem, hava akımları gibi atmosferik koşullar 
ve bu etkilerin bileşenleri, kent ekosisteminde “mikro iklimsel” özellikleri 
belirleyen başlıca unsurlar olup kullanılan malzemelerin nitelikleri de bu açıdan 
önem kazanmaktadır. Kullanılan malzemelerin su geçirimliliğine sahip olması, 
yüzeysel akışın kontrol edilmesini ve bu sayede kent ekosistemi içerisinde su 
rejiminin düzenlenmesini destekler. Ayrıca atmosferdeki nemi yakalayabilen, 
filtreleyen, kirleticilerinden arındırabilen malzemeler; hava neminin 
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dengelenmesine ve su kirliliğinin engellenmesine destek olmaktadır. Taş, 
kerpiç, ahşap gibi geleneksel malzemeler ekolojik mimariye hizmet ederken, 
bazı akıllı malzemeler, sıcaklık, ışık, elektriksel alan gibi tetikleyicilerin 
etkisiyle yüzeylerine yapışan kirletici partiküllerle tepkimeye girerek ve bu 
zararlı bileşenleri parçalayarak bünyesine hapsetmesi ve bu özellikleri ile 
hava kalitesinin arttırılmasında etkili olmasıyla da sürdürülebilir mimaride 
yer almaktadır. Bileşimlerine göre antibakteriyel ve kendini temizleyebilme 
özellikleri de gösterebilen bu maddeler, yapı yoğunluğunun fazla olduğu 
bölgelerde sağlık sorunlarının azaltılmasına dahi yardımcı olur. Kentsel 
peyzajlarda çatı, cephe ve zemin yüzeylerinde sürdürülebilir, akıllı yeni nesil 
yeşil sistemlerin tercih edilmesi ile yeşil sistem içerisinde kopan ilişkilerin 
yeniden kurulması mümkün olabilmekte ve böylelikle biyolojik çeşitlilik ve tür 
hareketliliği de teşvik edilmektedir (Gezer ve Aksu, 2021b).

Sürdürülebilir kampüs alanları tasarımında çevre dostu malzeme kullanımı 
kadar yenilenebilir enerji potansiyellerinin tespit edilip kullanılması da önem arz 
etmektedir. Enerjinin etkin kullanımı, atık üretmemesi ve yenilenebilir olması, 
sürdürülebilirliği destekleyen önemli bir bileşendir. O nedenle kampüsün 
içerisinde yer aldığı çevre ve o çevrenin sunduğu potansiyeller çok iyi etüt 
edilmeli ve bu potansiyellere bağlı olarak biyoyakıt enerjisi, rüzgâr enerjisi, 
güneş enerjisi, kinetik enerji vb. alternatif enerji üretim sahaları, enerji santralleri 
ve şarj istasyonları da kampüs tasarım sürecine dahil edilmelidir.

Yenilenebilir enerji uygulamaları, Led aydınlatmalı ve enerji tasarruflu 
sistemlerin (A+++) tercih edilmesi, ısı ve enerji tasarruflu yalıtım sistemlerinin 
ve enerji etkin yeşil binaların yapılması, kampüs içinde enerji tasarrufunu ve 
sürdürülebilirliği destekleyecek en önemli konulardır (Kayapınar Kaya, Dal ve 
Aşkın, 2019).

Özellikle büyük kampüs alanlarında, insan gücüyle çalışan (bisiklet, scooter 
vb.) ya da yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilen enerji ile desteklenen 
kampüs içi ulaşım alternatiflerinin tercih edilmesi, sürdürülebilir kampüs 
tasarımı açısından dikkat edilmesi gereken diğer bir konudur. Kampüs içinde 
ve etrafında, konumlandırılacak olan kent mobilyalarının da çok fonksiyonlu, 
kendi enerjisini üretebilen, dayanıklı ve malzeme bakımından sürdürülebilir 
olması bu bakımdan önem arz etmektedir. 

Özetlenecek olursa, kampüs tasarımında yer alan her bileşenin 
biyobütünleşik bir ekosistem algısıyla ele alınması ve ekolojik döngünün bir 
parçası haline getirilmesi gerekmektedir.
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3.4. Biyolojik Çeşitliliğin Geliştirilmesi

Coğrafi konumu ve jeomorfolojik yapısı, Türkiye’nin üç ana flora bölgesinin 
etkisi altında kalmasını sağlamıştır: “Öksin-Kolşik, “Akdeniz” ve “İran-
Turan”. Bu yapı ile Türkiye florasının 60’lı yıllarda 3.000-5.000 taksona sahip 
olduğu (Regel, 1963), 80’lerin sonlarına doğru 9.500-10.000’e ulaşacağı 
tahmin edilmekte olup (Yaltırık ve Efe, 1989), günümüzde yaklaşık 11.400 
taksonla temsil edilmektedir (URL-2). Bu çeşitlilik ülkemizin dünyanın en 
zengin floristik merkezlerinden biri olmasını sağlamaktadır. Sürdürülebilir 
kampüs tasarımında bu özellik çok önemli bir avantaj olarak 
değerlendirilebilmektedir. Özellikle devlet üniversitelerinde çevre 
düzenlemesine sınırlı kaynak ayrılabilmesi konusu göz önünde 
bulundurulduğunda, kampüste kullanılacak bitkilerin olabildiğince kendini 
idame ettiren, yöre şartlarına ve iklime uyumlu, asgari düzeyde bakım ve sulama 
isteyen, tercih edilen mavi-yeşil sistemleri azami düzeyde destekleyen 
nitelikte olması gerekmektedir. Kullanılan bitkiler aynı zamanda yörenin fauna 
grupları için besin, barınak ve yaşama ortamı teşkil etmelidir. Bu özellikler 
göz önünde bulundurularak tür tercihlerinin yapılması, kampüsün biyolojik 
çeşitliliğine de önemli katkılar sağlamaktadır. Bitki türü tercihlerinin, hedef 
canlı gruplarına beslenme ve barınma imkânı sağlayabilecek nitelikte olmasına 
dikkat edilmesi, yemiş veren doğal türlerin kullanılması tavsiye edilmektedir. 
Bitkiler hem hava, su, toprak kalitesini iyileştirme hem habitat teşkil etme hem 
biyolojik çeşitliliği teşvik etme hem de düşük maliyetle azami fayda sağlama 
özellikleri göz önünde bulundurularak seçilmelidir.

Kampüs alanlarının, içerisinde yer aldıkları kültürel peyzajın önemli 
bir temsilcisi olduğu da göz önünde bulundurulduğunda, bu kültürel yapıyı 
destekleyecek şekilde yöresel geleneksel üretimlerini yaşatacak geleneksel 
meyve ağaçlarının, baharatların, şifalı aromatik bitkilerin de mutlak surette 
tasarımlara dahil edilmesi gerekmektedir.

3.5. Atık Yönetimi

Sürdürülebilir kampüs tasarımının önemli bileşenlerinden bir tanesi de atık 
yönetiminde hiyerarşik düzenin gözetilmesidir. Atık hiyerarşisinde, uygulama ne 
kadar sürdürülebilirse, kaynakların kullanımı da o kadar verimli olur (Şekil 4). 
Önleme, en az enerji tüketen ve en az atık hacmi üreten basamaktır. Bertaraf 
etme ise en israflı uygulamadır. Sürdürülebilir uygulamaların, sera gazı 
emisyonlarını azaltma, potansiyel olarak tehlikeli maddelerin güvenli yönetimi 
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yoluyla halk sağlığını koruma ve toprak ve yeraltı suyunu koruma gibi ek 
faydaları vardır (SSI, 2009).

Şekil 4. Atık yönetiminde hiyerarşi düzeni  
(Sustainable Sites Initiative, 2009’dan uyarlanmıştır).

Atık yönetim sisteminin aynı zamanda kampüsteki su, enerji ve besin döngülerine 
entegre edilmesi, sürdürülebilirliği arttıracak önemli bir konudur. Kampüste 
tüketim zincirinden çıkan atıkların duruma göre enerji üretiminde ya da geri 
dönüşüm sürecinde kullanılması, bahçe bakım çalışmalarından elde edilen 
organik atıkların kompost ve biyoyakıt olarak değerlendirilmesi gibi tercihler, 
atık yönetimini hiyerarşi düzeninin üst basamaklarına taşıyabilecek etkenlerdir.

3.6. Paydaş Katılımı ve Çevre Farkındalığı

Doğa yasaları daima ekonomik süreçlerle ve sosyal fenomenlerle kompleks 
bir etkileşim halindedir. Bu etkileşim ağı, sürdürülebilir kalkınma hedefleri 
doğrultusunda ele alınmalıdır (Steinhardt vd., 2005). Modern peyzaj ekolojisi 
anlayışına göre, sürdürülebilir kalkınmanın odağında doğa-toplum etkileşimleri 
yer almaktadır ve bu etkileşimlerin sağlıklı bir şekilde ortaya konmasını 
sağlayacak yöntemler geliştirilmelidir (Potschin ve Haines-Young, 2006). Bir 
tasarım probleminin çözümünde kullanıcı profilinin ve paydaşların sürece 
baştan sona dahil edilmesi, alınacak kararların sürdürülebilirliğine doğrudan 
etki eder. Sürdürülebilirlikle ilgili çalışmalarda başarı elde edilmesi, halk 
katılımının sağlanması ve geliştirilmesiyle doğru orantılıdır (Aksu, 2012; 
Kasemir ve ark., 2003).
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Halk katılımı, birey ile çevre arasında ilişki kurar ve bu şekilde planlama ve 
yönetim sürecine hem teorik hem de özgün bileşenlerin dahil edilmesini sağlar 
(Buchecker, 1999). Sürdürülebilir tasarımın bütüncül bir mahiyet kazanması, 
halk farkındalığı ve katılımına önem verilmesi ile mümkün olabilir (Luz, 2000).

Paydaşların bir araya gelip çıktıları ve uygulama stratejilerini 
tartışabilecekleri ve hatta uygulamalara dönüştürebileceği ortamların 
oluşturulması gerekir. Çünkü paydaşların içinde yaşadıkları, kullandıkları, 
yönettikleri veya şekillenmesinde söz sahibi oldukları yaşama ortamları, 
onların barındırdığı doğal ve kültürel zenginlikler ve bunların geliştirilmesi 
konularında söz sahibi olması, aidiyet duygusunu besler ve kullanıcının çevreyi 
sahiplenmesine katkı sağlar (Aksu, 2015; Oğurlu ve Sözgen, 2017).

Bu çerçevede kampüs alanları planlamalarında, iç dış paydaşların ne kadar 
geniş bir yelpazede yer aldığı göz önünde bulundurulduğunda, tasarımdan 
uygulamaya, yönetimden bakıma kadar katılımın sağlanmasının ne kadar 
önemli olduğu anlaşılmaktadır.

Sürdürülebilir kampüs alanları, sahip olduğu uygulamalarla yöre halkına 
örnek teşkil etmeli ve bu yapısıyla içinde yer aldığı kentin kalkınma hedeflerinin 
gerçekleştirilmesinde lokomotif görevi üstlenmelidir. 

3.7. Öz Kaynak Geliştirme

Kampüs alanları tasarımında sürdürülebilirliğin sağlanması, üç temel bileşeninden 
biri olan ekonominin de göz önünde bulundurulmasıyla gerçekleştirilebilir. 
Tasarım unsurlarının ekonomik açıdan sağladıkları fayda veya sebep oldukları 
zarar bakımından da değerlendirilmesi gerekir. Özellikle yeşil-mavi sistemlerin 
oluşturulabilmesi, yenilenebilir enerji kaynaklarının işlevsel hale getirilmesi, 
çevre dostu malzemelerin, çok fonksiyonlu kentsel donatı elemanlarının temin 
edilmesi ve yapıların uygulanması maliyetli işler olduğundan, üniversitenin 
sahip olduğu potansiyelleri öz kaynağa dönüştürebileceği fırsatların da 
kurgulanması gerekmektedir. Üniversitelerin yaşam boyu öğrenme merkezleri, 
mevcut birimlere göre eğitim programları düzenlemekte; altyapı ve laboratuvar 
imkanlarına bağlı olarak merkezi sınavların organizasyonunu üstlenebilmekte 
ve buradan gelir elde edebilmektedir. 

Özellikle kırsal alanlardaki kampüslerde yörenin doğal-kültürel 
karakteristiklerine göre değişmekle birlikte yerel ürünlerin üretilmesi, işlenmesi, 
markalaştırılıp pazarlanması hem gelir elde edilmesi hem de üniversitenin 
tanıtımı açısından katma değer sağlamaktadır.
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Üniversitede mevcut olan birimler ve uzmanlık alanlarına bağlı 
olarak, dışarıya ücret karşılığında hizmet veren laboratuvarlar ve atölyeler 
kurulabilmektedir.

Kampüs arazisi uygun olan üniversitelerde botanik bahçesi, hobi bahçesi, 
çiftlik, sosyal tesis, konaklama tesisi, arboretum, rekrasyon alanı gibi halka 
da açılabilecek özellikli alanlar kurgulanabilmektedir. Bu alanlarda yer alan 
işletmeler kanalıyla yine gelir sağlanması mümkün olabilmekte, bununla birlikte 
kampüsün tanıtılmasına da hizmet edilmektedir.

Kampüs sahasının başlı başına özellikle uygulamalı branşlarda eğitim 
gören öğrenciler ve akademisyenler için açık bir laboratuvar niteliği taşıyor 
olması da dikkate alınarak, tasarım sürecine eğitimi destekleyecek fırsatlar da 
dahil edilmelidir.

Sürdürülebilir kampüs tasarımında tercih edilen yeşil – mavi sistemler, 
gıda üretimini destekleyecek nitelikte düşünülmeli, uygun olan alanlarda en 
azından kampüs ihtiyacına destek olacak şekilde gıda üretilmelidir. Bu üretim 
için uygun çatı-cephe yüzeyleri tercih edilebileceği gibi, kampüsün boyutlarıyla 
doğru orantılı olarak daha geniş kapsamlı olarak parseller düzeyinde üretim 
faaliyetleri kurgulanabilir. Yine coğrafi konum ve yöre şartlarına göre elde 
edilen ürünün miktarına bağlı olarak gıda maksatlı kullanımla birlikte yan ürün 
geliştirilip pazarlanması işlemleri de sürece dahil edilebilir. 

4. Sonuç
Tasarım ve planlamaların doğal sistemlerle uyum içinde olması, esnekliği 
teşvik etmekte, doğal sistemlerin sağladığı çoklu faydalardan yararlanılmasını 
ve geleneksel kalkınma stratejilerine nazaran daha uzun vadeli yatırım getirisi 
sağlamaktadır. Tasarım ve planlama çözümleri, bitki ve hayvan topluluklarının 
iklimsel etkilere karşı dirençli kalmasını sağlamak için biyolojik habitatı da ele 
almalıdır.

Ekosistem algısıyla ele alınan kampüs tasarımında yeşil ve mavi sistemlerin 
uyum içerisinde entegre olduğu bir yaklaşımın benimsenmesi, hayati döngülerin 
işlevselliğinin sağlanması açısından son derece önemlidir. 

Kampüsler, yapı itibariyle içinde yer aldıkları kültürel peyzajın öncü 
bileşenlerindendir. Kullanıcı profili farklı yaş, kültür ve eğitim seviyesinde 
öğrenci, idari, akademik ve hizmet personeli ile temsil edilmektedir ve bu 
bakımdan önemli bir kültürel çeşitlilik barındırmaktadır. Diğer taraftan sahip 
oldukları akademik birimlere paralel olarak farklı bilim dallarını temsil 
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edebilmekte ve araştırmalara öncülük etmektedirler. İçinde yer aldıkları şehirlerin 
karakteristik özelliklerini yansıtma potansiyeline sahiptirler. Kapasitelerine 
bağlı olarak barındırdıkları nüfusun rekreasyon, yeme-içme, sanatsal-kültürel 
faaliyetler, ulaşım vb. ihtiyaçlarına da cevap vermek durumundadırlar. Tüm bu 
özelliklerinden ötürü kampüs alanları, ekolojik ve kültürel açıdan kendine özgü 
dinamiklere sahip olan yapılı çevrelerdir.

Üniversiteler, içinde yer aldıkları kültürel peyzajın önemli bir bileşeni 
olarak, aynı zamanda sosyal yaşamı destekleyen, kültürel mirasa sahip çıkan, 
yörenin kalkınmasına yardımcı olan, doğal-kültürel değerleri ve potansiyelleri 
ortaya koyan bir misyon üstlenirler.

Tüm bu özelliklerinden ötürü kampüs alanlarının tasarımında 
biyobütünleşik bir eko-tasarım algısının benimsenmesi ve mevcut potansiyelleri 
en üst düzeyde kullanırken, en az sorun üreten, aynı zamanda kullanıcı profilinin 
ve tüm paydaşların ihtiyaçlarını da göz önünde bulunduran sistemleri entegre 
eden bir yaklaşımla ele alınması gerekmektedir.
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1.  Giriş

Nüfusun hızlı bir biçimde artması ile birlikte ortaya çıkan konut 
ihtiyacı, yeşil alanların kentte yaşayan insanlar üzerindeki önemini 
her geçen gün daha da arttırmaktadır. Açık ve Yeşil alanların kent 

*Bu çalışma, 10-12 Ekim 2019 tarihlerinde İzmir’de gerçekleştirilen Uluslararası Tasarım ve 
Mühendislik Sempozyumu adlı kongrede sözlü bildiri olarak sunulmuştur.
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halkının psikolojik olarak dinlenmesi, sosyo-kültürel olarak gelişebilmesi 
ve rekreasyonel faaliyetlerde bulunabilmesi üzerinde etkisi büyüktür. Ancak 
yapılaşmanın hızla artması sonucu açık ve yeşil alanların sayısı azalmakta ve bu 
tür alanlara daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır (Ender ve Uslu, 2016). 

Günümüz kentleri için, nüfus ve göçlerle artan yapı yüzeyleri arasında 
parklar giderek artan bir öneme sahiptir. Açık-yeşil alan olarak da adlandırılan 
kentsel dış mekanlar; kent dokusu içinde yapılarla çevrelenmiş, kentlinin 
yararlandığı ortak kullanım alanlarıdır (Hepcan ve ark., 2001). 

Açık ve Yeşil Alanlar bulunduğu bölgeye göre değişiklik göstermekte 
olsa da temelde insan ile doğa ilişkisini güçlendirmek amacıyla oluşturulmuş 
alanlardır (Bilgili ve Gökyer, 2012).

Parklar, doğal çevre ile bağlantıyı arttıran, insan sağlığına faydalı, fiziksel 
aktivite, sosyal etkileşim imkanları sunun mekanlardır (Brown ve ark., 2014). 

Ortak kullanım alanı olan parklar, kent içinde yeşil alan oluşturan ve yapılı 
çevre ile dengeli arazi kullanım olanakları sağlayan mekanlardır. Kent içerisinde 
yaşayan insanların tanışması, karşılaşması vb. sosyal olanakları sağlayan, 
sosyo-kültürel gelişme ve sürekliliğin sağlanabildiği kültürel odaklar olarak da 
tanımlanabilirler (Emür ve Onsekiz, 2007).

Parklar, kentsel alanlarda, mahallenin estetik ve fiziksel kalitesini 
destekleyen, rekreasyonel faaliyetlere destek veren ve bulunduğu çevreye görsel 
zenginlik katan mekanlar olarak değerlendirilmektedir (Walker, 2004).

Kentsel mekanlardaki parklar, yaşam kalitesini arttırır, çeşitli fonksiyonlara 
ev sahipliği yapar, yaşanılan ve çalışılan mekanların çekiciliğini artırır ve 
ekonomik yararlar sağlar. Eğer parklar, açık ve yeşil alan gereksinimlerini 
karşılayabilecek yeterlilikte olursa, kent yaşantısının sosyo-ekonomik yapısının 
gelişmesinde ve kalitesinin arttırılmasında doğrudan etkilidir. Kent içerisindeki 
park alanlarının alan büyüklüğü, donatı elemanları, hizmet kalitesi ve estetiği, 
parkları işlevsel ve tercih edilebilir olması açısından oldukça önemlidir. Bu 
ölçütler aynı zamanda parkların niteliklerini de belirler (Karadeniz, 2019).

Bu bağlamda kent içerisindeki açık ve yeşil alanların sayısının artması, 
kentte yaşayanları psikolojik, sosyo-kültürel ve fiziksel olarak destekler.

Açık ve yeşil alanlardaki artışı sadece sayısal olarak ele almak yeterli 
değildir. Açık ve yeşil alanların dengeli bir şekilde kente dağıtılması ele 
alındığında, bu alanlara ulaşılabilirlik açısından ortaya çıkan sıkıntılar da 
azaltılabilmektedir. Her ne kadar 3194 sayılı İmar Kanunu’nda kişi başına 
düşen “aktif yeşil alan” miktarı 10m2 olarak ifade edilmiş olsa da, bu şartları 
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sağlayan kentlerde bile açık ve yeşil alanlar dengeli dağıtılmadığı için 
rekreasyonel ihtiyaçları karşılamakta yetersizlikler görülmektedir (Ender ve 
Uslu, 2016).

Kentte yaşayanların rekreasyonel ihtiyaçlarını karşılamak ve psikolojik 
olarak rahatlamak amacıyla kentte mekanlar aramakta, bu bağlamda bu işlevi 
yerine getirebilecek açık ve yeşil alanlardan birisi de mahalle parklarıdır. 
Mahalle parklarının kentteki sayısı ve dağılımı, bu işlevleri karşılamada oldukça 
etkilidir. Dolayısıyla kentteki ulaşılabilirlik mesafesine dikkat edilmeli ve 
dengeli bir dağılım sağlanması gereklidir. Ersoy (1994), Mertes ve Hall (1995), 
Baud-Bovy ve Lawson (2002), Herzele ve Wiedemann (2003), Altunkasa 
(2004), Uz (2005), Oh ve Jeong (2007), Kellett ve Rofe (2009), Duncan ve Ark. 
(2011) ve Önder ve Ark. (2011)’nın yaptığı çalışmalara göre dünya genelinde 
kullanılan ve ülkemizde de standartlar tarafından ortaya konulan uzaklık 800m 
olarak belirlenmiştir (Ender ve Uslu, 2016).

Kentsel dış mekanlardan mahalle parkları Özkan’a göre (2001) mahallelerde 
yeşil ada grupları oluşturarak çekici hava yaratan, hizmet yarıçapları 400-
800 metre olan, çoğunlukla pasif rekreasyon etkinliklerine olanak sağlayan 
parklardır (Erhan, 2015). 

Kent içi yerleşim kademeleri düşünüldüğünde mahalleler yerleşimin en 
küçük yapı taşıdır. Parkların ulaşılabilirlikleri kamunun toplumun her kesimine 
eşit hizmet ettiğinin en önemli göstergesidir. Mahalle parkları toplumun her 
kesimi tarafından ulaşılabilir olmalıdır. Polat’ a göre mahalle parkları; doğal 
özellik gösteren ulaşım ağına yakın ve konut yoğunluğunu azaltacak bir yerde 
olmalıdır. Gezi yerleri, çay bahçesi, bisiklet yolu, küçük çapta piknik alanı ve 
çocuk bahçesi gibi tesisleri içine alan ve bütün mahalleye hizmet eden parklardır 
(Polat, 2002; Kandemir, 2010). Mahalle parklarının temel özellikleri çizelge 1 
de sunulmuştur (Bakan ve Konuk, 1987; Gül ve Küçük 2001; Altunkasa, 2004; 
Özyavuz ve ark. 2016).

Çizelge 1. Mahalle parklarının temel özellikleri (Bakan ve Konuk, 1987; Gül ve 
Küçük 2001; Altunkasa, 2004; Özyavuz ve ark. 2016).

Her Birimin 
hizmet 
edeceği 
Nüfus (kişi)

Kişi Başına 
Alan 
Gereksinimi

Etki 
Hizmet 
Alanı (m)

Alan 
Büyüklüğü 
(da)

Yürüme 
Uzaklığı ort. 
- max. (m)

Yürüme 
süresi ort. 
-max (dk.)

5. 000  8 m2
 800 m 
-1600 m 

 20 da - 40 
da 

 8 00 m 
-1200 m 

 20 dk -30 
dk
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Mahalle parkları kişilerin fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden rahatlayabilmesi ve 
rekreasyon faaliyetlerde bulunabilmesine olanak sağlayan, ekolojik ve estetik 
anlamda da kente katkı sağlayan işlevsel alanlardır( Coşaner ve ark. 2014).

Mahalle parkının kullanımının yüksek olması o alanın mahallede 
yaşayan kentlinin ihtiyaçlarının ve rekreasyonel beklentilerinin karşılandığının 
göstergesidir. Mahalle parklarının tasarımının başarısından bahsedebilmek 
için; o bölgede yaşayan nüfusun çeşitliliği ve kullanım ihtiyaçlarını 
karşılayacak fonksiyonların belirlenmesi gereklidir. Park tasarımı sırasında 
parkın alan kullanımına yönelik fonksiyonel ihtiyaçlarının belirlenmesinin 
yanı sıra, tasarımın estetik değerlere sahip, ekolojik yönden yeşil doku ile bir 
bütün olarak tasarlanmalıdır. Kullanılan bitkisel ve yapısal unsurlar birbiri 
ile ve tasarlanacak alan özellikleri ile uyumlu olmalıdır. Tasarımla her yaş 
gurubundan kullanıcının fonksiyonel ve sosyal ihtiyaçları karşılanmalıdır. 
Park kullanıcılarının sosyalleşmesine olanak sağlamalıdır. Aktif ve pasif 
rekreasyonel ihtiyaçları kullanıcıları rahatsız etmeden bir arada karşılaya 
bilmelidir. Bu özellik parkın kullanım çeşitliliğini ve kullanım yoğunluğunu 
arttırıcı bir özelliktir. Park alanı kullanıcının duyusal ve duyumsal ihtiyaçlarını 
karşılayabilmelidir. Ulaşılabilir olmalıdır. Toplumun her kesiminden bireyin 
güvende olacağı kapalılıkta tasarlanmalıdır. Suç unsurlarına olanak verecek 
alanlar, aydınlatma eksikliği, aşırı kapalılık gibi güvenlik zafiyetlerine neden 
olacak tasarımlardan kaçınılmalıdır. Tasarımın sürdürülebilirliği de son derece 
önemli konulardandır.

Bu kriterler göz önüne alınarak araştırmada, Kırklareli İli yayla 
mahallesinde yer alan Mehmet Akyürek yayla mahalle parkı kullanım ve peyzaj 
tasarım ilkeleri açısından değerlendirilerek, mevcut durum ortaya konulmuş ve 
öneriler sunulmuştur.

2.  Materyal ve Yöntem
Çalışma alanı Kırklareli ili yayla mahallesinde yer alan Mehmet Akyürek yayla 
parkı olarak belirlenmiştir (Şekil 1). Parkın çalışma alanı olarak seçilmesinde; 
kentin tarihi dokusu içerisinde yer alması dolayısı ile yoğun kullanım 
potansiyeline sahip olması etkili olmuştur. Günümüzde Yayla Mahallesi’nde 18 
adet tescilli kültür varlığı bulunmaktadır. 

Mahalle nüfusu 2020 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine göre 4.479 
kişidir (TUİK, 2021).
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Şekil 1. Çalışma Alanının Konumu

Araştırma yöntemini belirlerken daha önce yapılmış örnek çalışmalar incelenerek, 
mahalle parklarının tasarım ve kullanım açısından kalite göstergelerini 
belirlemede kullanılacak kriterler belirlenmiştir. Bu kriterler; tasarımın 
değerlendirilmesi (Parkın görsel etkisi, kullanım alanlarının ilişkisi, kentsel 
yeşil alana katkı sağlama, yapısal malzemenin yeterliliği, çevre ile uyumlu olma, 
fonksiyonellik, ) sosyallik (farklı yaş gruplarına hitap etme, park kullanıcılarının 
sosyalleşme olanakları ) aktivite çeşitliliği (aktif rekreasyon durumu, pasif 
rekreasyon durumu) duyumsal uygunluk (Çekici-itici, rahatlatıcı-rahatsız edici, 
güvenli -güvensiz) erişilebilirlik (yürüyerek ulaşım, taşıt ulaşımı), güvenlik ve 
sürdürülebilirlik (parkın bitkisel unsurlarının bakım durumu, parkın yapısal 
unsurlarının bakım durumu, parkın temizliği) kriterleri olarak belirlenmiştir. 
Kriterler belirlenirken Hepcan vd. 2001, Başalma vd. 2017, Coşaner vd. 2014, 
Özyavuz ve Aytin 2016 yapmış oldukları çalışmalar incelenerek oluşturulmuştur 
(Hepcan ve ark., 2001; Coşanaer ve ark., 2014; Özyavuz ve ark. 2016; Başalma 
ve ark. 2017). Bu kriterlerin arazi gözlem çalışması ile değerlendirilmesi sonucu 
puanlamalar elde edilmiştir (Çizelge 3). 
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Çizelge 3. Mahalle Parklarının Tasarım ve Kullanım Açısından Kalite Göstergeleri.
D
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Ö
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üt
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ri

Tasarımın 
Değerlendirilmesi

Parkın görsel etkisi
Kullanım alanlarının ilişkisi
Kentsel yeşil alana katkı sağlama
Yapısal malzemenin yeterliliği
Çevre ile uyumlu olma
Fonksiyonellik

Sosyallik
Farklı yaş gruplarına hitap etme
Park kullanıcılarının sosyalleşme olanakları

Aktivite Çeşitliliği
Aktif rekreasyon durumu
Pasif rekreasyon durumu

Duyumsal Uygunluk
Çekici/itici
Rahatlatıcı/rahatsız edici
Güvende hissetme

Erişilebilirlik
Yürüyerek ulaşım
Taşıt ulaşımı

Güvenlik

Sürdürülebilirlik
Parkın bitkisel unsurlarının bakım durumu
Parkın yapısal unsurlarının bakım durumu
Parkın temizliği

Kriterlerin değerlendirilmesinde; mevcut değil: 0, mevcut-olumsuz: 1, mevcut-
kısmen olumlu: 2, mevcut-olumlu: 3 olacak şekilde puanlamalar yapılmıştır. Tüm 
park alanları için puanlamalar yapıldıktan sonra çizelgedeki tüm değerlendirme 
sonuçlarının başarı yüzdeleri hesaplanmıştır. 

Yukarıdaki kriterler ve kriter değerlendirme sonucunda bir mahalle 
parkının alabileceği maksimum puan 57 puandır. Çıkan sonuçlar % 0 – 3 ise 
başarısız, %31 – 45 ise yetersiz, %46 – 60 ise kısmen başarılı, % 61 –85 ise 
başarılı, %86 – 100 ise çok başarılı olacak şekilde değerlendirilmiştir.

3.  Araştırma Bulguları 
3.1.  Yayla Mahallesi

11.10.2001 tarih ve 6952 sayılı kurul kararı ile Kentsel Sit alanı ilan edilen Yayla 
Mahallesi, Kırklareli ilinin eski kent merkezidir. Bu tarihten sonra Koruma 
Amaçlı İmar Planı yapılmıştır (Canıtez 2010).
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Kırklareli ilinin farklı mahallelerinde, sivil mimari örnekleri, dini yapılar, 
ticari yapılar, eğitim yapıları ve sanayi yapıları olmak üzere sayısı 50’ye ulaşan 
tescilli yapılar bulunmaktadır. Bu yapılardan 18 tanesi Yayla Mahallesi sınırları 
içerisindedir. Bu kadar tarihi doku olmasına karşılık, yıkılan binalar, bakımsızlık, 
yeni yapılaşmaların hızla artması, geleneksel malzemelerin kullanılmaması vb. 
nedenlerle Yayla Mahallesi dokusunu kaybetmektedir. Sit alaını ilan edilmesine 
ragmen oldukça geç başlayan restorasyon çalışmaları ile pekçok eser günümüze 
ulaşamamıştır (Sağlamcı Şahin, 2000).

3.2. Mehmet Akyürek Yayla Parkı

Mehmet Akyürek Yayla parkı 2.595 m2 alana sahiptir. Çalışma alanına ait farklı 
bakış açılarından çekilmiş fotoğraflar şekil 2’de sunulmuştur.

 

 

Şekil 2. Mehmet Akyürek Yayla Parkının Farklı Açılardan Görünüşü.
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Mehmet Akyürek Yayla parkı kullanıcıların daha çok buluşma, bir araya 
gelme sosyal ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla pasif rekreasyonel ihtiyaçlarını 
karşılamak üzere tasarlanmış mahalle parkıdır. Yayla meydanına kurulan park 
ihtiva ettiği bitkisel doku ve sokakların kesişimin de olması nedeniyle yaz ayları 
serinlik isteyen insanların hem konfor hem de sosyal aktiviteler için tercih ettiği 
alanlardandır. 

Çevresindeki tarihi ve turistik doku, parkın iki yanında yer alan mini yöresel 
pazarlarda elişi ve ev ürünleri satışı yapılması, kentin çeşitli kutlamalarının bu 
alanda yapılması parkın farkındalığını, dolayısı ile de kullanım yoğunluğunu 
arttırmaktadır. Park çocuk oyun alanı ve çay bahçesi kullanımlarına olanak 
sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Parkın 2011 yılındaki ve şimdiki halleri Şekil 
3’de verilmiştir.

Şekil 3. Yayla Parkının 2011 yılı girişi (solda) (Trakya Gündemi, 2021)  
ve mevcut girişi (sağda)

Parkın bitkisel tasarımında Aesculus hippocastanum (Beyaz Çiçekli At 
Kestanesi), Juniperus sabina (Sabin Ardıçı), Tilia tomentosa (Gümişi Ihlamur), 
Platanus orientalis (Doğu Çınarı), Thuja orientalis (Doğu Mazısı), Acacia 
dealbata (Gümişi Akasya - Mimoza), Fraxinus excelsior (Adi Dişbudak), Picea 
pungens (Mavi Ladin), Cercis siliquastrum (Erguvan), Rosa sp. (Gül) bitkileri 
kullanılmıştır.

Mehmet Akyürek Yayla parkı kullanım varlığı özellikleri çizelge 2 de 
sunulmuştur.

Çizelge 2. Mehmet Akyürek Yayla Parkı kullanım özellikleri
Temel ölçütler Parkın özellikleri

Büyüklük 2.595 m2 

Konumlanma Konut alanları ve tarihi doku ile çevrelenmiş bir konumlanma
Erişebilirlik Yaya olarak ve araçla erişim imkânı, otopark varlığı 
Aktivite olanağı Oturma, Dinlenme, Oyun, Toplanma, Çay bahçesi
Fonksiyonel kullanımlar Büfe, Trafo, WC, Çocuk Oyun Alanı, Fıskiyeli Havuz
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3.3.  Mehmet Akyürek Yayla Parkının Peyzaj Tasarım ve Kullanım Kriterleri 
Açısından Değerlendirilmesi

Daha önce yapılmış çalışmalar ışığında oluşturulan tasarım ve kullanım 
kriterlerinin arazi gözlem çalışmaları ile değerlendirilmesi sonucunda elde 
edilen değerlendirme ölçüt ve puanları Çizelge 4’de sunulmuştur.

Çizelge 4. Araştırma alanının değerlendirme ölçüt ve puanları
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Çizelge incelendiğinde değerlendirme ölçütü toplam puanının 31 elde 
edildiği bu durumun ise başarı yüzdesine yansıtıldığında % 54,38 başarı oranı 
ile %46-60 kısmen başarılı gurupta yer aldığı görülmüştür. 

4.  Sonuç ve Öneriler
Park alanları kentsel yaşam kalitesini arttıran en önemli ihtiyaçlardandır. 
Mahalle parkları ise kentlinin en kolay ulaşım sağladığı kentsel yeşil alanlardır. 
Bu alanların sadece erişim kolayı olan yeşil alan olmaktan çıkarak insanların 
sosyal boş vakitlerini geçirdikleri, farklı yaş gruplarından kuşakların yoğun 
olarak kullanabileceği, park kullanıcıları tarafından anılarını biriktirdikleri, 
sahiplendikleri alanlar olması sağlanmalıdır. Bu ise ancak tasarımın başarısı 
ile sağlanabilmektedir. Başarılı bir tasarımdan bahsedebilmek için ise işlevsel, 
estetik ve teknik düzeyde nitel ve nicel tasarım özelliklerinin birlikte ele alınması 
ve değerlendirilmesi gereklidir.

Tüm bu kriterler bir araya geldiğinde o park, fonksiyonel, yaşanabilir ve 
okunabilir olur. Araştırma alanı Yayla mahallesi, hem Kırklareli ilinin en eski 
mahallesi olması hem de çok sayıda sivil mimari eser barındırması nedeniyle 
oldukça önem arz etmektedir. Barındırdığı tarihi ve kültürel değerlerle turistlerin 
de ilgisini çekmektedir. Mevcut tarihi yapı yok olma tehlikesi ile karşı karşıyadır. 
Bunun yanı sıra yapılaşma tehdidiyle çok az yeşil alana sahiptir. 

Mehmet Akyürek Yayla Parkının peyzaj tasarım ve kullanım kriterleri 
açısından değerlendirilmesi sonucu 57 puan üzerinden 31 puan alarak % 54,38 
başarı oranı ile “kısmen başarılı” gurupta yer aldığı görülmektedir. Parkın 
fonksiyonellik sorunları olduğu, farklı yaş gruplarında kullanıcılara yeterince 
hitap etmediği, aktif rekreasyon olanaklarının zayıf olduğu, çekiciliğinin 
yetersiz olduğu, yürüyek ulaşımının zor olduğu, taşıt ulaşımında da otopark 
imkanlarının kısıtlı olduğu, yapısal unsurlarının bakımsız olduğu ve temizlik 
sıkıntıları olduğu tespit edilmiştir. Park alanının sadece pasif rekreasyonel 
ihtiyaçlara olanak sağlaması ve oyun alanının her yaş grubuna hitap etmemesi 
de bu alanın başarı oranındaki düşüşte etkili nedenlerdendir. Mehmet Akyürek 
Yayla parkının kentsel yeşil alan sistemine yaptığı katkı ise en olumlu yönü 
olarak ön plana çıkmaktadır.

Bu çalışma sonucunda, tarihi ve kültürel özellikleri ile ön plana çıkan 
yayla mahallesinde yer alan Mehmet Akyürek Yayla parkının; tasarım, 
sosyallik, aktivite çeşitliliği, duyumsal uygunluk, erişilebilirlik, güvenlik ve 
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sürdürülebilirlik kriterleri incelenerek değerlendirilmesi yöntemiyle, tasarım 
kalitesini belirleyen ölçütler ortaya konulmuştur.
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Ankara’da 1950’lerden bu yana yer altına alınan ve birer kanalizasyon 
olarak akmakta olan akarsuların bazı bölümleri kente rekreasyon alanı 
ve peyzaj değeri olarak kazandırılabilir. Akarsuların yer yer üzerinin 

açılması, yer yer de yeni güzergahlar oluşturularak akıtılması birer altyapı ve 
üstyapı mühendislik projesidir. Akarsu havzaları üst havzadan başlanarak ele 
alınmalı, kirlilik denetimleri, sel/taşkın önlemleri kaynaktan (memba) denize 
döküldüğü yere kadar (mansaba) süreklilik içinde yapılmalıdır. Bütüncül bir 
yaklaşım ile şehrin akarsu ve vadi sistemleri ele alınmalı ve “Yeşil Politika” 
doğrultusunda bir “Yeşil-Mavi Ana Plan” hazırlanmalıdır. 

Bu yazıda, Ankara’nın kayıp akarsuları, çayları ve derelerinin yeniden 
gün yüzüne çıkarılarak kent için önemli bir “Yeşil-Mavi Altyapı” olarak geri 
kazanılması konusunda örnek olabilecek İmrahor Vadisi ele alınacaktır. 

* Bu yazı; Öznur Aytekin’in, Yüksek Lisans Tezi ve Ankara’nın Son Nefesi İmrahor kitabı ile 
Mehmet Tunçer’in çeşitli blog, yazı ve kitaplarından (dergipark.org.tr ve ankaratarihi.blogspot.
com) yararlanılarak hazırlanmıştır. 
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1. Giriş: Ankara’da Akarsuların ve Yeşil Sistemin 
Günümüzde Kent İçindeki Durumu, Sorunları 

1.1. Üstü Kapatılmış Akarsular

Ankara Çanağı’na dışarıdan giren başlıca akarsular, kuzeydoğudan gelen 
Çubuk çayı, doğudan gelen Hatip Çayı ve güneydoğudan şehre yaklaşan İncesu 
Deresi’dir. Hatip Çayı, Çubuk Çayı ve İncesu beş yüzyıldan fazla bir süredir 
bu günkü adlarıyla anılmışlardır. Yüzyıllarca bu akarsulardan çevresindeki 
bahçelerin, bostanların sulanmasında yararlanılmış, bazı kesimleri ise dinlenme 
ve mesire olarak kullanılmıştır. 16. ve 17. yüzyıllarda Hatip Çayının (Bendderesi) 
Ankara’nın en önemli ekonomik ürünleri Sof üretiminde (Tiftik) kullanıldığı, 
bu nedenle suyun temizliğinin önem taşıdığı bilinmektedir. Sof üretimi, iklim 
özelliklerinin Angora keçisi üzerindeki olumlu etkileri, dolayısıyla tiftiğinin 
yüksek kalitesi gibi etmenlerle şehri belirleyen başlıca üretimlerden biri olarak 
yüzyıllarca devam etmiştir. 

  

Şekil 1: Yok Edilen Roma Dönemi Su Bendi 

“…Roma Bendi’nin Kale’den Bent Deresi’ne inen tahkimat surlarının ucundaki 
burca birleşen bölümünü gösteren bir posta kartı. Kart 1925 yılında postadan 
geçmiş. Bent’in dip savaklarından biri görüntüye dahil olmuş. Bu savaktan su 
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boşaldığı görülüyor. Mansap duvarında kullanılan taşların büyüklüğü dikkat 
çekici. Antik bir duvar önünde tertemiz akan bir dere, gençlerin vakit geçirmesi 
için hoş ve ilginç bir yer (Kartpostal: Koray Özalp arşivi) ..“(Tamur, 2012)

Ayrıca önemli ekonomik ürünlerden biri olan dericiliğin tabaklama işlemleri 
de gene Bend Deresi kenarında gerçekleştiği ve buradaki dabakhanelerin 
19.yy sonlarında bu kesimde kirliliğe neden olduğu bilinmektedir. Ankara 
Çayı, Bend Deresi, Çubuk Çayı gibi akarsuların büyük bir kısmı daha ilk 
yıllarda kanalizasyona dönüştüğünden üstleri kapatılmış ve birer kanalizasyon 
kolektörüne dönüştürülmüştü. Hepimizin bildiği Jansen’in Antik Roma Bendi’ni 
bir yüzme havuzuna dönüştürmeyi amaçlayan tasarısı, Jansen’in işine 1939 
yılında son verilmesi ile rafa kaldırılmıştı. 

 

Şekil 2: Hermann Jansen’in Bend Deresi’ni “Banyo Havuzunu” 
na dönüştürülmesine ilişkin tasarısı (M. Tunçer arşivi)

Hatip Çayı Ankara Kalesi eteklerinden geçerken üzerinde kurulmuş bulunan 
Roma Dönemi Su Bendi’nden dolayı “Bend Deresi” adını alır. Bend Deresi 
Eski Roma bendinin yeniden kazanımı düşünülerek Hatip Çayı üzerine beton 
takviyeli mini bir baraj planlanarak yapılmıştır. 

DSİ Akarsu Taşkın Yıllıkları’na göre Hatip Çayı 1955-1988 yılları arasında 
üç kez zararlı taşkınlara neden olmuştur. 18-21 Haziran 1961 (3 Ölü), 12-13 Mart 
1968 ve 12 Haziran 1988 (13 ölü), Ayrıca 11 Eylül 1957 tarihindeki taşkın 130 
kişinin ölümüne sebebiyet vermiştir. Bend aracılığı ile debisi düşürülen suyun 
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bend üzerindeki kemerli tek açıklıkla kontrollü bir şekilde salınımı sağlanıyor ve 
böylece suyun sel etkisi ortadan kaldırılarak dere yatağında zararsız bir şekilde 
akması sağlanıyordu. 

Zaten Altındağ sırtlarında başlayan ve önceleri önemsenmeyen 
“barakalaşma” Bendderesini önce kirli akan bir dereye, daha sonra da 
kanalizasyona dönüştürünce, Kalenin üzerinde yükseldiği görkemli vadi 
tabanının üstü kapatıldı ve Bend Deresi cadde haline dönüştürüldü. Altındağ 
tepesindeki Hıdır Türbesi de zaten yok edilmişti, Hıdrellezin kutlandığı, 
pikniklerin yapıldığı dere ve dere boyunca gelişen ağaç dokusu, tüm güzelliği 
ile yok oldu. Tüm çevre sorunları Osmanlı Döneminin son yüzyılı olan, 19.yy 
sonlarında debbağların (tabak) ve tabakhanenin burada yer seçimi ile başlamıştı. 
Daha sonra bu baraj kaldırılmış, Hatip Çayı’nın üzeri tümden kapatılarak, 
Dışkapı’yı Cebeci’ye bağlayan günümüzdeki yol yapılmıştır. 

Şekil 3: Bend Deresi (Hatip Çayı) üzerinden geçirilen yol günümüzde Bend Deresi 
Caddesi olarak anılmaktadır (Karşılaştırma ve fotoğraflar: Ahmet Soyak)



ANKARA AKARSULARININ KENTE KAZANDIRILMASI “YEŞİL-MAVİ ALTYAPI” OLUŞTURULMASI ve İMRAHOR VADİSİ       83

Şekil 4:Hatip Çayı (Bend Deresi) üzerinde Roma Bendi ve köprüler  
(1924 Haritası ve Tamur, E.)

Şekil 5: Ankara’da Üstü Tamamen Kapatılan Akarsular (Cevizlidere, Öveçler Deresi, 
Kavaklıdere, Kirazlıdere, İncesu, Hatip Çayı, Bendderesi ve mevcut yeşil sistem 

ilişkisi (M. Tunçer arşivi)

2. Yeşil ve Mavi Altyapı’nın Ankara İmar Planlarındaki 
Yeri / Planlarda Ve Günümüzdeki Durum 

2.1. Carl Christoph Lörcher Planı (1924-25)

Jansen Planı öncesinde Ankara’da iki plan deneyimi bulunuyordu. Bunlar; Dr. 
Carl Christoph Lörcher’in birincisi 1924 yılında Eski Ankara, ikincisi de 1925 
yılında Yeni Şehir için yaptığı iki plandır. 



84      Peyzaj Araştırmaları-I

Sonraki beş yıl boyunca Ankara’nın yeni yerleşimlerinin gelişmesini 
belirlemiştir. 1924 yılı sonlarında hazırlanan, 1/10 000 ölçekli Lörcher Planı, 
her iki planı bağlayan bir yapıya sahiptir ve “Türklerin Başkenti Ankara’nın 
Yapılaşma Planı / Eski Şehir Ve Yönetim Şehri = Çankaya” başlığını taşımaktadır. 
Plan gelecekte yaklaşık iki yüz bin kişilik bir nüfusu hedeflemektedir. Plan, Kale 
ve tren istasyonu arasındaki alanın yeniden düzenlenmesini öngörmekteydi. 

Lörcher Planı’nda İncesu Deresi ve Hatip Çayı “Yeşil-Mavi Altyapı” olarak 
belirlenmiştir. Lörcher Planı, Ankara’nın yeni gelişme bölgesi olan Yenişehir ile 
ilgili temel kararların verildiği bir plan olma özelliğini taşımaktadır. 

Günümüzde Sıhhiye ve çevresinde sürekliliği büyük ölçüde yitirilmiş olan 
Zafer Meydanı ve Parkı ile Mithatpaşa ile Sakarya kesişimi gibi önemli açık ve 
yeşil alan kullanım kararları bu plan kapsamında üretilmiştir.

 

Şekil 6: Başkent Ankara’ya Ait Yeni İmar Planı [Bebauungsplan Der Türkischen 
Haupt- Und Residenzstadt Angoral, Carl Christoph Lörcher, 1924. Deutsche  

Bauzeitung Stadt Und Siedlung. 59/2 (17 Ocak 1925).

Lörcher’in planlarında şehri kuzeyden güneye iki büyük parçaya ayıran kuzey-
güney aksı, doğu-batı aksından farklı olarak, şehrin ulaşım ihtiyaçlarına hizmet 
etmektedir (Uluiş, 2009). Güney istikametine doğru, “U” formlu iki abidevi bina 
tarafından tanımlanmış olan tiyatro meydanı ile kesiştikten sonra, demiryolunun 
üzerinden Çankaya’daki açık alana doğru devam etmektedir. Burada, üzüm 
bağları içinde, bakanların ve bürokratların villaları yer almaktadır. 

2.2. Hermann Jansen Ankara Planı (1932 - 39)

“Asırlarca insanlar Anadolu toprağından çalarak istifade ettiler. Ormanlar 
kaip (kayıp) oldu. Çaylar kurudu. Kıtlık, verimsizlik umumileşti. Şimdi nihayet 
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düşünmeye başlanıldı, başıboş gidişin önüne geçilerek tecavüzler durduruldu. 
Tabiat kıymetlerinin mevcut olduğu yerlerde itina edilerek herkesin istifade 
edilebilmesine meydan verildi. Ankara için her şeyden evvel dere vadileri, 
barajlar su ihtiyacını temin edeceklerdir. Her halde bunlarla az masrafla daimi 
bir kuvve-i inbatiye (bitkilerin çıkarılıp yetişme kabiliyeti) temin edilebilir.” 
Prof. Hermann Jansen, Ankara İmar Planı Raporu, 1937, S.29.

Cumhuriyet sonrasında Ankara, Yenişehir’e doğru yayılmış, Altındağ 
sırtlarında ilk barakalaşma (gecekondu) başlamıştır. Bu gelişme sonrasında 
Ankara Çayı, Bend Deresi, Çubuk Çayı gibi akarsuların büyük bir kısmı daha ilk 
yıllarda kanalizasyona dönüştüğünden üstleri kapatılmış, beton menfezler içine 
alınarak birer kanalizasyon kolektörüne dönüştürülmüştür (Çetiner, Şahin, 2020).

 

Şekil 7: Jansen Planında Yeşil-Mavi Altyapı – 1933 (M. Tunçer arşivi)

Akarsular üzerindeki köprüler, bentler yıkılmış, kıyılarındaki bahçeler yok 
olmuştur. Böylece Ankaralılar için, yaz gecelerinde dere boylarında yapılan 
gezintiler, kemerli taş köprüler, değirmen arklarında çamaşır yıkayan kadınlar, 
sürüler halinde yüzen ördekler bir uzak geçmişten fotoğraf karelerine yansıyan 
hayallere dönüşmüştür.



86      Peyzaj Araştırmaları-I

2.3.  Yücel – Uybadin Planı (1957) Ve Bölge Kat Nizamı Planı (1961)

Hızlı kentleşme ve artan göç olgusu ile Ankara çevresindeki değerli tarım 
arazileri kullanıma açılmakta, su havzaları ve göllerin çevresi yerleşim baskısı 
altında kalmaktadır. 1930’lardan itibaren kendini gösteren ve 1950’lerden sonra 
hızını arttıran çarpık kentleşme ve gecekondulaşma ile Ankara 1935-1965 
yılları arasında ülke nüfus büyümesinin dört katı ve ülke kentleşmesinin iki katı 
büyüme göstermiştir. Kentin büyüyen ulaşım ve altyapı sorunlarını karşılamak 
için EGO ve Ankara Su İşleri Müdürlükleri kurulmuştur. Hızlı bir göç alan 
Ankara’da göç eden nüfusa yönelik örgütlü iş alanları oluşturulamamış, kente 
gelenler yarı işli yarı işsiz “marjinal” denilen kesimleri oluşturmuştur. Kentin 
mekân organizasyonunda ikili yapı oluşmuş, imarlı alanlar ve imarsız alanlar 
(gecekondu) kentin çevresini sarmıştır. 

“Ankara’nın su ihtiyacını, hiç olmazsa sulama ihtiyacı bakımından 
hafifletecek bir tesisi, İncesu Deresi üzerinde kurmak imkanları vardır. Esasen 
imar komisyonu raporunda da bu arzu ihzar edilmektedir.” (1957 Ankara İmar 
Planı İzah Notu, S.17).

Yücel-Uybadin Planı, Lörcher ve Jansen Planlarında yer alan yeşil 
aksları, yeşil koridorları, kentsel açık yeşil alanları, kent meydanlarını ve 
Pazar yerleri gibi kamusal alan stratejilerini gündemden düşürmüştür. Yücel-
Uybadin Planı Jansen Planı’nın öngördüğü açık yeşil alan sistemini bozan bazı 
öneriler getirmiştir (Uzel 1991). Planda paftalara yansıyan, fakat varlığı ve 
sürdürülebilirliği denetlenmeyen yeşil alan kullanımları önerilmiştir.

Cengizkan’a (2006) göre Yücel-Uybadin Planı’nda yeşil alanların varlığı 
ve sürdürülebilirlik maliyetlerinin düşük ya da sıfır olduğu düşünülmüştür. Bu 
nedenle de planın çoğu yerinde açık yeşil alan kullanımları öngörülmüştür.

Bölge Kat Nizamı Planı (1961-2) ile yoğunluklar arttırılmış, tarihi çevreye 
uygun olmayan gabariler (yer yer 6-8 kat) verilerek, küçük tapulama parselleri 
birleştirilmiş ve taban alanları arttırılmıştır. Talat Paşa Bulvarı, Ulucanlar, 
Denizciler ve Anafartalar Caddeleri boyunca bu planlar uygulanmış, cadde 
arkalarında topografyanın çok eğimli olması, planın tarihi doku ile uyum 
sağlamaması, mülkiyetin aşırı parçalanmış oluşu, kişi ve kamunun uygulama 
için maddi yeterli güce sahip bulunmayışı ve benzeri nedenlerle çok katlı 
yapılaşmaya gidilememiştir.

1965 yılında kurulan Ankara Nazım Plan Bürosu Ankara’nın doğal ve 
tarihsel değerlerini de gözeten bir planlama yapmış ve 1990 Ankara Metropoliten 
Alan Nazım Planı’nı hazırlamıştır. Kentin gelişimi Batı koridoru denilen İstanbul 
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yoluna doğru kaydırılmış, ancak daha sonra daha verimli toprakların ve küçük 
akarsuların yer aldığı Çayyolu kesimi de planlanarak imara açılmıştır. Çayyolu 
verimli tarım toprakları üzerinde yer almaktadır. 

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Gölbaşı, Elmadağ, Kazan, Çubuk, Akyurt, 
Temelli, Ahiboz çevre yerleşimlerini de kapsayacak biçimde hazırladığı 2015 
Nazım Planı’nda “desantralizasyon” politikalarını gündeme getirmiştir. 

3.  Güncel Sorunlar: İmrahor Vadisi, Mogan ve Eymir 
Gölleri

Ankara açık yeşil alan sisteminin yapılaşmadan korunabilmiş en önemli 
parçalarından bir olan İmrahor Vadisi’nin korunması amacıyla, Üniversiteler, 
Kavaklıderem Derneği ve Mamak Kitle Örgütleri Platformu, Mimarlar Odası 
Ankara Şubesinin de temsilcilerin katıldığı çalışmalar yapılmıştır (Aytekin, 
Tunçer, 2020). 

Jansen planından bu yana, Ankara ile ilgili tüm plan kararlarında, yeşil 
kuşak sisteminin en önemli parçası olarak anılmasına ve yapılaşmadan korunması 
gerektiği çok açık bir dille belirtilmesine rağmen; bakımsız bırakılarak çöküntü 
alanı haline getirilen ve işgal edilmek istenen İmrahor vadisi ile ilgili yapılmakta 
olan bu çalışmalar, sadece Ankara ölçeğindeki benzer vadi ve yeşil alanlar için 
değil, genel anlamda büyükşehirlerin kıyısındaki kırsal yerleşim ya da yeşil 
kuşak alanlarının hepsi için çok önemli bir örnek haline gelebilir.

2002 – 2004 dönemi içinde Vadinin Doğal Sit olarak korunması amacıyla 
geçekleştirilen girişimlerin hiçbirinden somut bir sonuç alınamamış olsa da, 
çalışmanın her aşamasında önemli adımlar atılması sağlanmıştır.

Vadinin Doğal Sit Alanı ilan edilerek koruma altına alınması amacıyla 
hazırlanan kapsamlı dosyanın koruma kuruluna teslim edilmesi ile hemen hemen 
aynı tarihlerde, Büyükşehir Belediye Meclisi, vadi köylerinin imara açılması 
amacıyla hazırlanmış olan nazım imar plan değişikliği teklifini onaylamıştır. 

Vadi içinde ve etki çevresinde olan beş köyü (Karataş, Bursal, Mühye, 
İmrahor ve Yakupapdal köyleri) kapsayan çalışmada; vadi köylerinin, 
sürdürülebilir bir model çerçevesinde, vadinin ekolojik özelliklerini zedelemeden, 
kentsel yaşantıya katılımının sağlanması sadece vadide yaşayanlar için değil, 
Ankara için de hayati önem taşımaktadır.

Söz konusu proje teklifi kabul edilmemiştir. Ancak hazırlanan çalışmalar 
ve analizler, vadi ile ilgili çok yönlü başka yaklaşımların oluşmasını, çalışma 
ortaklarının ve konuya ilgili kişilerin artmasını sağlamıştır. Bu çalışma 
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çerçevesinde kurulan ortaklıklar, kentsel inisiyatif örgütlenmesi için, sivil 
organizasyonların nasıl bir araya gelebileceği ve güç birliği sağlayabileceği 
konusunda da uzun soluklu ve başarılı bir örnek oluşturmuştur.

3.1.  Mogan (Gölbaşı) ve Eymir Gölleri

Gölbaşı ve Eymir Gölleri tektonik olaylarla meydana gelen çökme sonucu 
oluşmuş olan ve Mogan-Eymir ve İncesu Deresini izleyen çukurluk olan 
vadi, önceleri akarsuların geçtiği bir hat iken, zamanla bu suların getirdiği 
materyallerle önce Mogan çukurluğunun, daha sonra Eymir çukurluğunun 
önünün dolması neticesinde bu iki göl oluşmuştur. 

Günümüzde E90 karayolu ve Gölbaşı yerleşimleri ile bölünmüş olan 
Mogan ve Eymir Gölleri birbirleri ile bağlantılı olup, Eymir Gölü’nün beslenmesi 
sadece Mogan Gölü’nden olmaktadır. Mogan Gölü çıkışından Ankara – Konya 
karayoluna kadar uzanan kanal, bir regülatör vasıtasıyla Mogan Gölü’nün fazla 
sularını Eymir Gölü’ne aktarmaktadır. 

Ayrıca Mogan ve Eğmir Gölleri arasındaki 10-15 metre kalınlığa sahip 
alüvyal tabakalar yağışlarla kabaran Kepekliboğazı Deresi ve diğer tali derelerin 
topladığı suları bünyesine çekerek tabandan Eğmir Gölü’nü beslemektedir. 
Biyolojik açıdan sulak-bataklık alanlar dünyanın en üretken ekosistemleri olup, 
sayısız bitki ve hayvan türünün yaşamak için bağımlı olduğu suyu içerdiği için, 
birincil üretimi sağlayan biyolojik çeşitliliğin de kaynağıdır. Çok sayıda kuş, 
memeli, sürüngen, amfibi (çift yaşamlılar), balık türleri, omurgasız canlıları 
barındırır ve bitki genetik materyalinin depoları durumundadır. 

Mogan ve Eymir Gölleri birbirleri ile ilişkili göllerdir. Mogan Gölünden 
boşalan su aradaki sulak alandan geçerek Eymir Gölü’ne ulaşmaktadır. 
1950’lerde Mogan Gölü ile Eymir Gölü arası geniş bir sulak alana sahipti. 
Geçen zaman sürecinde bu alanın büyük bir kısmı doldurularak sulak alan 
özelliği kaybolmuştur. Doldurulan alanın bir bölümü kısmi olarak yapılaşmaya 
açılmıştır. Yapılaşmaya açılmayan kısmı ise sulak alan özelliğini tamamen 
yitirmiş durumdadır. 

3.2.  Ankara’nın Son Vadisi: İmrahor Vadisi

3.2.1.  İmrahor Vadisi’nin Konumu 

İmrahor Vadisi, Ankara’nın güneydoğusunda, Gölbaşı’ndan başlayarak Çankaya 
ve Mamak ilçelerini de içine alan, kuzeyde Mamak Viyadüğü ile sınırlanmış, 
yaklaşık 3500 ha büyüklüğünde bir vadi oluşumudur. Alanın güneyinde, Eymir 
Gölü bulunmaktadır (Anonim 2002, Karadeniz vd. 2016).
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Şekil 8: İmrahor Vadisi’nin Genel Görünümü (Ö. Aytekin arşivi)

1839 Tarihli Von Vincke haritasında İmrahor Vadisi, İncesu Deresi, Hatip 
Çayı, Bendderesi ve Ankara’nın bugün artık tamamen kapanmış olan dereleri 
görülmektedir. 

İmrahor Vadisi kentin fiziksel yapısı içinde kritik bir konuma sahip olup, 
sosyal ve kültürel potansiyel açısından da kent makroformu içinde önemli bir 
yere sahiptir. Alanın içinden geçen ve bağlantılı ana karayolu aksları; Ankara 
çevre otoyolu ve Çankaya İlçesi ile bağlantılı birinci ve ikinci derece yollardır 
(Karadeniz vd. 2016) (Şekil 9).

Ankara kent merkezine doğru ışınsal biçimde uzanarak birleşme gösteren 
Çubuk, Kayaş, İmrahor, Çankaya, Dikmen ve Ayrancı vadileri ile bu vadilerin 
dışında yer alan diğer vadiler, genellikle yapısal, tarımsal ve rekreasyonel 
kullanımların yoğun baskısı altındadır (Öztan vd. 2001). 

 

Şekil 9: 1839 Von Vincke Haritasında Eymir Gölü, İmrahor  
Vadisi, Hatip Çayı ve Bendderesi (M. Tunçer arşivi)
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Ankara kent merkezine doğru ışınsal biçimde uzanarak birleşme gösteren 
Çubuk, Kayaş, İmrahor, Çankaya, Dikmen ve Ayrancı vadileri ile bu vadilerin 
dışında yer alan diğer vadiler, genellikle yapısal, tarımsal ve rekreasyonel 
kullanımların yoğun baskısı altındadır (Öztan ve diğerleri, 2010). 

3.2.2.  İmrahor Vadisi’nin İklim Özellikleri

Ankara kenti akış aşağı bölümde yer aldığından akşamüzeri kirleticiler lokal 
meltemlerle uzaklaşacağından tüm vadiler önemli hava koridorudurlar. Bu 
bağlamda vadi koridoru boyunca yapılaşma kent merkezi kirlilik yükünü 
artıracakken, vadi boyunca yeşil alan yaratma kirleticileri süzeceğinden vadi 
merkezine temizlenmiş hava akacaktır (Şahin 1996, Anonim 2002).

Ankara genellikle kuzey, kuzeydoğu ve güneybatı rüzgarlarının etkisi 
altındadır. Kuşkusuz bu durum kentin arazi kullanımı ve fiziksel gelişmesi 
açısından göz önünde bulundurulması gereklidir çünkü Ankara’da “ısı 
enversiyonu” dolayısı ile doğal olarak kirli havanın yükselerek kentten 
uzaklaşması olanaklı değildir. 

Bu nedenle, yatay yönde bir hava hareketinin kirli havayı itmesi üzerinde 
durmak gerekir. Bu durum, havanın doğal yatay hareketinin titizlikle korunması 
ve kentin yapı düzeninin rüzgar hızını yükseltecek ya da sirkülasyonu 
önlemeyecek biçimde planlamasıyla olanaklıdır. Bu nedenle, kuzey ve 
kuzeydoğu yönünde bir topografyaya sahip olan İmrahor Vadisi’nin kuzey ve 
kuzeydoğu rüzgarlarına açık koridorlar olarak planlanması gereklidir (Öztan, 
1970, Öztan ve diğerleri, 2001). 

3.2.3.  İmrahor Vadisi’nin Hidrolojik Yapısı

Tektonik olaylarla, çökme sonucu oluşmuş olan Mogan Gölü, Eymir Gölü ve 
İncesu deresini izleyen vadi, başlangıçta bir akarsu vadisidir. Daha sonradan 
derelerin getirdiği materyalin Mogan çukurluğunun önünü doldurması sonucu 
Mogan Gölü, Eymir çukurluğunun önünü doldurması sonucunda ise Eymir 
Gölü oluşmuştur. 

Mogan ve Eymir Gölleri, Ankara’nın 20 km. güneyinde yer alan sığ 
göllerdir. Göllerin 1900’lü yıllarda oluştuğu tahmin edilmektedir. Günümüzde 
E90 karayolu ve Gölbaşı yerleşimleri ile bölünmüş olan Mogan ve Eymir 
Gölleri, doğal oluşum sürecinde birbirleri ile bağlantılıdır. Mogan Gölü ile 
Eymir Gölü arasındaki 3 m’lik kot farkı nedeniyle yüzey suyu akımı Eymir 
Gölü’ne doğrudur. İncesu Ankara’nın en önemli üç akarsuyundan (İncesu, Hatip 
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Çayı ve Çubuk Çayı) biridir. Gölbaşı’nda, Mogan ve Eymir’den doğan İncesu, 
İmrahor Vadisi’ni geçtikten sonra Kolej-Kurtuluş Parkı-Sıhhıye Pazar Yeri-
Abdi İpekçi Parkı-Atatürk Bulvarı-Ulus’u üstü kapatılmış olarak geçmekte ve 
daha sonra Hipodrom civarında Hatip Çayı’na katılmaktadır (Şatır ve Baylan 
2014; Karadeniz vd. 2016).

3.2.4.  İmrahor Vadisi’nin Flora ve Faunası 

Genel olarak akarsu vadileri çizgisel özellikleri ile ayrıcalıklı peyzaj 
elemanlarıdır. Çizgisel özellikleri, su varlığı, mikrokliması, zengin ve çeşitli 
habitatları ile önemli yaban yaşamı alanlarıdır. Koridor boyunca yaban yaşamı 
hareketliliği sağlanırken, birbirinden kopmuş doğal peyzaj parçalarının (matris) 
bağlantısını sağlayarak hem biyoçeşitliliğe hizmet eder hem de ekosistemlerin 
temel çalışma prensibi olan madde ve enerji akımının sürekliliğini sağlarlar. Bu 
bağlamda Ankara kent merkezi yakınındaki en büyük ve en az değişime uğramış 
İmrahor Vadisi, doğanın kent içine sızdığı ve böylece ekolojik süreçlerin devam 
edebildiği bir açık yeşil alandır (Şahin 1996, Anonim 2002).

Ayrıca vadi sisteminin bir parçası olan Mogan Gölü çevresinde Centaurea 
tchihatcheffii (Sevgi Çiçeği) adlı endemik bir tür yetişmektedir. Endemik türler 
biyolojik çeşitlilik açısından çok önemlidir. Bitkinin Mogan Gölü’nün doğu 
kesiminde yetiştiği saptanmıştır ve bu alanlar son derece sınırlı alanlardır. 
“Türkiye Bitkileri Kırmızı” kitabında bu tür CR kategorisine, yani çok tehlikeli 
olan grup içerisinde gösterilmiştir (Boşgelmez vd. 2006). Centaurea tchihatcheffii 
(Sevgi Çiçeği)’nin, “Dünya Doğayı Koruma Birliği” listesinde “Nesli Tehlike 
Altında” ve Bern Sözleşmesi’nde “Kesin Korunan Bitki Türü” listesinde yer 
aldığına değinilmiştir. Çiçeğin yetiştiği doğal habitatların; yerleşime açılması, 
yol genişletme faaliyetleri, doğal yetişme habitatlarının toprakla doldurulması, 
kesme çiçek olarak toplanması, herbisit kullanılması ve anız yakılması gibi 
nedenlere bağlı olarak bu bölgede bitkinin populasyon yoğunluğu azalmaktadır 
(Boşgelmez vd. 2006). ODTÜ Yakacık ormanı bir kuş gözlem alanıdır ve önemli 
bir kelebek popülasyonu barındırmaktadır (Turan 2013).

3.2.5.  İmrahor Vadisi’nin Topoğrafik Yapısı

Topografya açısından İmrahor Vadisi, yatay ve düşey doğrultularda hareketli ve 
değişken bir morfolojik yapıya sahiptir. Bu nedenle alanın, peyzaj potansiyeli 
yüksektir. İmrahor Vadisi farklı yönlerde dik ve orta eğimli yamaçların, sırtların, 
kuru dere yataklarının oluşturduğu küçük vadilerden oluşan bir vadi sistemidir. 
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Bu nedenle vadi tabanı dışında düz ya da düze yakın bir alan bulunmamaktadır 
(Öztan vd. 2001). Alan 785-1850 m yükseklikleri arasında yer almaktadır 
(Karadeniz vd. 2016). 

4.  İmrahor Vadisi’nin Korunması İçin Atılan Adımlar
Ankara açık yeşil alan sisteminin yapılaşmadan korunabilmiş en önemli 
parçalarından bir olan İmrahor Vadisi için “Kavaklıderem Derneği” ve “Mamak 
Kitle Örgütleri Platformu” uzun bir süre çalışma yapmıştır. 2002–2004 yılları 
arasında önemli çalışmalar hayata geçirilmiştir. Her ne kadar, vadinin doğal sit 
olarak korunması amacıyla geçekleştirilen girişimlerin hiçbirinden somut bir 
sonuç alınamamış olsa da, çalışmanın her aşamasında önemli adımlar atılması 
sağlanmıştır.

2002 yılında, “beyin fırtınası” toplantısında çalışma grubu olarak belirlenen 
ve “İmrahor Vadisi Araştırma ve Koruma Grubu” olarak isimlendirilen grup ve 
Kavaklıderem Derneği’nin öncülüğünde düzenlenen toplantılarla çalışmalara 
başlanmıştır. Bu grup İmrahor Vadisi’nin Ankara kentine kazandırılması adına 
birçok fikir üretmiş, bilimsel toplantılar düzenlemiş, kentlinin vadiye sahip 
çıkması yönünde birçok olanağı zorlamıştır (Şahin ve Akkan 2003).

Vadinin korunması adına gerçekleştirilen bir diğer önemli girişim, 
İmrahor Vadisi’nin “Doğal Sit Alanı” olarak ilan edilmesi yönündeki çabalardır. 
Vadi koridoru boyunca tüm yapısal gelişimin önüne geçmek hedeflenmiştir. 
Böylelikle hem vadinin ekolojik özellikleri korunmuş olacak, hem de bir kamu 
kaynağı olarak vadi Ankara kentlisine kazandırılmış olacaktır. 

Grubun vadinin “Doğal Sit” olarak ilan edilmesine yönelik hazırladıkları 
gerekçeler aşağıda yer almaktadır (Şahin ve Akkan 2003).

-İmrahor Vadisi Gölbaşı’ndan başlayarak Çankaya ve Mamak İlçelerini 
de içine alan yaklaşık 3500 hektar büyüklüğünde bir vadi oluşumudur. Mogan 
ve Eymir Gölleri ve İmrahor Vadisi Ankara kenti yakın çevresinde yüzey ve 
taban suyu varlığı açısından zengin bir sistem oluştururlar. Mogan ve Eymir 
Gölleriyle belli jeolojik ve ekolojik özellikleri ile bağlantılı bir su alanı olan 
İmrahor Vadisi, bu göllerin su kaynaklarını beslemeleri nedeniyle ekolojik 
değere sahip korunması gereken bir alandır (Şahin ve Akkan 2003).

-İmrahor Vadisi’nde mikroklima özelliği nedeniyle doğal bitki örtüsünde 
yer alan otsu, çalı ve ağaç türlerinin oluşturduğu zengin bir koleksiyon 
bulunmaktadır (Şahin ve Akkan 2003).
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Ancak alan günümüzde ciddi sorunlarla karşı karşıyadır. Eymir Gölü’nü 
ve dolaylı olarak İmrahor Deresi’ni besleyen Mogan Gölü ve yan dereler; 
sedimentasyon, aşırı düzeyde bitki besin maddesi, katı maddeler ve ağır metaller 
ile aşırı düzeyde kirlenmiştir. Bu sorun Mühye Köyü-Mamak Viyadüğü arasında 
ciddi boyuttadır. 

Şu an İmrahor Vadisi ile ilgili çalışmaları etkileyecek planlar; 1/25000 
ölçekli 2023 Başkent Ankara Nazım İmar Planı (Belediye Meclisinin 16.02.2007 
gün 525 sayılı kararıyla onaylı) ve 1/5000 ölçekli İmrahor Vadisi Rekreasyon 
Alanı Projesi Nazım İmar Planı’dır. Bunun yanı sıra “İmrahor Vadisi Kentsel 
Dönüşüm ve Gelişim Projesi” kapsamında çalışmalar yapılmaktadır ve bu 
çalışmalar İmrahor Vadisinin ekolojik özelliklerini bozacak şekilde yoğun bir 
yapılaşmayı hedeflemektedir.

 

Şekil 10: İmrahor Vadisi’nde yüksek yoğunluklu yapılaşma (2014 - 2015)  
(Ö. Aytekin arşivi)

Şahin ve Akkan (2003)’a göre makro düzeyde gelişim stratejisi kapsamında bir 
yaklaşım “Ankara Metropoliteninin açık ve yeşil alan sistemi” nasıl olmalıdır 
sorusunun yanıtıyla ilgilidir. Bu soru yanıtlanırken gerek konum, gerekse 
fiziksel ilişkiler açısından İmrahor Vadisi’nden beklentilerin önemi ve değeri 
büyük boyutlar kazanmaktadır. 

Çünkü kentin güney kesiminde başlayan ve batı yönüne doğru uzanan bir 
dizi halinde AÜZF Araştırma ve Uygulama Çiftliği (Haymana yolu üzerinde 
4200 dekar), Gölbaşı yerleşimi, Mogan ve Eymir Gölleri, Gölbaşı Özel Çevre 
Koruma Bölgesi, İmrahor Vadisi, 50. Yıl Cebeci Ankara Parkı, Kurtuluş Parkı, 
Abdi İpekçi Parkı, Atatürk Kültür Merkezi Kompleksi, Atatürk Orman Çiftliği, 
Şeker Fabrikası Yerleşimi, Belediye Olimpik Oyunlar Alanı, Yeni Hipodrom, 
Zir Vadisi, Mürted Ovası kent için çok önemli bir aks oluşturmaktadır. Bu aks 
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aynı zamanda kentin “Yeşil Omurgası” niteliğindedir. Çok önemli potansiyel 
bir kaynak durumunda olan bu aksiyel dizinin Ankara Metropoliteni açık ve 
yeşil alan sistemi ve hatta kentin imar planı için temel veri ve dayanağı olarak 
kabul edilmesi, korunması ve geliştirilmesi gerekli ve zorunludur. Bu nedenle 
İmrahor Vadisi’nin değerlendirmesinde alt ve üst ölçek kapsamında bütüncül 
yaklaşımlarla ele alınması zorunludur.

Şekil 11: İmrahor Vadisi Projesinin 1. Etabı Olarak Adlandırılan Sinpaş Altın Oran Ve 
Yeni Güneypark  Projesi Alanları (Ö. Aytekin Arşivi)

5.  Sonuç: Akarsuların Yeniden Kente Kazandırılması ve 
Yeşil-Mavi Altyapı Oluşturulması 

Vadiler ekolojik ve mikro-klima koşulları yönünden olumlu bir özelliğe 
sahiptir. Bu özellikleriyle geçmişten günümüze kadar, tarihi ve kültürel 
değerler açısından insanların yerleştiği mekânları oluşturmuştur. Akarsular, 
dereler, vadi tabanları ve yamaçlar bir bütün olarak kentin hayat damarlarını 
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oluşturarak, Yeşil-Mavi Altyapı sistemlerinin bütününü oluştururlar. Bu 
sistemler arasındaki ilişkiler genellikle insanlar tarafından fark edilemeyecek 
kadar uzun ilişki halkalarıyla birbirine bağlı olabilmektedir. Doğal sistemlere 
dışarıdan gelebilecek etkiler sonucu doğal dengeyi oluşturan zincirin 
halkalarında meydana gelen kopmalar zincirin tamamını etkileyerek bu 
dengenin bozulmasına neden olmaktadır. 

Su, beslenme kaynaklarının bulunduğu havza sistemleri korunduğu sürece 
kendini yenileyebilen bir doğal varlıktır. Yanlış yer seçimi ile ortaya çıkan 
yapılaşma (toprak yüzeylerin azalması gibi) ve yeraltı sularının aşırı kullanımı 
sonucu suyun yenilenmesi engellenirken, suyun karasal ortamdan hızlı bir 
şekilde uzaklaştırılmasına ve sellere yol açmaktadır. Vadi tabanı, vadi yamacı 
gibi alanların su sistemi içindeki fonksiyonlarının (suyun toplanması, drene 
edilmesi, flora ve fauna için yaşam alanlarının devamlılığının sağlanması vb.) 
devamlılığı için üzerine hiçbir şekilde yapı yapılmaması gerekmektedir. Ancak 
İmrahor Vadisi yamaçlarına getirilen yoğun yapılaşma kararları sonucunda, 
toprak yüzeyin sert zemine dönüşmesi, yağış sularının toprak tarafından 
emilmesini engelleyeceğinden, suyun yüzey akışı ile bölgeden uzaklaşmasına 
yol açacak ve su beslenim sisteminin de yok olmasına neden olacaktır. 

İmrahor Vadisi’nde yapılmakta olan “Millet Bahçesi” Projesi, mahkemeler 
tarafından iptal edilmesine rağmen ufak revizyonlarla uygulanmaktadır. Proje, 
İncesu Dere’sini yer altında üç metrelik bir borunun içine hapsetmekte ve üzerine 
kilometrelerce uzanan 30 metre genişliğinde beton bir kanal inşa edilmektedir. 
Üzerine akıtılması planlanan su, Eymir Gölü›nden çekilecektir. Doğal niteliğin 
tahribatına yol açacak bu uygulamadan, mahkeme kararları doğrultusunda 
vazgeçilmeli ve İmrahor için korumaya yönelik bir “Vadisi Doğa Parkı” projesi 
hazırlanmalıdır (Aytekin, 2019).

Ankara’da daha 1930’larda, Jansen Planı’nda dere ve çayların 
kirlenmemesi için bir kanalizasyon toplama sistemi önerilmişti. Ancak bu 
öneri gerçekleştirilmediğinden hemen tüm akarsular yeraltına alınmış ve 
birer kanalizasyon şebekesi haline gelmiştir. Ankara’da yer altına alınan bu 
akarsuların (Hatip Çayı, İncesu Deresi, Kirazlıdere vd.) bazı bölümleri yeniden 
kente kazandırılabilir. Akarsuların yer yer üzerinin açılması, yer yer de yeni 
güzergâhlar oluşturularak akıtılması birer mühendislik projesidir. Ankara’da 
akarsu havzaları, üst havzadan başlanarak ele alınmalı, kirlilik denetimleri, sel/
taşkın önlemleri kaynaktan (memba) denize döküldüğü yere kadar (mansaba) 
süreklilik içinde yapılmalıdır.
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Şekil 12: Hermann Jansen Akarsu, Dere ve Çayların Kirlenmemesi İçin Bir 
 Kanalizasyon Toplama Sistemi Önermişti. (Tunçer, M. Arşivi)

Akarsular kıyılarında yapılacak düzenlemelerle Ankara’ya bir “Yeşil-
Mavi Altyapı” olarak kazandırılmalıdır. Akarsu kıyıları, yürüyüş yolları, oturma 
alanları ve peyzaj düzenlemeleri, yeme –içme mekânları ile kent içinde birer 
cazibe noktası, rekreasyon alanı olarak canlandırılmalıdır. Buna en iyi örnek 
Eskişehir kenti, Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek Porsuk Çayında yaptığı ıslah 
çalışması ile başarılı bir uygulama gerçekleştirmiştir. Porsuk Çayı eski kirli, 
kokulu ve bataklık gibi olan halinden bugünkü görünümüne kavuşturulmuştur. 
Porsuk Çayı kıyısında yapılan düzenlemelerle Eskişehir kentinin imajı değişmiş 
turistlerin odak noktası haline gelmiştir. Kıyısında yürüyüş yolları, oturma 
alanları ve peyzaj düzenlemeleri, yeme–içme mekânları ile kıyı yeniden 
canlandırılmıştır (Özdemir, 2013).
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1. Giriş

Rekreasyon, boş zamanlarda eğleme, dinlenme ve zevk alma amacıyla 
gönüllü olarak gerçekleştirilen faaliyetler olarak tanımlanmakta ve 
insanların hayatında önemli bir unsur olarak kabul edilmektedir 

(Pigram ve Jenkins, 2005). Latince kökenli rekreasyon kelimesi yenilenme, 
yeniden yaratılma, yeniden canlanma ve yapılanma anlamına gelmekte olup 
(Karaküçük, 2008), rekreasyon faaliyetlerinin sınıflandırılmasında çeşitli 
faktörler rol oynamaktadır. Literatürde, amaçlarına göre (dinlenme, kültürel, 
sanatsal, spor ve sosyal) katılma şekline göre (aktif ve pasif), bulundukları 
peyzaja göre (kentsel, kırsal, kara ve kıyı), gerçekleştiği mekâna göre (açık alan 
ve kapalı alan), katılımcı sayısına göre (bireysel ve grup) sınıflandırmaların 
yapılmış olduğu görülmektedir (Karaküçük, 2008; Pigram ve Jenkins, 2005; 
Karaküçük ve Akgül, 2016). 

Rekreasyonel faaliyetlerin insanlar üzerinde fiziksel, sosyal ve psikolojik 
faydalarının son yıllarda daha da fark edilir olması rekreasyon alanlarına olan 
talebi de arttırmaktadır. Özellikle bu artış kent veya kırsalda açık alanda tercih 
edilen rekreasyonel faaliyetlerde görülmektedir. Bu alanlar peyzajın sahip 
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olduğu doğal, kültürel ve sosyal değerlerine göre değişiklik göstermektedir. 
İnsanlar rekreasyonel faaliyetler sayesinde bu doğal, kültürel ve sosyal ortamları 
keşfedebilir ve bu ekosistemlerden fayda sağlayabilmektedirler. Bu durum aynı 
zamanda kaynak yönetimi ve sorunlarını da gündeme getirmektedir. 

Ülkemizdeki genel mevzuat incelendiğinde kırsalda ve kentte bulunan 
rekreasyonel kullanım alanları ile ilgili tanım ve ifadeler aşağıdaki gibi yer 
almaktadır; 

- Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nde (2014) rekreasyon alanı açık ve 
yeşil alanlar olarak ‘Sosyal altyapı alanları; birey ve toplumun kültürel, 
sosyal ve rekreatif ihtiyaçlarının karşılanması ve sağlıklı bir çevre ile yaşam 
kalitelerinin artırılmasına yönelik kamu veya özel sektör tarafından yapılan 
eğitim, sağlık, dini, kültürel ve idari tesisler, açık ve kapalı spor tesisleri ile 
park, çocuk bahçesi, oyun alanı, meydan gibi açık ve yeşil alanlar’ şeklinde, 

- Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nde (2017) yeşil alanlar tanımı altında ‘Piknik ve 
eğlence (rekreasyon) alanları; kentin açık ve yeşil alan ihtiyacı başta olmak üzere, 
eğlence, dinlenme, piknik ihtiyaçlarının karşılanabildiği, kent içinde ve çevresinde 
günübirlik kullanıma yönelik olarak imar planı ile belirlenmiş yerleri’ olarak,

- Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik’te (1990) ‘Rekreaktif 
Alanlar; halkın eğlence ve dinlenme gereksinimlerini karşılamaya dönük, 
açık olarak düzenlenen oturma ve yemek yerleri, yemek pişirme yerleri, 
çeşmeler, açık havuzlar, oyun ve açık spor alanları, açık gösteri alanları, 
yeşil bitki örtüsü ve kıyı yapısının elverdiği yerlerde denize iniş rampaları 
bulunan kamu ya da özel alanlar’ olarak,

- Milli Parklar Kanunu’nda (1983) ‘Milli park; bilimsel ve estetik bakımından, 
milli ve milletlerarası ender bulunan tabii ve kültürel kaynak değerleri 
ile koruma, dinlenme ve turizm alanlarına sahip tabiat parçaları’, ‘Tabiat 
parkları; bitki örtüsü ve yaban hayatı özelliğine sahip, manzara bütünlüğü 
içinde halkın dinlenme ve eğlenmesine uygun tabiat parçaları’ ve Orman 
İçi Dinlenme Yeri (Orman Mesire Yeri); rekreasyonel ve estetik kaynak 
değerlerine sahip ormanlık alan’ olarak, 

- Mesire Yerleri Yönetmeliği’nde (2013) yer alan tanımda ‘mesire yeri; 
toplumun çeşitli dinlenme, eğlenme ve spor ihtiyaçlarını karşılamak, yurdun 
güzelliğine katkı sağlamak ve turistik hareketlere imkân vermek maksadıyla, 
gerekli yapı, tesis ve donatılarla kullanıma ayrılan, halkın günübirlik veya 
geceleme ihtiyaçlarını karşılayan, rekreasyonel ve estetik kaynak değerlerine 
sahip orman rejimine tabi sahalar’ olarak ifade edilmektedir. 
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Bu alanların, kaynak değerlerinin etkin korunması, devamlılığının sağlanması, 
koruma-kullanma dengesi gözetilerek kullanım kararlarının geliştirilmesi, alan 
ile etkileşim halinde bulunan yerleşim alanlarına olumlu ve olumsuz etkileri 
gözetilerek aynı zamanda, sosyo-ekonomik faaliyetlerin belirlenmesi için 
sürdürülebilir bir yönetim şeklinin benimsenmesi gerekmektedir. Rekreasyona 
yönelik planlama yaklaşımları koruma kullanım dengesini oluşturarak bu 
alanların sürdürülebilirlik çerçevesinde gelecek kuşaklarca da kullanılmasını 
sağlamak, rekreasyondan beklenen faydaları sürekli kılacak biçimde, ekonomik 
hedeflerle birlikte program ve stratejileri bütünleştirmeyi gerektirmektedir 
(Soykan, 2000). 

2. Rekreasyonel Kullanımın Sürdürülebilirliği
Rekreasyonel amaçlı kullanılan alanların sürdürülebilir olabilmesi için 
kaynak yeterliliği ile rekreasyon ihtiyaçları arasındaki dengeyi kurabilmek 
gereklidir. Bunu yaparken, kapasitenin aşılmamasını ve çevresel bozulmanın 
en aza indirilmesini sağlayarak kaynak değerlerine ve kalitesine açıkça saygı 
duymalıdır. Aynı zamanda, ziyaretçi rekreasyon deneyim kalitesinin en üst 
düzeyde tutulması hedeflenmelidir.

Kaynak değerlerinin korunması ve sürdürülebilirliği göz önünde 
bulundurularak rekreasyonel kullanımla ilgili çeşitliliğin geliştirilip 
yönetilmesinde geliştirilmiş olan çerçevelerden biri olan ‘Rekreasyon Olanakları 
Spektrumu’ yaklaşımı ile rekreasyon alan özelliklerinin ve olanak sınıflarının 
belirlenmesi için alanın fiziksel, sosyal ve yönetimsel özellikleri kapsamında; 
arazi incelemeleri ve coğrafi bilgi sistemleri ile gerçekleştirilen mekânsal 
analizler ve kullanıcı anketleri ile tanımlanması ve değerlendirilmesi gereklidir. 
Amaç akılcı kullanım ile taşıma kapasitesi gözetilerek hem çevresel hem de 
rekreasyon kalitesinin sürdürülebilir bir şekilde sağlanabilmesidir.

Gelişmiş ülkelerde bu amaca yönelik kullanılan Rekreasyon Olanakları 
Spektrumu (Rekreation Opportunity Spectrum, ROS) birçok çalışmada 
rekreasyon alanlarını sınıflandırmak, kullanıcılara aktivite çeşitliliği sağlamak 
ve peyzajın fiziksel, sosyal ve yönetsel durumu göz önünde bulundurularak 
yöneticilere bilgi sağlayan bir planlama aracı olarak kullanılmaktadır. Yöntem 
alanın özelliklerine göre şekillenen rekreasyonel talebi karşılama ve çekiciliği 
arttırmak için kullanıcı normlarını da temel alan bir yöntemdir (Manfredo ve 
diğerleri, 1996; Stankey ve diğerleri, 1999). Rekreasyon Olanakları Spektrumu 
yöntemi ile ilgili literatürde birçok çalışma bulunmaktadır (Kalternborn ve 
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Emmelin 1993; Parkin ve diğerleri, 2000; Ankre ve Emmelin, 2006; Pierskalla 
ve diğerleri, 2007; Verdin ve diğerleri, 2008; Torbidoni, 2011; Xiao ve diğerleri, 
2012; Beeco ve Brown, 2013). Uygulanan çalışmalarda, yöntemin olumlu ve 
olumsuz yönleri, uygulamanın yapıldığı farklı ölçeklerde (mikro ve makro) 
yeterli olup olmadığı ve nasıl sonuçlar elde edildiği ortaya konmuş ve yöntem 
geliştirilmeye çalışılmıştır. Ülkemizde ise bu yaklaşımla yapılan çalışmaların 
sayısı çok az olduğu görülmektedir. Abant Tabiat Parkı’nda (Müderrisoğlu ve 
diğerleri, 2005), Yedigöller Milli Parkı’nda (Müderrisoğlu ve diğerleri, 2013) ve 
Karaburun Yarımadası’nda (Metin, 2017) çalışmalar yapılmıştır. 

2.1. Rekreasyon Olanakları Spektrumu (ROS)

Rekreasyon Olanakları Spektrumu (ROS) ilk olarak ABD Tarım Bakanlığı, 
Orman Hizmetleri kurumunun öncülüğünde Driver ve Brown (1978) ile ortaya 
çıkmış ve içeriğindeki sınıflamalar ve eksiklikler göz önüne alınarak Clark 
ve Stankey (1979) tarafından geliştirilmiştir. Sonrasında Orman Hizmetleri 
tarafından güncellenerek günümüze kadar kullanılır bir planlama ve yönetim 
aracı olmuştur. Rekreasyon Olanakları Spektrumu (ROS) 1980’lerin başından 
bu yana başta Amerika olmak üzere birçok farklı ülkede hem mevcut hem de 
istenen koşullar için bir dizi rekreasyon olanaklarını tanımlamak, sınıflandırmak, 
planlamak ve yönetmek için kullanılmıştır. Yöntemde altı farklı ortam ‘kentsel, 
kırsal, doğal yol, yarı-basit/ilke motorlu, yarı-basit/ilkel motorsuz ve basit/ilkel’ 
belirli fiziksel, sosyal ve yönetimsel göstergeler kullanılarak tanımlanmaktadır 
(Şekil 1) (U.S. Department of Agriculture, Forest Service, 2017).

Şekil 1. ROS Sınıflandırmasının Grafik Gösterimi. (Spektrumda basit/ilkel ‘den kent-
sel ’e doğru geçilirken erişim, gelişme ve sosyal karşılaşmaların seviyesi artar fakat 

uzaklık azalır.) (U.S. Department of Agriculture, Forest Service, 2017)
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2.2. Rekreasyon Olanakları Spektrumu sınıflarının özellikleri;

Basit/ilkel; Alan oldukça büyük ve değişikliğe uğramamış doğal alan 
niteliğindedir. Kullanıcılar arasındaki etkileşim çok azdır ve insan varlığı 
göstergeleri asgari düzeydedir. Alan, temelde insan yapımı iyileştirmeler ve 
tesisler olmadan yönetilmektedir. Motorlu araçlara ve diğer motorlu ekipmanlara 
bu alanlarda izin verilmez. Diğer kullanıcı seslerinden ve karşılaşmalardan izole 
olma durumu vardır. Alanın sunduğu rekreasyon olanakları bağımsızlık, doğaya 
yakınlık, sükûnet ve kendine güven fırsatları yüksek zorluk ve risk sunmaktadır.

Yarı-basit/ilkel motorsuz; Alanın büyük kısmı doğal alan niteliğindedir. Diğer 
kullanıcılar ile etkileşim azdır. Alanda yönetim eylemleri fark edilir derecede 
değil ve en az seviyededir. Motorlu araç kullanımına izin verilmez ve bazı 
noktalarda yasak olabilir. 

Yarı-basit/ilkel motorlu; Alanın büyük kısmı doğal alan niteliğindedir. Diğer 
kullanıcılar ile etkileşim azdır. Alanda yönetim eylemleri fark edilir derecede 
değil ve en az seviyededir. Motorlu araç ve diğer motorlu ekipmanlar 
kullanılabilir.

Doğal yol; İnsan varlığının orta seviyede olduğu doğal görünümlü alanlardır. 
Diğer kullanıcıların seslerini duymak ve karşılaşmalar olasıdır. Değişimin 
doğayla uyumlu olduğu alandır. Kaplanmamış toprak yolların bulunduğu 
alanlardır ve farklı rekreasyon olanakları sunmaktadır.

Kırsal; İnsan varlığının orta seviyede olduğu doğal görünümlü alanlardır. Diğer 
kullanıcıların seslerini duymak ve karşılaşmalar olasıdır. Değişimin doğayla 
uyumlu olduğu alandır. Asfaltlanmış, kaplanmış yollarda motorlu araç ve diğer 
motorlu ekipmanların kullanıldığı alanlardır. 

Kentsel; Değişime uğramış alanlardır. Alanda kullanıcı sesleri ve karşılaşmaları 
baskındır. Hem yerinde hem de bitişik alanlarda çok sayıda ziyaretçi beklenebilir. 
Yoğun motorlu taşıt kullanımı, otopark ve toplu taşıma olanakları genellikle 
mevcuttur. Alandaki olanaklar birçok bireysel ve grup aktiviteleri sunar. Doğal 
alan deneyimi, kendini zorlamak ve risk almak fırsatları yoktur. 

2.3. ROS Haritalandırma Aşamaları

Rekreasyon planlamasında gerekli olan verilerin toplanarak analiz edilmesi 
önemlidir. Verilerin toplanması alanın kısmi veya geniş kapsamlı envanterinin 
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çıkarılması anlamına gelmektedir. Bu noktada coğrafi bilgi sistemlerinden 
(CBS) yararlanılabilmektedir. Coğrafi bilgi sistemleri ihtiyaçlara göre alanla 
ilgili verinin toplanması, depolanması, işlenmesi, analizi ve gösterimini yapan, 
karar destekleme işlevi olan, sayısal bir bilgi sistemi şeklinde tanımlanabilir 
(Maguire, 1991; Uluğtekin ve Bildirici, 1997). Yöntem, her bir peyzajın fiziksel, 
sosyal ve yönetimsel ortamını tanımlamak için spektrumda beş haritalama kriteri 
belirlemiştir; (Tablo 1).

Tablo 1. ROS Bileşenleri ve Haritalama Kriterleri
Fiziksel Bileşenler Sosyal Bileşenler Yönetimsel Bileşenler

Haritalama 
Kriterleri

1. Uzaklık
2. Alan Büyüklüğü
3. İnsan varlığı

4. Ziyaretçi Yoğunluğu 5. Ziyaretçi Yönetimi

Uzaklık; İnsan sesi ve görüntüsü ile karşılaşma olarak ifade edilmektedir. Sosyal 
karşılaşmaların az ya da çok olması o alanın sınıfını belirlemektedir. Basit/ilkel 
sınıfından kentsel sınıfına doğru geçilirken sosyal karşılaşmaların seviyesi artar 
fakat mesafeler azalır.

Alan büyüklüğü; Alanda ihtiyacınız olan her şeyi sağlayabilme kalitesi veya 
durumunun göstergesidir. Büyük\geniş alanlar nispeten gelişmemiş alanlar, 
küçük alanlar ise nispeten gelişmiş alanları belirtmektedir.

İnsan varlığı; Doğal peyzajın değişim derecesinin göstergesidir. Spektrumda 
basit/ilkel sınıfından kentsel sınıfına doğru geçilirken peyzajın değişim 
derecesi artmaktadır. Değişim göstergeleri olarak otopark, kamp alanları, 
ziyaretçi merkezleri, yönetici binaları ve benzer yapıların varlığı insan varlığını 
belirtmektedir. 

Ziyaretçi yoğunluğu; Karşılaşılan kişi sayısını ve ziyaretçi etkileşimini ifade 
eder. Karşılaşmalar genellikle bireylerin veya grupların birbirlerini yolda, kamp 
alanında veya peyzaj içindeki başka bir yerde gördüklerinde ortaya çıkar.

Ziyaretçi Yönetimi; Ziyaretçilerin eylemlerine getirilen düzenleme, bilgi, 
kontrol veya kısıtlama düzeylerini ifade eder.

Bu beş kriter ve her bir ROS sınıfı için göstergeler Tablo 2’de verilmiştir.
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Haritalama aşamaları 11 adımdan oluşmaktadır;
1.  Motorlu ve motorsuz yolların ve alanların kategorize edilip gösterildiği 

haritaların oluşturulması, 
2.  Yollar ve alanları motorlu ve motorsuz arasında uzaklık kriterine göre ön 

ayrımı göstermek için buffer uygulaması,
3.  Motorsuz alanlardan ilkel/basit ve yarı ilkel/basit motorsuz sınıflarına 

uzaklık kriterinin uygulanması,
4.  Motorlu alanlardan yarı ilkel/basit motorlu ve doğal yol sınıflarına uzaklık 

kriterinin uygulanması,
5.  Alan büyüklüğü kriterinin tüm sınıflara uygulanması eğer kritere uymayan 

alan varsa onların işaretlenmesi, 
6. Alan büyüklüğü kriterine uymayan işaretli alanlar için bitişiklik 

değerlendirmesi (adjacency assesment) yapılması, 
7.  İnsan varlığı kriterlerinin uygulanması,
8.  Rekreasyon konu uzmanına bağlı olarak ve profesyonel değerlendirmelerle 

diğer fiziksel bileşenler ya da topografya verilerinin (örn. eğim, bakı) 
uygulanması, 

9.  Yabani ve gelişmemiş alanlar kriterlerini gözden geçirme, 
10. İlave fiziksel bileşenler, sosyal bileşenler ve ilave yönetimsel bileşenlerin 

belirlenmesi ve konu uzmanına bağlı olarak ve profesyonel değerlendirmelerle 
uygulanması, uyumsuzlukların belirlenmesi ve belgelenmesi, 

11. Var olan ROS sınıflarında özel aktivitelerin ya da fırsatların belirlenmesi ve 
haritalanması,

Haritalama aşamasında kullanılan veriler; yollar (otoyol, devlet yolu, il yolu, 
köy yolları, turistik yollar, orman yolları, şehiriçi yollar, demir yolları, bisiklet 
yolları, yürüyüş yolları ve diğer yollar), alan yüzeyi ve büyüklüğü, topografya 
(yükseklik, eğim, bakı), su yüzeyleri (göl, dere, çay), bitki örtüsü, kültürel ve 
tarihi yapılar, doğal yaşam alanları (özel tür ve koruma için), yerleşim alanları, 
güvenlik bölgeleri, rekreasyon amaçlı tesisler olarak sıralanabilir. 

Böylelikle ROS rekreasyonel kullanımın sürdürülebilirliğinde envanter 
oluşturma, standartları belirleme, alternatifleri ortaya koyma, haritalama ve 
kullanıcıları da göz önünde bulundurarak rekreasyon planlama aracı olarak 
kullanılabilmektedir. 
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3. Rekreasyon Taşıma Kapasitesi
Her tür rekreasyonel faaliyet için temel bileşenler vardır. Bunlar; faaliyetin 
doğası ve nasıl yürütüldüğünün bilinmesi, faaliyetin yeri ve zamanlamasının 
doğru seçilmesi ve faaliyetin ölçeğidir. Faaliyetler nitelikleri ve seviyeleri 
itibariyle önerilen yerde uygun ve uygulanabilir olan faaliyetler olmalıdır. Doğal 
ve kültürel çevrenin kendine özgü çekiciliklerinden en iyi şekilde yararlanmak 
ve rekreasyon alanlarının kaynak değerleri ve kullanıcıların deneyim kalitesi 
üzerindeki etkileri en aza indirmek için yürütülen çalışmalar sürdürülebilir 
rekreasyona yönelik taşıma kapasitesi çalışmalarıdır. 

Taşıma kapasitesi kavramı, biyofiziksel veya sosyal koşullara zarar 
vermeden, bir rekreasyon kaynağının veya alanın tolere edebileceği maksimum 
ziyaretçi sayısıyla kullanımı sınırlandıran bir teknik olarak açıklanabilir (Pigram 
and Jenkins, 1999). 

Kırsal Rekreasyon Araştırma Danışma Grubu (1970) tarafından 
Rekreasyon Taşıma Kapasitesi ‘bir alanın, kaynağın karakterinde ve kalitesinde 
veya rekreasyon deneyiminin kalitesinde kabul edilemez derecede bozulma 
olmaksızın sürdürebileceği rekreasyon kullanım düzeyi’ olarak tanımlanmıştır 
ve dört ayrı rekreasyon taşıma kapasitesi türü belirlenmiştir; fiziksel kapasite, 
ekonomik kapasite, ekolojik kapasite ve sosyal taşıma kapasitesi. Fiziksel 
taşıma kapasitesi, bir alanda rahat ve güvenli bir şekilde rekreasyon faaliyet 
gösterebilen maksimum insan veya ekipman sayıları ile ilgilidir. Ekonomik 
taşıma kapasitesi, rekreasyonunun başka bir işletme ile birleştirildiği 
kaynakların çoklu kullanım durumları ile ilgilidir. Ekolojik taşıma kapasitesi 
(fiziksel, biyofiziksel veya çevresel kapasite) ekolojik değerlerde kabul edilemez 
veya geri döndürülemez bir düşüş meydana gelmeden önce, bir alan veya 
ekosistem tarafından barındırılabilecek, sayı ve faaliyetler açısından maksimum 
rekreasyonel kullanım düzeyi ile ilgilidir.

Sosyal taşıma kapasitesi (algısal, psikolojik, davranışsal kapasite), 
öncelikle ziyaretçilerin aynı anda başkalarının varlığına (ya da yokluğuna) ilişkin 
algıları ve kalabalığın (veya bazı durumlarda yalnızlığın) insanlar üzerindeki 
etkisi ile ilgilidir. Sosyal taşıma kapasitesi, rekreasyon katılımcısı açısından 
rekreasyon deneyiminin kalitesinde bir düşüşün olduğu sayı ve faaliyetler 
açısından maksimum rekreasyon amaçlı kullanım düzeyi olarak tanımlanabilir 
(Countryside Commission, 1970).
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4.  Sonuç
Sürdürülebilir rekreasyon, “mevcut ve gelecek nesiller için ekolojik, ekonomik 
ve sosyal olarak sürdürülebilir olan rekreasyon ortamları ve fırsatları 
oluşturmaktır” (USDA Forest Service, 2013). Rekreasyonel kullanımının 
sürdürülebilir yönetiminde temel alınması gereken ilkelerin başında insanları 
doğal ve kültürel miraslarıyla birleştirmek, fiziksel, zihinsel ve ruhsal açıdan 
daha sağlıklı olmalarına yardımcı olmak ve rekreasyonun sağladığı faydaların 
sürdürülebilirliği için yönetimde kullanıcıların katılımını sağlamak gelmektedir. 
Bu hedefler doğrultusunda sürdürülebilir yönetimin çerçevesi şu şekilde 
özetlenebilir;
1. Rekreasyonun doğal çevre üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek,
2. Kullanıcıların sağlıklı ve sürdürülebilir rekreasyon fırsatlarından en iyi 

şekilde yararlanmasını sağlamak,
3. Sınırlı kaynaklardan en iyi şekilde yararlanmak, orantısız, yerel ve kısa 

vadeli konulara odaklanmadan kaynak değerlerinin kaybolmamasını veya 
bozulmamasını sağlamak,

4. Rekreasyon faaliyetler için arzu edilen koşulları belirlemek,
5. Alanı rekreasyon amaçlı kullanan herkesin, faaliyetlerin yönetimine daha 

fazla katılmaları ve böylece alana daha fazla sahip çıkmalarını başka bir 
ifade ile yer duygusunun (aidiyetin) gelişmesi için fırsatlar sağlamak,

6. İklim değişikliğinin etkileri, sosyal ve demografik eğilimlerdeki değişiklikler 
gibi gelecekte alandaki rekreasyon kapasitesini ve talebini etkilemesi 
muhtemel konuları belirlemek,

7. Ekonomiye faydaları en üst düzeye çıkarmak ve rekreasyon endüstrisinin 
yerel halka yönelik eğitim ve farkındalığını teşvik eden girişimleri 
desteklemektir.
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1. GİRİŞ

Toplumsal ilişkilerin mekânsal izdüşümü olan kentsel mekanlar, tarihsel 
süreç içinde değişime maruz kalmışlardır (Bemanian vd., 2016), (Acar 
vd., 2020). Bu süreç içinde mekanlar, kimi zaman durağan ya da 

değişken imgeleri ile kimi zaman da kentteki yaşantının öznel ve psikolojik 
süreçlerinin geçtiği, algı ve deneyimlerinin bilince, kişiliğe ve anılara dönüştüğü 
mekâna yüklediği farklı kimlikler olarak inşa edilmiştir (Eşkinat,1992). Kentsel 
mekânlar, bu yönüyle hem kentin kamusal benliğini ve kimliğini inşa etmekte 
hem de kişilerin kimliğini ve kişiliğini şekillendirmektedir (Ergin, 2001). Her 
kentin, her dönemin bir kimliği vardır” söylemi ile bu çalışmada, değişen ve 
gelişen Rize kent meydanında kimlik değişimini tarihsel süreçten bu yana 
ortaya koymak, kentin ana aktörü olan meydan kimliğinin gelişmesi ve 
sürdürülebilmesinde etkin olabilecek önerilerin geliştirmesine çalışılmıştır. 
Meydan kimliği irdelenirken, mekân-insan ilişkileri de gözönünde tutularak, 
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kentsel dokunun, hem kent, hem de kentli kimliğini ön plana çıkarması da 
amaç olmuştur.

Alexander’a (1965) göre kimlik; birey ile çevresi arasında yaratılan bir 
aidiyet duygusudur. Bu ilişki çevresel tanınmaya dayanır ve o çevrenin diğer 
ortamlardan farklılaşmasını anlama yetisine sahiptir (Hosieni ve diğerleri, 2019). 
Bir kentin kimliğini sadece yapıların mimari değeri ve doğal çevresinin 
özelliklerinde aramaya çalışmak doğru olmayacaktır. İçinde yaşam deneyimleri 
ile bir anlam ve değer kazandığı unutulmamalıdır. Bu durum ‘kültür’ ve 
‘gelenek’ kavramlarının da kent kimliğinin tanınmasında önemli olduğunu 
vurgulamaktadır. Dolayısıyla yerel kimlik ne kadar güçlüyse; toplum, çevresini 
şekillendirmeye, inşa edilmiş kültürel mirası korumaya ve kentlerin gelişimine 
katkıda bulunmaya o kadar katkı sağlayacaktır (Melnychuk ve Gnatıuk, 2019; 
Pap, 2014). Karaaslan (2010); kent kimliğinin; sosyal, kültürel, tarihi, fiziksel ve 
işlevsel etkenler ile meydana geldiğini belirtmiştir. Aynı zamanda kimlik, 
objektif bir yaklaşımla bir yerin gerçekte nasıl olduğunu tanımlar (Çınar vd 
2014; Taşkın, 2019; Erenoğlu, 1998). Kent kimliğinin dinamik ve değişken bir 
yapı olduğu düşünüldüğünde, tarihsel süreçte, bir kent çatısı altında ortaya çıkan 
yapının, sonuçta ister istemez o kentin fiziksel yapılanmasına da yansıması 
kaçınılmazdır. Bu nedenle kentlerin evrim sürecinin gerçekte onun sahip olduğu 
değerlerin tümünü kapsayan bir algı süreci olduğu kabul edilmelidir (Nalkaya, 
2006). Kent kimliği zamanla oluştuğu gibii yine zamanla  değişime uğraması 
çok doğaldır. Ancak değişimin mevcut kimlik rotasında ve var olan kimliği yok 
etmeden daha iyiye doğru geliştirilmesi önemlidir (Oğurlu, 2014).

Kuşkusuz ki kent kimliğini oluşturan en temel unsurlarından biri, kentsel 
imgelere sahip olan, rekreasyonel ve sosyal etkileşimlerin gerçekleştirildiği kent 
meydanlarıdır. Meydanlar, toplumsal ve sosyal yönden önemli işlevleri yerine 
getirmiş ve dönemler içindeki önemli olaylara tanıklık eden, sahip olduğu 
işlevlere göre, kente kimlik kazandıran mekânlardır (Aykurt, 2010; Önder ve 
Aklanoğlu, 2002). Sahip olduğu imgeleri ile bulunduğu bölgenin canlı ve çekici 
olmasını sağlayacaktır (Acar ve diğerleri, 2020; Abbasian,2016; Çınar,2005b). 
İnsanları bir araya getirme, aralarındaki ilişkileri arttırmaya yardımcı olma ve 
sağlıklı bir topluluk duygusu yaratma, kente aidiyet duygusu kazandırma 
nedeniyle bir nevi topluluğun “oturma odası” işlevine sahiptir (Subiza-Perez ve 
diğerleri,2020). Meydanlar; toplumu bilgilendirmeyi amaçlayan gösteriler, 
düşüncelerin paylaşımı ve tartışılmasında etkin bir zemin hazırladığından, sosyal 
organizasyonların kurulmasında ana aktör olduğunu söylemek doğru olacaktır 
(Crankshaw,2012;Aykurt, 2010; Dağıstanlı, 1997). Aynı zamanda meydanlar, 
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Paul Zucker (1959)’a göre kentsel peyzajda psikolojik duraklama mekanlarıdır 
(Çınar,2005a; Altuğ Turan, 2010). Kullanım amaçları doğrultusunda farklı 
biçim ve ölçülerde olan kent meydanları, çoğu zaman yerleşme içerisinde bir 
güç odağının beraberinde (hükümet meydanı, cami avlusu ya da bir iş merkezi) 
önünde konumlanırlar. Meydanlar, geometrik biçimlenişleri ile de hakim olan 
gücün etkisini daha da artırmaktadır (Eyüce,2000). Bir meydanın başarılı 
olabilmesi ona ulaşan iyi tasarlanmış caddeleri ile mümkündür.

2. MATERYAL VE YNTEM
2.1.  Materyal

Kent düzeyinde önemli bir kamusal alan olan meydanların, işlevleri ve özellikleri 
ile birlikte kent kimliğini oluşturmadaki rolünün incelendiği bu çalışmada; sahip 
olduğu tarihi dokusu, yapısı ve işlevi tarihi süreç içerisinde değişime uğramış 
olan Rize Kent Meydanı çalışma alanı olarak seçilmiştir. 

2.1.1.  Konm

Çalışma alanı, Doğu Karadeniz Bölgesi’nde bulunan Rize kentinin merkezinde 
yer almaktadır (Şekil 1). Kent merkezi için önemli bir açık alan niteliği taşıyan 
meydan, şehrin odak noktasında olup, gün içerisinde çeşitli amaçlarla birçok 
insanın uğrak mekânı haline gelmiştir. 10.050 m² büyüklüğünde olan çalışma 
alanının ülke ve il sınırları içerisindeki konumu Şekil 1’de verilmiştir.

Şekil 1. Çalışma alanının ülke ve il sınırları içerisindeki konumu 
(URL-1’den uyarlanmıştır).
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2.1.2.  Tarihte Meydan

Tarihi süreç içerisinde Rize ili için kent meydanı her dönemde önemli bir rol 
oynamıştır. Bu süreçte kullanım şekli ve amaçları itibari ile sürekli bir değişime 
maruz kalarak farklı işlevlere sahne olmuştur. Geçmişte türbe, mezarlık, kavşak, 
tören alanı, otopark gibi birbirinden farklı kullanım amaçlarına hizmet eden 
meydan, günümüzdeki halini almıştır. 

Çalışma alanına dair tarihte bilinen en eski görsel ve veri 1922 yılına 
dayanmaktadır (URL-2) (Şekil 2). Bu dönemde şehir meydanı olarak kullanılan 
alanda Gümüşhanevi Kütüphanesi, Kadiri Medresesi, Şeyh Cami, Şeyh 
Ali Semerkandi Hz.(k.s.) türbesi ile haziresi(mezarlıklar) bulunmaktaydı. 
1925 yılında Rize’nin ilk Valisi ‘Deli Hurşit’ lakaplı Mehmet Hurşit Efendi, 
türbeyi yıktırmıştır (Şekil 3). Yine aynı şekilde meydanda bulunan mezarların 
bir bölümü kaldırılırken, bir bölümü ise bugün kullanılan caddelerin altında 
bırakılmıştır. 1922 yılında açılışı yapılan Rize kent meydanına ilk olarak 
dikilitaş yerleştirilmiş, dikilitaş zamanla yok olmuştur. Ardından meydana 
çay yaprağı heykeli konulduğu (URL-3), 19 Mayıs 1983 yılında “Çay yaprağı 
heykeli” kaldırılarak yerine “Atatürk heykeli” konulduğu bilgisine ulaşılmıştır. 
O dönemlerde meydanın toplanma ve tören alanı, trafik meydanı gibi 
işlevler üstlendiği, tarihteki fotoğraflardan gözlemlenmektedir (Şekil 2).

Şekil 2. 1922-1925 yılı Rize Meydanı (URL-2)

Şekil 3. Şeyh Ali Semerkandi Türbesi’nin Rize Dikilitaş arkasında okla 
gösterilen alan (URL -4). 
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1940 yıllarında kent meydanını bir trafik meydanı olarak görmekteyiz (Şekil 4), 
(URL-2).

Şekil 4. 1940 yılı Rize Meydanı (URL-5)
1973 yılında yapılan Rize Çayı’nı ve çay sanayisini temsil eden çay yaprağı 
heykeli (Rize Ziraat Bahçesi’nde çay tarımının başlamasını temsil eden anıt), 
uzunca bir süre kentin simgesi olarak kent meydanında kullanılmıştır. 19 
Mayıs 1983 yılında Rize meydanına Atatürk Heykeli konulmasıyla bu anıtta 
kaldırılmış ve maalesef Zihni Çay Fabrikası arkasında çürümeye terk edilmiştir 
(URL 6),(Şekil 5,6).

Şekil 5: Rize Meydanı çay yaprağı heykeli(1975) (URL-2)

Şekil 6. 1983 yılında meydana konulan Atatürk Heykeli (URL -6)
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Kent meydanının bu düzenlemelerin ardından birçok değişikliğe daha uğradığı 
eski fotoğraflardan gözlemlenmektedir. Bir kentte yeni bir yapının inşası ya da 
var olan bir yapının ortadan kaldırılması, kentin özgün kimliğini etkileyecektir. 
Böylesi bir gerçek ile karşı karşıya olduğumuz çalışma alanı tarih boyunca farklı 
ögelere ve farklı kullanım işlevlerine sahip olmuştur. Ulaşılabilen uydu 
görüntülerinden meydanın 2003 yılı, 2018 yılı ve günümüzdeki mevcut arazi 
kullanımından farklı sınırları kapsadığı görülmektedir. 2003 yılında, araç 
yollarının çevrelediği, Atatürk heykelinin bulunduğu meydan, açık otopark 
olarak kullanılmıştır. 2018 yılında ise meydan, kullanıma kapatılıp şantiye 
sürecinde kalmışken, o dönem itibari ile yeraltında yapılan iki katlı 600 araç 
kapasiteli otopark ile 2019 yılında kullanıma açılmıştır. “Meydanlar, şehirlerin 
kalbidir” vizyonu ile oluşturulan 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet 
Meydanı Projesi şuan ki görünümüne kavuşmuştur. Meydanda ki Atatürk 
heykeli de kaldırılarak yerine 15 Temmuz Şehitler Anıtı konmuştur (Şekil 7,8). 

Şekil 7. 2003, 2018 ve 2020 yılı Uydu Görüntüleri (URL 1. den uyarlanmıştır).

Şekil 8.Geçmişten günümüze Rize kent meydanı (URL -7). 

2003 2018 2020
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2.2. Yöntem

Kent meydanlarının kentsel kimlik oluşturmadaki rolünü görmeye yönelik 
yapılan bu araştırmada, ilk olarak kent, meydan ve kimlik kavramlarının 
detaylıca incelendiği bir literatür taraması yapılmıştır. Ardından araştırma alanı 
olarak seçilen kent meydanı’nın tarihi, yıllar içerisindeki değişim süreci ve 
mevcut durum analizi incelemeleri yapılmıştır. Meydanın kimliğini analiz etme 
açısından SWOT analizi yapılmıştır. Yapılan SWOT analizi ile kent merkezin 
güçlü ve zayıf yönleri, kentin fırsatları ve kent gelişimini tehdit unsuru olarak 
etkileyecek faktörler belirlenmiştir. Kent meydanlarının kentsel kimlik 
oluşturmadaki rolünü, kullanıcı gözlemleri ile belirlemek amacıyla anket 
çalışması yürütülmüştür. Anket çalışmalarının kullanıcı anketi uygulanacak kişi 
sayısının belirlenmesinde, aşağıdaki oransal örnek hacmi formülünden 
yararlanılmış (Newbold, 1995) ve % 95 olasılık ile % 5 hata payı esas alınmıştır.

( )
( ) ( )

1-
-1 2 1-

Np p
n

N px p ps
=

+

Formülde; n = örnek hacmi, N = ana kitledeki hane halkı sayısı, p = örneğe 
girecek kullanıcıların oranı, σ2px = oranın varyansıdır.

Örnek büyüklüğünün mümkün olduğu kadar büyük olmasını sağlamak için 
p(1-p) çarpımında en büyük değeri verecek olan p=0.50 değeri kabul edilmiştir. 
Hesaplamada 2020 yılı nüfus sayımı sonuçlarına göre Rize merkez ilçe nüfusu 
(148.735) dir (URL 8). “Ana Kitledeki Hane Halkı Sayısı”(N) olarak kullanılmış ve 
hesaplama sonucunda anket uygulanacak kullanıcı sayısı 170 olarak belirlenmiştir. 
Söz konusunu anket çalışması, 2020 yılının kış mevsiminde çevrimiçi platform 
olan Google Forms üzerinden gerçekleştirilmiştir. Araştırma sürecinin Covid-19 
pandemi dönemine denk gelmesinden dolayı anket yüzyüze yapılamamıştır. 

3. BULGULAR
3.1.  Mevcut Durum Analizi

Araştırma alanının kuzey ve güneyinden iki ana cadde geçmektedir, bunlar 
Cumhuriyet ve Atatürk caddeleridir. Yoğun kullanıma sahip olan bu caddelerde 
günün her saatinde trafik akışı devam etmekte olup özellikle iş ve okul çıkış 
saatlerinde yoğun bir trafiğe sahip olmaktadır. Alan aynı zamanda kuzey 
yönünden Karadeniz Sahili’ne yürüme mesafesinde olup yoğun trafik akışı olan 
Menderes Bulvarı ve Karadeniz Sahil Yolu’na da yakın mesafededir (Şekil 9).
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Şekil 9. Meydan ve yakın çevresi yol aksları

Araştırma alanının çevresinde bulunan, tarih boyunca kentin imgesi niteliği 
taşıyan mekânsal kullanımlar, alanın kullanımını ve değerini artırmaktadır. 
Bunlardan en önemlileri şüphesiz kültürel değer taşıyan tarihi Şeyh Camii ve 
Rize Müzesi’dir. Şeyh Camii, Merkez Camii'nden sonra Rize'nin en büyük 
camisidir. 19. Yüzyıl sivil mimari örneği olan Rize müzesi ise,  bugün kent 
müzesi durumundadır. Bu yapılar, yerli halk kullanımı dışında, turistik değer de 
taşıyan kent imgeleridir. Yakın çevresinde okullar, resmi kurumlar, iş merkezleri, 
dükkânlar, restoran-kafeler, aktif yeşil alan ve yoğun kullanıma sahip caddeler 
yer almaktadır (Şekil 10).

Şekil 10. Meydan ve yakın çevresi alan kullanımları

Meydan içerisinde anıt, süs havuzu, bitki tarhları, oturma ve aydınlatma 
elemanları mevcuttur. Meydan iki ana cadde arasında geçiş noktası niteliği 
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taşımaktadır. Alan içerisinde çok amaçlı salon / dükkân ve yer altı otoparkının 
giriş-çıkış noktaları yer almaktadır (Şekil 11).

Şekil 11. (a) Meydanın kuzeydoğu yönü genel görünümü (b) Meydanın doğu yönü 
görünümü (c) Şeyh Camii (d) Bitki elemanları (e) Çay yaprağın formunda aydınlatma 
elemanları (f) Oturma elemanı (g) Fıskiyeli süs havuzu (h) 15 Temmuz Şehitleri Anıtı.

Meydanın tasarımı; döşemeler ve saksıda bitkilendirme ile birlikte 
desteklenerek, anıt etrafından ışınsal bir dağılım gösterecek şekilde tasarlanmıştır 
(Şekil 11-a,b). 15 Temmuz Şehitler Anıtı çevresinde bitki tarhları, kuzeyinde 
fıskiyeli süs havuzu, güneyinde ise oturma elemanları bulunmaktadır (Şekil 11-
g,h). Bitkilendirme, büyük beton saksılar içerisinde ağaçlar konumlandırılarak 
düzenlenmiştir (Şekil 11-d). Aydınlatma elemanı olarak kentin simgesi niteliği 
taşıyan çay yaprağı formunda tasarlanmış aydınlatmalar kullanılmıştır (Şekil 
11-e).

3.2.  Swot Analizi

SWOT analizi, belirlenmiş bir konuya göre mevcut durumla ilgili yapılan 
analiz çalışmasıdır. Analizin temel amacı karar verme aşamasında konu ile ilgili 
güçlü ve zayıf yönlerin, fırsat ve tehdit edici unsurların bir arada görülmesini 
sağlamaktır (Temiz vd., 2019). Araştırma alanının sahip olduğu güçlü ve zayıf 
yönler ile fırsat ve tehtidleri SWOT Analizi ile yapılmıştır. Rize Meydanı’nın 
güçlü yönleri (Tablo 1), zayıf yönleri (Tablo 2), fırsatlar (Tablo 3) ve önlenmesi 
gereken tehditler belirlenmiştir.

a b c

d e f g h
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Tablo 1. Güçlü yönler
Alana ulaşmak için özel araç, otobüs, taksi ve bisiklet gibi alternatiflerin olması
Alışveriş alanlarına, sosyal tesis, kafelere, aktivite alanlarına yakın olması
Her yaştan insanın geçiş bölgesinde olması
Otobüs duraklarına yakın olması
Kamu ihtiyaçlarına yakın olması
Kent için tarihi bir önemi olması
Alanda tarihi yapıların olması
600 araçlık yeraltı otoparkın olması

Tablo 2. Zayıf yönler
Gürültü kirliliğinin bulunması
Meydanda gölgelendirme eksikliği 
Donatı elemanlarının eksikliği (Oturma birimi vb.) 
Sert zemin yoğunluğunun fazla olması
Meydanı çevreleyen yoğun trafik akışının olması

Tablo 3. Tehditler ve Fırsatlar
Tehditler 
Gölgelendirme eksikliğinden dolayı yaz aylarında çok sıcak olması
Artan araç sayısı itibari ile trafik sorunu
Alanın sembolik değerine gereken önemin verilmemesi
Peyzaj ve çevre düzenleme eksiklikleri
Tarihi doku ile diğer yapıların uyumsuzluğu
Fırsatlar 
Merkezi konumda olmasından kaynaklı rağbetin azalmayacak olması

3.3.  Anket Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Rize Meydanının, rekreasyonel işlevini belirlemek, kentin kimliğini 
oluşturmadaki önemini vurgulamak, güncel durumu değerlendirmek amacı ile 
orada yaşayan Rize halkına anket çalışması yapılmıştır. Yapılan anket çalışmasında 
katılımcılara; sosyo-demografik yapısına ilişkin bilgiler, meydana ulaşım ve 
kullanımlarına ilişkin bilgiler, donatılar ve çevre sorunlarına ilişki bilgiler ve 
katılımcıların memnuniyet derecesini ölçmeye ilişkin yargıların yer aldığı dört 
ana başlık altında sorular yöneltilmiş ve değerlendirilmeye çalışılmıştır.

3.3.1.  Ankete Katılan Kullanıcıların Sosyo-Demografik Yapısı

Meydanı kullanan kullanıcıların cinsiyet, yaş, eğitim durumu, meslek grubu ve 
doğum yerinin neresi olduğuna ilişkin sorular yöneltilerek katılımcıların sosyo-
demografik yapısı belirlenmeye çalışılmıştır.
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170 katılımcı üzerinde uygulanan anket katılımcılarının %56,5’i 
kadın, %43,5’i erkeklerden oluşmaktadır. Yaş grupları değerlendirildiğinde, 
kullanıcıların %2,4’ü 18 yaş altı, %46,5’i 18-30 yaş arası, %24,7’si 31-45 yaş 
arası, %20’si 46-60 yaş arası, %6,5’i ise 61 yaş ve üzeri yaş grubu içinde yer 
almaktadır. Kullanıcıların doğum yeri bilgilerine baktığımızda; %72,9’u Rize 
doğumlu, %27,1’i ise diğer şehirlerde doğmuşlardır. Diğer şehirler arasından 
katılımcıların çoğunluğunun İstanbul ve Trabzon illerinden olduğu tespit 
edilmiştir (Şekil 12).

Şekil 12. Katılımcıların cinsiyet, yaş ve doğum yeri bilgileri

Meslek gruplarına ilişkin bilgiler incelendiğinde katılımcıların %18,8’i 
öğrenci, %14,1’i kamu çalışanı, %12,4’ü öğretmen, %9,4’ü ev hanımı, %8,8’i 
emekli, %3,5’i mimar, geri kalan katılımcılar ise diğer meslek gruplarındandır. 
Katılımcıların, %4,1’i ilköğretim mezunu, %17,1’i lise, %68,8’i üniversite, 
%10’u lisansüstü eğitim durumuna sahiptir. Katılımcılar arasında okuryazar 
olmayan kişi yoktur (Şekil 13). Katılımcıların %40'ı merkezde %38'i 
merkeze yakın, %22'si merkezden uzak yerlerde ikamet etmektedir ( Şekil 14).

Şekil 13. Katılımcıların eğitim durumu ve meslek bilgileri
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Şekil 14. Kentte yaşanan yerler

3.3.2. Ankete Katılan Kullanıcıların Ulaşım ve Kullanıma İlişkin Bilgiler

Meydanı kullanan kullanıcıların alana gelirken kullandığı ulaşım aracı, ziyaret 
amacı, ziyaret süresi ve ulaşıma yönelik yargıları değerlendirmesi amacıyla 
ulaşım ve kullanıma ilişkin bilgiler başlığı altında açıklanmıştır.

Meydana gelen kullanıcıların ulaşım aracı %55,3 oranında yaya, %3,5 
oranında bisiklet, %3,5 oranında motosiklet, %12,4 oranında taksi, %42,4 
oranında toplu taşıma, %54,1 oranında ise özel araçtır (Şekil 15). Katılımcılara 
meydanı ziyaret etme sebebi birden fazla seçenek seçebileceği şekilde sunulmuş 
olup, %67,6 oranında geçiş alanı, %33,5 oranında buluşma, toplanma noktası, 
%25,9 oranında alışveriş (kermes vb.), %24,7 oranında dinlenme, eğlenme, 
%7,6 oranında etkinlikler, %5,9 oranında resmi tören, %2,9 oranında spor 
faaliyetleri amacıyla ziyaret edildiği sonucuna ulaşılmıştır (Şekil 16).

Şekil 15. Meydanda ulaşım Şekil 16. Meydanı ziyaret amacı

Toplum ilişkileri ve insan psikoloji için önemli katkıları olan meydanların 
kullanım aralığı belirlendiğinde, katılımcıların meydanda tahmin kalış süresi 
%41,8 oranında 1-10 dakika, %22,4 oranında 10 dakika-1 saat, %25,9 oranında 
1-2 saat, %10 oranında ise 2-4 saat aralığındadır. Katılımcılar arasında meydanda 
4 saatten fazla vakit geçiren kimse yoktur (Şekil 17).
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Şekil 17. Kullanıcıların meydanda tahmini kalış süresi

Katılımcıların, “meydana ulaşım kolaylıkla sağlanabiliyor” yargısına %57’i 
kesinlikle katılıyor ve katılıyor, %19,4’ü kesinlikle katılmıyor ve katılmıyor, 
%23,5’inin ise fikri yoktur. Meydan çevresindeki taşıt yoğunluğunun rahatsız 
edici düzeyde olmadığı yargısına katılımcıların %55,8’i kesinlikle katılmıyor ve 
katılmıyor, %19,4’ü kesinlikle katılıyor ve katılıyor, %24,7’sinin ise bu konuda 
fikri yoktur.

3.3.3. Ankete Katılan Kullanıcıların Donatı ve Çevre Sorunlarına İlişkin 
Düşünceleri

Katılımcılara donatı ve çevre sorunlarına ilişkin yedi adet yargı sunulmuş 
olup değerlendirme yapmaları istenmiştir. Kullanıcılar, Şekil 14’te görüldüğü 
üzere, donatı elemanlarının yeterliliğine % 70 oranında kesinlikle katılmıyor 
ve katılmıyor, %24 oranında kesinlikle katılıyor ve katılıyor iken %5 ’si bu 
konuda bir fikri yoktur. Donatı elemanlarının mekânla uyumluluğu yargısına 
kullanıcıların %62’si kesinlikle katılmıyor ve katılmıyor, % 32 i kesinlikle 
katılıyor ve katılıyor iken % 12’sinin bu konuda bir fikri yoktur. Döşeme seçiminin 
bulunduğu çevreye ve tasarımın bütünlüğüne uyumluluğuna kullanıcıların % 
57’si kesinlikle katılmıyor ve katılmıyor, %37’si kesinlikle katılıyor ve katılıyor, 
%8 ise bu konuda bir fikri yoktur (Şekil 18).

Şekil 18. Katılımcıların donatılara ilişkin değerlendirmeleri
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Meydan kullanıcıları, meydanın sert zemin ve bitkisel düzenlemesinin 
bulunduğu çevre ile uyumluluğuna %31 oranında kesinlikle katılmıyor ve 
katılmıyor, %22,4 oranında kesinlikle katılıyor ve katılıyor, %25,9 oranında 
ise fikri yoktur. Bitki kullanımının uygunluğu ve yeterliliğine ise katılımcıların 
%68,2’si kesinlikle katılmıyor ve katılmıyor, %14,7’si kesinlikle katılıyor ve 
katılıyor, %17,1’inin ise bu konuda bir fikri yoktur (Şekil 19).

Şekil 19. Katılımcıların donatı ve çevre sorunlarına ilişkin değerlendirmeleri

Katılımcılar, meydanın tasarımının, meydanın ve yakın çevresinin tarihi 
dokusunu yansıttığı yargısına %58,8 oranında katılmıyor, %22,9 oranında 
fikirleri yok, % 18,3 oranında ise katılmaktadırlar.

3.3.4. Ankete Katılan Kullanıcıların Memnuniyet Derecesi

Meydan kullanıcılarının memnuniyet derecesini ölçme amacıyla anket 
katılımcıları çeşitli konularda sunulan yargıları değerlendirmişlerdir. İlk 
olarak katılımcılara, meydanı ziyaret etmeyi çevrelerine önerip önermeyeceği 
sorulmuştur. Katılımcıların %40’ı önermem, %34,1’i öneririm, %25,9’u ise 
fikrim yok değerlendirmelerini yapmıştır. Katılımcılar, meydanın Rize kentinin 
kimliğini yansıttığı yargısına %60 oranında kesinlikle katılmıyor ve katılmıyor, 
%18,8 oranında kesinlikle katılıyor ve katılıyor, %21,2 oranında ise fikirleri 
yoktur. Meydanın yenilenen tasarımının eskisine göre daha iyi olduğu yargısına 
katılımcılar hemen hemen aynı oranda değerlendirme yapmış olup, e az %13,5 
oranında kesinlikle katılıyorum değerlendirmesini yapmışlardır. Katılımcılar 
meydanın gece ve gündüz kullanımında güvenli bir ortama sahip olduğu 
yargısına genellikle katılmışlardır. Meydanın kullanıcı istek ve ihtiyaçlarını 
karşıladığı yargısına katılımcıların %33,5’i kesinlikle katılmıyor, %5,3’ü ise 
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kesinlikle katılıyor. Meydanın kapasite bakımından uygun büyüklükte olduğu 
yargısına ise katılımcıların %17,1’i kesinlikle katılıyor, %27,6’sı katılıyor, 
%28,8’inin fikri yok, %15,3’ü katılmıyor, %11,2’si ise kesinlikle katılmıyor 
(Şekil 20).

Şekil 20. Kullanıcıların memnuniyet derecesi değerlendirmeleri

Anket katılımcıları, %67,1 oranında bir meydanın ve çevresinin tarihi dokusunun 
korunmuş olması gerektiğini, %66,5 oranında bulunduğu kentin özelliklerini 
taşıyan imgeler sahip olması gerektiğini, %60 oranında estetik görünüme sahip 
olması gerektiğini, %59,4 oranında birçok faaliyeti barındırması gerektiğini, 
%53,5 oranında ulaşımının kolay olması gerektiğini, %51,2 oranında 
farklı mevsimlerde farklı kullanım olanaklarına sahip olması gerektiğini 
düşünmektedir.

4.  SONUÇ ve ÖNERİLER
Rize kent meydanının günümüzde var olan kimliğini ortaya koymak ve 
gelişmesine katkı sağlamak için yapılan bu çalışmada, araştırmalar ve analiz 
sonuçlarına göre alan, farklı gelişim süreçlerine sahip olduğu ortaya çıkmıştır. 

Meydan kentin tam merkezinde yer alıp, yoğun sirkülasyon alanlarının 
arasında konumlanması itibari ile gün içerisinde birçok insanın uğradığı ya 
da geçiş yaptığı bir alandır. Anket çalışması kapsamında seçilen kullanıcılar 
meydanı günlük rutinlerinde kullanan ve uzun yıllar kentte yaşayıp değişimine 
şahit olan insanlardan oluşmaktadır. Kullanıcılar genel itibari ile alanı geçiş 
alanı olarak kullanmakta ve %41,8 oranında tahmini 10 dakikadan az vakit 
geçirmektedir. Kullanıcıların istek ve ihtiyaçlarını çoğunlukla karşılamadığı 
sonucuna varılan bu meydan, sahip olduğu yapısı, donatı elemanlarının 
yetersizliği vb. sebepler doğrultusunda genellikle kısa süreli geçiş alanı olarak 
kullanıldığı gözlemlenmiştir. Meydanın tasarımı; sert yapı ve bitkilendirme 
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ile birlikte desteklenerek, anıt etrafından ışınsal bir dağılım gösterecek şekilde 
tasarlanmıştır ancak anıt ve özellikle arkasındaki süs havuzu meydanın 
sınırına yakın mesafede olduğundan dolayı meydanın geneli ile bütünlük 
oluşturmamaktadır. Meydanın kuzey yönü ise araç sirkülasyonun fazla olması 
sebebiyle işlevselliğini yitirmiştir. Meydanda kullanılan aydınlatma elemanları 
ise; kentin imgesi niteliği taşıyan çay yaprakları formundan oluşmuştur. Gece 
kullanımında yeterli aydınlatmayı sağlamakta ve güvenli bir ortam oluşturmasına 
karşın meydan genelinde uyum ve bütünlük yoktur. Donatılar genel itibariyle 
kullanıcılar tarafından yetersiz ve mekânla uyumsuz bulunmuştur. Meydanın 
bitkilendirme tasarımı, büyük beton saksılar içerisindeki ağaççıklar ve anıt 
çevresindeki bitki tarhları içerisinde çalıların kullanımı ile sınırlıdır. Alanın 
altında yeraltı otoparkı bulunmasından dolayı bitkilendirme seçenekleri kök 
mesafesi, toprak derinliği isteği vb. unsurlardan dolayı sınırlı kalmaktadır. 
Meydanın ve çevresinin tamamen sert zeminle kaplı olup çevresiyle uyum 
sağlamaması alanı estetik ve işlevsel yönden de yetersiz kılmaktadır. Çalışma 
alanı için kent meydanı kültürünün ve tarihsel kamusallığın eksik yanlarının 
olduğunu söylemek mümkündür.

Donatı elamanları, insanların kentsel alan içerisinde bireysel ve toplumsal 
yaşamını kolaylaştıran, bireylerarası iletişimi sağlayan, bir mekânı tanımlayan 
ve tamamlayan elemanlardır. Donatı sadece işlevsel amaçlarla değil, kent 
peyzajını canlandırıcı etkileri ve kullanıcı konforu açısından da büyük önem 
taşımaktadırlar (Bayrakçı,1991). Kentin kimliğini yansıtması amacıyla meydan 
içerisinde çay yaprağından oluşan aydınlatma elemanları ve bitki tarhlarında Çay 
çalısı (Camellia sinensis) kullanılması meydan kimliğine katkı sunsa da yeterli 
olmadığı görülmüştür. Bir alanın bulunduğu kentin kimliğini yansıtması için 
sadece sembolik kullanımlardan ziyade; meydan ve çevresinin tarihi dokusunun 
korunmuş olması gerekliliği kullanıcılar tarafından da belirtilmiştir.

Analiz sonuçlarına göre meydan tasarımına dair öneriler aşağıda yer 
almaktadır;

- Meydan ve yakın çevresinde, sahip olduğu kültürel mirasa konu olan
değerler ile kültürel turizm yönelimli mekânsal ve işlevsel değerler, kültürel
değerlerle bütünleştirilip bütünlük hissiyatı yaratılmalıdır.

- Kullanıcılarda aidiyet hissi uyandıran, kentin kültürünü, kimliğini ve
simgesini yansıtan tasarım düzenlemeleri yapılmalıdır. Kimlik kodları
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oluşturularak geliştirilmesi onarılması gerekenler yapı, öğe caddeler vs. 
tespit edilmelidir.

- Yayalaştırılmış kamusal alanlar, farklı sosyo-kültürel yapıdaki nüfus 
gruplarının mekânla ve birbiri ile etkileşimi sağlayan, mekanı 
canlandıracak unsurlar arasında yer almaktadır. Yayalaştırılmış meydanda 
dinlenme alanları fazlalaştırılmalı, kullanıcı kullanım yoğunluğuna uygun 
kapasitede oturma grupları yer almalı ve alanda ek olarak sosyal ve kültürel 
aktiviteler de düşünülmelidir.

- Çalışma alanında katlı otoparkının varlığı olumlu bir durum olmakla 
birlikte, araç trafiğinin tekrar gözden geçirilmesi gerekmektedir. Yaya-araç 
trafiğinin çözümü ve toplu taşıma sisteminin geliştirilmesi için konunun 
uzmanlarına kenti bütüncül şekilde ele alan ulaşım master planının 
hazırlatılması önerilmektedir. Bu düzenlemelerin çevreye duyarlı, 
sürdürülebilir ve kaliteli bir kentsel yaşama katkı sağlayacağı 
düşünülmektedir.

- Alan kullanıcılarının ihtiyaç ve istekleri göz önüne alınarak planlı bir 
şekilde geçmişteki kullanımlardan ders alarak tarihsel süreçte yok olan 
imgeler tekrar gündeme getirilerek, gelecekte kullanılabilir ve 
sürdürülebilir düzenlemeler yapılmalıdır. Alanda birlikteliği yansıtacak 
stratejilere ihtiyaç duyulmaktadır.

- Bitkisel tasarım dinlenme mekanları etrafında gölge oluşturacak şekilde 
değişimler, çözümler getirilmelidir.

- Evrensel örneklerde başarıya ulaşmış uygulamaların, güçlü yaya erişim 
bağlantıları, nüfusun ihtiyaçları ile bütünleşen işlevleri ve kentsel tasarım 
çözümleri gibi özelliklere sahip olması, çok katmanlı kültürel yapıyı 
hissettirmesinin yanı sıra farklı yaş gruplarının bir arada kaliteli zaman 
geçirerek yaşadığı kente karşı aidiyet duygusu geliştirmesine de yardımcı 
olacaktır (Şahbaz ve vd., 2020). Herkesin erişebileceği tasarımlar üretmek 
hedeflenmelidir.

- Meydanlar; hem kentin kimliğini oluşturan hem de kentin imgelerini 
içerisinde barındıran birbirleriyle karşılıklı etkileşim halindeki alanlardır. 
Meydanların varlığını sürdürebilmelerinde, canlı ve hareketli 
kalabilmelerinde, kentlilerin günlük yaşamları içinde yer alabilmelerine, 
kentsel açık alan ağ sistemindeki diğer açık alanlarla bağlantılı ve 
bütünleşmiş olabilmelerine bağlıdır (Özdoğan, 2021).

- Kullanıcı ihtiyaçları temel alınmalıdır. Dolayısıyla meydan düzenlemesi 
yapılırken çalışma alanı sınırları bazında değil, tüm kent sınırları içerisinde
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bütünlük oluşturan bir düzenleme yapılmalıdır. Meydanda bütüncül bir 
peyzaj dili oluşturulmalıdır.

- Meydanın kentsel gelişmişliğin simgesi olan caddelerle bir bütün olarak
tasarlanması gereklidir.

- Tasarım düzenlemelerinde günümüz dünyasının sorunları da dikkate
alınarak geçirimli döşeme sistemleri, kurakçıl peyzaj düzenlemeleri gibi
kente entegre olabilecek sürdürülebilir planlamalar yapılmalıdır.

Sürdürülebilir bir kentsel mekânın çeşitlilik barındırması, gündelik hayatta 
kente dair sorunların giderilmesinde katkı sağlayacaktır. 

Sonuç olarak, kent kimliği perspektifinden bakıldığında, eşsiz bir tarih, 
kültürel ve mimari mirasla donatılmış Türkiye’de, küreselleşme süreci içinde 
kentlerde, çoğalan fakat gitgide birbirine benzeyen kimlikler yoğunluk 
kazanmaya başlamıştır ve bu süreç tüketimin merkezde yer aldığı, merkez 
mekânların birbirine benzediği, aynı planlama anlayışının uygulandığı kentleri 
ortaya çıkarmaktadır. Bu da kent meydanı kültürünün ve tarihsel kamusallığın 
noksan olduğu bir kent mekanını doğurmaktadır. Çalışma alanı olarak seçilen, 
Rize meydanı da bunlardan biridir. Meydan ve çevresinin yaklaşık % 52'sinin 
yapısal, % 20’sinin yeşil alan ve % 18’inin atıl alanlardan oluştuğu saptanmıştır. 
Çağın gereksinimlerini karşılamak amacıyla yapılan çalışmalar, tasarlanan 
mekânlar mutlak kent kimliğine uygun nitelikte olmalıdır. Geçmiş ile bağlantı 
kurmayı sağlayan tarihi yapılı çevrenin korunup onarılması ve meydan alanı ile 
bütünleştirilmesi, meydanın kültürel, toplumsal, tarihi açıdan etkili, kimlikli 
mekân olmasını sağlayacaktır. 
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1. Giriş

Planlama, bir sorunun tespit edilmesi ve buna çözüm bulunması 
amacıyla gerçekleştirilen eylemler bütünüdür. Yerel, bölgesel, ülkesel 
ve uluslararası ölçeklerde gerçekleşen bu planlama süreci, yaşamsal ve 

çevresel kalitesinin yükselmesine yönelik geçmiş, bugün ve gelecek ile ilgili 
uygun kararların alınmasını amaçlar (Kiemstedt,1994; Çetinkaya ve Uzun, 
2014). Bu kapsamda son yıllarda holistik bir yaklaşım ile peyzajın ekolojik 
temel döngülerini dikkate alan çalışmalar yürütülmektedir (Leitão ve diğerleri, 
2006; Şahin ve diğerleri, 2014).

Peyzajın uluslararası platformda ilk gündeme geldiği Avrupa Peyzaj 
Sözleşmesi (APS) kapsamında önemi vurgulanan peyzaj planlama, peyzajların 
sahip olduğu değerlerin arttırılması, geliştirilmesi ve iyileştirilmesi için geleceğe 
yönelik alınması gerekli bir dizi eylemlerin bütünü olarak tanımlanmaktadır 
(Demir, 2017). Bu kapsamda peyzajların sahip oldukları temel yaşamsal 
döngüleri ve bu döngülerin birbirleri ile olan ilişkilerinin peyzaj üzerindeki 
etkisinin analiz edilmesi ve değerlendirilmesi gerekmektedir. Sürdürebilirlik 
ilkesi çerçevesinde gerçekleştirilen peyzaj planlama çalışmaları, bu ekolojik 
temel döngülerin hassasiyetlerinin belirlenmesini ve böylece sağlıklı ve 
uygun eylemlerin ve plan kararlarının alınmasını, peyzaj gelişim stratejilerinin 
oluşturulmasını amaçlamaktadır (Uzun ve diğerleri, 2015; Demir, 2017). Böylece 
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kendine özgü özelliği olan her peyzajın sahip olduğu potansiyeller ve muhtemel 
riskler analiz edilebilmektedir (Demir, 2017). Bu kapsamda son yıllarda, peyzaj 
ekolojisi temelinde peyzaj hassasiyetini belirleyen peyzaj planlama yaklaşımları 
gelişmiştir (Şahin ve diğerleri, 2013; Demir, 2017; Demir ve Demirel, 2018).

Peyzaj planlamanın amacına göre farklı peyzaj analizleri gerçekleşmektedir. 
Bu analizler kapsamda envanter çalışması ile her peyzajın kendine özgü abiyotik, 
biyotik ve kültürel kaynak değerleri toplanmakta bu kaynak değerlerinin 
birbirleri ile olan ilişkileri değerlendirilerek sürdürebilir peyzaj planları için 
veri oluşturulmaktadır. McHarg (1969) tarafından geliştirilmiş olan farklı 
değişkenlerin bir arada değerlendirmesine olanak sağlayan ve manüel yapılan 
üst üste çakıştırma tekniği ile gerçekleştirilmiş olan bu analizler günümüzde 
teknolojinin gelişmesi ile birlikte uzaktan algılama (UA) yöntemleri ve coğrafi 
bilgi sistemleri (CBS) kullanılarak daha büyük ölçeklerde ve daha hızlı bir 
biçimde gerçekleşmektedir. Bu kapsamda peyzajların risklerinin ve potansiyelini 
ortaya koyan ve böylece peyzajın hassasiyetinin belirleyen peyzajın işlev 
analizi, uygunluk analizi, risk ve ekolojik riziko analizleri ve değişim analizi 
gibi analizler gerçekleştirilmektedir.

Peyzaj planlama çalışmaları kapsamında alınan alternatif plan kararları 
dikkate alınarak çalışma alanının peyzaj hassasiyetini ortaya koyan analizler 
değerlendirilerek en uygun kararın tercih edilmesi sürdürebilir peyzaj 
planlaması açısından oldukça önemlidir. Bu kapsamda peyzajın hassasiyetine 
göre belirlenen en uygun alan kullanım kararlarının uygulanabilirliği açısından 
ilgili sektörlere yönelik peyzaj gelişim stratejileri belirlenmektedir Ayrıca 
yol gösterici olarak peyzajların sahip oldukları işlevlerin gelişimi, korunması 
ve iyileştirilmesi kapsamında ilgili karar vericilere ve uzmanlara yönelik 
sektörel peyzaj rehberleri hazırlanmaktadır. Bu kapsamda doğal ve kültürel 
peyzaj değerleri açısından sürdürülebilir turizm potansiyeline sahip alanlar 
için uygun görülen alan kullanım kararları ile turizmin gelişimini ve turizm 
için kaynak oluşturan peyzaj değerlerinin korunmasını sağlayabilecek peyzaj 
gelişim stratejileri hazırlanmaktadır. Sektörel rehberleri ile birlikte peyzaj 
gelişim stratejileri kendine özgü peyzaj planı ve plan notları ile bir bütün 
oluşturmaktadır. Ancak alan kullanım planından farklı olarak doğal, ekonomik 
ve sosyo-kültürel kararları ve ekolojik süreçleri bir arada içeren bir plandır 
(Steiner, 2000; Uzun ve diğerleri, 2012; Çetinkaya ve Uzun, 2014). Peyzajın 
potansiyel ve risklerini belirleyen peyzaj hassasiyet değerlendirme çalışmaları, 
geleceğe yönelik değişimleri inceleyen, sürdürebilir sağlıklı peyzajların 
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ekolojik ilişkilerinin korunmasını, geliştirilmesini ve onarılmasını sağlayan 
eylem kararlarından oluşmaktadır.

2.  Peyzaj Analizleri
2.1.  Peyzajın İşlev Analizi

Bu analizler, yaşamın temel döngüsü olan su, oksijen, karbon, azot ve fosfor 
döngüsü ile kültürel değerlerin peyzaj üzerindeki etkisi ile ilgili bilgi sunmaktadır. 
Bu kapsamda peyzajdaki bu mevcut döngülerinin işleyişin saptanması amacı ile 
peyzajın su işlevi, erozyon süreci, biyoçeşitlilik işlevi, habitat işlevi, görsel kalitesi, 
görünürlüğü ve kültürel değerleri ve benzeri nitelikleri analiz edilmektedir. 

Peyzajın su işlevi açısından hassas alanların belirlenmesi için yağış sularını 
toprak yüzeyinden alt katmanlara kadar sızdırabilen infiltasyon zonları dikkate 
alınmaktadır. Bu kapsamda çalışma alanının toprak yapısı ile kayaç yapısının 
geçirimliliği analiz edilmektedir (Uzun ve diğerleri, 2012, Şahin ve diğerleri, 
2013; Demir, 2017). Su işlevi açısından yüksek geçirimliliğe sahip hassas alanlara 
getirilen kullanımlara dikkat edilmeli ve yer altı sularını beslemeyi önlemeyecek 
ve su döngüsüne zarar vermeyecek kullanımlarına yönelik alan kullanım kararları 
ve sektörel kararlar alınmalıdır (Çetinkaya ve Uzun, 2014; Demir, 2017). 

Peyzajın erozyon süreci analizi kapsamında toprak koruma düzeyi ile 
peyzajın aşınabilirlik düzeyi değerlendirilmektedir. Bu kapsamda ilk aşamada 
arazi örtüsü ile eğim yüzdeleri kullanılarak toprak koruma analizi ve ikinci 
aşamada jeolojik yapı ile eğim yüzdeleri kullanılarak aşınabilirlik analizi 
gerçekleştirilmektedir. Sonraki aşamada bu iki analizin çakıştırılması sonucu 
peyzajda erozyon riskine sahip olan alanlar belirlenebilmektedir (Uzun ve 
diğerleri, 2012, Şahin ve diğerleri, 2013). Erozyon işlevi açısından yüksek 
riske sahip alanlarda önerilen peyzaj gelişim stratejileri sınırlandırılmalı, peyzaj 
onarım çalışmaları yürütülmeli ve ağaçlandırma yapılarak bu alanların erozyon 
riski azaltılmalıdır (Çetinkaya ve Uzun, 2014; Demir, 2017).

Peyzajın biyoçeşitlilik işlevi analizi kapsamında çalışma alanının ekolojik 
birimlerden oluşan organizmalar topluluğu ve onların fiziksel çevrelerini bir 
arada ele alan ekosistem çeşitliliği değerlendirilmektedir. Bu kapsamda peyzajın 
biyoçeşitlilik işlevinin belirlenmesinde çalışma alanının flora ve faunası 
haritalanmaktadır. Bu biyoçeşitlilik işlevi açısından yüksek hassasiyete sahip 
alanların koruma altına alınmasına ve koruma statülerinin tespit edilmesine 
katkı sağlamaktadır (Çetinkaya ve Uzun, 2014; Demir, 2017).
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Peyzajın habitat işlevi analizi kapsamında peyzaj ekolojisi çalışmaları 
dikkate alınarak çalışma alanının peyzaj strüktürünü ortaya koyan leke-koridor-
matris modeli belirlenmektedir. Buna göre iç habitatlar üzerinde sınır etkisinden 
kaynaklanan çevresel baskıyı analiz etmek için canlılara sağlıklı yaşam ortamı 
sunan peyzaj lekeleri değerlendirilmektedir. Bu bağlamda peyzaj lekelerinin 
mekansal özelliklerini niceliksel olarak ortaya koyabilen ve leke parçalılığı, 
leke büyüklüğü, leke şekli, kenar yoğunluğu ile öz alanı hesaplayabilen peyzaj 
metrikleri kullanılmaktadır (Forman, 1995; Leitão ve Ahern, 2002; Demir ve 
Demirel, 2018; Demir, 2019a).

Peyzajın görsel analizi, belirgin özellikli peyzajların insanlar 
üzerinde bırakmış olduğu duygu, algılama ve ruh hali gibi fizyolojik etkiyi 
değerlendirmektedir. Sosyal açıdan dinamiklik gösteren bu analizin sonuçları 
kişiden kişiye, toplumdan topluma, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelere göre 
farklılık göstermektedir. Bu analiz ile bir peyzaj karakterinin diğerine göre görsel 
açıdan tercih edilme gerekçesi belirlenmektedir (Nassauer ve Opdam, 2008; 
Çetinkaya ve Uzun, 2014). Görsel peyzaj analizi çalışmalarında peyzajın abiyotik, 
biyotik ve kültürel peyzaj değerleri temel veri kaynağıdır. Görsel işlev açısından 
yüksek görsel peyzaj değerine sahip alanların korunarak sürdürebilirliğinin 
sağlanması gerekmektedir. Görsel peyzaj açısından zengin alanlar kullanıcıların 
ziyaret sıklığını arttırmakta, kendilerini daha iyi hissetmelerine ve dolayısı ile 
aidiyet duygusunun artmasını sağlamaktadır (Çetinkaya ve Uzun, 2014; Uzun 
ve diğerleri, 2012).

Peyzajın kültürel analizi kapsamında üzerinde insan etkisinin bulunduğu 
ve geçmişten günümüze kadar ulaşan tarihi peyzaj kaynakları ile insanların 
gelenek-görenek ve yaşam biçimleri değerlendirilmektedir (Çetinkaya ve 
Uzun, 2014).

2.2.  Peyzajın Risk ve Ekolojik Riziko Analizleri

Peyzajın yüksek hassasiyete sahip alanları riskli peyzajlar olarak 
tanımlanmaktadır. Bu kapsamda deprem, fırtınalar, seller, çığ, erozyon ve 
heyelan olarak bilinen çevresel tehditlerin etkileri ile insanların bu etkilere karşı 
gösterdikleri tepkiler değerlendirilmektedir. (Uzun ve diğerleri, 2012; Şahin ve 
diğerleri, 2013; Demir, 2017). Bunun yanı sıra peyzaj planlama kapsamında 
önerilen alan kullanım kararları ve peyzaj gelişim stratejilerinin ekolojik açıdan 
peyzajda oluşturdukları baskının tespit edilmesinde, peyzajın hassasiyetine 
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uygun alternatif seçimlerin belirlenmesinde ve alternatiflerin olası etkileri tahmin 
edilmesinde kullanılmaktadır (Uzun ve diğerleri, 2015; Demir, 2017). Özellikle 
çevresel etki değerlendirilmesi (ÇED) kapsamında uygulanması planlanan 
projelerin çalışma alanında oluşturabileceği risklerinin belirlenmesinde tercih 
edilen bir analiz türüdür.

2.3.  Peyzajın Uygunluk Analizi

Planlama kapsamında en uygun alan kullanımları belirleyen peyzajların 
uygunluk analizi ile çalışma alanının olanakları ve alan kullanımlarını sınırlayan 
etkenler tespit edilmekte ve belirli kullanımlar için uygun alan seçimleri 
yapılmaktadır. Bu kapsamda doğal ile kültürel peyzaj değerlerine göre alan 
kullanım kararlarının ekonomik, ekolojik, sosyal ve kültürel açıdan çalışma 
alanına uygulanabilirliği ortaya konmakta ve her bir kullanım için en iyi alan 
seçimi puanlandırılarak yapılmaktadır (McHarg, 1969; Steiner, 2000; Demir 
2017). Bu alan seçiminde taşıma kapasitesini aşmayan ekolojik süreçlere saygılı 
kullanımlar ve buna uygun etkinlikler belirlenmektedir.

2.4. Peyzajın Değişim Analizi

Peyzaj ekolojisine dayalı olan peyzaj değişim analizleri ile peyzajlar leke, 
koridor ve matris modeli kapsamında değerlendirilmekte ve peyzaj desenleri 
arasındaki ekolojik ilişkiler peyzaj ölçümleri ve mekansal istatistikler ile 
incelenmektedir. Bu kapsamda peyzajın yapısı ve işlevi ortaya konulmakta ve bu 
yapı ile işleyişindeki zamansal değişimlerin büyüklüğü ve yönü belirlenmektedir 
(Dramstad ve diğerleri, 1996; Turner ve diğerleri, 2001; Leitão ve Ahern, 
2002; Nassauer ve Opdam, 2008; Pietsch, 2012; Demir ve Demirel, 2018). 
Bu değişimler değerlendirilerek sektörlere yönelik peyzaj gelişim stratejileri 
belirlenebilmekte ve peyzajların korunması, geliştirilmesi ve onarımına yönelik 
kararlar alınabilmektedir (Şahin ve diğerleri, 2013; Çetinkaya ve Uzun, 2014; 
Demir ve Demirel, 2018).

3.  Peyzaj Hassasiyeti 
Peyzaj hassasiyeti, peyzajın karakterinde önemli bir değişikliğe sebep 
olabilecek kapasite sınırını işaret eder (Benson, 2003; Demir, 2019a). 
Tanımlanabilen ve değerlendirilebilen peyzajın hassasiyeti, peyzaja yapılan 
baskı ve uyarılara karşı ekosistemin gösterdiği tepkisel bir davranış biçimidir. 
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Her peyzaj karakterinin sahip olduğu özelliklerin farklılaşması, peyzajların 
değişime karşı gösterdikleri direncin kapasitesini de değiştirmektedir. Bu 
kapasite sınırı, peyzajların karakter tipine, diğer komşu peyzaj karakter 
tipleri ile olan ilişkilerine, doğal değişim sürecine bağlı olarak değişiklik 
göstermektedir (Warnock, 2013; LUC, 2017). Bu kapsamda her peyzaj karakter 
alanının potansiyellerini ve risklerini ortaya koyan peyzaj hassasiyetlerinin 
tanımlanması peyzaj planlama ve peyzaj onarım çalışmalarının yanı sıra 
özellikle de peyzaj gelişim stratejileri belirlenmesinde yönlendirici olmaktadır 
(Bray, 2003; Demir, 2017; Demir, 2019a). Peyzaj hassasiyetinin belirlenmesi, 
tahribatlar ve kayıpların iyileştirilme derecelerinin tahmin edilmesi ve dolayısı 
ile peyzajların sürdürebilirliği açısından oldukça önemlidir. Özellikle de yüksek 
peyzaj hassasiyetine sahip alanların varlığının peyzaj işlev analizleri ile tespit 
edilmesi sektörel kullanım kararlarına yönelik alınacak olan peyzaj gelişim 
stratejilerini sınırlayabilmektedir. Çünkü bu gibi alanlarda gerçekleşen tahribat 
ve kayıpların iyileştirilmesi, peyzajın değişime karşı gösterdiği direncin zayıf 
olması nedeni ile oldukça zordur (Bray, 2003; LSA, 2011; SLA, 2015; LUC, 
2017). Sonuç olarak peyzaj hassasiyeti ile zamansal ve çevresel koşullar 
nedeni ile oluşan baskılara karşı her peyzaj karakter alanın gösterdikleri direnç 
ve istikrar değerlendirilmekte ve her sektöre uygun peyzaj gelişim stratejisi 
belirlenebilmektedir.

Peyzaj stratejilerin gelişimine yönelik yürütülecek olan peyzaj planlama 
çalışmalarında peyzaj hassasiyetinin belirlenirken derecelendirilmesi, karar 
vericiler tarafından peyzajın anlaşılabilirliğini arttırmakta ve dolayısı ile 
sağlıklı kararların alınmasını sağlamaktadır (Tablo1). Bu kapsamda peyzajın 
bir değişime ve gelişime karşı duyarlılığı ve değişime olan direnci analiz 
edilmekte ve öngörülen etkileri çok yüksek, yüksek, orta, düşük ve çok düşük 
olarak derecelenmektedir (SLA, 2015; Warnock, 2013; Demir, 2017). Bu 
derecelendirme sistemi ile peyzaj karakterlerinin müdahalelere karşı gösterdiği 
değişim direnci değerlendirilebilmektedir. Böylece araştırma alanına ne kadar 
müdahale edilmesi gerektiği, peyzaj onarım çalışmalarının gerekliliği ve 
planlanan turizm, rekreasyon, tarım, sanayi, enerji, yerleşim ve koruma gibi 
sektörel gelişim stratejilerinin ne kadar başarılı olabileceği ile ilgili daha kolay 
karar vermek mümkün olmaktadır (LSA, 2010; Warnock, 2013; SLA, 2015; 
Demir, 2019a).
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Tablo 1. Peyzajın hassasiyet dereceleri ve özellikleri 
Hassasiyet 
Dereceleri

Özellikleri

Çok Yüksek 
Hassasiyet

Bölgedeki peyzajın karakteristik özelliği ve/veya görsel karakter 
özellikleri değişime oldukça açıktır ve/veya içsel değerleri çok 
yüksektir. Önemli değişimler karşısında çok yüksek hassasiyete sahip 
peyzajların eşik değeri çok düşüktür. Önemli karakter değişikliği 
veya olumsuz etkiler olmasa da çok yüksek hassasiyete sahip bu gibi 
peyzaj alanları sektörel gelişim koşullarına sahip değillerdir. 

Yüksek 
Hassasiyet

Bölgedeki peyzajın karakteristik özelliği ve/veya görsel karakter 
özellikleri değişimi ve/veya içsel değerleri yüksek derecededir. 
Önemli değişimler karşısında yüksek hassasiyete sahip peyzajların 
eşik değeri düşüktür ve sınırdadır. Önemli karakter değişikliği veya 
olumsuz etkiler karşısında yüksek hassasiyete sahip bu gibi peyzaj 
alanlarının sektörel gelişim potansiyeli düşüktür, dolayısıyla gelişim 
stratejileri sınırlı tutulmalı ve yer seçimleri konusuna büyük özen 
gösterilmelidir.

Orta 
Hassasiyet

Bölgedeki peyzajın karakteristik özelliği ve/veya görsel karakter 
özellikleri değişimi ve/veya içsel değerleri orta derecededir. Önemli 
değişimler karşısında orta hassasiyete sahip peyzajların eşik 
değeri orta seviyededir ve bölgenin ilgili peyzaj gelişim stratejileri 
türüne göre orta derecede uyum göstermektedir. Dolayısıyla 
peyzaj gelişimine yönelik yer seçimlerinin belirlenmesine özen 
gösterilmelidir.

Düşük 
Hassasiyet

Bölgedeki peyzajın karakteristik özelliği ve/veya görsel karakter 
özellikleri değişimi ve/veya içsel değerleri orta-düşük derecededir. 
Önemli karakter değişimleri ve olumsuz etkiler olmasa bile gelişim 
gösterebilirler. Önemli değişikliklere yönelik eşik seviyeleri yüksektir 
ve peyzaj karakterindeki ufak değişikliklere açıktır. Bölgenin ilgili 
peyzaj gelişim stratejilerine uyum göstermektedir. Belirgin ve 
özellikli peyzaj karakterinde oluşabilecek olumsuz etkilerin önüne 
geçilmesi adına yer seçimlerine dikkat edilmelidir.

Çok Düşük 
Hassasiyet

Bölgedeki peyzajın karakteristik özelliği ve/veya görsel karakter 
özellikleri değişimi ve/veya içsel değerleri düşük derecededir. 
Önemli karakter değişimleri ve olumsuz etkiler olmadan da gelişim 
gösterebilirler. Peyzaj karakteri önemli değişikliklere açıktır ve 
dolayısıyla önemli değişikliklere yönelik eşik seviyeleri çok 
yüksektir. Çok düşük hassasiyete sahip peyzaj alanları sektörel 
gelişim stratejilerine oldukça uyum göstermektedir.

Kaynak: SLA (2015),Warnock (2013), Demir (2017).
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3.1.  Ekolojik Hassasiyete Dayalı Turizm Yaklaşımı

Peyzaj hassasiyeti kapsamında doğal ve kültürel peyzaj değerlerinin değişimine 
neden olabilecek risk ve potansiyeller tespit edilmekte ve buna göre peyzaj 
gelişim stratejileri belirlenmektedir (SLA, 2015; Demir, 2017; LUC, 2017). 
Ekolojik hassasiyet, tarım, ormancılık, turizm, sanayi ve yerleşim alanları için 
uygun potansiyel alanların ve ekolojik açıdan risk oluşturan önemli habitat 
alanlarının belirlenmesine dayanmaktadır. Peyzajın bu hassasiyeti belirlenirken 
uzaktan algılama yöntemi ile coğrafi bilgi sistemi kullanılarak analiz edilen 
peyzaj işlev haritaları çakıştırılmakta ve her peyzaj karakter alanının peyzaj 
hassasiyet derecelerini yansıtan bir duyarlılık matrisi hazırlanmaktadır (SLA, 
2015; Demir, 2017). Her bir peyzaj karakterinin hassasiyetinin belirlenmesindeki 
amaç sürdürebilir plan kararlarının alınması ve gelişim stratejileri belirlenmesi 
aşamasında sağlıklı veriler elde etmektir (SLA, 2015; LUC, 2017).

Diğer tüm sektörel gelişim stratejilerinde olduğu gibi turizm sektörüne 
yönelik peyzaj gelişim stratejilerinin belirlenmesi kapsamında peyzajların 
işlevinin tanımlanması ve hassasiyetlerinin sınıflandırılması gerekmektedir. 
Peyzaj hassasiyeti ile her peyzaj karakterinin değişime karşı gösterdikleri direnç 
tespit edildiği sürece turizm stratejileri ile doğal ve kültürel peyzaj değerleri 
üzerindeki baskının önüne geçilmesi mümkün olabilecektir. Bu bağlamda son 
yıllarda yürütülen peyzaj planlama çalışmalarında peyzajların hassasiyetini 
dikkate alan ve buna göre turizm stratejileri belirleyen doğaya saygılı, bilinçli, 
çevre dostu ve minimum etkili turizm olan ekolojik temelli bir turizm anlayışı 
benimsenmektedir. 

20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren ülkeler için önemli bir ekonomik 
kaynak olarak hızlı bir şekilde gelişme gösteren turizm sektörü, turizme kaynak 
değeri sağlayan doğal ve kültürel peyzaj değerlerinin bilinçsizce tüketilmesine 
ve dolayısı ile peyzajların su, erozyon, habitat, biyolojik çeşitlilik ve görsel 
işlevleri üzerinde geri dönüşümü olmayan tahribatlara ve kayıplara neden 
olmuştur (Demir ve diğerleri, 2016; Demir ve Atanur, 2019). Bu durum turizm 
sektöründe sürdürebilir kaynak kullanımını ve sürdürebilir gelişimi ön plana 
çıkarmış ve çevre korumayı dikkate alan ekolojik temele dayanan sürdürebilir 
turizmi gündeme getirmiştir. Bu bağlamda çevreye saygılı alternatif bir 
turizm çeşidi olan, özellikle kitle turizminin doğal ve kültürel peyzaj değerleri 
üzerindeki olumsuz etkisine karşı ortaya çıkan, 2002 yılında uluslararası ölçekte 
Dünya Ekoturizm Zirvesi’nde gündeme gelen ekoturizm, ekolojik temelli 
küçük ölçekli bir turizmdir (Demir ve diğerleri, 2016; Demir ve Atanur, 2019). 
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Doğal ve kültürel peyzaj değerlerine olan etkinin minimalize edildiği, çevre 
dostu ve bilinçli turistlerin tercih ettiği sürdürebilir bir turizm olan ekoturizm, 
peyzaj hassasiyetini dikkate alarak turizmin kaynak değerlerinin korunması 
ve gelişimini sağlamakta ve böylece doğal çevreyi tahrip etmeden sürdürebilir 
kalkınmayı desteklemektedir (Demir ve diğerleri, 2016; Demir, 2017; Demir ve 
Atanur, 2019). Sürdürebilirlik ilkesini temel alan ekoturizm, doğal ve kültürel 
peyzaj değerler ile biyolojik çeşitliliğin korumasını, yerel halkın sosyo-ekonomik 
yaşam kalitesinin yükselmesini, fiziksel çevrenin gelişmesini, katılımcı 
yaklaşım anlayışının benimsenmesini, ziyaretçi ve alan yönetimini temel alan 
disiplinlerarası bir yönetim organizasyonun kurulmasını hedeflemektedir (Demir 
ve diğerleri, 2016; Demir, 2017; Demir ve Atanur, 2019).

Bir alanın ekoturizm potansiyelini belirleyen kriterlerin başında o alanın 
doğal ve kültürel peyzaj değerlerini içeren doğal yapısı, sosyo-ekonomik yapısı, 
kültürel yapısı ve yönetim yapısı gelmektedir. Bu kapsamda bir alanın ekoturizm 
açısından değerlendirilmesi ve ekoturizme yönelik gelişim stratejilerinin 
belirlemesi için alanın abiyotik, biyotik ve kültürel peyzaj bileşenlerinden 
olan topografyası, coğrafi konumu, jeolojik ve jeomorfolojik yapısı, iklimi, 
hidrolojisi, yaban hayatı, vejetasyonu ile arkeolojik kalıntıları, tarihi mekanları, 
yöresel yapıları, fuar ve şenlikleri, folklorik törenleri, gelenek ve görenekleri, 
yaşam biçimleri, koruma alanlarının varlığı gibi kendine has çekiciliği olan 
doğal ve kültürel peyzaj değerlere sahip olması beklenmektedir (Demir ve 
diğerleri, 2016; Demir ve Atanur, 2019).

Ekolojik temele dayanan ekoturizm, kırsal, kültürel, çevre dostu, doğaya 
saygılı ve bilinçli turizm tiplerini içinde barındıran ve yerel kimliğini hala 
koruyan doğal alanlara doğru gerçekleştirilen sürdürebilir bir turizm çeşididir. 
Sürdürebilirlik kavramının üç temel ayağı olan çevresel, sosyal ve ekonomik 
yapının korunarak kullanımı ilkesine dayanan ekoturizm, yerel yapının 
sürdürebilir kalkınmasına turizm gelişim stratejileri ile katkı sağlayabilmektedir 
(Yılmaz ve diğerleri., 2010; Demir ve diğerleri, 2016). Böylece çevreye duyarlı 
ekoturizm ile koruma ve gelişim arasında katılımcı yaklaşımın benimsendiği 
sağlıklı bir işbirliği kurulabilmektedir. 

Yerel kaynakları korumayı ön planda tutan ekoturizm ile yerel halkın 
sosyo-ekonomik kalkınması sağlanmakta, doğal ve kültürel peyzaj değerlerine 
olan baskının en aza indirgenmesi hedeflenmektedir. Bu kapsamda ekoturizm 
potansiyeline sahip olan ev sahibi bölgelerde peyzaj hassasiyetinin tespit 
edilmesi ve geliştirilen stratejilerle birlikte uygun kullanımların ve aktivitelerin 
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belirlenmesi peyzaj değerlerinin sürdürebilirliği açısından oldukça önemlidir. 
Ekoturizm çevresel, sosyal ve ekonomik kaygıyı bir arada sağlıklı bir şekilde 
değerlendirebilmesi nedeni ile turizm kaynaklarının korunmasını sağlayan 
önemli bir araçtır (Demir,2011; Demir, 2017).

Genellikle koruma alanlarına doğru yapılan ekoturizm çalışmaları 
kapsamında ev sahibi bölgesinin su, erozyon, biyolojik çeşitlilik, habitat, 
görsel işlevinin belirlenmesi ve ortak bir peyzaj hassasiyetinin tespit edilmesi 
gerekmektedir. Peyzajın sahip olduğu toplam hassasiyetler belirlenerek koruma 
statüleri tekrar değerlendirip güncellenebilmektedir. Böylece ekoturizme kaynak 
oluşturan doğal ve kültürel peyzaj değerleri zarar görmemiş olmakta ve korunan 
bu değerler yerel halka ekonomik katkı sağlamaktadır. Ekoturizm için uygun 
görülen alanlarda ekolojik temelli turizm gelişim stratejileri belirlenirken, yerel 
halkın katılımının sağlandığı, kaynak değerlerinde tahrip ve kayıplara neden 
olmayan ve bölgenin peyzaj hassasiyetine uygun ekoturizm aktivitelerinin 
önerilmesi gerekmektedir (Tablo 2). Bu kapsamda peyzaj hassasiyetine göre 
belirlenen ekolojik temelli turizm gelişim stratejileri ile ekoturizm aktiviteler 
ve çevre koruma arasında bir denge köprüsünün kurulması ve bu alana yapılan 
ziyaretçi baskının ve alan gelişiminin kontrol altında tutulması gerekmektedir 
(Demir ve diğerleri, 2016; Demir ve Atanur, 2019).

Tablo 2. Peyzaj hassasiyetine uygun ekoturizm aktiviteleri 

Ekoturizm Aktiviteleri

Akarsu Turizmi
Atlı Doğa 
Yürüyüşü

Dağ Turizmi
Bisiklet ile Doğa 
Keşfi

Balon Turizmi Bot Gezisi Dağcılık
Doğa Yürüyüşü/ 
Trekking

Flora Keşfi
Foto Safari

Kamp/Karavan 
Turizmi

Kuş Gözlemciliği

Mağara Gezisi
Organik Tarım ve 
Çiftçilik

Sportif Olta 
Balıkçılığı

Sualtı Dalış

Tarihi ve 
Arkeolojik Alan 
Gezisi

Yaban Hayatı 
Gözlemciliği

Yamaç Paraşütü Yayla Turizmi

Kaynak: Demir (2017)
Peyzaj hassasiyeti dikkate alınarak belirlenen ekolojik temelli turizm gelişim 
stratejileri ile ekoturizm potansiyeli olan alanın doğal ve kültürel peyzaj 
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değerler ile biyolojik çeşitlilik üzerindeki baskıların ve kayıpların önüne 
geçen çok etkili önlemler alınmalıdır (UNEP,2002; Demir, 2017). Ekoturizm 
aktivitelerinin yıl içerisinde dengeli bir şekilde yayılması ve küçük gruplarla 
kontrollü turların düzenlenmesi gerekmektedir. Bu kapsamda peyzajın su, 
erozyon, habitat, biyolojik çeşitlilik ve görsel işlevi dikkate alınarak belirlenen 
peyzaj hassasiyetlerine göre tahribat ve kayıplara yol açabilecek ekoturizm 
aktivitelerinin ziyaretçi yönetimi ve alan yönetimi ile kontrol edilmesi, doğanın 
ve sosyo-kültürel çevrenin korunması için ekoturistlerin ve yerel halkın 
bilinçlendirilmesi, ekolojik dengenin bütünlüğünün sağlanması, katılımcı 
yaklaşım anlayışı ile yerel yönetim ve yerel halk arasında işbirliğinin kurulması, 
izleme ve değerlendirme programlarının geliştirilmesi, yerel ekonomiye katkının 
sağlanması, yaban hayatı ve bitki örtüsünün habitat alanlarının korunması 
amacı ile gerekli altyapı yatırımlarının geliştirilmesi gerekmektedir (Demir ve 
diğerleri, 2016; Demir ve Atanur, 2019).

4.  Materyal Derleme Aşaması
Ekolojik temelli turizm stratejilerinin peyzaj hassasiyeti ile belirlenmesi 
kapsamında yürütülecek olan çalışmanın ana materyali araştırma alanının 
sahip olduğu doğal ve kültürel peyzaj değerleridir. Bu değerler çalışma 
alanının sahip olduğu turizm kaynak değerlerine göre farklılaşabilmekte ve 
çeşitlenebilmektedir. Bu kapsamda genel olarak alanının arazi yapısı ve arazi 
örtüsü hakkında genel bilgilere ulaşmak amacı ile öncelikle arazi çalışmaları ile 
noktasal veriler toplanır. Ayrıca topoğrafik harita, jeoloji haritası, toprak haritası, 
arazi örtüsü haritası ve orman anemajman haritasının yanı sıra çalışma alanında 
gerçekleştirilmiş olan proje ve yayınlardan elde edilen verilerden de yararlanılır. 
Mevcut haritaların sorgulanması CBS kapsamında ArcGIS programı ve peyzaj 
metriklerin hesaplanması için FRAGSTAT programı veya ArcGIS programı 
içinde yer alan patch analyst kullanılabilmektedir.

5.  Yöntem Belirleme Aşaması
Ekolojik temelli turizm stratejilerinin peyzaj hassasiyeti ile belirlenmesi 
kapsamında materyal derleme aşamasında elde edilen biyotik, abiyotik ve 
kültürel peyzaj birleşenlerinin dikkate alındığı mevcut durum analizi aşaması, 
peyzaj hassasiyetinin belirlediği su, toprak, erozyon, habitat ve görsel işlev 
analizleri aşaması, toplam peyzaj hassasiyet değerlerinin belirlenmesi aşaması 
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ve son olarak ekolojik temelli turizm stratejilerinin geliştirilmesi aşaması olmak 
üzere temelde 4 analitik süreçten oluşmaktadır. Çalışmanın amacına göre bu 
analitik süreç artabilmektedir.

5.1.  Mevcut Durumun Tespiti

Bu aşamada çalışma alanının doğal ve kültürel peyzaj değerleri (coğrafi konumu, 
iklimi, topografik, jeolojik, jeomorfolojik ve toprak yapısı, arazi örtüsü, 
orman yapısı, endemik bitki türleri, faunası, yerleşim yerleri, arazi kullanımı, 
demografik ve sosyo-ekonomik yapısı, koruma statüleri, tarihi karakter değerleri) 
tespit edilmektedir. Bu kapsamda mevcut durumla ilgili farklı kurumlardan elde 
edilen veriler CBS ortamında sayısallaştırılarak ve aynı projeksiyon sistemine 
aktarılarak ortak bir veri tabanında analiz edilmeye hazır duruma getirilmelidir.

5.2.  Peyzaj Hassasiyetinin Belirlenmesi

Peyzaj hassasiyeti, bir peyzajın temel özelliklerinin değişime olan direncini 
göstermektedir (LSA, 2011; SLA, 2015; LUC, 2017). Bu hassasiyet peyzajın 
ekolojik, kültürel ve görsel duyarlılıklarını inceleyerek değerlendirilir. Peyzaj 
hassasiyeti, doğal ve insan kaynaklı dış etkilere cevap olarak peyzajın değişime 
direnme yeteneği olarak kabul edilir (LUC, 2017; Demir, 2017). Peyzaj 
planlama uygulamalarına ve peyzaj gelişim stratejilerinin belirlenmesine 
rehberlik etmede ve alternatiflerin değerlendirilmesinde peyzajın hassasiyet 
değerleri kullanılmaktadır. (SLA, 2015; LUC, 2017). Peyzaj hassasiyeti, APS 
kapsamında peyzajın işlevlerinin değişime uğrama kapasitelerini ve derecelerini 
belirlemektedir (LUC, 2017; Demir, 2017). Hassasiyetin belirlenmesi için 
peyzajın su, erozyon, habitat ve görsel işlevleri kullanılarak alanda potansiyel 
değer ve risk oluşturabilecek hassasiyetler değerlendirilmektedir. Bu kapsamda 
ele alınan peyzajın işlev analizi, bir peyzaj alanının fonksiyonel durumunu 
değerlendirmek için belirli göstergeleri kullanan bir izleme prosedürüdür. Peyzaj 
işlev analizi, fiziksel ve biyolojik kaynakların varlığı, kullanımı, döngüsünü 
ve bir peyzajdan kaybolmasını incelemektedir (SLA, 2015; Demir, 2019a). 
Bu kapsamda; peyzajın su, erozyon, biyoçeşitlilik, biyotop, görsel ve kültürel 
analizleri ile durum tespit değerlendirmesi yapılmaktadır. Bu sürecin işleyişinde 
McHarg (1969) tarafından geliştirilmiş olan üst üste çakıştırma tekniği CBS 
aracılığı ile uygulanmaktadır (Çetinkaya ve Uzun, 2014). Değerlendirme süreci 
basit, hızlı ve uygulanabilir olan ve birçok veriyi bir arada değerlendirme fırsatı 
sunmaktadır. Bu durum çalışma alanında peyzaj işlevinin zamansal değişiminin 
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sayısal olarak karşılaştırılması olanağı sunmaktadır (Uzun ve diğerleri, 2015; 
Demir, 2019a). Ayrıca, bu analizler, peyzaj hassasiyet değeri yüksek olan hassas 
alanları belirleyebilmektedir (Şahin ve diğerleri, 2014; Demir, 2019a). Turizme 
yönelik gelişim stratejileri belirlenirken peyzaj hassasiyeti yüksek alanlar daha 
çok koruma odaklı olacak şekilde değerlendirilmekte ve peyzaj hassasiyeti 
yüksek olmayan alanlarda ekolojik temelli turizm aktiviteleri önerilmektedir

5.2.1.  Peyzajın Su İşlevi

Peyzajın su işlevinin belirlenmesi aşamasında alanının mevcut su kaynaklarının 
belirlenmesinin yanı sıra alanla ilgili su işlevinin tespiti yapılmaktadır. Bu 
kapsamda, korunması gerekli su kaynaklarını içeren bölgelerinin ekolojik 
işlevlerinin sürdürebilirliğinin sağlanması gerekmektedir. Bu amaçla, Buuren 
(1994) tarafından su havzalarına yönelik kullanılan su işlevinin belirlenmesinde 
MAPA/ICONA (Institut National pour la Conservation de la Nature) yönteminden 
yararlanılmaktadır. Su geçirgenlik zonlarının derecelerini ortaya koyan bu 
yöntem çalışma alanının su geçirimliliği hakkında bilgi vermektedir (MAPA/
ICONA, 1983; Uzun ve diğerleri, 2012). Peyzajın su işlevinin belirlenebilmesi 
için potansiyel yeraltı ve yerüstü su kaynakları temel alınmaktadır. Bu kapsamda 
jeolojik ve toprak yapısı geçirimliliği dikkate alınmaktadır. Bu amaçla jeolojik 
geçirimliliğin tespitinde alanın sahip olduğu kayaç yapısı değerlendirilmekte 
ve toprak geçirimliliği için ise alan sahip olduğu büyük toprak grubu temel 
alınarak hidrolojik toprak grubu (HTG) oluşturulmaktadır. Sonuç olarak, kayaç 
yapısının geçirimliliği ve toprak geçirimliliği haritalarının CBS ortamında üst 
üste çakıştırılması (overlay analysis) ile alanın sahip olduğu su geçirimliliği 1-5 
(çok yüksek, yüksek, orta, düşük, çok düşük) ya da 1-3 skalası (yüksek, orta, 
düşük) kapsamnda tespit edilmekte ve su açısından işlevi belirlenmektedir. 

5.2.2.  Peyzajın Erozyon Riski 

Peyzajın erozyon işlevi ile çalışma alanının erozyon potansiyel modeli 
oluşturularak erozyon riski açısından hassas ekolojik alanlarının belirlenmesi 
amaçlanmaktadır. Bu kapsamda kullanılan MAPA/ICONA yöntemi ile bir havza 
veya bölge için erozyon risk durumu; çalışma alanının arazi kullanımı, bitki 
örtüsü yoğunluğu, eğim durumu ve bölgenin jeolojik özelliklerinden oluşan dört 
ana değişken değerlendirilmektedir (MAPA/ICONA, 1983; Şahin ve Kurum, 
2002; Uzun ve diğerleri, 2012; Şahin ve diğerleri 2014; Demir, 2017). Çalışma 
alanına göre uyarlanan bu değişkenlerden arazi kullanımı ile bitki örtüsü verileri 
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kullanılarak alanın toprak koruma düzeyi (1) ve eğim ile jeolojik yapı verileri 
kullanılarak alanın aşınabilirlik (2) durumu tespit edilmektedir. Bu yöntemin son 
aşamasında ise 1. ve 2. aşamada üretilen toprak koruma düzeyi ve aşınabilirlik 
haritaları CBS ortamında üst üste çakıştırılması ile çalışma alanın erozyon için 
risk oluşturan alanları risk derecelerine göre 1-5 (çok yüksek, yüksek, orta, 
düşük, çok düşük) ya da 1-3 skalasına (yüksek, orta, düşük) kapsamında tespit 
edilmektedir.

5.2.3.  Peyzajın Habitat İşlevi

Peyzajın habitat işlevinin belirlenebilmesi için peyzaj ekolojisi çalışmalarında 
kullanılan ve peyzaj strüktürünü belirleyen leke-koridor-matris (patch-corridor-
matris) modeli kullanılmaktadır. Bu kapsamda leke parçalılığı, leke büyüklüğü, 
leke şekli, kenar yoğunluğu ile öz alanı hesaplayabilen peyzaj metrikleri 
ile peyzaj deseni niceliksel olarak ölçülmektedir (Forman, 1995; Leitão ve 
Ahern, 2002; Demir ve Demirel, 2018; Demir, 2019a). Çevresel baskılar ile 
parçalanmanın artması leke sayısındaki artış ile orantılıdır. Diğer bir deyişle, 
zaman içerisinde parçalanmış leke sayısındaki artış peyzajın habitat değerini 
azaltmaktadır (Leitão ve Ahern, 2002; Şahin ve diğerleri, 2013; Uzun ve diğerleri, 
2015; Demir ve Demirel, 2018). Leke büyüklüğünün artması genellikle peyzajın 
habitat değerini yükseltmektedir. Yuvarlak bir leke, çizgisel bir lekeye göre 
daha çok iç türe sahiptir. Çünkü iç kaynakların korunmasında çizgisel karakterli 
lekeler, yuvarlak formlu bir lekeden daha az etkilidir. Kenar sayısı fazla olan 
lekeler, dış etkilerden daha çok etkilenmekte dolayısı ile iç habitat türlerine 
olan baskıyı artmaktadır. Lekelerin öz alan sayısı ve toplam öz alanı fazla olan 
lekeler peyzajın habitat değerini yükseltmektedir. (Leitão ve Ahern, 2002; 
Şahin ve Kurum, 2002; Uzun ve diğerleri, 2012; Şahin ve diğerleri, 2013). Bu 
kapsamda çalışma alanının farklı lekelerden oluşan habitatların hassasiyetlerinin 
belirlenmesinde, genellikle arazi örtüsü haritasından yararlanılmaktadır. Elde 
edilen arazi örtüsünün ölçeği çalışma alanın arazi örtüsü hakkında detay 
vermiyorsa araştırmacı uluslararası olan CORINE arazi örtüsü haritası (her 
birimin çözünürlüğü 5 ha), orman amenajman planı ve statip haritası gibi arazi 
örtüsü açısından farklı detaylar sunan verileri birarada değerlendirilerek yeni bir 
arazi örtüsü haritası elde edebilir ve böylece çalışmanın hassasiyetini arttırabilir. 
Her bir arazi örtüsü sınıfı ayrı bir leke olarak belirlenmekte ve FRAGSTAT 
programı kullanılarak her bir lekenin alan, şekil, kenar ve öz alan metrikleri ile 
ölçümleri yapılmalıdır. Peyzajın habitat işlev analizi sonucunda, ölçülen her bir 
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metriğe göre arazi örtüsü lekeleri bir arada değerlendirilip haritalanmaktadır. 
Son olarak, toplam habitat işlevinin belirlenmesi amacı ile haritalanan bu alan, 
şekil, kenar ve öz alan metrik ölçümleri CBS ortamında üst üste çakıştırılmakta 
ve habitat hassasiyeti 1-5 (çok yüksek, yüksek, orta, düşük, çok düşük) ya da 1-3 
skalasına (yüksek, orta, düşük) göre sınıflandırılmaktadır.

5.2.4.  Peyzajın Görsel İşlevi

Peyzajın görsel işlevinin belirlenebilmesi için araştırma alanı ve yakın 
çevresinin renk, şekil, çizgi ve doku kapsamında görsel ve estetik olarak bir 
peyzajı tanımlayan özelliklerin ortaya konması gerekmektedir (Demir, 2019b). 
Buradaki amaç yollardan ve yerleşim yerlerinden rahatça görülebilen alanların 
görünürlüklerini belirlemektir. Böylelikle planlama sürecinde gerçekleşecek 
faaliyetlerin peyzajda görsel değer kaybına neden olmaması ve kaynak değerleri 
üzerinde olumsuz bir etki yaratmaması sağlanmış olacaktır (Demir, 2017). 
Orman alanlarında yangın kulesinin, askeri bölgelerde nöbet kulesinin, turizm 
alanlarında gözetleme kulesinin, kuş gözlemciliği için en uygun noktanın tespit 
edilmesi için kullanılan bu görünürlük analizi aynı zamanda peyzajın hassasiyet 
derecelerine göre en uygun turizm alanlarının ve aktivitelerinin belirlenmesi 
amacıyla da kullanılmaktadır (Demir, 2019b). Araştırma alanının tarihi dokuları, 
mevcut yerleşimleri, tepe noktaları, köprüsü, yolu ve çalışma alanın kendine 
özgü özelliklere sahip noktaları ya da alanları referans alınarak her biri için CBS 
ortamında raster tabanlı olan görünürlük (viewshed) analizi gerçekleşmektedir. 
Bu analiz ile peyzajların görünür olduğu alanlar belirlenmektedir. Bu kapsamda 
çalışma alanının görsel peyzajını etkileyecek olan peyzajların görünür olduğu 
alanlar belirlenmektedir. Belirlenen her noktanın görünürlük analizleri bir arada 
değerlendirilerek çalışma alanının toplam görünürlüğü konumsal olarak tespit 
edilmekte ve görünürlük dereceleri 1-5 (çok yüksek, yüksek, orta, düşük, çok 
düşük) ya da 1-3 skalasına (yüksek, orta, düşük) göre haritalanmaktadır. Böylece 
bu alanlarda ekolojik temelli turizm stratejileri belirlenerek turizm açısından 
gerek duyulan alanların görünürlüğünün engellenmesi ya da belirli peyzajların 
ön plana çıkarılması önerilmektedir.

5.3.  Toplam Peyzaj Hassasiyetinin Belirlenmesi 

Toplam peyzaj hassasiyetin belirlenmesi için öncelikle alanda potansiyel 
değer ve risk oluşturabileceği belirlenmiş olan peyzajın su, erozyon, habitat 
ve görsel işlevleri bir arada değerlendirilmektedir. Her bir işlevin önem 
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derecelerinin belirlenmesi amacı ile disiplinler arası gerçekleştirilmesi önerilen 
anket çalışmasında ilgili uzmanların görüşlerinin alınmasında fayda vardır. 
Bu kapsamda peyzaj mimarı, orman mühendisi ziraat mühendisi, inşaat 
mühendisi, harita mühendisi, jeolog, ekolog, biyolog, meteoroloji uzmanı 
ve çalışmanın amacına göre uygun görülen diğer uzmanlara danışılması 
çalışmanın hassasiyetini arttıracaktır. Bu kapsamda işlev analizlerinden oluşan 
anket soruları, ranking yöntemi (önceliklerine göre sıralama) ya da çok kriterli 
karar verme yöntemleri (karşılaştırarak sıralama) gibi katılımcı yaklaşımı 
destekleyen ve işlevlerin önceliklerini objektif olarak belirleyen sade, esnek 
ve nicel yöntemler ile değerlendirilmelidir. Bu bağlamda her işlev, aldığı önem 
derecesine göre CBS ortamında çakıştırılmakta ve toplam peyzaj hassasiyet 
haritası 1-5 (çok yüksek, yüksek, orta, düşük, çok düşük) ya da 1-3 skalasına 
(yüksek, orta, düşük) göre belirlenmektedir. Peyzajların hassasiyetleri, ekolojik 
temelli turizm alanlarının belirlenmesi aşamasında dikkate alınması gereken 
önemli bir veri niteliği taşımaktadır.

5.4.  Ekolojik Temelli Turizm Gelişim Stratejilerinin Belirlenmesi

Ekolojik bir birim olan peyzajlar; boyut, şekil, içerik, doğa, kültür ve tarih 
açısından önemli izler taşımaktadır. Sürdürülebilir bir turizm hedefi için 
peyzajların hassasiyet değerlerinin belirlenmesi ve korunması gerekmektedir 
(LUC 2017; Demir 2017). Peyzaj hassasiyetini dikkate almadan peyzaja yapılan 
her müdahale çalışma alanında ve çevresinde olumsuz etkilere neden olmaktadır. 
Özellikle turizm potansiyeline sahip olan alanlarda turizm aktivitelerinin ve 
ekolojik temelli turizm stratejilerinin belirlenmesi için peyzaj işlev haritaları 
(su, erozyon, habitat ve görsel işlevler) ve ayrıca toprak ve kayaç geçirimliliği, 
aşınabilirlik, toprak koruma ve peyzajın toplam hassasiyet haritalarının 
yorumlanması ile oluşmaktadır. 

Ekolojik temelli turizm gelişim stratejilerinin belirlenmesi kapsamında 
her peyzaj karakterine özgü potansiyel değer taşıyan ve risk oluşturan 
hassasiyetlerin peyzaj işlevi adı altında belirlenmesi ve önem seviyelerinin 1-5 
(çok yüksek, yüksek, orta, düşük, çok düşük) ya da 1-3 skalasına (yüksek, orta, 
düşük) göre derecelenmesi gerekmektedir. Böylece elde edilen hassasiyetler 
değerlendirilerek turizm gelişim stratejilerinin alınması için uygun olan 
alanlar belirlenmektedir. Ekolojik temelli turizm stratejilerinin belirlenmesi 
kapsamında özellikle çok yüksek-yüksek peyzaj hassasiyetine sahip alanlarda 
koruma amaçlı stratejilere veya sınırlı kullanımlı turizm aktivitelerine öncelik 
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tanınması bunlar dışında kalan diğer hassasiyet derecelerine sahip alanların 
turizm amaçlı değerlendirilmesi gerekmektedir. Ancak böylece oluşabilecek 
tahribatların önüne geçilmesi ve ufak müdahalelerin ise hızlıca iyileştirilmesi 
mümkün olabilecektir.

Bir alana yönelik ekolojik temelli turizm gelişim stratejilerinin 
belirlenmesinde çalışma alanında daha önceden yürütülmüş olan projelerin ve 
araştırmaların dikkate alınması gerekmektedir. Bu kapsamda önceden çalışma 
alanı ile ilgili uygun görülmüş ve yerleri belirlenmiş olan turizm aktivite kararları 
ile birlikte yerel halkın da deneyimlerinden yararlanılması oldukça önemlidir. 
Çünkü yerel halk, çalışma alanını en iyi bilen rehberlerdir. Turizm değerlerinin 
sürdürülebilir kaynak kullanımının sağlanması, doğal ve kültürel değerlerin 
korunması ve bölgenin sosyo-ekonomik refahının yükselmesi amacı ile ekolojik 
temelli bir turizm olan ekoturizm, özellikle peyzaj hassasiyeti yüksek alanlar 
ve koruma alanları için uygun bir sürdürebilir turizm çeşididir. Peyzajın doğal 
ve kültürel kaynak değerlerini korumayı amaçlayan, çevresel bozulmaları en 
aza indirgeyebilen ve korumacı bir yaklaşımı hedefleyen ekoturizm, hem yerel 
halkın hem de turistlerin doğal çevreye olan farkındalığını arttırması, çevresel 
bütünlüğü koruması, çevresel hizmetler sunması, istihdam sağlaması, yerel halkın 
eğitimine ve ekonomisine katkı sağlaması, ziyaretçilerin peyzaj değerlerine 
olan farkındalığını arttırması, yerel üretimin tercih edilmesi ve korunan alanları 
desteklemesi açısından çalışma alanına önemli fırsatlar sunmaktadır.

Ekolojik temelli turizm kararlarının alınması kapsamında peyzaj hassasiyet 
alanları ile peyzajın koruma alanları dikkate alınmalıdır. Bu bağlamda iki 
aşamadan oluşan bir süreç gerçekleşmelidir. İlk aşamada daha önceden alanda 
alınmış olan turizm kararlarının ve aktivitelerinin belirlenen peyzaj hassasiyetine 
olan uygunluğunun tespit edilmesi gerekmektedir. İkinci aşamada ise önceden 
önerilmiş olan ve uygun görülen turizm kararları ve aktiviteler ile çalışma 
alanında uzmanlar tarafından uygun görülen ekoturizm kararları ve aktiviteler 
(Tablo 2) dikkate alınarak bunlara uygun ekolojik temelli turizm stratejileri 
geliştirilmelidir. Bu kapsamda çalışma alanında çok yüksek ve yüksek peyzaj 
hassasiyetlerine sahip olan alanlar ile var olan koruma alanları da özellikle 
dikkate alınmalıdır. 

6.  Sonuç ve Öneriler 
Bu çalışmada, ekolojik temelli turizm stratejilerinin belirlenmesi kapsamında 
alanın temel yaşam döngüsünü temel alan ve sahip olduğu potansiyeller ve riskleri 
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değerlendirebilen bütüncül bir yöntemsel yaklaşım ele alınmıştır. Bu amaçla 
yürütülecek olan çalışmalarda peyzaj işlevlerine dayanan peyzaj hassasiyet 
analizleri gerçekleştirilmeli ve sahip olduğu potansiyel ve risklere göre turizm 
sektörüne yönelik uygun stratejiler geliştirilmelidir. Ayrıca bu yöntem, turizm 
dışında ormancılık, tarım, endüstri, yerleşim ve benzeri sektörlere yönelik 
gelişim stratejilerinin ortaya konmasında ve koruma alanlarının belirlenmesinde 
kullanılabilinir. 

Toplam peyzaj hassasiyetini yanı sıra her işlevin peyzaj hassasiyet 
analizleri sonucunun da dikkate alınması gerekmektedir. Su işlevi, biyolojik 
çeşitlilik, habitat, görünürlük işlevi yüksek-çok yüksek alanların öncelikli 
olarak korunması ve dışarıdan müdahalelere karşı kontrollü olunması ve 
gerekirse ziyaretçi sayıları sınırlandırılması gerekmektedir. Erozyon riskinin 
yüksek-çok yüksek olduğu alanlar erozyon kontrol alanı olarak belirlenmeli ve 
peyzaj onarım çalışmaları başlatılmalı, dolayısı ile bu alanlarda alan kullanım 
karaları ile sektörel gelişim sınırlandırılmalıdır. Peyzaj analiz çalışmalarında 
peyzajların işlevleri hassasiyetlerine göre değerlendirilerek her bir işleve uygun 
turizm hedefleri belirlenmelidir. Bu bağlamda ekoturizm, sürdürebilir kaynak 
kullanımını destekleyen, doğaya ve yerel halka saygılı olan, ekolojik dengeyi 
sağlayarak çevreyi koruyabilen ve ziyaretçi sayısını sınırlayabilen sorumlu bir 
turizm olarak oldukça uygundur. Özellikle korunan alanlarda önerilen ekoturizm 
bilinçli bir turizmdir.

Turizm gelişim stratejileri belirlenirken çalışma alanının öncelikli olarak 
ekoturizm potansiyeli belirlenmelidir. Bu kapsamda çalışma alanın ekoturizm 
kriterlerini oluşturan doğal yapısı, coğrafi konumu, sosyo-ekonomik yapısı, 
kültürel yapısı, yönetim yapısı ile koruma alanlarının varlığı incelenmeli 
ve bu kriterler uzmanlar, yerel halk ve turistler tarafından objektif olarak 
değerlendirilmelidir. Ekoturizm potansiyeli belirlendikten sonra buna uygun 
ekoturizm aktiviteleri ve sürdürebilir turizm kararları belirlenmelidir. Bu 
kapsamda çalışma alanında doğa eğitimi, atlı doğa yürüyüşü, çantalı yürüyüş, 
doğa yürüyüşü, piknik, arabalı ve çadırlı kamp ile kuş gözlemciliği, olta 
balıkçılığı, foto safari ve benzeri ekoturizm aktiviteleri ve eko konaklama 
işletmeleri için çalışma alanının toplam peyzaj hassasiyetine ve mevcut ise 
koruma alanlarına uygun alanlar belirlenmelidir. 

Ekolojik temelli turizm stratejileri belirlenirken peyzajların temel 
yaşam döngüsündeki direncini yansıtan kapasite sınırını ya da yalnızca belirli 
dış baskılara karşı hassaslığını araştıran peyzajın hassasiyet değeri dikkate 
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alınmalıdır. Ayaşlığı (2020), Demir (2017), Hepcan ve Hepcan (2016), SLA 
(2015), Uzun ve diğerleri (2015), Şahin ve diğerleri (2013), Uzun ve diğerleri 
(2012); LSA (2010 ve 2011), Jennings (2004), Bray (2003), LLA (2000) 
çalışmalarında peyzaj hassasiyet değerleri dikkate alınarak uygun alan kullanım 
kararları belirlenmiştir. Bu kapsamda yürütülen peyzaj planlama çalışmalarında 
peyzaj karakter alanlarının su, biyolojik çeşitlik, habitat, görünürlük potansiyeli 
ile erozyon riskini yansıtan hassasiyetler belirlenmeli ve sürdürebilir turizm için 
her hassasiyete uygun alanlar ve bu alanlarda turizm kararlarının alınmasına 
yönelik ekolojik temelli peyzaj gelişim stratejilerinin belirlenmesi gerekmektedir.

Bir alana yönelik ekolojik temelli turizm gelişim stratejilerinin 
belirlenmesinde çalışma alanında daha önceden yürütülmüş olan projeler ve 
araştırmalar ile mevcut turizm aktiviteleri ile ilgili kararları dikkate alınmalı 
ve bunların peyzaj hassasiyetine olan uygunluğu tespit edilmelidir. Bununla 
birlikte gerçekleştirilen arazi çalışmaları ile yerel halkın görüşlerine danışılmalı, 
turizm aktiviteleri kapsamında yerel halk eğitilmeli ve turizm konusunda 
bilinçlendirilmelidir. Çalışma alanında turizm için potansiyel değer taşıyan 
doğal ve kültürel peyzaj değerleri ele alınmalı ve yine temel yaşam döngüleri 
ve işlevlerini temel alan peyzaj hassasiyetine yönelik uygun turizm kararları 
geliştirilmelidir. Buna göre özellikle yüksek ve çok yüksek peyzaj hassasiyet 
değerine sahip alanların olumsuz etkilenmedikleri ve tahrip edilmediklerini 
konusunda kısa, orta ve uzun vadeli izleme programları geliştirilmelidir. Böylece 
geri dönüşü olmayan zararların önüne geçilmesi mümkün olabilecektir. 
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1. Giriş

Tarih boyunca insanlar doğayla sürekli iletişim halinde olmuşlardır. 
Mağara resimleri, yazılı kayıtlar, rölyefler gibi kanıtlardan görülmüştür ki 
eski çağlardan beri peyzajın insanların yaşantısında yeri önemlidir. Eski 

çağlarda yaşayan insanların doğadaki yırtıcı hayvan ya da yağmacılardan korunmak 
için mağaralarının önlerindeki alanı çevreleyerek bahçeler düzenledikleri 
zannedilmektedir (Çiftçi, 2014). Tarihte ilk peyzaj düzenlemelerinin Mısır, 
İran, Eski Yunan ve Eski Roma imparatorluklarında mezar, tapınak ve bulvar 
düzenlemeleri, meyve ve sebze bahçeleri, av parkı, ev bahçeleri şeklinde olduğu 
bilinmektedir (Yerli ve Kaya, 2015). İnsanlar kimi zaman gündelik yaşamın 
sıkıntılarından kaçıp doğaya sığınırken kimi zaman sosyalleşme amacıyla ya da 
tören, bayram gibi önemli günleri kutlamak için peyzaj alanları oluşturmuş ve 
bu alanları kullanmışlardır. Peyzaj alanları denilince akla, kamu ve özel iş yeri 
bahçeleri, hastane bahçeleri, oyun parkları, okul bahçeleri, konut bahçeleri, golf 
alanları, çim sahalar, karayollarında yol kenarı, kavşak ve refüj alanlarının vb. 
peyzaj düzenlemeleri akla gelmektedir. Kentsel alanlardaki söz konusu peyzaj 
alanlarının sürdürülebilirliğinin sağlanmasındaki en önemli konulardan birisi bu 
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alanlardaki bitkilerin sulanmasıdır. Ancak, ülkemizde sulama toprağın ve bitkinin 
su istekleri göz ardı edilerek sadece toprağın ıslatılması olarak düşünülmektedir 
(Demirel ve diğerleri, 2018; Demirel, 2019). Peyzaj alanlarında genellikle farklı 
kök derinliğine ve su ihtiyacına sahip türde ağaç, çalı, süs bitkileri, yer örtücü ve 
çim bitkileri bir arada kullanılmaktadır. Sulama sistemlerinin projelenmesinde 
ön projeleme faktörleri göz önüne alınmadan toprak ve bitkinin su ihtiyacı 
belirlenmeden yapılan gelişigüzel sulamalar, peyzaj alanlarında kullanılan 
bitkilerin gereğinden az ya da fazla su almasına neden olmaktadır. 

Dünyadaki su kaynaklarının hızla artan nüfus, gelişen sanayi ve küresel 
ısınmasının etkisiyle giderek azalması ile su tasarrufuna yönelik çalışmalar hız 
kazanmıştır. Peyzaj mimarları bu konuda en başta görev alması gereken meslek 
gruplarındandır. Doğanın sürdürülebilirliğinin sağlanmasında büyük rolü olan 
peyzaj mimarları peyzaj alanlarında su kaynakların tasarrufunu sağlayacak 
yönde tasarımlar yapmalıdır. Dolayısıyla peyzaj alanlarında sulama sistemlerinin 
konuyla ilgili uzmanlar tarafından ön projeleme faktörlerine (toprak yapısı, su 
kaynağı, rüzgâr yönü ve hızı, bitkinin su isteği vb.) göre hesaplamalar yapılarak 
projelendirilmesi ve işletilmesi gerekmektedir. 

Bu bölümde refüj alanlarında peyzaj tasarımı hakkında bilgiler verilmiş, 
sulama sistemlerinin önemi vurgulanarak, söz konusu alanlarda yapılan yanlış 
uygulamalar sonucu insan hayatını doğrudan etkileyen trafik kazalarına ve aynı 
zamanda peyzaj tasarımlarında su tasarrufu sağlanmasının önemine dikkat 
çekilmiştir.

2. Refüj Nedir? 
Kökeni Fransızca ‘refuge’ kelimesinden gelen refüj kısaca orta kaldırım demektir. 
Çok şeritli, gidiş ve gelişi ayrılmış yüksek hızlı yollarda kullanılan yardımcı 
elemanlardır (Şekil 1). Refüjler bir yolun tümü boyunca kullanıldıkları gibi, 
kavşak girişlerinde yönlendirici ya da düzen sağlayıcı olarak da uygulanırlar. 
Refüjlerin işlevlerinden genel olarak bahsetmek gerekirse;

·  Yayaların karşıdan karşıya güvenli bir şekilde geçmesini sağlar.
·  Taşıtların sola dönüşlerini düzenler, güvenliğini sağlar.
·  Peyzaj düzenlemeleriyle karşıdan gelen taşıtların farlarını keserek 

sürücülerin gözlerini rahatsız etmesini engeller.
·  Olası trafik kazalarında refüjlerde bulunan ağaç gövdeleri ya da çalılar ile 

araçların hızı kesilerek karşı şeride geçmesini engeller.
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·  Refüj peyzajları seyir halindeki sürücü ve yayalara görsel estetik alan sağlar 
(Şekil 1).

Şekil 1. Örnek refüj uygulamaları

3.  Refüjlerde Peyzaj Tasarımı ve Uygulamalar
3.1. Refüjlerde Bitkisel Tasarım

Refüj alanlarına özel bitkisel tasarımlar yapılmalı ve buna göre sulama sistemi 
projelendirmelerinin alt yapıları oluşturulmalıdır. Refüjlerde yapılacak bitkisel 
tasarımlarında dikkat edilmesi gereken hususlar aşağıda maddeler halinde 
sıralanmıştır.

·  Kontrolünü kaybedip yoldan çıkan araçların hızlarını keserek bariyer 
oluşturabilmesi için ağaç gövdeleri kolay kırılabilen yapıda olmayan türler 
tercih edilmelidir.

·  Toz ve gürültüyü engelleyebilmelidir.
·  Motorlu taşıtların gazlarına ve toza karşı dayanıklı olmalıdır.
·  Karşıdan gelen araçların far ışıklarını her mevsim koşullarında engelleyecek 

her dem yeşil bitkiler tercih edilmelidir.
·  Sıralı dikilen ağaçların yetişkin halleri düşünülerek dikim aralıkları ona göre 

belirlenmelidir. Aksi halde bitkiler geliştikçe tepe taçları birbirine değecek 
ve bu durum bitkinin yeterli güneş almasına engel olurken birbirine değen 
yaprakların da çürümesine neden olacaktır. 

·  Yeşil görünüm elde etmek için su tüketimi yüksek olan çim bitkisi kullanmak 
yerine yer ötücü bitkiler ve mevsimlik çiçekler tercih edilmelidir (Şekil 2).

·  Bitkisel tasarım projelerinde uygulama alanı için daha az su tüketen doğal 
türler tercih edilmelidir (Seçkin, 1997; Atik ve Karagüzel, 2007) (Şekil 3).
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Şekil 2. Doğru bitkilendirilmiş refüj örnekleri

Şekil 3. Kurakçıl peyzaj tasarımına göre tasarlanmış refüj örnekleri

Refüj alanlarının peyzaj düzenlemelerinde yeşil bir görünüm elde etmek 
için genellikle çim bitkisi kullanılmaktadır (Şekil 4). Ancak, çim bitki türleri 
içerisinde en çok su tüketen türlerdendir. Su isteği farklı olan bitki türlerinin bir 
arada kullanılması, at kestanesi, meyveli ağaçlar gibi karayolunda kullanılmaya 
uygun olmayan bitki türlerinin seçilmesi gibi yanlış bitkisel tasarımlar ile refüj 
alanlarında yine yanlış sulama sistemi projelendirmeleri uygulanmaktadır 
(Şekil 4d).
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Şekil 4. Yoğun çim kullanılan refüj uygulamaları

Özellikle dar refüjlerde çim kullanımından kaçınılmalıdır. Bunun yerine yer 
örtücü ya da çalı gruplarıyla birlikte renkli yongalar, ponza ya da podima 
taşlar gibi cansız materyaller kullanılabilir (Şekil 5). Bu şekilde tasarlanan 
alanlarda estetik bir görünüm elde edilirken aynı zamanda bitkilerin daha iyi 
gelişmesi ve toprağın ısı, nem kaybının önlenmesi gibi etkileri ile malçlama 
tekniği kullanılmış olacaktır. Yüksek su kullanımlı çim alanlar yerine düşük su 
kullanımlı xeriscape dikimleri ile peyzaj düzenlemeleri yapıldığında su tasarrufu 
sağlanırken sulamadan kaynaklı birçok sorun da ortadan kalkmış olacaktır.

Şekil 5. Dar refüj alanlarında peyzaj tasarımı örnekleri

1.2. Refüjlerde Sulama Sistemi Tasarımı

Su, peyzaj alanlarının vazgeçilmez bir unsurudur. Hızlı ve kontrolsüz artan 
nüfusla beraber kentlerde yapılaşma artmakta ve yeşil alanların yerini yapısal 
alanlar almaktadır. Bu durum sonucunda yağmur suları toprağa geçememekte 
yeraltı suyu beslenememektedir. Mevcut su kaynaklarımız bu şekilde her geçen 
gün daha da azalırken bir yandan da küresel ısınma ve su kaynaklarının bilinçsiz 
bir şekilde tüketilmesi su varlığında ciddi bir azalma meydana getirmektedir. 
Dolayısıyla peyzaj mimarları yeşil alanları koruma ve sürdürülebilir kılma 
yükümlülüğünü su tasarrufunu sağlayarak yapmak durumunda kalmıştır.

Bitkiler için temel yaşam kaynağı olan su her zaman doğal yollarla 
karşılanamaz. Yeteri miktarda su alamadıklarında veya topraktan aldığı su 
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miktarını aştığında bitkideki su dengesi bozulur. Bu durumda bitkinin gelişmesi 
yavaşlamakta veya tamamen durmaktadır (Demirel, 2003; Demirel, 2019). 
Bitkilerin doğal yollarla karşılayamadığı suyu herhangi bir çevre sorunu 
yaratmadan ihtiyaç duyduğu miktarda ve zamanda karşılanmasına sulama 
denilmektedir. İdeal olarak, bütün sulama sistemlerinin amacı, bitkinin terleme 
(transpirasyon) ve toprağın buharlaşma (evaporasyon) yoluyla kaybettiği suyu 
karşılamaktır (Seçkin, 1989). Bu amaçla farklı sulama yöntemleri geliştirilmiştir. 
Sulama uygulamalarından gerekli randımanın alınması için üç temel noktanın 
doğru belirlenmesi gerekmektedir. Bunlar sulama yöntemi, sulama programı ve 
bitkiye verilecek sulama suyu miktarıdır.

Peyzaj alanlarında yaygın olarak yağmurlama ve damla sulama yöntemleri 
kullanılmaktadır. 

3.2.1.  Yağmurlama Sulama

Yağmurlama sulama, doğal yağışa benzeyen bir yöntem olduğu için özellikle 
peyzaj alanlarında çim yaygın olarak kullanıldığından en çok tercih edilen 
yöntemlerin başında gelmektedir. Yağmurlama sulama, her tür derinlikteki her 
toprak bünyesinde kullanılabilmektedir. Peyzaj alanlarında uygulanan sulama 
projeleri genellikle uygulama alanının toprak yapısı, alanda bulunan bitki 
türlerinin su tüketim ihtiyacı, alandaki rüzgâr hızı vb. etmenler göz ardı edilerek 
uygulanmaktadır. Bunun beraberinde yanlış seçilen yağmurlama başlıkları (alana 
göre seçilmeyen atış mesafesi) ve bunların alana doğru olmayan bir düzenle 
yerleştirilmesi sonucunda uygulama alanında eş su dağılımı sağlanamamakta, 
bazen aşırı su uygulanarak yüzey akışı meydana gelmektedir (Demirel ve 
diğerleri, 2006). Yanlış seçilen başlıkların rüzgârdan etkilenmesi bu yöntemin en 
büyük dezavantajlardandır. Rüzgâr hızı ve esme süresi, eş su dağılımını bozduğu 
için istenilen verimde bir sulama yapılmasını engellemektedir. Bitki hastalıkları 
yayılma eğilimi göstermesi, tuzlu suyun yaprak yanmalarına neden olması, 
yüksek sıcaklıkların buharlaşmayı arttırması, enerji giderlerinin yüksek olması, 
tozlaşma dönemlerinde yapılan sulamanın döllenmeyi olumsuz etkilemesi, 
yabancı ot oluşumu gibi etmenler de bu yöntemin dezavantajlarındandır. Bu 
gibi durumlar sonucunda, peyzaj tasarımlarının sürdürülebilirliği sağlanamaz, 
bakım masraflarından dolayı maliyet artar. Sulama sistemlerinin tasarımında 
yöntem ve başlık seçimi, yanlış başlık yerleştirmesi vb. gibi yanlış uygulamalar 
özellikle refüj alanlarında suyun karayoluna akması nedeniyle trafik açısından 
tehlikeli bir durum meydana getirmektedir (Şekil 6).
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Şekil 6. Yanlış sulama uygulamaları sonucu karayoluna su taşması

Peyzaj alanlarındaki yağmurlama sulama sistemi tasarımında “pop-up” diye 
adlandırılan başlıklar kullanılmaktadır. Söz konusu başlıkların, sulama anında 
başlık gövdesinden basınç sayesinde yukarı çıkan bir iç gövdesi bulunmaktadır. 
Sulama bittikten sonra tekrar eski şeklini alan pop-up başlıklar sulama sisteminin 
en önemli ekipmanıdır (Demirel, 2019). Söz konusu başlıklar rotor (döner) 
ve sprey (püskürtücü) olmak üzere iki farklı türe sahiptir. Son yıllarda, bu iki 
başlığın karışımı olan ve farklı üreticiler tarafından farklı isimle adlandırılan 
başlıklar geliştirilmiştir (Rotator /Hunter, Rotary/Rainbird). Söz konusu başlıklar 
rüzgârlı ve eğimli alanlarda da etkin bir sulama yapılmasını sağlamaktadır 
(Şekil 7). Bu başlıklar geleneksel spreylere göre düşük uygulama oranı olması 
nedeniyle, çalışma süreleri iki kat fazla olmasına rağmen daha uniform bir yapı 
ve kaplama alanına sahip olabilmek için suyun akış dönüşü daha hassas şekilde 
tasarlandığından aynı büyüklükteki alanlarda geleneksel spreylere göre daha az 
su kullanırlar. Çift yönlü pop up sayesinde açılma ve kapanma esnasında suyun 
akışına devam ederek toprak parçalarının nozulları tıkamasını engellemektedir. 
Bu nozulların avantajlarından biri de herhangi bir atış mesafesi ya da açıda sabit 
uygulama oranı ile diğer modelleriyle bir arada kullanılma imkânına sahiptir. 
Buna ilaveten, sprey ve rotator veya rotary yağmurlama başlıkları köşe ve 
merkez seçenekli nozulları ile suyu dikdörtgen desenli (1.5m x 4.6m veya 1.5m 
x 9.1m) olacak şekilde atabilmektedir.



164      Peyzaj Araştırmaları-I

Şekil 7. Rotary (a,b) ve Rotator (c,d ) yağmurlama başlıkları 

 3.2.2.  Damla Sulama

Suyun düşük basınçla toprağa damla damla verildiği sulama yöntemidir. 
Damla sulama sistemleri genellikle tarım arazilerinde tercih edilmesiyle 
beraber son yıllarda peyzaj alanlarında da (ağaç, çalı, yer örtücülerde özellikle 
refüj alanlarında) sıklıkla kullanılmaya başlanmıştır. Bu yöntemde suyun 
randımanı yağmurlama sulamaya göre çok daha yüksektir. Yağmurlama sulama 
sistemlerinde %75-80 gibi randıman sağlanırken damla sulama sistemlerinde 
bu oran %90 civarını bulabilmektedir (Orta, 2017). Bu durum da su kaybının 
fazla olmamasını sağlamaktadır. Refüj alanlarında yağmurlama başlıklarının 
yanlış kullanımından kaynaklı trafik kazalarından dolayı daha çok damla sulama 
yöntemi kullanılması önerilmektedir. Damla sulama yöntemi topraküstü ve 
toprakaltı olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

Topraküstü Damla Sulama;
·  Her türlü su kaynağı kullanılabilmektedir. 
·  Su kaynağının debisi düşük olabilir.
·  Birim alanda sulama suyu ihtiyacı azdır.
·  Etkin gübreleme yapılabilmektedir.
·  Eğimli arazilerde kullanılabilmektedir.
·  Suyu doğrudan bitkinin kök bölgesine verdiği için hastalık oluşma riski 

düşüktür.
·  Sadece kök bölgesi ıslatıldığından aşırı sulama ve buharlaşmanın önüne 

geçilir.
·  Yabani ot gelişimi yağmurlama sulama yöntemine göre daha düşüktür.
·  İşletme ve enerji giderleri yağmurlama sulamaya göre daha düşüktür.
·  Rüzgârlı koşullardan etkilenmez.
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·  Kontrollü ve sağlıklı bir sulama imkânı sağlayarak taşıt yoluna ve yaya 
geçidine su taşması, yüzey akışı gibi durumların önüne geçilmektedir.

·  Refüj alanlarında yola su taşması gibi sorunlar ortadan kalkacağından 
sulamadan kaynaklı kaza riskini azaltması gibi birçok avantaja sahiptir.

Damla sulama sisteminin yukarıda bahsedilen önemli avantajlarının yanında 
bazı dezavantajları da bulunmaktadır. İlk tesis masrafları yağmurlama sulama 
yönteminde olduğu gibi yüksektir. Damlatıcılarda kum, toz ya da organik ve 
kimyasal maddelerden dolayı tıkanma olayı görülebilir (Orta, 2017). Buna 
ilaveten, damla sulama lateral boruları toprak üzerinde olduğundan peyzaj 
alanlarında istenilen estetik görüntüyü bozmaktadır (Şekil 8). 

Şekil 8. Topraküstü damla sulama örneği 

Toprakaltı Damla Sulama;
Damla sulama borularının toprak yüzeyinin altına alındığı sistemlerdir (Şekil 
9). Bu yöntem çalı, ağaççık ve ağaçların bulunduğu alanlarda da kullanılabilir 
ancak daha çok çim bitkisi için uygundur. Refüj alanlarında, dar ya da küçük 
alanlarda daha çok toprakaltı damla sulama yöntemi tercih edilmelidir (Demirel, 
2019). Toprakaltı damla sulama yönteminin topraküstü damla sulamaya göre 
ilave avantajları aşağıda sıralanmıştır.

·  Sulama sistemi boruları toprak yüzeyinin altına yerleştirildiği için yüzey 
akışı veya yola su taşma gibi olaylar söz konusu değildir. Bu durum refüj 
alanlarında trafik kazası riskini ortadan kaldırmaktadır (Demirel, 2017). 
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·  Su kök bölgesine toprak yüzeyinin altından verildiği için yüzeysel akışa ve 
evaporasyonla su kaybına yol açılmadan sulama işlemi gerçekleştirilir.

·  Toprakaltı damla borularında deliklerin tıkanma ihtimali çok düşüktür. 
Çünkü bu sistemlerde bulunan bakır oksit emdirilmiş özel damlatıcılar bu 
boruları tıkanmaya karşı daha dayanıklı hale getirmektedir.

·  Lateral hatları da toprağın altından geçtiğinden tasarım yönünden topraküstü 
damla sulamaya göre daha avantajlıdır.

·  Bazı özel peyzaj alanlarında kavisli alanlarda doğru bir planlama ile 
toprakaltı damla sulama sistemi projelendirmesi yapıldığında bu sistemlerin 
20 sene ömrü olduğu görülmüştür.

·  Son zamanlarda atık sular toprakaltı damla sulamada rahatlıkla 
kullanılmaktadır.

Toprakaltı damla sulama yönteminin bahsedilen tüm bu avantajlarına ilaveten 
bazı dezavantajları da vardır. İlk tesis masrafları diğer yöntemlere göre daha 
fazladır. İşletme boruları toprağın yaklaşık 10-15 cm altında olduğundan toprak 
havalandırma ya da kazı olayları yapılamamaktadır. Bitki kökleri suyu aramak 
için normalde aşağı doğru inerek gelişirken bu sistemlerde suyu etrafında bulunca 
aşağı doğru değil etrafına ya da yukarı doğru yayılarak gelişir. Dolayısıyla kök 
gelişiminin zayıf olur. Söz konusu durum çim bitkilerinde sorun olmamaktadır. Bu 
sistemlerde ön filtre kullanılması gerekmektedir. Hatlar kapalı olduğu için sistem 
çalışınca içerideki hava dışarı çıkamaz ve bu durum boruları patlatabilir. Böyle 
durumların önüne geçilmesi için hava alma aparatları kullanılmalıdır. Sistemde 
kullanılan filtrasyon iyi değilse borularda toz, organik veya kimyevi maddelerin 
birikme durumuna yönelik ise yıkama vanaları kullanılmalıdır. Aksi takdirde 
sistemde tıkanma olayı meydana gelebilir. Toprak bünyesine göre damlatıcı aralığı 
ve lateral sayısının üretici firmalar tarafından belirlenmesi, daha küçük ıslatma 
deseni gibi hususlar da bu sistemlerin dezavantajlarındandır (Demirel, 2019).

Şekil 9. Toprakaltı damla sulama örneği
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4. Refüj Alanlarının Peyzaj Tasarımında Yapılan Yanlış 
Uygulamalar

Genel olarak ülkemizde oluşturulan peyzaj alanlarının amacı, uygulanan mekân 
ile bütünleşik bir yapı oluşturmak yerine boşlukları değerlendirme kaygısı ile 
zaman, maliyet, işletme giderleri gibi kaygıları sonucunda kolaya kaçınılan, 
kısa ömürlü işlevsiz uygulamalar haline dönüşmektedir.

Plansız ve bilimsel referansları olmayan peyzaj tasarımları sonucunda 
karşılaşılan problemler nedeniyle refüj alanlarına uygulanan tasarımlar gereksiz, 
yaya ve taşıt güvenliğini tehlikeye atan ya da masraflı uygulamalar olarak 
değerlendirilen önyargılara neden olmaktadır.

Refüj alanlarındaki sulama sistemleri genellikle yeni açılacak yol 
çalışmalarında ya da var olan yollara ait planlamalar da alanın toprak yapısı, 
uygun bitki seçimi ve bununla birlikte uygun sulama sistemi bir altyapı çalışması 
bir bütün olarak değerlendirilmeden, alana ait bitkisel ve yapısal uygulamalardan 
sonra yapılmaktadır. Ancak, bu durum uygulama alanının tekrar bozulmasına ve 
akabinde maliyetin artmasına neden olmaktadır. Refüjlerin peyzaj tasarımlarında 
yapılan yanlış uygulamalardan özetle bahsetmek gerekirse;

·  Yeşil bir görünüm sağlamak için çim bitkisinin tercih edilmesi sulama 
uygulamalarında ciddi miktarlarda su israfına yol açmaktadır.

·  Yanlış başlık seçimi ve yerleştirilmesinden dolayı yola taşan sular trafik 
kazalarına neden olmaktadır (Şekil 10).

·  Maliyetten kaçınmak için doğru olmayan sulama yöntemleri ya da başlıkları 
tercih edilmektedir. Hatta çoğu refüj alanında sulama sistemi tasarlanmamış 
olup elle ya da arazöz ile sulama yapılmaktadır (Şekil 11).

·  Yanlış başlık seçimi ve yerleştirilmesinden dolayı eş su dağılımı 
sağlanamamaktadır (Şekil 12).

·  Bitkilerin gereğinden az ya da fazla su alması sonucu gelişimi yavaşlamakta 
ya da durmaktadır.

·  Otomasyona bağlı sulama yapılmadığı yerlerde bitkilerin su ihtiyaçları 
doğru olarak karşılanmamaktadır.

Şekil 10. Yanlış sulama uygulamaları 
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Şekil 11. Arazöz ile yapılan su uygulaması örneği

Şekil 12. Eş su dağılımının sağlanamaması sonucu ortaya çıkan sorunlar

4. Sonuç/Öneriler 
·  Bütün peyzaj alanlarında olması gerektiği gibi refüj alanlarında da peyzaj 

planlama ve tasarımı projelendirmeleri işin uzmanlarınca, toprak-bitki-su 
ilişkisindeki bütün parametrelerin göz önüne alınarak ve gerekli hesaplamalar 
yapılarak gerçekleştirilmelidir. Böylelikle su tasarrufu sağlanarak 
sürdürülebilir bir peyzaj alanı projelendirilirken refüjlerdeki yanlış peyzaj 
uygulamalarından kaynaklı trafik kazaları da ortadan kalkmış olur.

·  Refüj alanlarında çim kullanımından kaçınılmalı, bunun yerine yer örtücüler, 
mevsimlik çiçekler ve çalılar tercih edilmelidir.

·  Uygulama alanının iklim, toprak yapısına göre, su tüketimi düşük olan 
doğal bitki türleri tercih edilmelidir.

·  Rüzgâr, yüzey akışı gibi etmenler sonucu yolan taşan sulardan kaynaklı 
trafik kazalarını ortadan kaldırmak için yağmurlama sulama sistemi yerine 
toprakaltı ya da toprak üstü damla sulama yöntemi tercih edilmelidir.

·  Toprak üstü damla sulama sistemlerinde boruların üstü malçlama ile 
kapatılabilir. Böylelikle estetik yönden istenmeyen görüntü ortadan 
kaldırılırken boruların güneşten yıpranmasının önüne geçilerek kullanım 
ömrü de arttırabilir.
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·  Peyzaj tasarımlarının temelini canlı materyaller oluşturmasının yanında 
cansız materyaller de (renkli yongalar, ponza ya da podima taşlar 
vb.) kullanılarak estetik bir görünüm sağlanabilir. Böylelikle maliyet 
düşürülürken su tasarrufu da sağlanmış olur.

Refüj alanlarında peyzaj tasarımları bahsedilen hususlar dikkate 
alınarak projelendirilip uygulandığında hem fonksiyonel hem estetik ve aynı 
zamanda ekonomik peyzaj alanları oluşturulmuş olacaktır. Dünyada olduğu 
gibi ülkemizde de peyzaj alanlarında bitkisel ve sulama tasarımlarının yanlış 
yapılmaması için konuya hâkim uzmanlar (peyzaj mimarı, sulama mühendisi) 
tarafından planlanması ve uygulanması gerekmektedir. Sonuç olarak, refüj 
alanlarındaki yapılacak doğru bitkisel ve sulama sistemi tasarımları ile önemli 
oranda su tasarrufu sağlanacak ve bunun yanında yanlış sulama uygulamaları 
sonucu meydana gelen trafik kazaları önlenmiş olacaktır.
Not: Bu çalışma, Kübra ŞAHİN’in yüksek lisans tezinin bir bölümüdür.
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1. Giriş

“İnsan için kamusal alan, insanın kolektif aracılığıyla özgürlüğü 
deneyimleyebileceği, diğer insanlarla bir arada olma olayıdır. İnsan 
doğası gereği politiktir, yani sosyaldir.”(Hannah Arendt, 1958, ‘The 

human condition)
İnsanların sosyal varlıklar olduğunu kanıtlayan en önemli durumlardan 

biri birbirleriyle etkileşim halinde olmaya duydukları ihtiyaçtır. Bu etkileşim 
bazı zamanlar bir fikir paylaşımı olurken bazı zamanlar da aynı mekan 
içindeki ortak eylemlerimizle gerçekleşir. Kamusal mekanlar bu sosyal 
etkileşim için en uygun alanlardır. Habermas’ın da belirttiği gibi kişiler bir 
araya gelip etkileşim içine girdikleri durumlarda kamusal bir gövdeyi temsil 
ederler ve bu durum da kamusal mekanın bir parçasının varlık kazanmasına 
sebep olur (Habermas, 2004). Kamusal mekan kavramının ortaya çıkmasından 
günümüze kadar kamusal mekan algısı zamana ve dönemin ihtiyaçlarına 
göre şekillenip değişime uğramış olsa da kamusal mekana olan ihtiyaç hiçbir 
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zaman değişmemiştir. Küreselleşme ile birlikte insanların günlük eylemleri 
ve zaman geçirdikleri mekanlar, sınırlı ama güvenli ve ekonomik temelli 
yaklaşımlarla değişime uğramıştır. Bu mekanlar yarı-kamusal alan olarak 
nitelendirilen alışveriş merkezleri, eğlence ve yaşam merkezleri gibi sınırlı 
bir alanda kontrollü aktivitelere izin verilen ve tüketim odaklı mekanlardır 
(Kahraman, 2019). 

Gelişen teknolojiyle beraber fiziksel mekanların dijitale taşınması, kamusal 
mekan algısı için de yeni bir dönüşümün başlangıcı olmuştur. Günümüzde, 
kent içerisinde teknolojinin ve bilginin akışıyla oluşturulan enformasyonel 
katmanların varlığından ve bu mekanların içindeki insanların da yeni bir mekan 
algısı kazanmasından söz etmek mümkündür (Toprak, 2019). Özellikle Covid-
19 pandemisi sürecinde insanların dışarıya çıkmaması sonucu sosyalleşme 
ihtiyacını dijital platformlar üzerinden karşılaması, kamusal mekanın tamamen 
bu yeni katmana taşınmasına sebep olmuştur. 

Bu çalışma ile ilk olarak, kamusal mekanın dönüşümü ve dijitalleşme 
sürecindeki tarihsel belirleyiciler ve Covid-19 pandemisinin sürece etkisi 
ele alınmıştır. Sonraki bölümde ise günümüzdeki fiziksel mekanların dijital 
ortamlardaki karşılıkları ve bu dijital mekanların tasarım kurguları incelenmiştir. 
İncelemelerin yanında dijital mekanlar üzerine çalışmalar yapan bir firma 
yöneticisiyle röportaj yapılarak araştırmaların uygulamadaki durumları da 
deneyimlenmiştir.

2.  Tarihi Belirleyiciler
2.1.  Antik Dönem

Antik dönemde kamusal alan; batı demokrasisi fikrinin doğduğu yer, demokratik 
yönetimin temelleri olan siyasi tartışma ve katılım alanıdır. Agoralar Antik 
Yunan devletlerinin merkezi, Yunan şehirlerindeki politik, ekonomik ve sosyal 
yaşantının odak noktasıydı. Gerçek kelime anlamı “toplanma yeri”dir. Ancak bu 
dönemdeki kamusal alan kullanımının günümüzdeki kullanım anlayışı arasında 
önemli bir fark bulunmaktadır. Helenistik kamu modelinde kamusal mekanın ana 
kullanıcıları özgür vatandaşlardır ve bu mekan, kadınlar, çocuklar ve yabancılar 
gibi vatandaşlık hakkına sahip olmayan bireylerin kullanımına açık değildir. 
Arendt’in bahsettiği şekliyle, Antik Yunan’da bağımsızlık veya özgürlük erkek 
bireye ait bir kavramdır (Şekil 1). Çocuklar, esirler ve kadınlar gibi kısıtlı yaşam 
alanı olan kişilerin kamusal alana girmeye hakları yoktur (Olgun, 2017).
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Şekil 1. Antik Dönem’de Kamusal Mekân  
(Şekil yazarlar tarafından uyarlanmıştır.)

2.2. Ortaçağ

Ortaçağ dönemine gelindiğinde ise kamusal mekan algısı antik çağa göre 
değişmiş kişilerin oluşturduğu bir paylaşım mekanından çok otoritenin 
kamusallığı sağladığı bir döneme girilmiştir (Kahraman, 2019). Ancak bu 
dönemde ticaretin gelişmesi kentlerin de gelişmesini sağlamıştır. Bir veya 
daha fazla pazar yeri, şehrin ana kamusal alanları olarak ticarete ayrılmıştı. 
Katedraller, Ortaçağ’ın büyüyen şehirlerinin ana kurumu olmuş ve pazar 
yerleri de genellikle katedrallerin etrafında bulunmaktaydı (Kahraman, 2019). 
Ortaçağ’daki bu gelişen ticaret ve pazar yerleri günümüz kamusal alanlarındaki 
ticari fonksiyonun temeli olmuştur. 

2.3. 18.-19.YY Sanayi Devrimi Sonrası Dönem

“18. yüzyıldan 19. yüzyıla geçiş, kamusal alanın tüm yapısı ve deneyimi için 
yıkıcıydı. Mekan içinde hareket eden insanlar, faaliyetler ve aynı zamanda 
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bina tipleri değişiyor; ayrıca şehir ölçeği, insanların sayısı ve ilişkileri, ulaşım 
araçları, geniş kentsel mekan... yer kavramını sonsuza dek bozuyor.”  

(P. Tournikiotis)
Sanayi Devrimi’nden sonra kamusal alan algısı farklı bir boyuta 

geçmektedir. Richard Sennet tarafından yazılmış ‘The Fall of the Public Man’ 
adlı kitapta, kamusal alanı birbirinden farklı insanların bir arada olduğu, 
benzer faaliyetlerdeki bulundukları ama birbirleriyle tanışmadıkları alan 
olarak ifade etmiştir. Özellikle bu dönemde fiziksel çevredeki değişen dinamikler 
göz önünde bulundurulduğunda günümüz kamusal alanlarının çok işlevliliğine 
ve karma yapısına altlık oluşturan bir durum söz konusudur (Şekil 2).

Şekil 2. Sanayi Devrimi Sonrası Kamusal Mekân  
(Görsel yazarlar tarafından düzenlenmiştir)

2.4.  Teknolojik Gelişmeler / Dijitalleşmenin Adımları

1793 yılında Claude Chappe tarafından Telgraf icat edildi. Bu buluş yeni bir 
iletişim döneminin ilk adımı olmuştur. İlerleyen süreçte telgraf üzerinde 
gelişmeler devam etti ve 1837’de ilk elektromıknatıslı telgraf Samuel Morse 
tarafından icat edildi. Daha sonra 1876’da Graham Bell tarafından icat 
edilen telefonla birlikte dünya çapında ilk “ağ” olarak adlandırabileceğimiz 
telekomünikasyon altyapısı gelişmeye başladı. Günümüzdeki dijital iletişim 
ağlarının başlangıç noktası olarak kabul edilen bu ağ kavramıyla birlikte ilk defa 
aynı fiziksel mekanda olmayan insanların da birbirleriyle iletişim kurabileceği 
kanıtlanmış oldu. 
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İlerleyen senelerde dijital telekomünikasyon sistemleri gelişim gösterdi, 
ilk iletişim uyduları hizmete girdi ve basit aritmetik işlemler yapabilen ve veri 
işleme için kullanılabilen ilk bilgisayarlar piyasaya sürüldü. Bu ana kadar olan 
en büyük gelişim 1969’da Arpanet’in kurulması olmuştur. Arpanet (Gelişmiş 
Araştırma Projeleri Dairesi Ağı), Birleşik Devletler Savunma Bakanlığı 
bünyesine bağlı ARPA (Gelişmiş Savunma Araştırmaları Projeleri Birimi) 
tarafından geliştirilen dünyanın ilk paket dağıtımı ağı ve evrensel İnternet›in 
öncülüdür (Hauben, 2007) (Şekil 3).

Şekil 3. ARPANET’in Mantıksal Haritası, Mart 1977  
(Kaynak: https://tr.wikipedia.org/wiki/ARPANET)

1970’li yıllara gelindiğinde ise ilk defa “yeni medya” kavramı ortaya çıkmıştır. 
Günümüzde, yeni iletişim ortamları yeni medya olarak adlandırılmaktadır. Yeni 
medya kavramı 1970’lerde, bilgi ve iletişim tabanlı araştırmalarda, sosyal, 
psikolojik, ekonomik, politik ve kültürel çalışmalar yapan araştırmacılar 
tarafından ortaya atılmış bir kavramdır. Ancak 70’lerde değinilen anlam, 
90’larda müthiş bir ivme kazanan bilgisayar ve internet teknolojisi ile birlikte 
genişlemiş ve farklı boyutlara ulaşmıştır (Dilmen, 2007).

1974 yılında piyasaya sürülen Maze War oyunuyla birlikte ilk defa birden 
çok insan kendi bilgisayarlarından online olarak aynı dijital platformu paylaşmış 
ve birbirleriyle etkileşime girmişlerdir. Bu özelliği ile Maze War oyunu, sanal 
mekan ve sanal sosyal mekanın ilk örneği olmuştur (Şekil 4).
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Şekil 4. Maze Wars Oyun Ekranı (Kaynak: Olivetti, J. The Game Archaeol-
ogist: Maze War, Engadget. url: https://www.engadget.com/2012-06-12-the-

game-archaeologist-maze-war.html

2.5.  Gelecek Öngörüleri

1978’de James Martin, kitle ve telekomünikasyon ağlarıyla birbirine bağlanan 
bir toplumu ifade eden ilgili ‘Kablolu Toplum’ terimini ilk kez kullanmıştır. 
Aynı yıl Roxanne Hiltz ve Murray Turoff, bilgisayar destekli iletişimin, 
toplumu dönüştürebileceğini savunan, “The Network Nation” adlı bir kitap 
yayınlamışlardır. Bu gelişmeler internetin icadından çok önce yazıldığı için 
gelecek öngörüleri kapsamında çok değerli kitaplar olarak karşımıza çıkmaktadır. 
1989 yılında bu kitapların öngördüğü gibi Tim Berners-Lee tarafından World 
Wide Web icat edilmiştir.

William Gibson, 1984 yılında yazdığı Neuromancer kitabında bir 
sibermekandan (cybercity) bahsetmektedir (Şekil 5). Cyberspace ve cybercity 
terimleri alsında 1960ların sonlarında ortaya çıkmıştır fakat sibermekan 
anlamında kullanılmaya başlanması biraz zaman almıştır. Sibermekan daha 
sonra sanal gerçeklik ile internet arasında, gerçek evrene paralel bir evren gibi, 
ancak başka kurallarla yönetilen bir şey olarak tanımlanmaktadır. Cybercity hem 
“fiziksel” ortamını tanımlayan siber uzay, hem de içinde yaşayan sibernouth adı 
verilen siber uzaylıları tanımlamaktadır. Sibernouthlar yeni bir varoluş biçiminin 
mümkünatını gösteren yarı biyolojik yarı dijital varlıklardır. Bu dönemde aynı 
zamanda Cybercity tartışmaları başlamıştır. Bir yandan Cybercity’yi geleneksel 
şehrin sorunlarına son verebilecek bir özgürlük, demokrasi, bağlantı, eşitlik ve 
bireysellik alanı olarak tanımlayan teknofillerinki, ve diğer yandan Cybercity’nin 
geleneksel kenti bitirebilecek bir kontrol, ayrım, parçalanma, kutuplaşma ve 
izolasyon alanı olduğunu anlayan teknofobların düşünceleri ortaya çıkmıştır. 
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Şekil 5. Neromancer (Kaynak: https://newretrowave.com /2017/08/18/  
deadpool-director-is-collaborating-on-a-neuromancer-film/)

Jan van dijk yeni medya çalışmalarıyla bilinen bir iletişim bilimci ve sosyologdur. 
Kendisi 1991 yılında “The Network Society” (Ağ Toplumu) kitabını yazmıştır. 
Ağ toplumu; dijital bilgi ve iletişim teknolojilerinin yayılmasının neden 
olduğu sosyal, politik, ekonomik ve kültürel değişikliklerden dolayı oluşan 
bir ifadedir. Dijk kitabında, yeni bir toplum modelinin ortaya çıkacağını ve bu 
toplum modelinde ilişkilerin yüz yüze iletişim yerine sosyal ağlar üzerinden 
gerçekleşeceğini belirtmektedir. Buna ek olarak geçmişte hiyerarşik düzende 
ilerleyen toplum modelinin gün geçtikçe ağa bağlı bir medeniyete dönüşeceğini 
savunmaktadır. Aynı zamanda çağdaş toplumların özünü oluşturan ifadenin 
“bilgi” olduğunu ve ağ sistemlerinin, toplumun örgütsel biçimini ve alt 
yapılarını şekillendirdiğini ifade etmektedir (Şekil 6). 21. yüzyılı ağlar çağı 
olarak isimlendiren Dijk, bu ağların toplumumuzun sinir sistemi haline 
geldiğini söylemektedir. Bu konuya benzer olarak Manuel Castells ise, 1996 
yılında yazdığı “The Rise of the Network Society” ile birlikte ağ toplumunda 
zaman kavramının genişletilebilen ve yok sayılabilen özelliğine göndermelerde 
bulunurken, mekanın da coğrafi sınırlardan ve uzaklıklardan arınarak teknolojik 
imkânlarla aşıldığını vurgulamaktadır (Castells, 2011). Bu da yeni bir zaman ve 
uzam algısına neden olmuştur. 

Şekil 6. Toplum Dönüşümü. (Görsel yazarlar tarafından üretilmiştir.)
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1995’te yayınlanan City of Bits kitabında William J. Mitchell eskiden 
şehirlerde gerçekleşen ekonomik, sosyal ve kültürel faaliyetlerin çoğunun 
artık siber uzayda geliştirildiğinden, hem şehir planlamasını hem de kentsel 
tasarımı yeniden formüle etmenin gerekli olduğu hipotezini öne sürmektedir. 
Artık binaları ve mekanları şekillendirmek değil, sanal ortamları ve aralarındaki 
elektronik ara bağlantıları oluşturan yazılımları geliştirmek gerektiği üzerinde 
durmaktadır (Şekil 7). Yüksek hızlı bir bilgisayar ağını yani interneti açıklamak 
için kullanılan “infobahn” terimini, şehri kökten yeniden şekillendirme olasılığı 
açısından Haussmann’ın 19.yy Paris bulvarlarına benzetmektedir (Şekil 8) 
(Mitchell, 1996). 

“Haussmann’ın caddeler, parklar ve su altyapısından oluşan ağının aksine, 
21. yüzyılın “görünmez şehri” daha çok ağa bağlı verilerin mantığıyla 
şekillenecek. Yerler “fiziksel olarak taş ve ahşaptan değil, sanal olarak 

yazılımla inşa edilecek”.
William Mitchell

Şekil 7. New York City ve The Emergent City Exhibition, Steve Tanza.  
(Görsel yazarlar tarafından dönüştürülmüştür.)

Şekil 8. Hausmann Paris Planı ve Network Betimlemesi (Kaynak: Willsher,  
K. (2016). Story of cities #12: Haussmann rips up Paris –  

and divides France to this day, The Guardian.)
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Mitchell, parklar ve meydanlar gibi siber uzayın kamusal alanlarının da 
herkes için çekici ve kapsayıcı olması gerektiğini söylemiştir. Sanal ortamdaki 
kişinin “Şifreli komutlara” dayanan bir ara yüzde karşılaştığı problemle, 
tekerlekli sandalyedeki bir kullanıcının uygun tasarlanmamış bir parka girişinde 
yaşadığı zorluğu benzetmiştir (Şekil 9). Bunun sonucunda yazılım fonksiyonları 
ve ara yüz tasarımının artık kat planları ve inşaat malzemeleri kadar önemli 
olduğunu belirtmiştir (Mitchell, 1996).

Şekil 9. Fiziksel ve dijital kamusal mekânlardaki erişilebilirlik problemi

“Siber uzay, Paris veya Los Angeles’ın hayal edildiği kadar ‘gerçek’.”
Gordon Fletcher, 1997

Mitchell City of Bits’den 4 yıl sonra 1999’da E-topia adlı kitabını da 
yayınlamıştır. Cybercity’nin versiyonlarından biri olan E-Topia, akıllıca 
işleyen ekonomik ve ekolojik bir metropol olarak tanımlanmıştır. E-topia’yı 
“kaydileştirme” ve “demobilizasyon” kavramları ile birlikte açıklayan Mitchell, 
bahsettiği teknolojiyle günümüz internet kullanımına önemli göndermelerde 
bulunmuştur. Birçok hizmetin yerini sanal eşdeğerlerinin alacağını ifade eden 
“kaydileştirme” belli bir noktada fiziksel şehrin yok oluşunu da içermektedir. 
Geleneksel olarak belirli görevleri yerine getiren binalar gibi fiziksel yapıların 
sanal alanlar karşısında ortadan kalkacağını öngörmektedir. E-topia’da 
kütüphanelerin yerini elektronik kitapların indirilebileceği bir veritabanı alırken 
müzeler de ziyaretçilerin istediği eseri inceleyebileceği esnek sıkıştırılmış dijital 
ekranlara dönüşmektedir. Aynı zamanda Mitchell bu kitabında üniversitelerin 
de sanal kampüslere dönüşeceğini ve derslerin video konferanslar üzerinden 
yürütüleceğini öngörmektedir. E-topia’yı anlamamızı sağlayan bir diğer terim 
olan “demobilizasyon” ise hiçbir yere taşınmadan çok farklı görevlerin yerine 
getirilmesine izin veren bilgisayarlar gibi düşünülebilir. Daha önce “sosyal” 
olarak kabul edilen faaliyetlerin çoğu artık seyahat gerektirmeyecek, yeni 
buluşma noktaları artık sanal olacaktır (Mitchell, 1999). Bu çeşitli mimari 
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mekanların ve içinde gerçekleştirilen aktivitelerin tamamen sanal ortama taşınıp 
gerçekte tek bir noktadan birçok farklı mekana bağlanabilme olarak açıklanabilir.

2.6.  Sosyal Medya

“Sosyal medyanın ilk on yılı, toplumların örgütlenme ve halkların oluşma 
biçimini derinden şekillendiren çevrimiçi bir altyapının  

ortaya çıkmasına neden oldu.”
(Van Dijck and Poell, 2015)

2000’li yılların getirdiği en önemli kavramlardan biri sosyal medya kavramı 
olmuştur. 2003 yılından 2010’a kadar ortaya çıkan Facebook, Twitter, Instagram, 
Youtube vb. platformlar insanlar arası iletişimi yeni bir boyuta getirmiştir. 
İnsanlar hem aynı fiziksel mekanda olup aynı zamanda farklı dijital platformda 
olma deneyimini yaşamaya başlamışlardır (Şekil 10). Küresel olarak işleyen 
platformların yerel ve eyalet ekonomileri ve kültürleri üzerindeki etkisi, kitle 
iletişim araçları, sivil toplum kuruluşları ve devlet kurumları da dahil olmak 
üzere tüm toplumsal aktörleri kamusal alandaki konumlarını yeniden gözden 
geçirmeye ve yeniden ayarlamaya zorladıkları için çok büyük olmuştur. 

Şekil 10. Platform Toplumu Betimlemesi  
(Kaynak: https://siembrasmatutina.wordpress.com/2016/11/25/el-poder-de-la-

comunicacion-en-la-sociedad-y-en-los-medios-2/)

Günümüz kamusal alan kullanımı dijitalleşmeye bir geçiş dönemi olarak kabul 
edilebilir. Hem fiziksel mekanın hem de dijital mekanların aynı anda kullanıldığı 
hibrit ve geçirgen bir sistemde ilerlemekteyiz. Dijital ağların kullanımı günlük 
yaşamın önemli bir parçası haline geldikçe, mevcut kentsel peyzaja yeni bir 
dijital katman eklenmekte ve bu şekilde kentsel çevre deneyimini doğrudan 
temas yoluyla ve dijital teknolojiler aracılığıyla birden çok katmandan 
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oluşturmaktadır (Ampanavos ve diğerleri, 2014). Bu durum da aslında kamusal 
alanın hem fiziksel hem de dijital varoluş açısından yeniden tanımlanması 
ihtiyacını beraberinde getirmiştir.

2.7.  Covid-19

Net özellikle hiçbir yerde, ama aynı anda her yerde olan bir ortamdır.Oraya 
gidemezsiniz fakat; fiziksel olarak nerede olursanız olun oturum açarsınız.

William J. Mitchell
COVID-19 salgını şehirlerimizi kapattı. Sokaklar ve kamusal alanlar sessizleşti 
ve aktiviteler şaşırtıcı bir hızla sona erdi (Georgia Sarkin, 2020). Pandeminin 
ilk aylarında, sektör raporları, koronavirüs kilitlenmeleri nedeniyle insanlar 
evde daha fazla zaman geçirdiği için dijital medya kullanımının muazzam bir 
şekilde arttığını gösterdi (Kemp, 2020). Bu tür artışlar özellikle sosyal medya 
ve mesajlaşma uygulamaları için yaygındı, ancak özellikle dikkat çekici olan 
video konferans uygulamaları ve programlarında görülmemiş artış oldu. Daha 
önceki kamusal mekan kullanımlarındaki fiziki sınırlar yok oldu ve insanlar 
evlerinin kendilerine oluşturduğu sınırları dijital ortamlara girerek aştılar. 
Fiziksel olarak uzaklaşma zorunluluğu insanların dijital mekanlarda yakınlaşma 
eğilimini arttırdı. Bu durum insanların kamusal alanda kurduğu fiziksel ve dijital 
iletişimin tamamen dijitale taşınmasını sağladı ve dijitalleşme kapsamında yeni 
bir dönemin başlangıcı oldu.

“Yeni normal” kavramının kentsel alanların kullanımı üzerinde doğrudan 
bir etkiye sahip olacağı, bu bağlamda, sosyal yaşamı dış mekanda geliştirmekten 
daha sınırlı olmaya doğru ciddi bir geçiş olacağı öngörülmüştür (Garrido, 2020).

3.  Değişen Kamusal Mekanlar

Şekil 11. Kamusal Mekanların Dönemlere Göre Dönüşümü 
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3.1.  Günümüzdeki Dijital Kamusal Mekanlar

Bu bölümde sosyal medya başlığı altında bir paylaşım platformu olan Twitter, 
bir online alışveriş platformu olan Amazon, toplumun dijitalleşmesi örneği 
olarak Instagram fenomeni Lil Miquela ve Covid-19 pandemisiyle birlikte 
günlük hayatta kullanımı yaygınlaşan çevrimiçi iletişim platformu olan zoom 
uygulaması incelenmiştir.

3.1.1. Twitter

Twitter günümüz kamusal mekan kavramıyla en örtüşen dijital platformdur. 
Fiziksel mekandaki insan davranışlarının bir benzerini bu platform üzerinde 
görebilmek mümkündür.

Twitter platformu Mikro, Mezo ve Makro olarak üç katmanda 
incelenmiştir. “Mikro katman” ile atılan tweet ve o tweet’e gelen cevaplar ve 
tweetin paylaşımı üzerinden gerçekleşen sohbetler; insanların, meydanlardaki 
veya mahallelerindeki, yani kendi gündelik hayatlarındaki karşılıklı 
etkileşimlerine benzeyen bir kamusallıkla örtüşmektedir (Malkoç, 2018).

“Mezo katman” ile takipçi ve takip edilen edilen ağlardan bahsedilmektedir. 
Kişiyi takip eden kullanıcılar çerçevesi olarak düşünülebilir ve genellikle kişinin 
kendisi tarafından oluşturulmaktadır, mezo katman insanın günlük yaşamındaki, 
kent meydanındanın dışında sadece kendi mahallesindeki etkileşimleri içeren 
bir katman olarak düşünülmektedir (Malkoç, 2018).

“Makro katman” ise hashtag’ler ve Trending Topic listesini kapsamakta ve 
bu katmanın organize politik kent protestolarına ve politik olmayan şenliklere 
benzerliği dikkat çekmektedir (Malkoç, 2018).

 Bir makro katman örneği olarak protestolardaki görünür olmak amacının 
dijital mekanda TT (trend topic) listesinde üst sıralarda olmakla yer değiştirdiğini 
ve yürüyüşlerin de bu bağlamda dijitalleştiği söylemek mümkündür (Şekil 12).

Şekil 12. Fiziksel Mekânda ve Dijital Mekânda Görünür Olmak
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3.1.2. Amazon

“Müşterileri fiziksel dünyada mutsuz ederseniz, her biri 6 arkadaşına 
söyleyebilir. Müşterileri internette mutsuz ederseniz, her biri 6.000  

arkadaşına söyleyebilir. “
Jeff Bezos, Founder of Amazon

Amazon 150.6 milyondan fazla mobil kullanıcısına sahip büyük bir online 
alışveriş platformudur. Günlük ortalama bir dakika içinde 4000’den fazla ürün 
satılmaktadır. Bu veriler doğrultusunda farklı mekanlardaki binden fazla kişinin 
aynı anda Amazon platformunda oldukları söylenebilir.

Amazon platformu üzerinde kişiler profil oluşturma adı altında kendi 
mekanlarının oluşturabilirler ve mekanlarını kişiselleştirebilirler. Ayrıca 
fiziksel bir mekan olan mağazalardaki danışma hizmetlerinden online olarak 
yararlanabilirler. Aynı platform üzerinden insanlarla iletişim kurarak satın 
alacakları ürün hakkında fikir alışverişinde bulunabilirler. Bu şekilde aynı 
online platform içinde farklı fiziksel mekanlarda yapabilecekleri faaliyetleri 
gerçekleştirebilirler (Şekil 13).

Şekil 13. Amazon Arayüzü
Bir diğer kritik nokta ise, “Amazon etkisi” kavramının gündeme gelmiş olmasıdır. 
Amazon’un hızlı teslimat hizmetleri diğer çevrimiçi satış platformlarını da 
etkilemiş ve hizmet kalitelerini yükseltmek için drone ve otomatik teslimat 
robotları dahil olmak üzere ürünleri teslim etmenin çeşitli yollar bulmaktadırlar. 
Böylece çevrimiçi alışverişin insani bir ayağı olan kuryecilik de yerini 
dijitalleşmenin bir ürünü olan robotik elemanlara bırakacaktır.

3.1.3.  Dijital Influencer-Lil Miquela

Lil Miquela, gerçek bir insan gibi görünse de aslında Los Angeles merkezli 
bir yapay zekâ ve mühendislik şirketi olan Brud tarafından oluşturulan bir 
avatar kuklasıdır. Miquela ilk bakışta anlaşılır bir şekilde yaşayan, nefes alan 
bir insanla karıştırılabilir. Supreme gibi sokak giyim markalarının ve Chanel 
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gibi lüks markaların gerçek hayat kıyafetlerini giymekte ve New York ve 
Los Angeles’ta gerçek hayattaki popüler restoranlarda yemek yiyerek gerçek 
hayattaki müzisyenler ve sanatçılarla takılmaktadır. Instagram üzerinde 
paylaştığı fotoğraflarda görüldüğü üzere gün ışığında fotoğrafı çekildiğinde, 
vücudu bir gölge oluşturmaktadır. Alerjilerden şikâyet etmekte ve sık sık “ 
39 derece havada hala bu buzlu maça içiyorum” gibi tweetlerle de sıcaklığa 
atıfta bulunmaktadır. Lil Miquela aynı zamanda, ünlü markaların ürünlerinin 
reklamını yapmakta ve Youtube ve Tiktok gibi diğer dijital platformlarda da 
yayınlar yapmaktadır (Şekil 14).

Şekil 14. Dijital influencer-Lil Miquela (Kaynak: https://analyticsindiamag.
com/are-ai-powered-personas-going-to-be-the-future-of-influencer-marketing/)
Gerçek bir insan olan supermodel Bella Hadid ile Calvin Klein markası için 
reklam çekimi yapan Lil Miquela, bizlere artık gerçek ve sanal olanın aynı 
ortamda bulunabileceğini ve birbirleriyle etkileşime girebileceğinin kanıtı 
olmuştur. Bu durum hem gerçek hem de gerçek dışıdır. Ancak bundan sonraki 
süreçlerde gerçek ve gerçek dışılığın bir arada olmasının günlük hayatın bir 
parçası olacağının sinyalleri de bu şekilde verilmiştir.

3.1.4.  Zoom

Bir video konferans uygulaması olan Zoom’un temsil ettiği mekanlar sadece 
açık kamusal mekanların değil, yarı kamusal mekanların da dijitale taşındığını 
göstermektedir. Zoom uygulamasında da diğer fiziksel mekanlarda olduğu gibi 
bir kuralı ve bir kontrol mekanizması vardır. İzni olan veya kabul edilen kişilerin 
girebildiği bir platformdur. Ortamda bulunan diğer kişilerle özel veya herkese 
açık olarak etkileşime girmek mümkündür. Aynı zamanda fiziksel mekanlardaki 
ayırma veya özelleştirme görevi gören odalar ve bölmeler oluşturma durumu bu 
platform üzerinde de çeşitli arayüzler sayesinde sürdürülmektedir (Şekil 15).
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Şekil 15. Zoom Ara Yüzü ve Mekânları

3.2.  Gelişmekte Olan Dijital Mekanlar

Günümüzde gelişmekte olan dijital mekanlar ve benzer alanlar sanal gerçeklik ve 
artırılmış gerçeklik sistemleriyle birlikte sosyal hayat ve iş yaşamına da gittikçe 
adapte olmaktadır. Bu konular hakkında en güncel bilgileri ve gelişimlerin ne 
yöne ilerleyebileceği konusunda AgeProvocateur’ kurucu ortaklarından Duygu 
Birecikli ile bir görüşme yapılmıştır. 

AgeProvacateur, markaları, doğru yazılımcılarla buluşturarak dijital 
dönüşümlerini yapmalarını sağlayan aracı bir firma olarak çalışmaktadır. Bu 
organizasyonu sağlarken en gelişmiş VR-AR sistemlerini kullanarak, markaların 
hangi yazılımları ne şekilde hangi departmanlarda kullanabileceği üzerine 
danışmanlık yapmaktadırlar. 

Sanal gerçeklik (VR) sistemlerini tamamen bir dijital alan, artırılmış 
gerçeklik (AR) sistemlerini ise mevcut fiziksel ortama eklenen bir dijital 
katman olarak açıklayan Duygu Birecikli, gelişen bu sistemlerle birlikte çalışma 
formlarının tamamen değişeceğini öngörmektedir.

Çalışma formları değişiyor. İş yapma şekli değişiyor. Gelecekte 
karşılaşacağımız sorun; Bu kadar plazaya ne olacak?

3.2.1  VirBela 

Çalışma ortamlarının hızlı bir şekilde dijital ortama geçtiği bu süreçte 
Ageprovocateur aracılığı ile VirBela uygulaması denenmiştir EventFarm 
şirketinin geliştirdiği VirBela dijital bir adadır. Toplantı salonlarının, çalışma 
ofislerinin, konferans salonlarının, eğlence alanlarının bulunduğu bu adada 
çeşitli etklinlikler, fuarlar, iş toplantıları ve seminerler gibi bir çok etkinlik 
online bir şekilde gerçekleştirilebilmektedir (Şekil 16). 
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Şekil 16. VirBela Konferans Salonu
Global bir seminer üzerinden düşünüldüğünde, farklı ülkelerden bir çok 
konuşmacıyı uçak dahil pek çok taşıtla bir noktaya getirip konaklatmak ve 
aynı şekilde farklı taşıtlarla geri dönmelerini sağlamak bir çok yönden olumsuz 
etkilere neden olmaktadır. Bu tip seminerlerin dijitale dönüşebilmesi, ulaşımı 
azaltarak çevreye olumlu bir etki oluştururken, zaman ve ekonomik açıdan da 
faydalı duruma gelecektir. Bu durumu özetleyen Duygu Birecikli, mekanların 
dijitalleşmesinin çevreyi olumlu bir şekilde etkileyeceğini ifade etmiştir.

3.2.2  Sanal Konser

Dijital mekanların sosyal alan olarak kullanımı, oyun sektöründe de 
gözlemlenmektedir. Bu sosyal etkinliklerden bir tanesi Fortnite adlı oyunda, 
Travis Scott’ın online dijital konseridir. Oyuncuların ve bu sanal oyun alanına 
dahil olan kişilerin eş zamanlı olarak önceden yaratılmış Travis Scott avatarını 
izlemeleri mümkün olmuştur. Hareketleri algılayabilen kıyafetler ve sistemler 
sanatçı Travis Scott’a bağlanarak oluşturulan avatarını yönetmesi sağlanmıştır. 
Aynı anda bir çok kişinin dahil olabildiği, dünyanın bir çok yerinden eşzamanlı 
olarak izlenebilen bu konser, sanal mekanların günümüzde ne boyutları geldiğini 
gözler önüne sermektedir (Şekil 17).

Şekil 17. Travis Scott and Fortnite Present: Astronomical  
(Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=wYeFAlVC8qU)
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“Epic geçen hafta sonundan beri kelimenin tam anlamıyla konser için sahneyi 
hazırlıyordu. Son birkaç gün içinde oyuncular Sweaty Sands sahilinde bir 

aşama inşa edildiğini görebiliyorlardı ve günler geçtikçe konser alanı daha 
eksiksiz hale geldi. Suyun üstünde siyah bir sahne vardı ve çevresinde çok 

sayıda altın, şişirilebilir Travis Scott heykelleri yapılıyordu.”
(Webster, 2020)

3.2.3  Sanal Defile

Dijital ortamda üretilen Helsinki Moda Haftası da sanal mekanların gelişimine 
örnek gösterilebilecek bir etkinliktir. Tamamen dijital bir ortamda dijital bir 
şekilde üretilmiş kıyafetleri taşıyan sanal modellerin gerçekleştirdiği bu defile 
moda ve tekstil dünyasında da yeni bir çağ açmıştır (Şekil 18). Satışların da 
online olarak başlatıldığı moda haftasında, tüm kıyafetler 3d yazılımcılar 
ve tasarımcılar ile birlikte dijital bir şekilde üretilmiştir. Gelen siparişler 
doğrultusunda bu kıyafetlerin fiziksel olanları üretilip gönderilmektedir. 

Şekil 18. Digital Village x Patrick McDowell Fahion Show (Kaynak: http://helsinki-
fashionweeklive.com/hfwlive/2020/06/PR2.HFW_. 

DigitalVillageJune2020_PDF-updated3.pdf)

“3D silüetlerini oluştururken seçilen tasarımcılarla el ele çalışabilme 
fırsatı bizi heyecanlandırıyor. Tıpkı geleneksel bir atölyenin yapacağı gibi, 

tasarımcıların bize sağladığı desenlerden başlayarak her şeyi birlikte dikiyoruz. 
En üst dikişlerden dokulara kadar her bir detayı dijital olarak uyarlayarak, 

görünümlerin gelecek fiziksel koleksiyonlarla aynı olmasını sağlıyoruz. 
Teknik becerilerimizi ve sanatsal vizyonumuzu birleştirerek, 3D teknolojisinin 

moda tedarik zincirleri ve sürdürülebilirlik söz konusu olduğunda katkıda 
bulunabileceğini ve perspektifte büyük bir değişiklik yaratabileceğini bilerek 

IRL ve URL arasındaki sınırları kaldırmaya çalışıyoruz. “ 
 Caroline Dussuel, Scotomalab’ın Kurucu Ortağı
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4.  Sonuç
Yapılan araştırmalar ve incelemeler sonucunda, kamusal mekan algısının tarih 
boyunca dönemin ihtiyaçları ve dinamikleri doğrultusunda çeşitli değişimlere 
uğradığından söz etmek mümkündür. Mekan algısı dışında gelişen teknoloji 
ve bilgi çağının getirdiği yeniliklerle birlikte kamusal mekanın fiziksel olarak 
dönüştüğünü ve süreç boyunca fiziksel kavramının da değiştiği tespit edilmiştir. 
Fiziksel mekanlardan sanal mekanlara geçiş sürecinde özellikle bir hızlandırıcı 
faktör olan Coivd-19 pandemisinin de kamusal mekan algımızın değişmesi 
konusunda önemli bir rol oynadığı kabul edilmiş ve tarihsel belirleyiciler arasında 
bir kırılma noktası olarak yer almıştır. Pandemi süreci mekanın dijitalleşmesinde 
bir reaktör işlevi görmüş ve bu sürece beklenenden hızlı bir şekilde geçişi 
sağlamıştır. Günümüzde şahit olduğumuz teknolojik hamleler sayesinde sanal 
mekan ve simülasyon alanlarında insanlara sunulan kamusal mekanlar aslında 
gelecekte karşılaşacağımız yeni dünyaların bir ön gösterimi olmuştur. Kamusal 
mekanın dönüşümü ve sahip olduğu katmanlar artık yaşadığımız dünyanın da 
tek bir boyutu olmayacağını bizlere göstermiştir.
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1.  Giriş

İnsanlık tarihinde yaşanmış olan zorluklar karşısında insanoğlu kendine 
yaşam alanı oluşturabilmek için bulundukları bölgenin iklim ve çevre 
koşullarına uygun barınaklar yapmıştır (Tozam, 2016). Gün geçtikçe bulunan 

icatlar, yapılan materyaller insan yaşamını konforlu ve rahat bir hale getirmek 
amacıyla gelişmeye devam etmiştir. İnsanların yaşam kalitesini arttırmak için 
hızla gelişen teknoloji, fosil yakıt tüketimleri, şehirlerdeki ormanların azalması, 
çevresel sorunlar, insan faaliyetleri vb. durumlar 18. yüzyılın sonlarında küresel 
ölçekte atmosfere zarar vermeye başlamıştır. Söz konusu sorunlar II. Dünya 
Savaşı’nı takip eden hızlı ekonomik kalkınma süreci ile uluslararası bir boyut 
kazanmıştır. Sonuç olarak insanoğlunun kontrolsüzce ilerlemesi küresel ısınma, 
iklim değişikliği, karbon salınımı ve sera gazı emisyonunu arttırarak dönülmesi 
güç bir zarara neden olmuştur. Bu zarar da insanların konforlu yaşam alanları 
oluşturmasını güçleştirmiştir (Atabey, 2013; Şanlı & Özekicioğlu, 2007). 

İklim, belirlenen bir bölge içerisinde yağış, rüzgar, sıcaklık, ve nem 
faktörlerinin en az 30 yıllık ortalaması olan atmosfer koşullarını temsil 
etmektedir (Erol, 1993; Akalın, 2013; Çanlı, 2015; URL-1, 2021; MGM, 2021). 
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Bilimsel olarak elde edilen verilere göre dünya 4,54 milyar yıllık bir geçmişe 
sahiptir (URL- 2). Bu süre boyunca atmosferdeki yerküre ve hava olaylarında 
büyük dalgalanmalar olduğu keşfedilmiştir. İklimdeki bu büyük dalgalanmalar 
on yıllar veya yüz yıllar boyunca değil binlerce yıl ölçeğinde algılanmaktadır. 
Bugün bilinen verilere göre iklim değişikliği, canlılar tarafından üretilen gazların 
mevcut durumda oluşturduğu farklılıkların görülmesi olarak tanımlanmaktadır 
(Rivas-Martínez, 2008; Ropelewski & Arkin, 2019). 

Küresel ölçek düzeyinde uzay, atmosfer, biyokütle ve yerküre arasındaki 
değişimler; bağlantılardaki etkileşim, güneş radyasyon, arazi özellikleri, 
atmosferik bileşimler ve okyanus havzasındaki değişiklikler iklim değişikliğinin 
temelini oluşturmaktadır (Şekil 1.) (Ropelewski & Arkin, 2019) 

Şekil 1. İklim sistemi Ropelewski ve Arkin, 2019’dan düzenlenmiştir.

1.1. Sera Etkisi 

Canlıların yaşamını sürdürdüğü dünyanın atmosferi sera gibi çalışmaktadır. 
Sera etkisi, yerküreye güneş ile iletilen ışınların yarısının yerküre tarafından 
emilmesi diğer yarısının ise yansıyarak atmosfere geri dönmesidir (Şekil 2.). 

Şekil 2. Sera etkisi oluşumu
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Oluşmakta olan bu sistem yerkürede bulunan canlıların yaşamlarını 
sürdürebilmelerini sağlamak için atmosferdeki sıcaklık seviyesini 
dengelemektedir. Gazlar atmosferde var olmasalardı yerküre seviyesi yaklaşık – 
18oC olurdu ve canlıların kaliteli ve sağlıklı yaşam sürmeleri mümkün olmazdı 
(WWF, 2021). 

Sera gaz grubu olarak bilinen CFCs (Kloroflorokarbonlar), CH4 (Metan), 
CO2 (Karbondioksit), H2O (Hidrojendioksit), O3 (Ozon) gazları moleküler 
yapıları bakımından ısı tutma özelliklerine sahiptir (URL – 3; Doğan ve ark. 2010; 
Atabey, 2013). 1750’li yıllarda sanayileşme devrimi ile sürdürülebilir planlama 
yapılmadan artan endüstriyel faaliyetler, fosil yakıt tüketimleri, ormanlık 
alanların azalması, arazi kullanımlarının değişmesi gibi durumlar sonucunda 
hızla artmıştır (WWF, 2021; Rivas-Martínez, 2008). Öyle ki, karbondioksit 
oranı 2021 yılı Mayıs ayı içerisinde ölçülen verilere göre %48,57’lik bir artış 
göstererek 280 ppm’den 416 ppm’e ulaşmıştır (URL- 6,). Hükümetlerarası 
İklim Değişikliği Paneli’nin (IPCC) Üçüncü Değerlendirme Raporu’na göre, 
son 50 yıl boyunca incelenen insan aktivite verileri küresel ısınmaya büyük 
ölçüde yardım etmektedir. Atmosferdeki bileşenlerin değişimleri her geçen yıl 
ciddi anlamda artış göstereceği ön görülmektedir. İnsan etkinliklerinin vasıtası 
ile atmosferdeki sera gazına en büyük katkıyı CO2 (Karbondioksit) yapmaktadır 
(IPCC, 2001).

1.2. Karbon Salınımı - Karbon Ayak İzi

İnsan gücünün azaldığı makineleşmenin arttığı son yüzyıllarda, kaynak 
değerlerinin ve fosil yakıt tüketimlerinin artması, insanların konforlu bir hayat 
sürmek ve rant sağlamak istemesi gibi istekler insanları sürdürülebilir dünya 
kavramından uzaklaşmasına sebep olmuştur. Tüketilen kaynaklar ve solunum 
ile volkanik püskürmeler gibi doğal süreçler sonucunda üretilen sera gazları 
artarak atmosferi kaplamaya başlamıştır. Gazların birikmesi dünyanın ortalama 
sıcaklığını arttırarak küresel ısınmaya ve iklim değişikliğine yol açmaktadır 
(NASA, 2021; Kaypak, 2013; Tosunoğlu, 2014).

Karbon ayak izi, insanların üretim ve tüketimde bulunduğu dönemler 
içerisinde atmosfere saldığı korbondioksit miktarını temsil etmektedir. 1990 
yılında Mathis Wackernagel ve William Rees tarafından karbon ayak izi kavramı 
ortaya çıkmıştır. Bu kavram sayesinde üretim, tüketim ve yenileme yönünde 
meydana getirilmeye çalışan sürdürülebilir kaynak kullanımı ile hem gelecek 
nesillerin hem de günümüzdeki insanların kaliteli yaşam sürmelerini arttırmayı 
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amaçlamaktadır (WWF, 2012) (Özsoy, 2015). Türkiye İstatistik Kurumu’na 
göre ülkemizde kişi başı üretilen karbondioksit (CO2) miktarı 2019 yılında 6,26 
ton CO2’ye eşdeğer olarak hesaplanmıştır (TÜİK, 2021). 

Günümüz teknolojisi envanterlere erişimi kolaylaştırmıştır. 
Bilgilenme ve bilgilendirme amacıyla kullanılan internetin ekolojik ayak 
izi gibi kavramları basit sorular ile anket yaparak ortalama bir değer ile 
ölçülebilmektedir. https://www.jotform.com/RECTR/karbon-ayakizi-
hesaplama linkinde bulunan testi uygulayarak bireyin ve ülkenin ortalama 
karbon salınımı öğrenilebilmektedir.

Ülkeler bazında hesaplanan karbon ayak izinin ülkeler, eyaletler, kentler 
ve bireylere kadar detaylı incelenmesinin ardından insanoğlu bilinçlendirilmeye 
çalışılmıştır. Bilinçlenmiş toplum insanı, yeterli maddi imkanlara ve teknolojiye 
sahip olan ülkeler doğal ve sürdürülebilir kaynaklardan elde ederek üretimi, 
akıllı yöntemlerle tüketimi azaltarak hem kentseli hem bireysel hem de ulusal 
alanda karbon salınımını kontrol altına alarak karbondioksit miktarını düşürmeye 
başlamıştır. 

1.3. Küresel Isınma 

Küresel ısınma 19. yüzyıldan itibaren gözlemlenen verilerde dünya 
atmosferini kaplayan sera gazı seviyesinin oluşturduğu ısının artması olarak 
tanımlanabilmektedir. Dünyanın oluşumundan günümüze kadar olan süreçte 
birçok kez küresel ısınma olayları yaşanmıştır. Dünya atmosferinin en yüksek 
sıcaklığa ortalama 56 milyon yıl önce Paleson-Eosen dönemleri arasında 
ulaşmıştır (URL- 4, 2021). PETM (Paleson-Eosen termal maksimum) küresel 
ısınma sırasında, yerkürede kriyosfer tabakası yok olmuş ve yüzey sıcaklığı 5° 
ile 8°C arasında artmıştır. PETM dönemi yaklaşık olarak 200 bin yıl sürmüştür 
(McInerney & Wing, 2011). Dünyanın ekosistem, iklim, karbon döngüsü ve 
okyanus kimyasını değiştirmiştir (Gingerich, 2019). 

Atmosfere pompalanan sera gazı 1959 yılından itibaren incelenen verilere 
göre aynı hızla artmaya devam eder ise, Şekil 3’de gösterildiği gibi 2159 yılında 
PETM değerleri ile aynı miktara ulaşılabilecektir. Bilimsel verilere göre küresel 
ısınmanın en yüksek dönemini gelecekte yaşanabilecek olan ısınma olayını 119 
yıl kadar kısa sürede geçirmesi ön görülmektedir. Bu durum canlı yaşam alanları 
için tehdit oluşturmaktadır (URL – 5; Gingerich, 2019). 
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Şekil 3. 1959’dan beri emisyon ve emisyon oranlarındaki artışa dayanan,  
karbon emisyonlarının toplamı olarak zaman içinde karbon birikimi için  

bir model (Gingerich, 2019)

1.4. Biyoklimatik Konfor

Biyoklimatik konfor canlıların en az miktarda enerji harcayıp sağlıklı ve 
dinamik hissederek çevresine uyum sağlayabildiği koşuldur (Berköz, 1969; 
Olgyay, 1973; Altunkasa, 1990). Konfor durumunu belirlemek için iklim 
parametrelerinin değerlendirilmesi gerekmektedir. 

Dünyanın varoluşundan itibaren, dönemsel olarak değişiklik gösteren 
küresel ısınma ve iklim değişikliği günümüzde elde edilen verilere göre 
hızla artmaktadır. Bu artışın sonucunda canlıların yaşam kaliteleri, rekreatif 
etkinlikler yapması güçleşmektedir (Berköz, 1969; Landsberg, 1972; Olgyay, 
1973; Altunkasa, 1990; Özgüner, 2013; Mirza, 2014). 

Olgyay 1973 yılında yaptığı bilimsel çalışmasında canlıların konfor 
aralık değerlerini belirlemiştir (Şekil 4). Bu değerler arasında yapılan 
planlamalar canlıların psikolojik ve fizyolojik olarak rahatlamasını 
sağlamaktadır. Canlıların kendilerini konforlu hissedebilmeleri için vücut 
sıcaklığı 37°C olması gerekmektedir. Vücut sıcaklığı 22°C’ye kadar soğuk, 
26°C’ye kadar serin, 31°C’ye kadar ılık, 37°C’ye kadar sıcak olarak 
hissetmektedir (Olgyay, 1973).
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Şekil 4. Olgyay 1973’e göre Biyoklimatik  
Konfor Çizelgesi (Çetin ve diğerleri, 2010)

Ortamda ölçülen hava sıcaklığı ile vücudun hissettiği sıcaklık birbirlerinden 
tamamen farklıdır. Hava sıcaklığı, bağıl nem, radyasyon ve rüzgar hızı gibi 
meteorolojik olaylar hissedilen sıcaklıktaki değişikliklerin temel etkenidir. 
Bahsedilen meteorolojik faktörlerin ortak etkisi, insanın termal konforu 
üzerinde etkisini arttırmaktadır. Bu değer insanın hissettiği sıcaklık değeridir 
(Çınar, 1999; Toy, 2010). Bağıl nemin yüksek olması vücuttan buharlaşma ile ısı 
kaybını azaltmakta ve hissedilen sıcaklığı arttırmaktadır. Örneğin aynı sıcaklığa 
sahip bir havadaki nem oranlarındaki düşüklük hissedilen sıcaklığı azaltmakta, 
yükseklik ise hissedilen sıcaklığı arttırmaktadır. Rüzgar hızının artması vücuttan 
konveksiyon ve buharlaşma yoluyla ısı kaybını arttırmakta ve hissedilen 
sıcaklığı azaltmaktadır. Sıcaklık ve bağıl nem oranları aynı olan bir hava, 
rüzgar hızı fazla olan bir havaya göre sıcak algılanmaktadır. Termometre ile 
ölçülen sıcaklıkta farklılık olmamakta, sadece canlı organizmasında hissedilen 
sıcaklıklar farklı olmaktadır (Çınar, 1999). Bunun sonucunda biyoklimatik 
konforu ortaya koymaya yarayan indeksler ve formüller konfor aralığını tek bir 
değer ile ifade edecek şekilde hazırlanmıştır. 

Biyoklimatik konfor aralığını hesaplamak için kullanılan 165 adet indeks 
bulunmaktadır (De Freitas ve Grigorieva, 2017). Dünya genelinde kabul görmüş 
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ve ülkemizde yaygın olarak kullanılan termal indeks PET (Physiologically 
Equivalent Temperature) indeksidir. PET indeksi, meteorolojik şartlara bağlı 
olarak vücut ısı enerjisi dengesini hesaplamaktadır. İndeks sayesinde ortamdaki 
meteorolojik verilerin insanlar üzerindeki etkilerini ve insan vücudunun 
fizyolojik koşullarını (giysi izolasyonu ve etkinlik düzeyi) tek tek ele alarak 
termal konfor değerini hesaplamaktadır (Höppe 1999; Matzarakis et al. 1999; 
Gulyas et al. 2006).

2. Küresel Isınmanın İnsan Üzerindeki Etkisi
2.1. Isınmayı Etki Eden Faktörler

Bilimsel araştırmaların çoğunluğunda küresel olarak dünya ısısının arttığı 
konusunda araştırmacılar hem fikirdirler. 20. yüzyılın ortalarından itibaren her 
10 yılda bir ortalama sıcaklık 1oC ısınmaktadır (Brass 2002, Kerr 2002, Walter 
ve diğ. 2002). Küresel ısınmanın etkileri doğa ile insan yaşamını olumsuz 
etkilemektedir. Isınmanın etkisi ile eriyen buzullar, kuraklaşan topraklar, 
temiz su kaynaklarının tükenmesi, üretilen besin azlığı, ortaya çıkan çeşitli 
hastalıklar, nesli tükenen canlılar, atmosfere salınan sera gazı her geçen gün 
hızla artmaktadır. Bunların sonucunda canlıların yaşam alanları çok büyük 
kaosa sürüklenecek ye yaşamları tehdit altında olacaktır (Çukurçayır ve ark, 
1997; Karakaya ve Özçağım, 2004; Keleş ve Hamamcı, 1998).

Hava sıcaklığının hızla artması canlılardaki vücut sıcaklığı dengesini 
bozabilmekte ve ısı çarpması tehlikesi ile termal şok etkisi oluşturabilmektedir. 
Bunun sonucunda insanların biyoklimatik konforlarını sağlayabilecek 
sürdürülebilir planlamalar yapılması gerekmektedir.

2.2.  Konfor Aralıklarını İnsan ile ilişkilendirmek 

Fanger’e (1970) göre insan performansı üzerinde termal konfor etkili bir 
faktördür. Termal olarak konforlu koşullar altında insan, algısal, fiziksel ve 
zihinsel olarak performansın maximum olacağını belirtmiştir. Psikolojik 
durumlara direkt etki eden termal konfor koşulları iç veya dış mekanda dinlenen 
veya iş yapan bireylerin ruh hallerini doğrudan etkilemektedir. Bireyin kendisini 
psikolojik veya fiziksel olarak rahatsız hissettiği durumda gerçekleştirmesi 
gereken işten veya rekreatif faaliyetlerden zevk alması ve verimli olmaları 
zorlaşabilmektedir. Çevresel ve kişisel faktörler termal konfor koşullarını 
belirlemektedir (Toy, 2010). 
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Çevresel faktörler, atmosfere ait olan iklim parametreleri olan hava 
sıcaklığı, bağıl nem, rüzgar hızı, radyasyon vb. oluşmaktadır (Givoni, 1969; 
Olgyay, 1973; Fanger, 1972; Morgan, 1974; Chandler, 1976; Evans, 1987; 
ASHRAE, 1981; Hobbs, 1995; Morgan ve Moran,1997; Schiller, 2001; Çınar, 
2004; Toy, 2010; Mirza, 2014). 

Tablo1. Çevresel Faktörler (Toy, 2010 tarafından Blazejczyk 1994;  
Auliciems ve Szokolay 2007’den uyarlanmıştır.)

ÇEVRESEL FAKTÖRLER
Faktör Sembol Birimi
Hava Sıcaklığı Ta °C
Rüzgar Hızı v m/s¹
Havanın Nispi nemi f %
Havanın buhar basıncı e hPa
Güneş Radyasyonu R W/m²
Direkt rasyasyon Kdir W/m²
Difüz radyasyon Kdif W/m²
Yansıyan radyasyon Kref W/m²
Ort. Radyasyon Sıc. Mrt °C
Yer yüzeyinin sıcaklığı Tg °C
Bulutluluk N Oktas
Güneşin Yüksekliği hS1 °

Kişisel faktörler ise, bireyin kendisini ilgilendiren giysi izolasyonu ve etkinlik 
düzeyi paremetreleridir (Givoni, 1969; Olgyay, 1973; Fanger, 1972; Morgan, 
1974; Chandler, 1976; Evans, 1987; ASHRAE, 1981; Hobbs, 1995; Morgan ve 
Moran,1997; Schiller, 2001; Çınar, 2004; Toy, 2010; Mirza, 2014).

Tablo 2. Kişisel Faktörler (Toy, 2010 tarafından Blazejczyk 1994;  
Auliciems ve Szokolay 2007’den uyarlanmıştır.)

KİŞİSEL FAKTÖRLER
Faktör Sembol Birimi
Metabolik Isı üretimi M W/m²
Ortalama cilt sıcaklığı Ts oC
Cilt ıslaklığı W Birimsiz
İnsana ait hareketin hızı v’ m/s¹
Giysinin sarmalayıcı etkisi Icl clo
Giysinin albedosu ac %
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Biyoklimatik konfor koşullarını etki eden faktörlerin temeli atmosferik koşullar 
ile insan vücudu arasındaki ısı değişimidir (Toy, 2010). 

3. Tartışma Sonuç
20. yüzyılın sonlarında başlayan peş peşe artan sıcak yıllar ve her geçen yıl 
rekor sıcaklığa ulaşan sıcaklıklar, beklenilen küresel ısınmanın ön görüldüğü bir 
şekilde sürmektedir. Küresel ısınmayı yavaşlatmak veya önlemek için alınması 
gereken bölgesel, ulusal ve küresel önlemlerin daha fazla geciktirmeden 
yaptırımları gerekmektedir. Önlemlerin başında gelen insan etkinlikleri sonucu 
atmosfere salınan sera gazı emisyonlarının kontrol altına alınması belli bir 
düzeyde tutulması gerekmektedir. Bahsedilen bu durumun baş kahramanı olan 
insanoğlu ekosistem döngüsünü bozarak kişinin ihtiyacı olan termal konfora 
müdahale etmektedir. 

Termal konfor şartları bireyin kendi özelliklerine bağlı ve bağlı olmayan 
faktörler tarafından etkilenmektedir. Bu nedenle değişkenlik gösteren faktörlerin 
birinde ufak bir değişim, toplam sonuçta değişikliğe sebep olmaktadır. Dışarıdan 
müdahale ile insana ait kişisel faktörlerin bazılarının değiştirilmesi mümkün değildir. 
Konforu etkileyen diğer etken olan çevresel faktörler çeşitli tedbirler ve düzeltmeler 
ile kontrol altında tutulabilmektedir. Höppe 1999’a göre, 35 yaş, 1.75m boy, 75 
kg ölçülerine sahip olan bir erkek birey için biyoklimatik konfor parametreleri dış 
mekanda sıcaklığı 18 -23oC, Icl= 0.9 clo, Ma = 80 W arasında olmalıdır. 

Termal konfor koşullarını peyzaj mimarlığı planlama ve tasarım meslek 
disiplini ile yapılması planlanan projelerde prensip ve ölçütler kapsamında 
iyileştirmeler yapılabilmektedir. Yapılabilecek olan tasarım ve planlama 
projelerinde; yeterli açık alanların sağlanması, mekânsal alan kullanımlarının 
dengeli bir şekilde dağılması, plantasyonu yapılmış alandaki bitkilerin nem 
sağlayıcı ve gölgeleyici etkilerinin olması, yazın sıcaklık stresini önlerken, kışın 
yaprak döken bitkiler güneş ışınlarına engel teşkil etmeyerek alanların soğuk 
stresinden kurtulmasına yardımcı olması gibi pek çok önlemler dikkate alınması 
gerekmektedir. Günümüzde yanlış planlamalar sonucunda biyoklimatik konfor 
koşulları sağlanamamaktadır.
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1. Giriş

Tıbbi ve aromatik bitkiler, tarih boyunca insanların şifa bulma konusunda 
en büyük yardımcılarından birisi olmuştur. Birleşmiş Milletler, Gıda ve 
Tarım Örgütü Biyoçeşitlilik El Kitabı’nda yapılan tanıma göre; tıbbi ve 

aromatik bitkiler, hastalıkları önlemek, sağlığı korumak ve rahatsızlıkları tedavi 
etmek amacıyla insanlara ilaç sağlayan bitkilerdir (Marshall, 2011). “Tıbbi 
bitkiler” ilaç hammaddesi olarak kullanılırken “aromatik bitkiler” koku ve tat 
özelliklerine sahip olmalarından dolayı daha çok çeşitli gıda malzemelerinde 
kullanılmaktadır. Hem koku ve tat özellikleri olan hem de ilaç hammaddesi olarak 
kullanılan bitkiler ise “tıbbi ve aromatik bitkiler” olarak isimlendirilmektedir 
(Erbaş, 2013).

1.1.  Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Tarihçesi

Tıbbi ve aromatik bitkiler ile bir bahçe yaratmanın kökleri çok eskiye 
dayanmaktadır. Eski zamanlardan beri, bu bitkilerin sahip olduğu özellikler 
onları insan hayatının önemli bir parçası haline getirmiştir. Tıbbi ve aromatik 
özellikteki bitkilerin Mısır tapınaklarında, Pers saraylarında, Roma villalarında 



208      Peyzaj Araştırmaları-I

ve manastır bahçelerinde kullanıldığı bilinmektedir. Bu bahçeler yalnızca 
duyulara hitap etmekle kalmıyor aynı zamanda kutsallıkla ilişkilendiriliyordu. 
Bunun nedeni bitkilerin sahip olduğu kokuların duyguları dini tutkuya 
dönüştürebileceği düşüncesiydi (Keville, 2016; Lawless, 2019).

Tıbbi ve aromatik bitkilerin şifa bulma amacıyla kullanımlarını Mısır 
tarihinde bulmak mümkündür. Bu konuda en eski ve en önemli belgelerden 
birisi M.Ö. 1550’li yıllara ait olduğu düşünülen “Ebers Tıp Papirüsü”dür. 
Bu belge ismini belgeyi dünyaya duyuran Antik  Mısır uzmanı George 
Maurice Ebers’ten almaktadır. Belgede hastalığın çeşidi, gerekli olan ilaç 
miktarı ve ilacın hazırlanışını içeren yaklaşık 811 reçete bulunmaktadır 
(Karamanoğlu, 1977). Daha sonra Mısır’da tıbbı ve aromatik bitkilere olan 
ilgi devam etmiş ve Mısır Firavunu Hatshepsut M.Ö. 1500 civarında Punt’a 
–günümüzde Somali- bir keşif gezisi yapılmasını emretmiştir. Keşif gezisi
sonucunda Mısır’a getirilen Mür ağaçlarını taşıyan tekneler döneme ait duvar
kabartmalarında tasvir edilmiştir. Ayrıca, Mısır’da bulunan Amon tapınağının
botanik oda adı verilen kısmının duvarlarında yaklaşık iki yüz elli bitkinin
tasviri bulunmuştur. Bu bitkiler arasında birçok tıbbi ve aromatik bitki
bulunmaktadır (Keville, 2016).

Tıbbi ve aromatik bitkilere Antik Yunan ve Roma dönemlerinde de ilgi 
gösterilmekteydi. “Ebers Tıp Papirüsü”nden yaklaşık iki bin yıl sonra tıp 
biliminin kurucusu olarak da tanınan ünlü yunan hekim Hippokrates (M.Ö. 
460-377) eserlerinde 200 kadar tıbbi bitkiye yer vermiştir (Karamanoğlu,
1977). Tanrı ve tanrıçalara adanan Yunan ve Roma bahçeleri çoğu mitoloji
ile ilişkilendirilen defne, zambak, mersin, nergis, nane, ardıç, süsen ve sedef
otu gibi bitkileri içermekte ve bu bitkilerin tıbbi ve aromatik özelliklerinden
yararlanılmaktaydı (Keville, 2016).

Ortaçağ’a gelindiğinde ise manastırlar sosyal yaşamda önemli bir yere 
sahip olmuşlardır. Manastırlar halkın ibadet, eğitim ve tıbbi ihtiyaçlarının 
karşılandığı mekânlardır. Manastır bahçeleri Batı’daki ilk sağlık bahçesi 
örneklerini oluşturmaktadır (Şekil 1). Bu bahçelerde yetiştirilen bitkiler 
kullanılarak hastaların tedavileri yapılırdı. Manastır bahçelerinde gül, lilyum, 
adaçayı ve biberiye gibi tıbbi ve aromatik özelliğe sahip bitkiler rahipler 
tarafından yetiştirilirdi (Serez, 2011).
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Şekil 1. Monte Cassino Manastırı bahçesi (Pilecka, 2007)

17. ve 18. yüzyıllara gelindiğinde hastane bahçeleri aynı manastır bahçelerinde
olduğu gibi tıbbi ve aromatik bitkilerin kullanımı için önemli mekânlar
olmuştur. Bu bahçelerin tasarımlarına ilişkin öneriler o dönemde Alman
hortikültürel teorisyen Christian Cay Lorenz tarafından ele alınmıştır. Lorenz
yaptığı değerlendirmede hastane bahçelerinin doğayı algılamak ve sağlıklı bir
yaşamı teşvik etmek amacıyla tasarlanması gerektiğini belirterek bahçede çiçek
açan bitkilerin görülmesinin hastaları yürüyüşe teşvik edeceğini belirtmiştir.
Ayrıca, hastane bahçelerinde çim alanlar ve renkli çiçek gruplarının yanı sıra su
yüzeylerine de yer verilmesinin gerekliliğini vurgulamıştır (Marcus ve Barnes,
1995).

Günümüzde ise şifa bulma amacı ile kullanılan tıbbi ve aromatik bitkilerin 
önemi her geçen gün artmakta ve bu konu çeşitli meslek dallarının ilgisini 
çekmektedir (Arslan ve diğerleri, 2017).

1.2.  Dünyada ve Türkiye’de Tıbbi ve Aromatik Bitkiler

Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) verilerine göre dünya genelinde tıbbi ve 
aromatik bitkilere dayalı geleneksel tıptan yararlanan insanlar toplam nüfusun 
yaklaşık %70-80’lik bir kısmını oluşturmaktadır. Bu amaçlarla faydalanılan 
tıbbi bitki taksonu sayısının yaklaşık 70.000 olduğu tahmin edilmektedir. Dünya 
Sağlık Örgütü ise yaklaşık 21.000 bitki türünün ilaç hazırlamak için uygun 
bulunduğunu belirtmektedir (Kırıcı, 2015).
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Türkiye; Avrupa-Sibirya, Akdeniz ve İran-Turan fitocoğrafik bölgeleri ve 
bu bölgelerin geçiş zonlarını barındırması, çeşitli coğrafi ve iklim özelliklerine 
sahip olması gibi nedenlerle önemli bir flora çeşitliliğine sahiptir. Ülkemizdeki 
toplam bitki taksonu sayısı 11.707’dir (Güner ve diğerleri, 2012). Bu türlerin 
yaklaşık 1000 tanesinin tıbbi ve aromatik özellikte olması sayesinde ülkemiz bu 
bitkiler konusunda çok önemli bir potansiyele sahiptir (Orta Anadolu Kalkınma 
Ajansı, 2015). Ülkemizde bazı tıbbi ve aromatik bitkiler doğadan toplanmakta 
bazılarının ise tarımı yapılmaktadır. Yurt içindeki aktarlarda 200 civarında doğal 
bitki türünün bulunduğu, doğadan toplanıp yurt dışına satışı yapılan bitki türü 
sayısının ise yaklaşık 100 olduğu belirtilmiştir. Ülkemizin çeşitli bölgelerinde 
yapılan etnobotanik çalışmalarında ise yerel halkın çevresinde yetişen doğal 
bitki türlerinin ortalama %10-12’sini çeşitli amaçlarla kullandığı belirlenmiştir 
(Aslan, 2014; Kırıcı, 2015).

2. Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Peyzaj Mimarlığında 
Kullanımı

Tıbbi ve aromatik bitkiler; baharat, bitki çayı kullanımı ve tedavi edici 
özelliklerinin yanı sıra dekoratiftir. Sahip oldukları farklı renk, form ve 
dokulardaki yaprakları, ilgi çekici çiçek ve meyve formları ve renkleri ile 
bitkilendirme tasarımı çalışmalarına önemli katkılar sağlamaktadırlar. Bu 
kapsamda peyzaj mimarlığı çalışmalarında çok geniş ve önemli bir kullanım 
alanına sahiptirler. Bu bitkiler kentsel tasarım çalışmalarında estetik ve işlevsel 
amaçlı olarak; bitki kasaları, botanik bahçeleri, çatı ve teras bahçeleri, eğimli 
alanlar, iyileştirme ve terapi bahçeleri, kaya bahçeleri, koleksiyon bahçeleri, 
kuru taş duvarlar ve parterler gibi alanlarda kullanılabilirler (Arslan, 2010).

2.1.  Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bahçesi

Peyzaj mimarlığı uygulamalarında farklı alanlarda kullanımlarının yanı sıra 
tıbbi ve aromatik bitkileri kullanarak bahçeler oluşturmak da mümkündür. 
Yüzyıllar boyunca insanlar tarafından çeşitli amaçlarla (iyileştirme, parfümeri, 
kozmetik vb.) kullanılan tıbbi ve aromatik bitkilerle oluşturulacak olan bahçeler 
sadece estetik açıdan güzel görünmekle kalmaz, aynı zamanda günlük hayatın 
stresinden uzaklaşmak için de fırsatlar sunar. Tıbbi ve aromatik bitkiler 
bahçesi doğru tasarlandığında insanların doğayla olan bağının, duyularının ve 
içgüdülerinin yeniden canlanabileceği bir ortam sağlayacaktır (Keville, 2016).
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Tıbbi ve aromatik bitkiler insanların duyularını uyarmaktadır. Örneğin, 
hoş kokuya sahip çiçeklerin kullanıldığı bir bahçede koku duyumuz harekete 
geçer ve herhangi bir duruma veya kişiye verdiğimiz duygusal tepkiyi doğrudan 
etkiler. Yapılan bilimsel çalışmalar kokunun; duygularımızı, kaygılarımızı, uyku 
düzenimizi ve iştahımızı düzenlemede önemli rol oynayan serotonin ve dopamin 
gibi nörotransmiterlerde değişikliğe neden olduğunu göstermiştir. Koku ayrıca 
vücuttaki hormonal düzenleyicilerle iletişim kurmaktadır. Dolayısıyla kokular 
insanların kendilerini duygusal düzeyde yönlendirmelerinin en önemli ve etkili 
yollarından biridir (Keville, 2016).

Tıbbi ve aromatik bitkiler çok farklı dokulara sahip olabilirler. Bu farklı 
dokuları ile insanların dokunma duyularına hitap etmektedirler. Ayrıca, estetik 
öneme sahip yaprak, çiçek ve meyveleri ile görme duyusunu, bitkisel çay içme ve 
ekilen ürünlerin toplanması ve tadılması ile tat alma duyularını uyarmaktadırlar 
(Arslan ve Ekren, 2017).

Bu bitki türleri ile oluşturulan bahçelerde insan duyularını uyararak 
sağlıklarına pozitif katkılar sunmanın yanı sıra aşağıdaki faydalar 
hedeflenmektedir (ZTBB, 2017);
·  Tıbbi ve aromatik bitkilerin araştırılması, üretilmesi ve tanıtılması, 
·  Gen merkezi oluşturarak bitki çeşitliliğinin korunmasına katkı sağlamak,
·  Tıbbi ve aromatik bitkilerin etkin ve güvenli bir şekilde kullanılmalarını 

teşvik etmek,
·  Tıbbi ve aromatik bitkilerin kültür altına alınmasını özendirmek,
·  Eğitim kurumları ve programları için materyal ve çalışma alanı sağlamak,
·  Tıbbi ve aromatik bitkilerden yararlanma ile ilgili konulardaki çalışmalara 

zemin oluşturmak,
·  Kullanıcılar için rekreasyon alanı oluşturmak.

Başarılı bir tıbbi ve aromatik bitkiler bahçesi oluşturmak için bir araya gelmesi 
gereken birçok unsur vardır. Doğal olarak, bitkilerin sahip olduğu özellikler 
çok önemlidir. Bununla birlikte bahçenin planlama aşamasında bitki türlerini 
seçmeden önce bazı temel konuların ele alınması gerekir. Bunlar kısaca; kişisel 
tercihler ve gereksinimler, kalıcı veya yerleşik faktörler ve tasarım kriterleri 
olarak özetlenebilir (Lawless, 2019).

Kişisel tercihler ve gereksinimler: Tıbbi ve aromatik bitkiler bahçesini 
tasarlamaya başlamadan önce cevaplanması gereken bazı sorular vardır. Bu 
sorular aşağıda belirtilmiştir (Lawless, 2019);
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· Bahçe kimler için tasarlanacaktır? (çocuklar, yetişkinler, sağlık problemi
yaşayan kişiler vb.)

· Bahçe yılın hangi zamanlarında daha aktif olarak kullanılacaktır?
· Bahçede ne tür etkinlikler (hortikültürel etkinlikler vb.) düzenlenecektir?
· Bahçe tasarımı için ayrılan bütçe ne kadardır?
· Bahçenin bakım çalışmaları için zaman ve bütçe ayrılabilecek midir?

Kalıcı veya yerleşik faktörler: Tıbbi ve aromatik bitkiler bahçesinin 
tasarlanacağı alanda halihazırda hangi bitkilerin ya da özelliklerin bulunduğunun 
gözden geçirilmesi aşamasıdır. Bu kapsamda alanda bulunan yürüyüş yolları 
özellikle dikkate alınmalı ve bahçe içerisindeki yaya sirkülasyonu için bu 
yollardan nasıl faydalanılabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Ayrıca alanın 
mevcut topoğrafik özelliklerine uygun bir tasarım yapılması faydalı olacaktır. 
Bu aşamada değerlendirilecek diğer konular aşağıda belirtilmiştir (Lawless, 
2019);
· Toprak yapısı,
· Bakı özellikleri,
· İklim özellikleri.

Tasarım kriterleri: İlk iki aşamada belirtilen değerlendirmeler yapıldıktan 
sonra tasarım kriterlerinin belirlenmesi aşamasına geçilebilir. Tıbbi ve aromatik 
bitkiler için birçok tasarım seçeneği olabilir. Bunlardan bazıları aşağıda 
belirtilmiştir (Lawless, 2019);
· Geleneksel ve/veya çağdaş tasarım,
· Formal ve/veya informal tasarım,
· Ekolojik veya hortikültürel tasarım,
· Bir akımın ilkelerine (minimalizm vb.) bağlı tasarım,
· Bitki odaklı veya yapı ağırlıklı tasarım.

Yukarıda üç aşamada elde edilen bilgiler ve verilen kararlar doğrultusunda alanda 
kullanılacak bitkilere karar verilir ve bitkisel tasarım kriterleri hayata geçirilir. 
Ayrıca, tıbbi ve aromatik bitkiler ile oluşturulacak bahçeler özel durumlara 
(hitap ettiği kullanıcı gruplarının yaş ve sağlık durumları vb.) göre tasarımsal 
açıdan farklılıklar göstermesine rağmen sürdürülebilirliklerinin sağlanması 
açısından genel tasarım ilkelerine göre oluşturulmalıdır. Tıbbi ve aromatik 
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bitkiler bahçesinin genel tasarım ilkeleri aşağıda belirtilmiştir (Bowers, 2003; 
UNH Extension, 2017; Kırıcı ve ark, 2016; Keville, 2016; Lawless, 2019);
·  Aromatik bir bahçe akılda kalıcı, anlamlı ve bitkisel çeşitlilik açısından 

zengin olmalıdır.
·  Belirli bir görünüme dikkat çekmek için bahçe içerisinde bir odak nokta 

oluşturulmalıdır. Tıbbi ve aromatik bitkiler bahçesinde bu odak noktası; 
herdem yeşil bir türle oluşturulmuş topiary örneği, mevsimlik kokulu 
bitkilerle oluşturmuş bir bitki tarhı ya da bir heykel olabilir.

·  Bahçede su ögesi kullanılabilir. Özellikle suyun bahçede hareketli bir şekilde 
kullanılması birçok duyuya hitap eden tıbbi ve aromatik bitkiler bahçesinde 
işitme duyusunun da uyarılmasını sağlayacaktır.

·  Tıbbi ve aromatik bitkiler hoş kokuları, faklı dokulara sahip ve estetik 
açıdan değerli yaprak, çiçek ve meyveleri ile ön planda oldukları için daha 
kuvvetli bir etki elde etmek adına türlerin gruplar halinde kullanılmasında 
yarar vardır.

·  Tıbbi ve aromatik bitkiler; ömürleri, familyaları, ekolojik istekleri ya 
da içerdikleri etken madde gruplarına göre sınıflandırılarak dikimleri 
gerçekleştirilebilir. Özellikle benzer ekolojik isteklere sahip bitkilerin 
gruplar halinde bir arada kullanılması bakım işlerini kolaylaştıracaktır.

·  Bitkilerin yaşam döngüsü göz önüne alınarak bahçenin dört mevsim ilgi 
çekici olması önemlidir.

·  Bitki yataklarına erişim kolay olmalıdır. Bitkilerin kolayca ulaşılabildiğinden 
emin olunmalıdır, çünkü tıbbi ve aromatik bitki türlerinin genelde hasadı 
yapılmaktadır. Erişim kolaylığı konusunda tekerlekli sandalye kullanan 
ve görme engelli ziyaretçilerin bahçeden en iyi şekilde yararlanması 
sağlanmalıdır.

·  Çok yıllık bitkilerin, tek yıllık ve iki yıllık bitkilerden ayrı bir yere 
dikilmesi söküm ve dikim işlemleri yapılırken köklerinin zarar görmesini 
engelleyecektir.

·  Bahçenin tıbbi ve aromatik bitkileri tanıtmak görevi de olduğu için bitki 
türlerinin tanıtıcı etiketlerinin (Latince ismi, isimlendireni, familyası, 
Türkçe ismi ve yerel isimleri, İngilizce ismi, özellikleri ve kullanım alanları, 
tedavide kullanılan kısımları vb.) oluşturulması önemlidir.

·  İnsan sağlığına olumlu katkılar yapmanın yanı sıra tıbbi ve aromatik 
bitkilerden bazıları zehirli etkiye sahiptir. Bahçe tasarımlarında kullanılan 
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bu türler ziyaretçilerin zarar görmemesi için “zehirlidir” uyarı levhası ile 
belirtilmelidir.

·  Bahçede yürüme yolları ile oluşturulan düzen kolay bir şekilde algılanmalıdır. 
Gerekli yönlendirmelerin yapılması özellikle yaşlı kişiler için önemlidir. 
Yürüme yollarının genişliği tekerlekli sandalye kullanımı için uygun 
olmalıdır.

2.2.  Türkiye’den ve Dünyadan Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bahçesi 
Örnekleri

2.2.1.  Zeytinburnu Tıbbi Bitkiler Bahçesi (ZTBB) – İstanbul

Türkiye’nin ilk tıbbi bitkiler bahçesi olan ZTBB 14 dönümlük alan üzerine 
kurulmuş ve 2005 yılında hizmete açılmıştır. Bahçede 700’ü aşkın tıbbi 
bitki türü bulunmasının yanı sıra araştırma merkezi, sera, herbarium, tohum 
bankası, bitki laboratuvarı, bitki kurutma odası ve güneş saati yer almaktadır 
(Şekil 2). Bir eğitim ve araştırma merkezi olarak planlanan bahçede bitkilerle 
tedavi (fitoterapi), bitkilerin ve beslenmenin kimyası, bitki yağlarıyla tedavi 
(aromaterapi), masaj terapi ve doğal vücut bakımı konularında seminerler 
verilmektedir. Eğitim programları için çalışma alanı ve materyal sağlanması 
ile uzmanlaşma çalışmalarının desteklenmesinin yanı sıra ilgili bölümlerden 
öğrenciler için yaz ve kış staj imkânları da sağlanmaktadır (ZTBB, 2017).

Şekil 2. Zeytinburnu Tıbbi Bitkiler Bahçesi genel  
görünümü (Zeytinburnu Belediyesi, 2015)
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ZTBB’de; Achillea millefolium L., Aesculus hippocastanum L., Ajuga reptans 
L., Aloe vera (L.) Burm. fil., Berberis vulgaris L., Calluna vulgaris L., Celtis 
australis L., Ceratonia siliqua L., Digitalis purpurea L., Elaeagnus angustifolia 
L., Ginkgo biloba L., Hedera helix L., Hibiscus syriacus L., Laurus nobilis L., 
Lavandula angustifolia Miller, Liquidambar orientalis Mill., Melissa officinalis 
L., Mirabilis jalapa L., Nerium oleander L., Prunus cerasus L., Punica 
granatum L., Rhus typhina L., Rosmarinus officinalis L., Salvia officinalis L., 
Tagetes patula L. gibi bitki türlerine yer verilmiştir (ZTBB, 2017).

2.2.2.  Hekim Sinan Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bahçesi – Kütahya

2011 yılında 11.000 m2 alanda kurulan ve adını 15. yüzyılda yaşayan Osmanlı 
Devleti’nin ilk hekimbaşı olan Hekim Yusuf Sinan’dan alan bahçede 89 parselde, 
400 civarında bitki türü bulunmaktadır (Şekil 3). Bitkilerin tanıtıcı etiketleri 
de mevcuttur. Bahçede ayrıca tıbbi ve aromatik bitkilerin fide ve tohumluk 
üretiminin yapıldığı üretim alanları, bitki özütlerinin elde edildiği pilot tesis, 
kalite tayini ve bitkisel kozmetiklerin deneme üretimlerinin yapıldığı ar-ge 
laboratuvarı, tıbbi ve aromatik bitkiler konulu eğitimlerin düzenlendiği eğitim 
salonu, ürün satışlarının yapıldığı satış mağazası ve tropik tıbbi ve aromatik 
bitkilerin yetiştirildiği “Tropik Sera” da mevcuttur (HSTBAM, 2016).

Şekil 3. Hekim Sinan Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bahçesi (HSTBAM, 2016)
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Hekim Sinan Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bahçesi’nde; Hypericum perforatum 
L., Lavandula angustifolia Miller, Melissa officinalis L., Mentha x piperita, 
Origanum onites L., Salvia officinalis “Extracta”, Sambucus ebulus L., Silybum 
marianum (L.) Gaertn., Stacia stchys “Pholomis”, Symphytum officinale L., 
Thymus vulgaris L. gibi bitki türleri tercih edilmiştir (HSTBAM, 2016).

2.2.3.  RSC Guwahati Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bahçesi - Hindistan

RSC Guwahati’deki bahçede 800 m2 alana yayılmış yaklaşık 80 çeşit tıbbi ve 
aromatik bitki türü bulunmaktadır (Şekil 4). Bahçe görme engelli kullanıcılar 
için özel olarak tasarlanmıştır. Bitkilerin tanıtıcı etiketleri görme engelliler 
için Braille alfabesi kullanılarak oluşturulmuştur ve bu alanların döşeme 
malzemesinin farklılığı ile kullanıcılar tarafından fark edilmesi sağlanmıştır 
(RSC Guwahati, 2017).

Şekil 4. RSC Guwahati Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bahçesi (RSC Guwahati, 2017)

2.2.4.  Suanluang Rama IX Parkı Tıbbi Bitkiler Bahçesi – Tayland

Suanluang Rama IX Parkı bünyesinde bulunan tıbbi bitkiler bahçesinde 
400’e yakın bitki türü bulunmaktadır (Şekil 5). Bitkilerin büyük bir 
çoğunluğunu Tayland’da doğal olarak yetişen türler oluşturmaktadır. Öğrenci 
ve araştırmacılar için materyal kaynağı oluşturması ve bitkilerin tanına 
bilirliğinin sağlanmasını hedefleyen bahçedeki bitkiler, insanlara sağladıkları 
yararlara göre organize edilmiştir. Bu kapsamda bahçe şu bölümlerden 
oluşmaktadır; tıbbi bitki yatakları, iç mekan bitkileri, zehirli bitkiler, panzehir 
etkisi oluşturan bitkiler, aromatik bitkiler, antiemetik bitkiler, diüretik bitkiler, 
emenagog bitkiler, öksürük dindirici bitkiler, ateş düşürücü bitkiler, deri 
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hastalıkları için bitkiler, mutfak bitkileri, çimler, tırmanıcı bitkiler, sucul 
bitkiler (EthnoHerbalist, 2015).

Şekil 5. Suanluang Rama IX Parkı Tıbbi Bitkiler Bahçesi planı (EthnoHerbalist, 2015)

Suanluang Rama IX Parkı tıbbi bitkiler bahçesinde; Abrus precatorius L., 
Acanthus ebracteatus Vahl, Acorus calamus L., Aegle marmelos (L.) Correa, 
Alpinia galanga (L.) Willd., Apium graveolens L., Cassia tora L., Curcuma 
longa L., Hibiscus sabdariffa L., Impatiens balsamina L., Jasminum sambac (L.) 
Aiton, Lantana camara L., Mimosa pudica L., Morinda citrifolia L., Plumeria 
rubra L. gibi bitki türlerine yer verilmiştir (EthnoHerbalist, 2015).

2.3.  Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bahçesinde Kullanılabilecek Bitkiler

Tıbbi ve aromatik bitkiler bahçesinde kullanılabilecek bazı bitki türleri ve bu 
türlerin; familyası, yaşam formu, yaprak durumunun yanı sıra bitkilerle ilgili 
kısa notlar Tablo 1’de verilmiştir. Bu bitkiler; hoş kokuları, faklı dokulara 
sahip ve estetik açıdan değerli yaprak ve çiçekleri göz önünde bulundurularak 
seçilmiştir. Bitkilerin yaşam formları Türkiye’de doğal ya da egzotik olarak 
bulunma durumlarına göre değerlendirilmiştir. Bitkiler yaprak durumlarına göre 
ise; herdemyeşil (HY), yaprak döken (YD), mevsimlik (M), rizomlu (R), soğanlı 
(S) ve yumrulu (Y) şeklinde sınıflandırılmıştır.
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3. Sonuç
Tarih boyunca, sahip oldukları özelliklerle insan yaşamında önemli bir yeri olan 
tıbbi ve aromatik bitkiler günümüzde bitkilendirme tasarımı çalışmalarında 
estetik ve işlevsel açıdan oldukça değerlidir. Tıbbi ve aromatik bitki bahçeleri 
de bu bitkilerin; araştırılması, üretilmesi, tanıtılması, çeşitliliklerinin korunup 
geliştirilmesi ve kullanıcılar için rekreasyon alanı oluşturulması açısından 
önemlidir.

Tıbbi ve aromatik bitkiler ile farklı ölçeklerdeki park ve bahçelerde ortak 
kullanımlar için bahçeler oluşturulabileceği gibi hitap ettikleri kullanıcı grupları 
(yaş grupları vb.) ve bu kullanıcı gruplarının durumlarına uygun olarak (hastalık 
durumu vb.) özel olarak tasarlanabilecek bahçeler (terapi bahçeleri, iyileştirme 
bahçeleri vb.) de oluşturulabilir. Tıbbi ve aromatik bitkiler ile oluşturulacak 
bahçeler bu özel durumlara göre tasarımsal açıdan farklılıklar göstermesine 
rağmen sürdürülebilirliklerinin sağlanması açısından genel tasarım ilkelerine 
bağlı kalınmalıdır.

Tüm peyzaj mimarlığı çalışmalarında olduğu gibi tıbbi ve aromatik bitki 
bahçeleri tasarımında da bitkilendirme tasarımı aşaması oldukça önemlidir. Bu 
kapsamda, kullanım amacına uygun doğru türlerin seçilmesi ve bu türlerin elde 
edilmek istenen etki doğrultusunda yerleştirilmesi bitkilendirme tasarımının 
başarısını etkileyen başlıca faktörlerdir. Bahçenin uygulanacağı bölgeye ait 
doğal bitki türlerinin kullanımı çalışmanın başarısızlık riskini en aza indirecektir.
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1. GİRİŞ

Biyofilik tasarım, en genel tanımıyla hem insanlara hem de çevreye 
fayda sağlayan onarıcı bir çevresel yaklaşımdır (Elmashharawi, 
2019). 1964’te sosyal psikolog Erich Fromm tarafından ilk kez 

türetilmiştir. Kavram olarak “biophilia” yaşama ve yaşayan çevreye duyulan 
sevgi anlamına gelmektedir. İnsan doğadan uzaklaştıkça kaygı ve stres seviyesi 
artmaktadır. Doğa temelli diğer tasarımlardan olan yeşil tasarım ve ekolojik 
tasarımdan farklı olarak biyofilik tasarım doğa ile olan duygusal ve psikolojik 
bağlantıyı vurgulamaktadır. Biyofilik tasarım insanların neden ev hayvanları 
beslediklerini, bitki yetiştirdiklerini, hayvanat bahçelerini ziyaret ettiklerini, 
doğal yaşamla iç içe olmaktan hoşlandıklarını, bazen tehlikedeki bir canlıyı 
kurtarmak için kendi hayatlarını tehlikeye attıklarını da açıklamaktadır (Beyaz, 
2017). Biyofilik tasarım denildiğinde ilk akla gelen genelde ağaçlar, çiçekler ve 
yeşillik olsa da, tüm bunların çok ötesinde doğayı oluşturan ana elementlerden 
biri olan suyun biyofilik tasarımdaki yeri tartışılamazdır (Yetimoğlu, 2019). 
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Bununla birlikte biyofilik etkinin faktörleri arasında da bulunan su, iyileştirici 
bir özelliğe sahiptir. Suya yakın olma isteği insanın doğasında vardır ve belki 
de bu istek susuz kalma korkusundan dolayı ortaya çıkmıştır (Şenozan, 2018). 
Çünkü yaşamın temel kaynağı, canlılığın önemli bir parçası temel taşı olan su, 
hayatın var olması için, canlılığın devamı için en önemli ihtiyaçlardan birisidir. 
Dünyanın oluşumu ile birlikte ortaya çıkan ve insanlık tarihinden daha eskiye 
dayanan su, yerine bir başka maddenin geçemeyeceği doğal bir kaynak olarak 
insan için oksijenden sonra gelen en önemli ögedir (Özsoy, 2009). İnsanlık, 
yaşadığı çevreyi geliştirirken, suyun kendisine sunduğu imkânları sonuna kadar 
kullanmıştır (Yıldız, 2008). Kısacası doğal bir referans noktası oluşturan su 
yüzyıllar boyunca insanları ve diğer tüm canlıları etrafında toplamıştır. Besin 
kaynağı olmasının yanı sıra tüm canlılar için aynı zamanda bir habitat bir yaşam 
alanı oluşturan su, canlıların çoğalma, beslenme gibi temel ihtiyaçlarına olanak 
sağlaması bakımından ekolojik bir öneme sahiptir. (Tülek ve Barış, 2014).

Bununla birlikte suyun çevredeki varlığı sadece göllerin, derelerin, 
nehirlerin ve körfezlerin varlığından çok daha karmaşıktır. Bu çalışmada 
amaç, biyofilik tasarım unsurlarından olan su unsurunu üç ana başlık altında 
incelemektir.

2. SUYUN CANLILAR İÇİN ÖNEMİ
2.1. Suyun Biyolojik Önemi

Su, bir oksijen ve iki hidrojen atomundan oluşmuş, renksiz, kokusuz ve tatsız bir 
maddedir (Özsoy, 2009). Su doğada katı, sıvı, gaz olmak üzere üç halde bulunur 
(Yetimoğlu, 2019). Yaşamın temeli, canlılığın göstergesi olan su, insanlar için 
oksijenden sonra gelen en temel kaynaktır. Suyun olmadığı yerde yaşam durur. 
En ilkelinden en gelişmişine kadar tüm canlıların canlılığını sürdürmeleri 
için elzemdir. Bir besin maddesi olmasının yanı sıra içerisinde bulundurduğu 
mineral ve bileşiklerle vücudumuzdaki her çeşit biyokimyasal reaksiyonların 
gerçekleşmesinde rol oynar. Bununla beraber yine vücudumuzun pH dengesinin 
korunması, vücuttaki besinlerin ya da atık maddelerin ilgili yerlere taşınması gibi 
pek çok önemli faaliyette görev alır (Akın ve Akın, 2007). Bilimsel araştırmalar 
gösteriyor ki bireyin günlük tüketmesi gereken su miktarı ortalama 1,5 litredir. 
Ancak özellikle yaz ayları gibi suya daha çok ihtiyaç duyulan zamanlarda bu 
miktarın 2 litre ve üzerinde olması önerilmektedir (Karagöz ve diğerleri, 2004). 
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Gün içinde tüketilen 1,5 ile 2 litre arasındaki su; vücut açısından besinlerin 
sindirimi, deriden toksinlerin atılması, hücreleri ve dokuları doldurma ve idrarla 
zararlı maddelerin atılması gibi işlevlere de sahiptir. Suyun önemli faaliyetleri 
sadece fiziksel değildir. Birçok inanç ve inanışta suya büyük bir önem ve 
kutsallık verilmiştir. Su ile ilişkilendirilen arınma, temizlenme, paklanma ve 
suyu koruma gibi kavramları pek çok inanış benimsemiştir (Avşar ve Avşar, 
2016). Bu da suyun hem fiziksel hem de ruhsal anlamda bir ihtiyaç olduğunun 
göstergesidir. Bunun yanı sıra hayatın varlığını ve sürekliliğini sağlayan 
bileşenlerden biri olan su, insan ve insanın biçimlendirdiği, yapılandırdığı 
mekânlar üzerinde, geçmişten günümüze değişen öncelikler uzamında son 
derece belirleyici olmuştur (Hattapoğlu, 2004). Bu yüzden su ve su kenarları 
tüm canlılar gibi insanlarında yaşamlarını ikame ettirmek için tercih ettikleri 
yerler olmuştur. Bu durum su ve su kenarlarını daima önemli mekânlar haline 
getirmiş. Örneğin, deniz ve nehirler birçok yerleşim yerine hayat vermekte ve 
genellikle yer seçimlerinde öncelik oluşturmuştur (Evyapan ve Tokol, 2000). 
Bu denli değerli olan su, tarih boyunca insanların en büyük uygarlıkları su 
kenarlarında kurmalarına sebep olmuştur. Mısır ve Mezopotamya’nın nehir 
kenarında, Yunan ve Roma uygarlıklarının Ege ve Akdeniz çevresinde gelişmiş 
olması bunun önemli bir göstergesidir. (Akkan, 1994) 

2.2.  Suyun Psikolojik Etkileri

İnsanların yaşamlarını daha iyi sürdürebilmeleri için hem bazı temel ihtiyaçları 
hem de insanı ihtiyaçlarının karşılanması gerekmektedir. Suyun fiziksel 
ihtiyaçlara cevap verdiği gibi bazı psikolojik ihtiyaçlara da cevap veren bir 
yönü vardır. Daha önce de bahsettiğimiz gibi su sadece hayati nedenlerle 
kullanılmamaktadır. Suyun bir de manevi kullanımı söz konusudur. Su sesinin ya 
da suya bakmanın insana huzur verdiği birçok kültür ve inanç tarafından kabul 
görmektedir. Su; tabiatın aynası, saflığın, huzurun, sessizliğin bir göstergesidir 
(Yetimoğlu, 2019). Ses ve görüntüsünün yanı sıra su ile doğrudan temas etmenin 
bile insana huzur verdiği şeklinde görüşler mevcuttur. Su belli bir şekle sahip 
olmadığından tüm şekilli varlıklardan daha güçlü kabul edilmekledir. Bazı inanç 
sistemleri içerisinde yer alan suya girmenin temelinde ise suyun bu gücü ve 
temasta bulunduğu her şeyi değiştirme manası vardır (Kıyak, 2013). Geçmişten 
günümüze kutsal sayılan suyun bu rahatlatıcı ve huzur verici özellikleri 
meditasyonlarda da kullanılmıştır. Özellikle durgun suyun meditasyon etkisi 
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vardır ve barış, huzur gibi duygular yayar. İnsanı derin düşüncelere yöneltir. 
Çeşitli çağrışımlarda bulunarak insana dinlenme ortamı oluşturur (Çelikkıran, 
2018). Kısaca sadece yaşamsal faaliyet için değil, insanlar suyu içmek, 
temizlenmek, üretmek, seyahat etmek ya da ses ve görüntüsünden psikolojik 
olarak yararlanmak gibi amaçlarla kullanmışlardır (Yetimoğlu, 2019). 

Ulrich’in (1981) de yaptığı çalışması çevre psikolojisi alanında önemli 
veriler içermektedir. Araştırmalarında görsel inceleme yöntemlerini tercih 
etmiş ve deneklerine üç farklı çevre grubunu göstermiştir. Bu çevre grupları; 
su içeren, bitki bazlı, sucul veya bitki bazlı olmayan numunelerdir. Bu doğal 
örnekler, denekler tarafından farklı sıfatlara göre değerlendirilmesi istenmiştir. 
Bu araştırma sonucunda; su elementinin bedeni ve zihni rahatlattığı, zihinsel 
yorgunluğu giderdiği, öfkeyi giderdiği ve oldukça ilgi çekici olduğu ortaya 
çıkmıştır (Campbell ve Moore, 2002).

3. BİYOFİLİK TASARIM
3.1. Biyofili Kavramı ve Biyofilik Tasarım

Biyofili kavramı ilk kez 1964 yılında Eric Fromm tarafından kullanılmıştır. Bu 
kavram daha sonra Edward Wilson tarafından yayımlanan biyofili adlı kitap 
ile geliştirilmiştir ve yaygın hale getirilmiştir (Wilson, 1984). “Biyo” canlı 
olmak ve “philias” arzu ya da sevgi anlamına gelen iki kelimenin birleşiminden 
oluşmuştur (Kayıhan, Güney ve Ünal, 2018). Kısaca “yaşam sevgisi” ya 
da “yaşayan sistemlerin sevgisi” anlamına gelmektedir. (Krčmářová, 2009) 
Biyofili kavramı bir bakıma doğayla ilişkide olma, doğanın bir parçası olma 
ya da doğa dostu gibi anlamlar barındırmaktadır. İnsan kendini doğadan üstün 
görmektedir oysa biyofili kavramı insan ve doğa arasında bir üstünlük yarışı 
olmadığını birbirlerinin bir parçası olduklarını ve birinin diğerinden ayrılamaz 
olduğunu savunur. Doğaya saygı duyma, doğayı anlamayı içinde barındıran 
bu kavram aslında insanın ihtiyaçlarına da cevap arayışındadır. Biyofilik 
tasarım en temel anlamıyla doğaya ve çevreye yarar sağlayan onarıcı çevresel 
bir yaklaşımdır (Elmashharawi, 2019). Biyofili teorisi insanlar ve diğer canlı 
organizmalar arasında fiziksel bağların yanı sıra psikolojik bağların olduğu 
da savunmaktadır (Wilson ve Kellert, 1993). Yani biyofili kavramı diğer doğa 
dostu kavramlardan farklı olarak insanın doğayla psikolojik bağını da inceleyen 
bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Eric Fromm’a göre Biyofili, insanları 
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doğal ortamları tercih etmeye iten içgüdüsel bir dürtü anlamına gelir (Byrne, 
2010). Wilson ise bu durumu şöyle açıklamıştır; “ Biyofili tek bir içgüdü değil, 
ayrı ayrı analiz edilebilen bir öğrenme kuralları bütünüdür. Öğrenme kurallarının 
ortaya çıkardığı duygular çekicilik-iticilik, hayranlık-kayıtsızlık, korku-ilgi 
şeklinde farklı farklı olabilir (Wilson ve Kellert, 1993) Doğayı şekillendirmek 
ve kendine uygun hale getirmek insanoğluna cazip gelmiş olsa da, günümüzde 
doğal dengede bozulmalar meydana gelmektedir. Ve bunun sebebinin insan 
merkezcil yaklaşımlar olduğunu söylemek yanlış olmaz. Yapılan çalışmalar 
doğadan uzaklaşan insanların kaygı ve stres seviyesinde artış gözlemlendiğini 
göstermektedir. Son yıllarda artan çevreci yaklaşımlar artık doğa ile bir yarış 
ya da savaş değil onunla uyumlanmak gerçeğine vurgu yapmaktadırlar. Çünkü 
yaşamın % 90’ının doğal çevreden yalıtılmış binalarda geçiren insanlar, stres 
nedenli düşük verimlilik, depresyon, kronik yorgunluk gibi sağlık sorunları ile 
mücadele etmektedirler (Ünlü, 2017). Biyofilik tasarım kavramı ise biyofili 
kavramından yola çıkmaktadır ve doğal elementlerin ve işlemlerin yapılı 
çevrede mimari tasarıma ilham kaynağı olarak kullanılmasını öneren bir tasarım 
yaklaşımıdır. Bu kavram insan doğa bütünlüğünü arttırarak, insanın stres, kaygı 
seviyesini düşürmeyi ön görür (Emre, 2019). Biyofilik kavramı hayatımıza yeni 
girmiş bir kavram gibi görünüyor olsa da aslında uzun yıllardan beridir bilinçli 
bilinçsiz hayatımızın belli alanlarında gözlemlediğimiz bir kavramdır. Mimarlar, 
yapı ustaları ve zanaatkârların geçmişten günümüze kullandığı geleneksel 
yöntemlerin çoğunda biyofilik izler görmek mümkündür, bunun sebebi ise insan 
genlerine evrimsel süreçlerde doğa ve doğanın yöntemleriyle mutlu, sağlıklı ve 
huzurlu kalacağı kodlanmıştır (Emre, 2019). 

3.2.  Biyofilik Tasarım İlkeleri ve Su Unsuru

Biyofilik tasarım ilkeleri en temel anlamda 3 ana başlıktan oluşmaktadır. Bu 
3 ana başlık da kendi içlerinde farklı başlıklara bölünerek toplamda 14 temel 
unsuru oluşturmaktadırlar. Bu başlıklar şöyledir; “mekândaki doğa”, “doğal 
analojiler” ve “mekanın doğası” (Cramer ve Browning, 2008). 
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Çizelge 1 Biyofilik Tasarım İlkeleri

Çizelge 2 Biyofilik Tasarımda Su Unsuru 

Biyofilik tasarım ilkelerinden 3 ana başlık su le yakından ilgilidir. Bunlar ; 
“Mekândaki Doğa” başlığı altında bulunan,
- Doğayla Görsel Bağlantı 
- Doğayla Görsel Olmayan Bağlantı
- Mekânda Su Unsuru ’dur.

3.2.1. Doğayla Görsel Bağlantı

Bu unsur, doğa ile görsel bir temas kurmayı hedefler ve temelinde manzara 
vardır. Doğayla görsel bağlantı unsurunu su için düşünecek olursak, denizler, 
göller, şelaleler, nehirler gibi doğal su kaynaklarını bu unsurun bir öğesi olarak 
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düşünebiliriz. Doğal bir manzara olarak su, insanlara geçmişten günümüze 
çekici gelmiştir. Suyun görsel olarak en önemli değerlerinden biri manzara 
etkisidir (Şengül, 1995). Nitekim suyun doğal çevreyi şekillendirmesi, canlılığın 
devamını sağlaması onu yaşamın vazgeçilmez bir unsur haline getirmektedir 
(Aysel, 2004). İnsanlar geçmişten günümüze, hem psikolojik hem sosyo-
ekonomik sebeplerden dolayı suya yakın olmak istemişler ve bunun için savaşlar 
vermişlerdir. Günümüzde de insanların çoğu manzara olarak su kenarlarını tercih 
etmektedirler. Çünkü suyun insan üzerinde kanıksanmayacak kadar çok etkisi 
vardır. Yapılan çalışmalar göstermiştir ki hareketli ya da durgun suyun insan 
üzerinde farklı farklı etkileri vardır. Örneğin durgun su yatıştırıcı ve düşünceli 
etkileri ile bilinir. Durgun su, sakinlik, huzur ve yansıma etkilerinin yanı sıra 
farklı renk ve dokuları bulunduğu ortama getirerek insanların ilgisini kolayca 
çekebilir. Durgun su, meditasyon, derin düşüncelere dalma, stresten arınma 
ortamı yaratmaktadır (Kavaklı, 1994). Bununla beraber şelale gibi hareketli 
suyun ise canlı ve dinamik bir etkisi vardır. Mesela köpüren ve kaynayan su, 
insanları çeken ve etkileyen görüntüler oluşturur (Ataturay,1993). Bir manzara 
olarak su, bakıldığında kişinin o anki ruhsal durumuyla bir bağ oluşturacak doğal 
referans noktası oluşturmaktadır. Belki de bu nedenden dolayı birçok insan 
manzara olarak su ve su kenarlarını tercih etmektedirler. İnsanların su ve kıyı 
alanlarında vakit geçirme isteği ve bunu bir yaşam biçimi haline dönüştürmesi, 
deniz turizminin diğer turizm türleri arasında parlamasına ve çeşitlenmesine 
olanak sağlamıştır (Sevinç ve Duran, 2018).

3.2.1.1. Suya Yakın Yerleşim Yerlerinin Günümüz Yapılarındaki Ekonomik 
Değer

Manzara, insanların yaşamında vazgeçilmez bir ihtiyaçtır. Bu durum 
doğrultusunda Almanya’nın Dortmund şehrinde bulunan Phoenixsee ve 
Türkiye’nin Antalya ilinde bulunan Konyaaltı sahilindeki yapıların kira fiyatları, 
metrekareleri ve sahip olduğu manzaralar gibi kriterler araştırılıp bir tablo 
hazırlanmıştır. Deniz, göl, nehir gibi su birimlerine hem yakınlığı ile hem de o 
manzaraya sahipliği ile yapılar değer kazanmaktadır. Doğal kaynakların yanında 
yapay su birimlerinin de yoğun olarak ilgi çektiği görülmektedir. Aşağıda 
bulunan Tablo 1 ve 2’den da anlaşılacağı üzere kıyıda bulunan binalar m² olarak 
küçük olsa da sahip olduğu manzara nedeniyle fiyatları daha yüksektir ve talep 
fazladır. Biyofili hipotezinin de savunduğu gibi insanlar, doğaya yönelmeye 
karşı içten gelen bir istek duyarlar. 
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Phoenixsee yapay ve küçük bir göl olmasına rağmen eşsiz bir manzaraya 
sahiptir. Gölün 15 km mesafe sınırı içerisinde seçilen daireler, bulunduğu 
kat ve metrekare açısından benzerlik gösterse de en yüksek kira Phoenixsee 
manzarasına sahip yapıdan alınmaktadır (Tablo 1). Göl, şelale, akarsu veya deniz 
gibi manzaraya sahip yapılardan, ister Almanya’da olsun isterse Türkiye’de, 
yüksek kira ücreti alınmaktadır. Konyaaltı sahilinden 5km mesafe içerisinde 
seçilen yapılardan, yine en yüksek kira denize bakan daireden alınmaktadır. 
Tablo 2’den görülebileceği üzere oda sayıların, metrekarelerin ve kat sayıların 
benzerlik göstermesi ve diğer yapılardan farklı olarak bir su birimine olan 
manzarası sebebiyle daha yüksek miktarda kira ücreti alınmaktadır (Tablo 2). 

Tablo 1: Almanya, Dortmund, Phoenixsee Tablosu 

Tablo 2: Türkiye, Antalya, Konyaaltı Tablosu 

 

Şehirler yapısal şeklini ve sirkülasyonunu çoğunlukla su birimlerine göre 
inşa etmişlerdir. Aşağıdaki şekillerden de görüldüğü üzere su kenarlarında 
bulunan yapılar bir düzen içerisinde, yönleri manzaraya çevrilmiş bir biçimde 
konumlandırılmıştır. Biyofilik tasarımda “doğayla görsel bağlantı” başlığı göz 
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önüne alındığında suyun sunduğu manzara, bu unsurun önemli bir parçası 
olduğunu görebiliriz. Bunun da ötesinde su kıyıları bitkiler gibi diğer canlılara 
da bir habitat oluştur ve böylelikle iklime göre değişen eşsiz manzaralar 
sunmaktadır. Su kenarlarının ve burada bulunan binaların tasarımı ve mimarisi 
doğru inşa edildiğinde, şehrin ve insanların hem ekonomik hem sosyal anlamda 
kazancı büyük olacaktır. Örneğin insanlar suya yakın alanları birer buluşma 
noktası olarak kabul edecek ve vakitlerini yine su manzarasına sahip mekânlarda 
geçirmeyi isteyecekler.

Şekil 1: (a) Fransa-İsviçre Cenevre Gölü , (b) Almanya/Düsseldorf Ren Nehri,  
(c)Almanya/Dortmund Phoenixsee , (d) Kaliforniya Kuzey Büyük Okyanus ,  
(e) Türkiye/Antalya Konyaaltı Akdeniz, (f) Türkiye/Antalya Lara Akdeniz;  

Yapıların Su Birimlerine Göre Konum ve Yönlerini Gösteren Şema

3.2.2. Doğayla Görsel Olmayan Bağlantı

Bu unsur, doğa ile görsel olmayan tüm bağlantıları içerisinde barındırır. Örneğin 
kuş sesi su sesi, toprak kokusu gibi doğayla görsel bir bağlantı olmadan diğer 
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duyu organlarımız aracılığı ile doğayla kurduğumuz ilişkiyi hedefler. Suyun 
görsel anlamda insanlara cazip geldiğini zaten biliyoruz ancak bunun yanı sıra 
görüş alanımız içerisine girmeyen sadece sesi duyulan suyun yine insanlara 
cazip geldiğini söyleyebiliriz. Çünkü sesi işitilen şu kişide bir merak ve ulaşma 
duygusu uyandıracak ve kendine çekecektir (Cendere, 1998). Su sesinin 
merak dışında huzur verdiği de bilinmektedir. Bu yüzden birçok meditasyonda 
stresten arınmaya yardımcı olması için, bazı hastanelerde de tedavi amaçlı 
su sesi kullanılmaktadır. Örneğin Osmanlı döneminde kurulmuş ve ilerleyen 
dönemlerde ruh hastalılarına yönelik hizmet vermeye başlamış olan Edirne 
Darüşşifasında hastalar dönemin tıp bilgilerinin yanı sıra, su sesi ve müzik ile 
tedavi edilmişlerdir (Kor ve Adar, 2016).

3.2.3. Mekânda Su Unsuru

Su hayatı, insanı, yerleşim şekillerini ve mimariyi etkileyen bir unsur olmuştur. 
Mekânda suyun kullanımını öneren bu desen ise kentsel ölçekte yapay 
havuzlardan, mekân ölçeğinde su duvarlarına kadar her türlü öğeyi barındırır. 
Su, bulunduğu mekânın formunu belirleyebilirken, suya verilecek farklı bir 
form da, destekleyici su oyunları, aydınlatma tasarımı ile mekânın özelliklerini 
değiştirebilir. Örneğin İspanya bahçelerinde geniş durgun su yüzeyleri üzerinde 
oluşturulan su gösterileri o dönemde suyun görsellik etkisini anlatan iyi 
örneklerden biri olmuştur (Düzenli, 2019). 

Aşağıdaki tablolardan da anlaşılacağı üzere su öğesinin mekânda 
kullanımı geçmişten günümüze kadar dayanmaktadır. Mimaride ise genelde 
suyun yansıtıcı özelliği kullanılır. Suyun yansıtıcı özelliğinin canlandırıcı bir 
yönü vardır, sıradan yapıları daha ihtişamlı göstermektedir. Bu duruma en 
güzel örnek Taç Mahal verilebilir, eğer yapıtı önündeki yansıtıcı su ögesinden 
ayrı düşünürsek, Taç mahal tasarımında, ihtişam ve görkemlilik özelliğini 
yitirebilirdi. Bu durum yansımanın mimarideki önemini vurgulamaktadır. 
Yansıtıcı olan su; gölgeleri ışıkla doldurup, taşın ve tuğlanın katılığını geçici 
kılarak, renk değiştiren gri asfaltı resme dönüştürerek mimariye ihtişam 
sağlamış olur (Altun, 2000).
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Tablo 3: Su Unsurunun Farklı Yapılarda kullanımı.

Tablo 4: Su Unsurunun Farklı Yapılarda kullanımı. 

4. SONUÇ
Yaşama ya da yaşayan sistemlere duyulan sevgi anlamına gelen biyofilik 
tasarım, son yıllarda adını sıkça duyduğumuz bir tasarım yaklaşımıdır. Biyofilik 
tasarım diğer doğa temelli yaklaşımlardan farklı olarak doğa ve insan arasındaki 
psikolojik bağlantıyı da inceler. Biyofilik tasarım, mekâna doğayı almak, doğal 
form ve malzemeleri mekânda kullanarak doğayı anımsatmak ve doğadaki 
hissiyatları mekâna yansıtmak gibi unsurları bünyesinde barındırmaktadır. Son 
yıllarda doğadan hızla kopan insanoğlu artık doğaya muhtaç olduğunu, doğadan 
ayrı değil bilakis doğanın bir parçası olduğunu kabul etmeye başlamıştır. Ancak 
nedense doğa ve biyofilik tasarım denilince ilk akla gelen, bitkiler ağaçlar ve 
yeşil alanlar olmaktadır. Oysa bitkilere ve diğer tüm canlılara hayat sağlayan 
su bazen göz ardı edilebilmektedir. Su hayatın ve canlılığın yapı taşıdır. Çünkü 
susuz bir hayat düşünülemez. Suyun canlılar üzerindeki etkileri saymakla 
bitmez. Bununla birlikte su olan yerde hayat, yaşam ve yaşamın bir diğer parçası 
olan bitkiler hayvanlar barınır. Yani su yaşamı kendine çeker. Ayrıca geçmişten 
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günümüze hayatımıza yön veren su, gerek kentsel gerek yapısal ölçekte mimariyi 
de önemli ölçüde etkilemiştir. Çünkü su hem görsel hem işitsel etkilere sahiptir. 
Görsel ve işitsel anlamda su, durgun ve hareketli olarak ikiye ayrılır. Özellikle 
durgun suyun yansıma özellikleri mimaride kullanılarak yapıya yeni bir anlam 
katmaktadır. Hareketli su ise, gerek yapısal gerek peyzaj öğesi olarak kullanılmış 
olsun, mekâna canlılık katmaktadır. Bunun dışında işitsel anlamda su, daha çok 
psikolojik çağrışımlar yapmaktadır. Örneğin hareketli bir akarsuyun sesi, merak 
uyandırırken, suyun dingin sesi huzur verici duyguları harekete geçirmektedir. 
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1. Giriş

Tarihsel süreçte artan nüfus ve gelişen teknolojilerin etkisi ile işlevleri 
değişen üniversite binalarının, kent içindeki konumlarından kent dışında 
oluşturulan alanlara taşınmaya başlaması ile “yerleşke” kavramı ortaya 

çıkmıştır. Üniversite yerleşkelerinin; gürültü, kirlilik ve trafik yoğunluğundan 
uzak, büyüme gelişmeye açık kent çevresindeki alanlara kurulması günümüzde 
bir tercihten çok zorunluluktur (Gürün, 2003).

Kent dışında kurulan üniversite yerleşkelerinin kentten beslendiği alt yapı, 
barınma, sosyal ve kültürel destekten mahrum kalmamaları gerekmektedir. 
Çalışma, barınma, rekreasyon gibi birçok işlevi barındıran üniversite 

* Bu çalışma “Karabük Üniversitesi Demir Çelik Yerleşkesinin Mekansal Tasarım İlkelerine Göre 
İncelenmesi” adlı tez çalışmasından üretilmiştir.
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yerleşkesinin, bu işlevler arasındaki ilişkilerini aksaksız yürütülebilmesi için, 
sistematik bir düzen içinde tasarlanmasını gerektirmektedir (Erkman, 1990).

Üniversite yerleşkelerinin yer seçimi, büyüklüğünün belirlenmesi ve 
gelişim kriterlerinin oluşturulması, master plan sürecinde büyük öneme sahiptir. 
Üniversite yerleşkesi yer seçiminde göz önünde tutulması gereken kriterleri 
üniversite yerleşkesinin çevre ilişkileri, özel nitelikleri, arazi büyüklüğü ve 
maliyeti ile ilgili kriterler olarak değerlendirmektedir (Çabuk, 2012).

Yerleşkenin kaplayacağı alan; yerleşke kullanıcısı olan öğrenci, akademik 
kadro ve idari personel sayılarına bağlıdır. Yerleşke kullanıcılarının ihtiyaçlarının 
yerleşke içinde karşılanabilmesi için, kullanıcı başına düşen gerekli alan 
ihtiyacının kullanıcı nüfusu ile doğru orantılı olarak artması yer seçimini etkileyen 
önemli bir kriterdir. Dünya genelindeki üniversitelerin nüfusları, 5 000 kişi ile 
230 000 kişi aralığında değişim göstermektedir. Bir üniversite yerleşkesinin 
kaliteli ve etkin eğitim vermesi aynı zamanda ekonomik olması için öğrenci 
sayısının en az 5 000, en fazla 15 000 civarında olması gerekmektedir. Bu 
genellemeler üniversitelerin tercih ettiği öğretim sistemlerine, eğitim amaçlarına 
ve akademik yönelimlerine göre değişiklik gösterebilmektedir (Türeyen, 1999). 

Yerleşke arazisinin maliyeti ve nasıl elde edileceği konusu, yer seçimini 
için önemli bir etkendir. Arazinin maliyetine, üniversiteye kazandırılmasından 
sonra, yapım faaliyetlerinin başlayabilmesi için yerinde bir yapılaşma varsa 
kaldırılması, arazi şeklinin düzeltilmesi, araziye ulaşımın ve alt yapının 
getirilmesinin maliyetlerinin de eklenmesi gerekmektedir (Karaaslan, 1993).

Yerleşke kullanıcıları, öğrenciler, akademik ve idari personel olmak 
üzere üçe ayrılmaktadır. Yerleşke büyüklüğünde en belirleyici etkiye sahip 
kullanıcı grubu yerleşke içerisindeki yoğunluğu bakımından öğrenci nüfusudur. 
Öğrenci başına düşen alanlar bilim dallarına göre değişkenlik göstermektedir. 
Eğitim donatımlarının planlamasında etkili olan parametreler, kamu ve özel 
üniversitelerde bazı farklılıklar gösterse de donatılara duyulan ihtiyaç düzeyi, 
ilgili kanun ve yönetmeliklerin içeriği ve konuya ilişkin kararları ile mevcut 
planlama sisteminin içeriğini oluşturmaktadır.

Master Plan kararlarının önemli bir bölümü yer seçiminin analizinden elde 
edilen veriler ile oluşturulduğundan, yerleşkenin kurulacağı bölgede en uygun 
arazinin yerleşke alanı olarak seçilmesi gerekmektedir. Yer seçimi; büyüklük 
ve biçim, gelişme olanağı, rezerv alanlar, doğal sınırlar, maliyet, topoğrafya ve 
jeolojik özellikler, teknik altyapı, mevcut yapılar ve doğal unsurlar, çevresel 
etkiler, ulaşım, manzara, bitki örtüsü, iklim verileri açısından ele alınmalıdır 
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(Ersoy, 1981). Bu veriler ışığında yapılan arazi seçimine ve üniversitenin 
gelecek hedeflerine uygun, yerleşke master planı oluşturulur. Yerleşkenin 
mekânsal karakteri; yerleşkedeki binaların, bu binaları birbirine bağlayan etkin 
ulaşım ağı, bu ağı destekleyen rekreasyon ve peyzaj alanlarının ortak bir mimari 
dil ile tasarlanmasını öngören master plan kararları ile oluşturulur.

Üniversitenin kentle bağlantısını sağlayan ulaşımın etkin şekilde 
sağlanabilmesi için yerleşkenin kentin ulaşım ağına yakın konumlandırılması, 
çevre yolu, yerleşke girişi, yerleşkenin ana yolları, yan yollar, terminal noktaları 
ve servis yollarının kademelenerek planlanması gerekmektedir. Yerleşke içinde 
yaya yolları, yerleşke bölgeleri arasındaki bağlantıyı sağlayan ve yerleşke 
genelinde yaya akışını en az taşıt yolu kesişimi ile düzenleyen bir şema 
oluşturmalıdır. Yerleşke içerisinde taşıtların hangi noktalara kadar ulaşabileceği 
master plan kararları alınırken belirlenmelidir. İçinde taşıt dolaşımı olan 
yerleşkeler, yayalaştırılmış yerleşkeler, yaya ve taşıt birlikte hareket edebilen 
yerleşkeler, başlangıçta alınan bu karar ile birbirinden ayrılmaktadır. 

 Yaya yollarının düzenlenmesinde yürüme mesafeleri maksimum elverişli 
yürüme zamanının 30 dakika olduğu bilinmektedir. Yürüme hızı, yetişkinler için 
4 km/saat, yaşlılar ve çocuklu anneler için 2,5 km/saattir. Yerleşke kullanıcısı 
iki ders arasındaki teneffüs süresi olan yaklaşık 10-15 dakikada yerleşkenin bir 
ucundan diğer ucuna yaya olarak 1000-1200 metrelik bir uzaklığa ulaşabilmelidir. 
Bu şartların sağlamadığı durumlarda ise kullanıcıların yerleşkenin en uzak 
noktasından merkeze yaya olarak ulaşmaları sağlanmalıdır (Kortan, 1981).

Üniversite yerleşkeleri model tipolojisi açısından, dağınık, merkezi, lineer, 
moleküler, şebeke ve haçvari yerleşim modeli olarak 6 sınıfa ayrılmaktadır 
(Erkman, 1990). Master plan kararlarına bağlı kalınarak, alt yapı, ulaşım, 
sirkülasyon, üst yapıların biçimsel özellikleri gibi kararların ele alındığı, 
mekânsal işlerliğinin sağlandığı ve yerleşkenin büyümesine olanak sağlayan 
planlamayı yapabilmek için, arazi verilerine en uygun model üzerinden mekânsal 
planlama yapılmalıdır.

Geleceğin somutlaştığı, hizmet verdiği toplumu çağın ilerisine taşıyan bilgi 
ve teknolojinin üretildiği yer olan üniversite yerleşkesinin, bu misyonları nedeni 
ile büyüme potansiyelinin göz önünde bulundurularak, esnek bir planlama ve 
yapılaşma modeli ile tasarlanması gerekir. Esneklik, yapı ölçeğinde mekanların 
değişebilir olması iken, yerleşke ölçeğinde yerleşim alanının fiziksel olarak 
genişlemesine olanak tanımasıdır (Çınar, 1998).
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Bu çalışmada ideal bir üniversite yerleşkesinin yer seçimi ve master plan 
süreci konularına değinilerek Karabük Üniversitesi Demir Çelik Yerleşkesi’ nin 
yer seçiminin master plan süreci üzerindeki etkisi incelenmiştir.

2. Materyal ve Yöntem
2.1. Materyal 

Çalışmanın materyal bölümünü Türkiye’nin Batı Karadeniz bölgesinde yer alan 
Karabük ili sınırları içerisindeki Karabük Üniversitesi Demir Çelik Yerleşkesi 
oluşturmaktadır.

Karabük ili, 4.145 km² yüzölçümüne sahip, 40° 57’ ve 41° 34’ kuzey 
enlemleri ile 32° 04’ ve 33° 06’ doğu boylamları arasındadır (Dönmez, 
Özyavuz, Çabuk, & Çorbacı, 2018). 1937 yılına kadar Safranbolu’nun 
Öğlebeli köyüne bağlı 13 hanelik bir mahalle iken 1995 yılında Zonguldak’tan; 
Eflani, Safranbolu ve Yenice ile Çankırı’dan; Ovacık ve Eskipazar ilçelerinin 
birleştirilmesiyle Türkiye’nin 78. ili olmuştur. 2020 yılı tahmini nüfus verilerine 
göre Karabük kent nüfusu 250 269’dır. Karabük Merkez ilçe nüfusu ise 120 000 
kişidir. Yüzölçümü 4.103 km2 olan Karabük kentinde kilometrekareye 60 insan 
düşmektedir. Karabük nüfus yoğunluğu 60/km2’dir (Dönmez, Özyavuz, Çabuk, 
& Çorbacı, 2018), (Şekil 1).

Şekil 1.Karabük’ün Konumu

Jeopolitik konumu sebebi ile geleceğin üniversite kentlerinden bir olmaya aday 
olan Karabük ili Safranbolu ilçesi sınırları içerisinde yüksek öğrenim, 1992 
yılında Hacettepe Üniversitesi Safranbolu Meslek Yüksek Okulu Hacettepe 
Üniversitesi Zonguldak Mühendislik Fakültesi’ne bağlı olarak faaliyetini 
sürdürmekte iken, aynı yıl kurulan Zonguldak Karaelmas üniversitesi çatısı 
altına alınmıştır. 1994 yılında Zonguldak iline bağlı olan bir kent Karabük’te 
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de Teknik Eğitim Fakültesi’nin kurulması ile yüksek öğretimin temelleri 
atılmıştır. 1997 yılında bugün ki yerleşke alanı üzerinde temelleri atılan fakülte 
kentte kurulacak bir üniversitenin ilk sinyallerini vermiştir. 10 yıl Zonguldak 
Karaelmas Üniversitesine bağlı kalan fakülte ve yüksek okul, 2007 yılında 
5662 sayılı kanun ile Karabük Üniversitesi bünyesinde Fen Bilimleri ve Sosyal 
Bilimler Enstitüsü ile kurularak yüksek lisans ve doktora eğitimleri başlamıştır 
(Çabuk, Demir, & Gökyer, 2016), (Şekil 2).

Şekil 2. Karabük Üniversitesi Demir Çelik Yerleşkesi. “İşte Cevaplar” isimli, 
24.07.2019 tarihli, haberden aynen alınmıştır. Telif hakkı Karabük Üniversitesi  

Külliye Gazetesine aittir.

Karabük üniversitesi 2020 yılında 14 fakülte, 4 enstitü, 4 yüksekokul, 7 meslek 
yüksekokulu ve 9 araştırma merkezi ile bünyesinde bulundurduğu 117 akademik 
personel, 469 idari personel, 262 sürekli işçi kadrosuyla ve 46.440 öğrencisi 
ile eğitim öğretim ve araştırma faaliyetlerini sürdürmektedir (KBÜ Personel D. 
Bşk., 2019).

2.2. Yöntem

Bu çalışma, alan verilerinin, aşağıda maddelenen sıra dahilinde, harita ve planlar 
ile arazinin mevcut durumu arasında yapılan yerinde inceleme ve karşılaştırmalı 
analiz yöntemi ile yorumlanmaktadır.
·  Yerleşke master plan süreç analizi,
·  Alan sınırlarının analizi,
·  Topoğrafya verilerinin yerleşke içi ulaşıma etkisinin analizi,
·  Alana ilişkin jeolojik verilerin analizi,
·  Arazi maliyeti, mülkiyet durumu ilişkisinin değerlendirilmesi,
·  Kullanıcı nüfusunun büyüme ile ilişkisinin analizi.
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3. Araştırma Bulguları
3.1.  Yerleşke Master Plan Süreç Analizi

Karabük Üniversitesi Demir Çelik Yerleşkesi 2007 yılında kurulup, 2008 
yılında eğitim öğretim hayatına başlanmıştır. İlk 10 yıllık master plan hedefine 
göre 15 000 öğrenciye hizmet vermesi beklenen yerleşkedeki öğrenci sayısının 
bu süreçte yaklaşık olarak 50 000 kişiye yükselmesi ile mevcut yapılaşmanın, 
master planın gerisinde ve yetersiz kaldığı gözlemlenmektedir. Master plan 
beklenti ve tahminlerinin üzerinde artan kullanıcı sayısı ve bu sayı ile aynı 
paralellikte artan mekânsal ihtiyaçlar, fiziksel büyümenin hızlı olmasını zorunlu 
kılmıştır. Üniversite için kentten ayrılan alanın da üç etapta büyüme yönünde 
değiştirildiği görülmektedir. Demir Çelik Yerleşkesi bugün halen büyümeye 
devam etmektedir. 2012 yılı master plan kararlarına göre 2019 yılında revize 
imar planı ile yerleşke alanına hava alanı ve pisti de eklenerek alan 39,2 
hektardan 356 hektara yükseltilerek büyüme ve gelişme sınırları belirlenmiştir 
(Çabuk, 2012). Bugün Demir Çelik Yerleşkesi gelişim alanı 356 hektar olup, 
151 148 m2 kapalı alana sahiptir (Çizelge 1).

Çizelge 1. KBÜ Demir Çelik Yerleşkesi Master Plan Süreci.

Karabük Üniversitesi Demir Çelik Yerleşkesi Master Plan ve Büyüme Süreci
Master Plan Yıl Yerleşke Alanı Kullanıcı Nüfusu Hedef Kullanıcı Nüfusu
2007 39,2 hektar 5 100 15 000
2009 119 hektar 5 344 25 000
2012 356 hektar 14 163 50 000

Karabük Üniversitesinin kurulduğu Demir Çelik yerleşkesi için ilk master plan 
Prof. Dr. Hüseyin Yurtsever tarafından 2007 yılında hazırlanmıştır (Çabuk, 
2012). Planın hazırlandığı alanın yüzölçümü 46 dönümdür. Plan, 12 000 
öğrencilik bir nüfus yoğunluğuna hizmet vermesi öngörülen barınma, dinlenme, 
ulaşım ve çalışma işlevlerine göre merkezi yerleşim modelinde düzenlenenmiş 
olup, içe dönük yapısı, sınırları, arazinin coğrafi yapısının büyüme ve 
gelişmeye kapalı oluşu nedenleri ile hayata geçirilememiştir. Yerleşke alanının, 
yeni kurulan fakültelerin ihtiyaçlarına karşı yetersizliği üzerine, Rektörlük 
talebi doğrultusunda; master planının yenilenmesi için Prof. Dr. Suat Çabuk 
görevlendirilmiştir (Şekil 3).
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Şekil 3. 2007, 2009, 2019 yılı Master Plan Çalışmaları. “Karabük Üniversitesi 
Balıklar Kayası Yerleşkesi 2012 Master Planı”, S. Çabuk, 2012, Karabük Üniversitesi 
Yayınları No: 2 isimli çalışmadan aynen alınmıştır. Telif hakkı Karabük Üniversitesi 

Yayınları’na aittir.

Hızlı gerçekleşen ilk planlama sürecinde, gelecek verilerinin belirsizliğinden 
kaynaklanan olumsuzluklar, deneyimleme yolu ile öğrenildiğinden, revizyon 
master plan sürecinde karar alma süreçleri detaylı analiz edilerek, sürecin 
literatür bilgileri ışığında yürütülmesi hedeflenmiştir.

Planlama sürecinin revizyon aşamasında, ilk aşamada alınan plan kararları 
ekseninde, yer seçimi doğrultusunda analizler yapılması hedeflenmiştir. Yerleşke 
yer seçimi kararlarına göre, mevcut arazi analiz edilerek sürecin bu analizlerden 
elde edilen veriler ışığında yürütülmesi hedeflenmiştir.

3.2.  Alan Sınırlarının Analizi

Yerleşke yer seçiminde, yerleşkenin kurulacağı alanı çevreleyen kentsel, kırsal 
sınırlar ile doğal sınırlar önemli bir yer tutmaktadır. Yerleşkenin kente olan 
sınırı yapay bir etken iken orman arazisi, tarım arazisi, akarsu, uçurum gibi 
coğrafi oluşumlar doğal sınırları belirlemektedir. Gelecekte yerleşkenin büyüme 
ve gelişme potansiyeli göz önüne alındığında yukarıda bahsedilen sınırlar 
yerleşkenin büyümesine ve gelişmesine engel olabilmektedir.

Demir Çelik yerleşkesinin kurulduğu alanı bir yarımada şeklinde çevreleyen 
Araç Çayı, yerleşkeye ulaşımı kısıtlayan bir alan sınırı oluşturmaktadır. 
Yerleşkenin güney sınırının orman arazisi olması aynı zamanda topoğrafya 
özellikleri bu yönde büyümeye engel olmakta ve doğal bir planlama sınırı 
oluşturmaktadır (Şekil 4). 
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Şekil 4. KBÜ Demir Çelik Yerleşkesi genel görünüm. “T.C. Karabük Üniversitesi 
2018 Yılı İdare Faaliyet Raporu”, s.10 aynen alınmıştır. Telif hakkı Karabük Üniversi-

tesi Strateji Daire Başkanlığı’na aittir, 2019.

Teknik Eğitim Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Safranbolu Fethi Toker Güzel 
Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Safranbolu Meslek 
Yüksekokulu, Meslek Yüksekokulu ve Sağlık Yüksekokulu 2007 yılına 
kadar Karabük kentinde Zonguldak Karaelmas Üniversitesi’ne bağlı olarak 
faaliyetlerini sürdürmekte idi. (Şekil 5, Şekil 6).

 

Şekil5. ZKÜ ‘den alınan yapılar, Mayıs 2008-2009

 

Şekil 6. 2007 Yılı Mevcut Yapılaşma Fen Edebiyat Fakültesi ve Teknik Eğitim 
Fakültesi
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Yerleşkeye ulaşım kuruluşundan 2012 yılına kadar, Araç Çayı üzerinden sadece 
tek bir noktadan, tek araç geçişine izin eden bir köprü ile sağlanıyordu. 2010 
yılında yerleşkeye yeni ve kalıcı bir giriş tanımlayacak olan Karabük Üniversitesi 
Taşıt ve Yaya Köprüsü’nüN 25 metre yüksekliğinde ayaklar ile Araç Çayı üzerine 
inşa edilmek üzere ihalesini gerçekleştirdi. Köprünün ayaklarının kurulacağı şahıs 
arazilerinin kamulaştırılması ve köprünün yapım maliyeti, kamulaştırma maliyetleri 
ile birlikte 2012 yılında yaklaşık olarak 7 milyon Türk Lirasıdır (Şekil7).

 

Şekil 7. KBÜ tek yönlü geçiş köprüsü, 2011 yılı sonunda hizmete girmiş olan KBÜ 
Taşıt ve Yaya Geçişi Köprüsü

3.3. Topoğrafya Verilerinin Yerleşke İçi Ulaşıma Etkisinin Analizi

Üniversite yerleşkesi yer seçimi yapılırken, kullanıcı konforu ve yapım 
maliyetleri göz önünde bulundurularak, olabildiğince düz araziler tercih 
edilmelidir. Engebeli bir arazide alt yapı, ulaşım ve yapılaşma maliyetleri, 
düz bir arazide planlanan yerleşkelere göre daha fazladır. Yerleşke arazisinin 
yapılaşmaya uygun olmayan düşük zemin değerleri, derin temelli yapıların 
yapılmasına, engebeli hali ise uzun süren kazı, hafriyat ve dolgu çalışmalarına 
sebep olmaktadır. Demir Çelik Yerleşkesi eğimin yer yer %70 lere ulaştığı 
engebeli bir arazide konumlanmaktır. Engebeli ve eğimli arazide yapılaşma 
maliyeti beklenen maliyetlerin üzerine çıkmıştır (Şekil8).

  

Şekil 8. KBÜ 2008-2009 engebeli arazide yol açma, hafriyat çalışması
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Yerleşke kullanıcısı, yaya olarak dakikada ortalama 90 metre hız ile 5 dakika 
yürüdükten sonra durma ihtiyacı hisseder. Her 450 metrede bir rekreasyon 
birimi bulunmalıdır. Bu aralıklarla tasarlanan rekreasyon birimleri kullanıcının 
yerleşke fiziksel dokusunda etkin olmasını sağlayacaktır (Zengel & Kaya, 
2011). Arazi eğiminin hissedilir derecede artması sonucu, yaya ulaşımını 
kullanıcılar için konforlu bir hale getirilebilmesi için 2007 yılı master plan 
kararı olan yayalaştırılmış yerleşke hedefi ilk yapılaşma sınırı olan Teknoloji 
Fakültesi etrafında, yemekhane, sosyal tesis ve cami gibi yoğun kullanımlı 
sosyal donatıların olduğu bölge ile sınırlı kalmıştır. Yaya ulaşımının zorlaştığı 
alanlar için yerleşke içine taşıt ulaşımı dahil edilmiştir. Yerleşkenin eğiminin en 
yüksek olduğu konumda bulunan Mühendislik fakültesine kadar toplu taşıma 
araçları ve otomobiller, ana ulaşım aksı üzerinde ring yapmaktadır. Yerleşkeye 
özel araçları ile gelen kullanıcılar için fakülte otoparkları ve ortak otopark 
alanları mevcuttur.

Demir Çelik yerleşkesinde 450 metrede bir rekreasyon alanı bulunduğu 
görülmektedir. Fakat her ne kadar bu teorik bilgiye göre uygun planlama 
yapılmış olsa da yerleşkenin giriş nizamiyesinden Mühendislik Fakültesine olan 
mesafe 1500 metre olup rekreasyon birimlere rağmen arazinin giderek artan 
eğimi, yerleşke içi yaya ulaşımı zorlaştırmaktadır.

3.4. Alana İlişkin Jeolojik Verilerin Analizi

Alanın jeolojik verilerinin yer seçiminden önce bilinmiyor olması, yerleşkenin 
planlama ve fiziksel yapılaşma süreci etkileyen bir diğer etkendir. KBÜ Demir 
Çelik yerleşkesi master plan kararlarında, üniversite yerleşke alanının, planlama 
sürecinde jeolojik etütleri yaptırıldığında killi kaygan zemin özelliklerine, yer 
yer heyelan riskleri bulunduran bir toprak yapısına sahip olduğu ortaya çıkmıştır. 
Bu durum yapılaşmaya ayrılan bütçe miktarını artırmaktadır. 

3.5. Arazi Maliyeti, Mülkiyet Durumu İlişkisinin Değerlendirilmesi

Yeni kurulan üniversite yerleşkeleri, yer seçiminden kaynaklanan arazi 
temin maliyetlerini azaltmak amacı ile genellikle hazine arazileri üzerine 
kurulmaktadır. Hazine arazileri üniversitelere kamu yararı düşünülerek bedelsiz 
tahsis edilmekte ve üniversiteler arazi temin etmek için fazladan bir bütçeye 
ihtiyaç duymamaktadırlar. Karabük Üniversitesi Merkez Yerleşkesi için seçilen 
alanın büyük bir kısmı şahıs arazilerinden oluşmaktadır. Bu araziler üzerinde 
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yapılaşabilmek için, bedel karşılığı kamulaştırma yapılması gerekmektedir. 
Bu durum üniversite genel bütçesinden arazi teminine ayrılacak miktarın 
artmasına neden olmaktadır. Yer seçiminin bu kriter göz ardı edilerek yapılması 
üniversitenin yapılaşma maliyetini artıran yönde etki göstermektedir. Karabük 
Üniversitesi 2009 yılında başlattığı kamulaştırma sürecine halen devam 
etmekte olup, kamulaştırma için 2019 yılına kadar toplam harcanan bütçenin 
17 673 597,28 Türk lirası olduğu üniversitenin resmi internet sitesinde bulunan 
kurumsal mali durum ve beklentiler raporlarında mevcuttur (KBÜ Strateji D. 
Bşk., 2019). 

3.6. Kullanıcı Nüfusu- Büyüme İlişkisinin Analizi

Yer seçimi kriterlerinden bir diğeri de yerleşke nüfus yoğunluğunun hedeflenen 
nüfus yoğunluğuna göre hesaplanarak yerleşke yer seçiminin yapılmasıdır. 
Demir Çelik yerleşkesi yer seçimi yapıldığında henüz organizasyon planı ve 
master plan kararları olmadığından bu alanda sezgisel olarak yapılaşmaya 
başlanmıştır. Zamanla bu alanın, üniversite kullanıcılarının ihtiyaçları karşısında 
yetersiz kaldığı görülmüştür. Hızlı büyüme, master planda revizyona gidilmesini 
gerektirmiş ve planlama alanını genişletme çalışması yapmıştır. 2007 master 
planı dahilinde gerçekleştirilen yapılaşma izleri üzerinden master plan ve büyüme 
planı yeniden hazırlanmış olup kullanıcı, nüfusunun beklenenin üzerinden 
artış göstermesi sebebi ile plan yaklaşımı olarak artık yerleşke ölçeğinden çok 
kentsel tasarım bağlamında bir yaklaşım ile master plan sürecinin uygulanması 
gerektiği sonucuna varılmıştır. Master planda yenilemeye gidilirken ilk planda 
olup henüz yapımına başlanmamış binaların yerleri değiştirilirken, açılması 
planlanan fakülte ve tesislerin yerleri ikinci master planda belirlenmiştir (Şekil 
9, Şekil 10).

 

Şekil 9. 2007 Master planındaki yerleri değiştirilen İktisat Fakültesi ve Stadyum



252      Peyzaj Araştırmaları-I

 

Şekil 10. 2007 Master plandaki yerleri değiştirilen Sosyal Tesis ve Mühendislik 
Fakültesi

Üniversite yönetimi, hızla artan kullanıcı nüfusunun ihtiyaçlarını karşılayacak 
mekânsal yapılaşmaya hız kazandırmak için uzun süren kamulaştırma 
süreçlerini beklemeden, master plan kararları dışına çıkarak lokal çözümler 
üretmiştir. Master planda bir bina ya da tesis için önerilen alanın üniversite 
tarafından kamulaştırılmasının uzun bir zaman dilimine yayıldığı durumlarda, 
üst yönetim bu tesisin master plandaki yerini, üniversite arazisi olan başka bir 
yer ile değiştirmiştir. Lokal çözümler sonucu değişen master plan için, yeni 
yapılaşmanın işlendiği revizyonlara gidildiği görülmektedir. Bu revizyonlar 
master plan kararlarını her defasında değiştirmekte olup, yeni alınan kararların 
ve plan dışı yapılaşmanın uygulama bittikten sonra master plana işlendiği 
görülmektedir (Şekil 11).

 

Şekil 11. 2007 Master plandaki yer almayan yapılar ARGE, Yabancı Diller MYO.
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Karabük Üniversitesi kendi ölçeğinde, 2007 yılından 2020 yılına kadar geçen 
13 yıllık zaman diliminde, 10 yıllık hedeflerine 3 yılda, 25 yıllık hedeflerine ise 
5 yılda ulaşmıştır. Bugün ise 25 yıllık hedeflerinin üzerine çıkmış bir üniversite 
olarak hizmet vermektedir (Şekil 12).

Şekil 12. D.Ç. yerleşkesi ana ulaşım aksı. “T.C. Karabük Üniversitesi 2018 Yılı İdare 
Faaliyet Raporu”, s.10 aynen alınmıştır. Telif hakkı Karabük Üniversitesi Strateji Daire 

Başkanlığı’na aittir, 2019.

KBÜ D.Ç. yerleşkesi için, kullanıcı nüfusu ilk 10 yıl için 15 000 öğrenci 
olarak hedeflenirken, bu kullanıcı sayısına kuruluşunun üçüncü yılında 
ulaşmıştır. Üniversiteye ait alanların yetersizliği, sezgisel kararlar ile yapılan 
lokal çözümlerle yerleşkeye ait yerleşim planının sık sık yenilenmesine sebep 
olmuştur. Karabük Üniversitesi Demir Çelik Yerleşkesi’ nin yer seçimi süreci ve 
sonuçları Çizelge 2’ de görülmektedir.
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Çizelge 2. KBÜ yer seçimi süreci ve etkileri
KBÜ YER SEÇİMİ SÜRECİ
Yer Seçimi 
Kriterleri

Mevcut
Durum

Yer 
Seçimi 
Süreci

Uzun Vade Etkileri

Topografya 
Verileri

*Engebeli arazi

*Yüksek eğimli
alanlar

Göz ardı 
edilmiştir.

*Yapım maliyetini artıran negatif
etki.

*Kullanıcı konforu üzerinde
negatif etki.

Jeolojik 
Veriler

*Zemin etüt değeri
düşük killi kaygan
zemin

*Heyelan ve deprem
riski yüksek

Göz ardı 
edilmiştir.

*Yapım maliyetini artıran negatif
etki.

*Doğal afetlere açık, yüksek riskli
yapılaşma.

Sınır 
Verileri 

*Orman arazisi
sınırları

*Araç Çayı sınırları

*Kentsel Kırsal alan
sınırları

Göz ardı 
edilmiştir.

*Yapım maliyetini artıran negatif
etki.

*Büyüme ve gelişme potansiyelini
sınırlayıcı negatif etki.

Arazi 
Maliyeti 

*Şahıs arazileri

*Kamu arazileri

Göz ardı 
edilmiştir.

*Yapım maliyetini artıran negatif
etki

Kullanıcı 
Nüfusu

*ZKÜ’ den gelen
kullanıcı nüfusu baz
alınmıştır.
*Hedefin üzerinde 
nüfus artışı.

Göz ardı 
edilmiştir.

*Yapım maliyetini artıran negatif
etki.

*Büyüme ve gelişme potansiyelini
sınırlayıcı negatif etki.

Çizelge 2’de yapılan analizler sonucunda aşağıdaki veriler elde edilmiştir:
· 2007 yılında yapılan planlamaya, hedeflenen büyümenin üzerine çıkıldığı

için sadık kalınmadığı görülmektedir.
· Stadyum yapılması planlanan alana, fakülte binasına olan ihtiyaçtan ötürü

İktisat Fakültesi yapılmak zorunda kalınmıştır.
· İktisadi İdari Bilimler Fakültesi binasının yer seçiminin, yerleşke ulaşım

aksını zorunlu bir şekilde biçimlendirme değiştirmektedir.
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·  2007 plan kararlarından biri olan köprünün yapım yerinin değiştirilerek inşa 
edilmesi de ilk plandaki ulaşım aksını değiştirilmiştir.

·  Yerleşkenin doğal sınırları olan Araç Çayı ve orman arazisi, büyüme aksının 
belirleyicilerinden biri olmuştur.

·  Yerleşke alanının yerleşilebilir kısmında hazineye ait arazi bulunmamaktadır.
·  Yerleşke alanının mevcut alt yapısı yetersizdir.
·  Yerleşkenin batısında ve kuzeyindeki alanlarda %70’e varan eğim tespit 

edilmiştir.
·  Yüksek eğimli alanlarda heyelan riski bulunmaktadır.
·  Zemin etüt verileri alanının genelinin sağlam bir zemine sahip olmadığını 

göstermektedir.
·  Zeminin jeolojik durumunun yoğun yapılaşmaya izin vermemektedir.
·  Yerleşkenin eğimli topoğrafyası, yaya ulaşımını olumsuz yönde 

etkilemektedir.
·  Yerleşkenin eğimli topografyası planlama bütününde yapım maliyetlerini 

artırmaktadır.

Yukarıda sıralanan analiz verileri, mevcut alanın yer seçimine ve halihazır 
durumuna bağlı olarak, yeni hazırlanacak master plan kararlarını etkilediği 
yapılan karşılaştırma çalışmalarından elde edilmiştir (Şekil 13). Çizelge 3 ‘de 
Demir Çelik Yerleşkesi ‘nin master plan sürecinde gerçekleştirilen uygulamaların, 
planlamaya uygun olup olmadığı konusundaki tespitler gösterilmektedir.

Çizelge 3. KBÜ D.Ç. Yerleşkesi master plan süreci
KBÜ D.Ç. Yerleşkesi Master Plan Planlama Süreci

Analiz Konuları Belirleyici Kriterler Uygunluk

Üniversitenin Yeri Kent dokusu dışında, kentle komşuluk ilişkisi 
olan yerleşke



Üniversite 
Faaliyet Alanın ve 
Organizasyonlarının 
Belirlenmesi

Nitelik  

Kullanıcı 
Sayısı 

12 000 53 222 kişi

Bölgeleme  

Ulaşım Bölgesi Ulaşım Yaya 

Taşıt 
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Kuruluş İlkelerine 
Göre Planlama Süreci

Disiplinler arası ilişkiler 

Yerleşke dokusunun, büyüme ve esneklik 
ilişkisi



Mimari dil 
seçimi

Model Seçimi Haçvari Plan Tipi 
Yerleşke Dokusunun Mimari 
Dili 



Nitelik Kazandıran Estetik Dil 
Seçimi



Ekonomiklik 

Gelişme 
Olanakları

Mikro Büyüme 

Makro Büyüme 

Gelişme Olanakları Büyüme ve Gelişme Modeli seçimi Lineer Büyüme 
Modeli 

Uygulama Süreci Etap Kararları 

Karabük Üniversitesi’nin kendi iç ölçeğinde hızlı bir biçimde büyümesi, kent 
ölçeğinde nüfus verilerini ve ekonomik verileri artıran yönde etkilere neden 
olmuştur. Özellikle yerleşkeye komşu mahallelerde artan konut talebi, bu 
bölgeleri aktif bir uygulama sahasına dönüştürmüştür. 

Yerleşke master plan kararları analiz edilerek aşağıdaki sonuçlara 
ulaşılmıştır.
• Kullanıcı nüfus yoğunluğunu oluşturan öğrenci sayısının, kısa sürede master 

plan hedeflerinin iki katından fazla bir sayıya kısa sürede ulaşmıştır.
• Yerleşke kapalı alanlarının ve otoparkların, kullanıcı ihtiyaçları artışa karşın 

yetersiz kalmaktadır.
• Küçük bir kent planı örneğine dönüşen Demir Çelik yerleşkesinde, kullanıcı 

ihtiyaçlarının sadece akademik bölge ile sınırlandırılamadığı, barınma ve 
sosyal ihtiyaçların yerleşkede karşılandığı görülmektedir.

• Yerleşke arazisinin mülkiyet durumundan kaynaklı kamulaştırma 
çalışmalarının, yüksek bütçelerle olmasının yanı sıra bürokratik süreçlerin 
uzun olduğu görülmektedir.

• Master planda yerine karar verilmiş bir bina veya tesisin yerinin, 
kamulaştırma sürecinin uzaması durumunda, fiziksel ihtiyacı bir an önce 
gidermek için, üniversiteye ait bir alanda, master plandan bağımsız olarak, 
üst yönetimin verdiği anlık ve lokal karar ile değiştirildiği görülmektedir.
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4. Sonuç ve Öneriler
Üniversiteler ülke ekonomisinden ayrılan büyük bütçeler ile kurulmaktadır. Bu 
bütçelerin etkin bir biçimde kullanılabilmesi için üniversitelerin kuruldukları 
alanda oluşturacakları yerleşkelerin planlanmasında yer seçimi büyük bir 
önem taşımaktadır. Doğru ve etkin bir master plan süreci için bu alanda uzman 
kişilerden oluşan bir organizasyon yapısı oluşturulmalıdır. Üniversiteler henüz 
kuruluş aşamasında iken büyüme ve gelişme endeksleri oluşturulmalı, yer 
seçimi bu veriler ışığında yapılmalıdır. Bu aşamadan sonra hazırlanacak olan 
master plan çalışmasında kullanılacak bütün analizlerin eksiksiz yapılması 
gerekmektedir. 

Bir üniversite yerleşkesi nasıl olmalıdır?” sorusuna, mevcut bir yerleşke 
olan “Karabük Üniversitesi Demir Çelik Yerleşkesi” nin incelendiği bu araştırma 
ile cevap aranan, bu çalışmada ulaşılan sonuçlar aşağıda sıralanmıştır.
• Eğitim odaklı kalkınma politikaları yeni üniversiteler kurulmasının önünü 

açmıştır. Üniversiteler nitelikli gelecek nesil yetiştiren bir kalkınma aracıdır. 
Karabük Üniversitesi Demir Çelik Yerleşkesi kullanıcı nüfusu ve imkanları 
ile Batı Karadeniz Bölgesi’nin kalkınmasına katkı koymaya devam 
etmektedir.

• Kentleşmesini tamamlamış şehirlerde üniversite yerleşkelerinin kent dışında 
örgütlenmesi, yeni kurulacak üniversiteler için bir model oluşturmaktadır.

• Kent dışında örgütlenen üniversitelerle birlikte ortaya çıkan kendi kendine 
yetebilen yerleşke kavramı, üniversitelerin kent ölçeğinde planlanmasını 
gerektirmektedir. Demir Çelik Yerleşkesi, kullanıcılarına sunduğu geniş 
imkân yelpazesi ile kendi kendine yetebilen bir yerleşkedir.

• Yeni kurulan üniversitelere ayrılan bütçenin etkin bir biçimde 
değerlendirilebilmesi için yerleşkeye ayrılan alanın üniversite yerleşkesi 
için uygun olup olmadığını geniş kapsamlı bir analiz sürecinden geçirilerek 
tespit edilmesi gerekmektedir. Demir Çelik Yerleşkesi yer seçimi sürecinde 
alanın büyük bir bölümünün şahıs arazisi olması, kamulaştırma bedelleri 
nedeni ile üniversite bütçesinin büyük bir bölümünü oluşturmaktadır.

• Planlama bilimsel bir süreçtir. Bu süreçte farklı disiplinlerdeki uzmanların bir 
arada çalışması gerekmektedir. Karabük Üniversitesi master plan süreçleri 
alanında uzman olan kişiler tarafından etkin bir şekilde yürütülmektedir.

• Bir üniversite yerleşkesinin plansız büyümesi sadece üniversitenin iç 
problemi değildir. Yerleşkenin çeperini oluşturan kente de bu sorunların 
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yansıyacağı unutulmamalıdır. Demir Çelik Yerleşkesi ‘nin kendi ölçeğinde 
hızlı büyümesi, kentin imar faaliyetlerini ve ekonomik değerini artırmaktadır.

• Yerleşkeler için yapılan master planlara uyulması, yerleşkenin 
ekonomikliğini artıracaktır. Demir Çelik Yerleşkesi ‘nin ilk master plan 
kararları büyüme hızı karşısında yetersiz kalmış olup revize master plan 
süreçleri ile bu durum kontrol altına alınmaktadır.

• Master plan kararları, hayati önem taşıyan deprem, heyelan, sel gibi doğal 
afetler ya da savaş zamanları gibi olağan üstü süreçler dışında, karşılaşılan 
her problem için kısa vade de lokal çözümler üretmek adına, göz ardı 
edilmemelidir. Demir Çelik Yerleşkesi ’nin kurulduğu alanın kamulaştırma 
süreçleri uzadığı durumlarda, master plan kararları dışına çıkılarak, 
yerleşke ihtiyacına cevap vermesi beklenen bina ve tesisler yapıldığı 
fakat bu faaliyetlerin master plan yenileme süreçlerinde plana eklendiği 
görülmektedir.

Çalışmaya ilişkin hem alana yönelik hem de bundan sonra yapılacak olan 
çalışmalara ilişkin öneriler aşağıda verilmiştir.
• Yeni önerilen fakülte veya tesis yerlerinin master planında yenileme 

yapılarak plan sürecine dahil edilmesi,
• Yerleşke sınırları son imar planı değişikliği ile güney yönünde orman arazisi 

sınırına ulaşmış olup, plan düzleminde büyümeye olanak veren alanların doğu 
ve batı yönlerde olmasına rağmen bu yönde kalan alanların yüksek eğimli 
heyelana müsait bir vadi olması nedeni ile büyüme sınırının artırılmaması,

• Yerleşke alan sınırının büyüklüğü nedeni ile yeni yapılaşma alanlarında 
ikinci bir sosyal merkez planlanması,

• Yerleşkenin topoğrafya verilerine göre yaya ulaşımının zorlaştığı yerler için 
raylı sistemler gibi alternatif ulaşım yöntemlerinin düşünülmesi, 

• Yerleşke içindeki ortak otopark alanlarının, mevcut kullanıcı sayısı 
karşısında yetersiz kalması ve sınırlarının vadi ile kesilmesi nedeni ile 
botanik bahçesi ile kütüphane arasında kalan kamu arazisinin otopark olarak 
değerlendirilmesi,

• Yeni yapılaşmaların alanın jeolojik verileri dikkate alınarak yapılması,
• Yerleşke alanının gelecekte planlanan kamulaştırma işlemlerinin, bürokratik 

süreçler göz önünde bulundurularak hızlı bir şekilde tamamlanması,
• Karabük Üniversitesi’nin bulunduğu Batı Karadeniz Bölgesi’nde emsallerine 

göre bir çekim merkezi olması, yerleşkeye öğrenci talebinin artışını 
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kaçınılmaz kılmaktadır. Artan kullanıcı ihtiyaçlarının karşılanabilmesi 
için mekânsal yapılaşmanın hızlı ve etkin bir şekilde tamamlanması 
önerilmektedir.

Bir üniversite yerleşkesinin kuruluş kararları aşamasında, doğru yer seçimi 
ve nitelikli master plan kararları üniversitelerin, yapılaşmaya ayrılan bütçe 
kalemlerini azaltacak olup, arta kalacak bütçenin eğitim kalemlerine aktarılması, 
bilimsel ve teknolojik gelişmelerin önünü açarak ülke ekonomisine katkı 
sağlayacaktır.

Yerleşke planlama sürecinde yer seçimin önemi ve master plan sürecine 
etkilerinin, Karabük Üniversitesi Demir Çelik Yerleşkesi ölçeğinde yapılan 
araştırma çalışmanın sonuçlarının bundan sonra yapılacak olan çalışmalara ışık 
tutması beklenmektedir.
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1. Giriş

1970’li yıllardan sonra, kent ekonomilerinde büyük değişimler olmaya
başlamıştır. Sanayi üretimi belli yerlere yığılmaya başlarken, metropoliten
alanlar üretim yapan değil, ilişkileri yönlendiren merkezler olmaya

başlamıştır. Metropoliten alanlardaki bu değişim kırsal alanları da etkilemiştir. 
Köylerin nüfusu azalırken, kırsal yerleşmelerde üretim faaliyetler de 
yavaşlamıştır. Kırsal alanlardaki yaşam kentlerle birleşmeye başlamış aradaki 
geçirgenlik de azalmıştır. Tarımsızlaşma süreci olarak adlandırılacak bu 
dönemde aile işletmeleri küçülmeye başlamış, kırsal yerleşmelerin genç nüfusu 
kentlere de yaşamaya başlamıştır (Zhu ve diğerleri 2019, Dorward ve Chirwa 
2014)

Kentsel alanlardaki sanayisizleşme gibi kırsal alanda da tarımsal 
faaliyetlerden uzaklaşılmaktadır. Kırsal alanlardaki ekonominin canlanması 
ve yoksulluğun azaltılması sorunları çözülmedikçe tarım topraklarını terki 
sürecektir. Kırsal kalkınma ise biyolojik çeşitliğin korunmasının, kırsal peyzajın 
sürekliliğinin sağlanmasının da ön şartıdır. Tarım ekonomisi yüksek artı değer 
sağlamadıkça doğal peyzajın korunmasının ve sürdürülebilirliğinin olanağı da 
bulunmamaktadır. 
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Kırsal alanların koruma politikalarına tarihsel olarak bakıldığında 1950’li 
yılların hedefi; tarımda modernleşme ve toplumsal kalkınmadır. 1960’lı yıllarda 
devlet desteği ile kırsal kalkınmanın sağlanabileceği varsayımı yaygındır. Aynı 
zamanda yeşil devrim ile tanışıldığı dönemdir.1970’li yıllarda büyüme tekrar 
yorumlanmış, yerel ekonomik kalkınma için destek mekanizmaları geliştirilmiştir. 
1980’li yıllar önemli yapısal düzenlemelerin olduğu, serbest pazar ekonomisinin 
de yaygınlaştığı dönemdir. Bu dönemde diğer bir hedef “yoksulluğun etkilerini 
hafifletmek” olmuştur. 1990’lı yıllarda katılımcılık ile başlayan kırsal kalkınma 
politikalarında hedef “yoksulluğu azaltmaktır”. 2000’li yıllar sonrası ise iyi 
yönetişim dönemidir. Artık hedef “yoksulluğun ortadan kaldırmasıdır” (Ellis ve 
diğerleri 2001, Guinjoan ve diğerleri 2016, Gülçubuk vd. 2016). Aynı zamanda 
2000’li yıllar ile kent kır ayrımının net olarak tanımlanamadığı, kavramların 
temsil niteliğinin de yetersiz kaldığı dönem de başlamıştır (Tekeli 2017)

Türkiye coğrafi olarak Asya ve Avrupa arasında geçiş konumundadır. İki 
kıtanın coğrafi özelliklerini kısmen içermektedir. Ülke yüzölçümü içinde farklı 
iklim etkileri ile çok çeşitli flora ve fauna özelliklerine sahiptir. Toprağın, havanın, 
suyun korunmasında en büyük rol büyükşehirlere düşmektedir. Hem nüfus 
olarak hem de yüzölçümü olarak büyük bir orandaki kırsal peyzajın yönetimi ve 
sürdürülebilirliğinin sağlanması görevi büyükşehirlerde toplanmıştır.

Büyükşehir belediyelerinin sayılarının artması ile yetki alanları hem kırsal 
alanı hem de kentsel alanı kapsamıştır. 2012 yılında Büyükşehir Yasasına eklenen 
bir madde ile “Büyükşehir ve ilçe belediyeleri tarım ve hayvancılığı desteklemek 
amacıyla her türlü faaliyet ve hizmette bulunma” görevini de üstlenmiştir. 
Böylece büyükşehir belediyeleri tek elden hem imar planı yapabilmekte hem 
de kırsal kalkınmayı sağlayabilmektedir. Türkiye’de büyükşehir belediyelerinin 
yetkili olduğu alanlar 2004 yılında merkezden itibaren her yöne 50 kilometrelik 
yarıçapı olan bir daire iken, 2012 yılında il sınırı büyükşehir belediye sınırı 
haline gelip daha da genişlemiştir. 2004 yılında dairesel sınırlı büyükşehir 
belediyesinin iki ucu arası 100 kilometre iken, 2012 yılında bu mesafe çok 
daha büyümüştür. Böylesine büyük bir alan birbirinden çok farklı alt bölgeler 
de içermektedir. Bu heterojenik yapılı alanlarda kırsal kalkınmayı sağlama ve 
imar planlama yapma görevi de büyükşehir yönetimlerine verilmiştir. Birbiri 
ile çelişen iki görevin büyükşehir belediyelerinde toplanması bu makalenin 
temel ilgi konusudur. Kırsal yerleşim alanlarında hem tarım ve hayvancılık 
geliştirilecek hem de aynı kırsal mahallelere imar planı yapılacaktır. Ortaya 
çıkabilecek sorunlar ve sonuçlar makalede tartışılmıştır.
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Bu amaçla iki analiz yapılmıştır. Birincisi meclis kararlarının taranmasıdır. 
Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin 2012-2021 yılları arasında aldığı 13.299 adet 
meclis kararı içinde kırsal yerleşmeleri ilgilendiren kararlar çekilmiştir. 13.299 
meclis kararı içinde 293 karar, kırsal yerleşme alanları ile ilgilidir. Bu kararlar 
iki temel grubu ayrılmıştır. İlk grup kırsal yerleşmelere yapılan imar planları ile 
ilgili belediye meclis kararlarıdır. İkinci grup ise kırsal kalkınmayı sağlayacak 
meclis kararlarıdır.

İkinci yapılan analiz ise imar planları ile ilgilidir. Ankara Büyükşehir 
belediyesinin kırsal yerleşim alanlarında yaptığı uygulamaları açıklamak 
amacıyla batı ve doğu yönünde ve birbirinden farklı dinamikleri olan iki kırsal 
yerleşim alanı seçilmiştir. Bu yerleşmelerin imar planları ve plan kararları 
incelenmiştir. Her iki kırsal yerleşimin imar planı alanı, yerleşimin kadastro 
parselleri ile karşılaştırılmıştır. İncelenen mahallelerden biri olan Gümüşyayla 
kırsal yerleşiminde 170 kadastro parseli, diğeri olan Günalan kırsal yerleşiminde 
ise 203 kadastro parseli Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü veri tabanından birer 
birer alınmıştır. Alınan parsellerin görsel ifadesinin sağlanabilmesi içinde KML 
formatında indirme işlemi yapılmıştır. Google Earth formatı üzerine indirilen 
kadastro parselleri ile imar planları karşılaştırılmıştır. İmar planı ile oluşan 
yeni parseller hem büyüklük hem de geometrik olarak kadastro parsellerine 
uymamaktadır. İmar parsellerinin oluşması sonucunda, mülkiyet sisteminde 
köklü değişiklikler olacaktır. Kırsal alanların korunması ve sürdürülebilirliği 
olanaksız hale gelecektir. Her yerde uygulanacak tek bir tarımsal gelişme 
modeli bulunmamaktadır. Ancak, daha üretici ve ekolojik bir tarım modelinin 
benimsenmesi gerekmektedir.

2. Kent Planlamasından Metropoliten Alan Planlamaya,
Metropoliten Alan Planından İl Planlamasına

Ankara’daki kırsal ve kentsel topraklarının yönetim sürecini açıklamak 
için planlama deneyimleri ışık tutucudur. Ankara’nın planlı gelişimi hem 
Cumhuriyet’in ilan edilmesi hem de başkent olarak seçilmesi ile neredeyse 
eşzamanlıdır. Belediye Yasası 1930 yılında çıkmış, hemen sonrasında da 1924-
1925 yıllarında Berlin’li mimar Dr. Carl Ch. Lörcher Ankara’nın ilk planını 
yapmıştır. Daha sonra ise, 1927 yılında Ankara’da yarışmacı planlar geleneği 
başlamıştır. Kısıtlı da olsa uluslararası bir yarışma açılmış ve Jansen planı 
birinci seçilmiştir. Ancak Başkent’in hızlı gelişmesi, planı kısa sürede yetersiz 
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hale getirmiştir. Gelenek yine uluslararası yarışma ile devam etmiş ve 1955 
yılında tekrar bir yarışma açılmıştır. Yarışmayı kazanan Nihat Yücel ve Raşit 
Uybadin planları 1957’de yürürlüğe girse de yine kısa sürede kentleşme hızına 
yenik düşmüştür. Ancak kentin gelişimi yine denetlenememiş, 1969 yılında 
tekrar yeni bir plana ihtiyaç duyulmuştur. 1982 yılında onaylanan Ankara 1990 
Nazım Planının farkı “ölçeği ve vizyonu”dur. Artık planlanan “kent” değil 
“metropoliten” alandır. Metropoliten alan gibi “büyük yerleşim yerlerinin” özel 
yönetim biçimi olması zorunluluğunu getirmiş ve 1984 yılında 3030 sayılı ilk 
Büyükşehir Yasası çıkmıştır. 3030 sayılı yasa büyükşehir kavramını “belediye 
sınırları içinde birden fazla ilçe bulunan şehir olarak tanımlanmıştır”. 

2004 yılında çıkarılan 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Yasası 
“büyükşehir” tanımına farklılık getirmiştir. Büyükşehir belediyelerinin 
sınırlarının genişletilerek çeperde bulunan birçok belde belediyesinin büyükşehir 
sınırlarına dâhil edilmiştir. Sınırların genişletilmesinde temel kriter Ankara gibi 
nüfusu 2 milyondan fazla olan kentlerde 50 km’lik yarıçapı olan bir çemberdir. 
Böylece artık büyükşehir olarak tanımlanan yerler çok daha fazla kırsal alanları 
da içermektedir. 2004 yılında büyükşehirlerin belediye sınırı değişmesiyle, bir 
gecede onlarca köy mahalle olmuştur. Ancak statüsü mahalle olsa da sosyo 
ekonomik özellikleri ile köy niteliğindedirler.

Belediye sınırının genişlemesi ile de Ankara’ya yeni plan yapımı gündeme 
gelmiştir. 2007 yılında onaylanan 2023 Başkent Ankara Nazım İmar Planı’nı 16 
ilçe, 740 mahalle ve 86 orman köyünü kapsamaktadır. 2012 tarihinde yürürlüğe 
giren 6360 Sayılı Büyükşehir Kanunu sonrası, büyükşehir sayısı 16’dan 30’a 
yükselmiştir. En önemli değişiklik ise il sınırı, büyükşehir belediye sınırı ve 
aynı zamanda planlama alanı sınırı olmasıdır (Tablo 1). Bu Yasa ile de yine bir 
gecede, Türkiye nüfusunun %77,93’ü kentsel alan içinde kalırken, toplam ülke 
yüzölçümünün de %51,01’i kentsel toprak haline dönüşmüştür. Bu Yasa’nın 
çıkmasıyla birlikte 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Yasası’na 2012 yılında 
“kırsal alanları kalkındırma” sorumluluğu verilmiştir (Ek fıkra: 12/11/2012-
6360/7 md.). Böylece hem büyükşehir hem de ilçe belediyeleri tarım ve 
hayvancılığı destekleyici politikaları geliştirmeye başlamıştır. 

Tekeli’ye (2017) göre belediye sınırlarının, büyükşehir yasalarıyla 
yeniden belirlenmesi, kır kent ayrımını ortadan kaldırarak, kentlerin mekânsal 
temsilini, alansal temsile dönüşmüştür. Bu durum çok odaklı bir yapının büyük 
kentin merkezinde oluşması yolunu açmıştır. Yeni kent tanımları, yeni yerleşme 
yapısının iç dinamiklerini açıklamakta da yetersiz kalmaktadır. 
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5216 ve 6360 sayılı Yasalar ile mahalle statüsüne dönüşen alanlarda 
belediye yönetimi hem imar planlarını hem de kırsal kalkınma projelerini 
gerçekleştirme yetkisindedir. 

Tablo 1: Mekânsal Planlamadan Kent Planından İl Planına Dönüşümü

Kanun İsmi Mekânsal Plan Açıklama

1930 yılında, 1580 sayılı 
Belediye Kanunu

Jansen Planı ve Yücel Uybadin 
Planları

Kentin planı

1984 yılında, 3030 Sayılı 
Büyükşehir Belediyelerinin 
Yönetimi Hakkında Kanun

Ankara 1990 Nazım İmar Planı Metropoliten 
alanın planı

2004 yılında, 5216 Sayılı 
Büyükşehir Belediyesi Kanunu

2023 Başkent Ankara Nazım İmar 
Planı

Büyükşehrin 
planı

2012 yılında, 6360 sayılı 
Yasa On Üç İlde Büyükşehir 
Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe 
Kurulması

2038 Ankara Çevre Düzeni planı 
(Ankara 9.İdare Mahkemesi’nin 
28.09.2020 gün ve E.2018/551, 
K.2020/1610 sayılı kararı ile iptal
edilmiştir)

İlin planı

5216 ve 6360 sayılı Yasalar ile mahalle statüsüne dönüşen alanlar aynı zaman 
kırsal peyzaj alanlarıdır. Türkiye üç farklı bitki coğrafyasının (Avrupa-Sibirya, 
Akdeniz, İran-Turan) kesiştiği bölgede yer almaktadır. Diğer taraftan Asya ve 
Avrupa kıtalarının birleştiği alanda yer almakta ve farklı ekosistemlerinin (dağ, 
step, orman, sulak alan, kıyı ve deniz ekosistemleri) farklı özellikleri ile zengin 
biyolojik çeşitliliğe sahiptir. Türkiye’deki floranın çeşitliliği Avrupa kıtasının 
toplamına eş düzeydedir. Bu sayıya mantarlar likenler ve algler, dahil değildir. 
Bu çeşitlilik içinde endemik bitki oranı da yüksektir (Tekeli 2017). Türkiye’nin 
bitki genetik kaynakları çok özel bir konumdadır. Bu özel olma durumu tarımın 
sürdürülebildiğini için önemli olduğu kadar insan sağlığının sürdürülebilirliği 
içinde vazgeçilmez önemdedir.

Bitki genetik zenginliğinin korunması ancak kent ve kır dengesini bir arada 
ele alan planlama ile olacaktır. Bu hassasiyet içinde tekrar bakıldığında, zengin 
bitki genetik çeşitliliğinin olduğu toprakların yarından fazlası büyükşehirdir. Bu 
hukuki statü, kırsal toprakların kentsel topraklara dönüşme sürecini hızlandıracak 
kapasitededir.
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3. Kırsal Yerleşim ve Gelişme Alanlarına İkili Yaklaşım; 
Kırsal Kalkınma ve İmar Planlama 

Zengin ekolojik özelliklere sahip kırsal alanların büyükşehir belediye sınırları 
içinde olması, belediyelerin hem işlevsel hem de mekânsal sorumluluklarını 
artırmıştır. Büyükşehir belediye sınırının il sınırı ile aynı olması sonucu 
belediyelerin yetki alanı çok büyük bir alana yayılmıştır. Bu alanı hem imar 
planları ile kentsel alana dönüştürecek hem de kırsal peyzajı koruyacaktır. 
Belediye sınırları içindeki kırsal alanlara tarım politikaları ile yaklaşmak bir 
fırsat iken, imar planları ile de planlama bir tehdittir. 

Ankara, 2.500.000 ha’ı aşan yüzölçümü ile Türkiye’nin üçüncü büyük 
kentidir. Aynı zamanda Kızılırmak ve Sakarya nehirlerinin kollarının oluşturduğu 
ovalarla kaplı bir bölgededir. Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve 
Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Nuh’un Gemisi Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Veri 
Tabanı 2020 yılı verilerine göre flora takson sayısı 2326, fauna takson sayısı 
446 olup, toplam takson sayısı 2772’dir. Ankara’da 393 adet endemik tür ile ilin 
endemizm oranı %14 olarak belirlenmiştir. 

Biyolojik çeşitliliği oldukça yüksek olan Ankara’nın il sınırları içindeki 
köylerin tüzel kişiliği kaldırılmış ve mahalle statüsüne dönüştürülmüştür. 
Böylece 2023 Başkent Ankara Nazım İmar Planı on altı ilçeyi kapsarken, 6360 
sayılı Yasa›nın yürürlüğe girmesi Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisindeki 
ilçe sayısını yirmi beşe çıkarmıştır. Sonradan katılan ilçelerle birlikte 672 adet 
köy ve 20 adet belde mahalle statüsüyle büyükşehir belediye sınırları içinde yer 
almıştır (ABB, 2017). 

Böylece yaklaşık 2.500.00 ha’lık il sınırı içindeki tüm yerleşmeler 
aynı kentsel politikalara tabi olmuştur. Diğer taraftan kırsal kalkınmanın 
sağlanabilmesi için sosyal sermayenin geliştirilmesi önemlidir. Ankara’nın 
başkent olması ve kırsal yerleşmelerin göreli olarak hepsinin merkeze yakın 
olması sosyal sermayeyi güçlendirebilmektedir. Ancak sosyal sermayenin 
gelişmesinden daha önemli olan doğal kaynakların gerçek sermaye olduğudur 
(Kay 2009). Ayrıca kırsal kalkınma, bölge kalkınma politikaları ile birleştirerek 
sağlanabilir. Başka bir anlatımla kırsal kalkınma, yarışan yerel birimler ile değil, 
birbirini tamamlayarak gelişen birimlerle sağlanabilmektedir. Kısal Kalkınmada 
içsel gelişmenin, dışsal gelişmenin aktörlerinin yansıra, birbirini tamamlayarak 
gelişen yerel birimlerle sağlanacağı görüşü yaygınlık kazanmaya başlamıştır 
(Ganduinjoan ve diğerleri 2016). Bu bakış açısı ile, Başkent Ankara’nın 
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kırsal alanları korumak ve gelişimini sağlama hedefine ulaşmada avantajları 
bulunmaktadır.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 6360 sayılı yasadan sonra belediye sınırı 
il sınırı gelmesi ile kırsal ve kentsel alanlarından oluşan çok büyük bir alanda 
hizmet götürmeye başlamıştır. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Yasası’na 
2012 yılında eklenen bir madde ile kırsal alanlardaki faaliyet alanları kapsamı 
genişlemiştir. Tablo 2’de Ankara Büyükşehir Belediyesince 2012-2021 yılları 
arasında toplam 13 299 adet Meclis Kararı taranmıştır. 2021 yılında alınan en 
son Meclis Kararı 12 Haziran 2021 tarihlidir. 2012-2021 yılları arasında taranan 
Meclis Kararları içinde 293 adet Meclis Kararı kırsal yerleşmeler ile ilgilidir 
(136 adet karar kırsal politika ve 157 adet karar mekânsal planlama ile ilgili 
olmak üzere). Tablo 2 ve Tablo 3’te büyükşehir belediyesinin birbirinden çok 
farklı iki tür kararı gruplanmıştır. İlk olarak iki önemli sonuçtan söz edilebilir.

Birinci sonuç, 2020 yılından sonra kırsal alanlardaki yerel ekonomileri 
canlandırma politikaların ağırlık kazandığıdır.

İkinci sonuç ise 2012-2019 yılları arasında kırsal alanlara ilginin imar planı 
olarak belirlenmesidir. Köy statüsünden mahalleye dönüşen kırsal yerleşimlere 
imar planları yapılmaya başlanmıştır. Ankara’nın tüm ilçeleri içinde kırsal 
yerleşimlere imar planı yapma önceliği sırasıyla Gölbaşı, Çubuk ve Polatlı’dır. 
2020 yılından sonra imar planı yapma hızı azalmış ancak sonlanmamıştır.

3.1. Kırsal Yerleşim ve Gelişme Alanlarında Kırsal Kalkınma

Kırsal alanlardaki yerel ekonomiyi korumak ve sürdürebilmek için üç temel 
politika geliştirildiği söylenebilir. Bunlar; (i) hayvancılığı geliştirme ve 
destekleme politikaları (ii) Bitkisel üretimi geliştirme ve destek politikalar (iii) 
Sosyal yaşamı güçlendirme politikalarıdır (Tablo 2). 

(i) Hayvancığı geliştirme ve destekleme politikaları kapsamında alınan kararlar;
kırsal yerleşimlerin hayvancılık altyapısının güçlendirilmesi, manda ıslahı,
koyun (merinos),keçi, teke ve koç, gebe-düve, desteği ile kırsal kesimin
ekonomik olarak desteklenmesi, aynı zamanda küçük/büyükbaş hayvan
yemi temin edilmesi açık hayvan pazarı ve mezbaha yapılması, et entegre
tesisi ve hayvan pazarı yapılması için destek mekanizmaları geliştirmesi,
kanatlı hayvanlar için de “gezen tavuk projesi” hazırlanmasıdır.

(ii) Bitkisel ürünün/üretimin geliştirilmesi ve pazar olanağının sağlanması;
ilin iklim şartlarına uyum sağlayacak tarımsal ürünleri tespit, teşvik etmek
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ve üreticilerin rekabet koşullarının iyileştirilmesi için fıstık bahçesi, muz 
seraları kurulması, damızlık çilek yetiştiriciliği için ekipman desteği, tohum 
takas etkinliğinin yapılması, meyve fidanı desteği, tıbbi ve aromatik bitki 
tohum, fide ve fidan dağıtımı, bu ürünlerin işlenmesi, değerlendirilmesi ve 
pazarlanması için gerekli alet ve ekipman desteği, yöresel ürünler pazar 
yerlerinin yapılması, örtü altı üretimin geliştirilmesi amacıyla, gerekli mal 
ve hizmet desteğinin sağlanmasıdır.

(iii) Sosyal yaşamı güçlendirme projeleri; Başak Projesi adı altında köy
evi tipolojisi (11 tip proje) geliştirilmesi, Anadolu folklorunda önemli
yeri konaklar taziye, yıl dönümü, mevlit veya bayramlaşmaların gibi
etkinliklerin yapıldığı köy konakları projesi geliştirilmesidir. Köy konakları
Ankara’nın yerel kültüründe de yer alan önemli alandır. Bu konuda yapılan
araştırmalarda köy konakları veya kapasitesine göre köy odaları Ankara’nın
köylerinde çok uzun zamandan beri olan kültürel mekanlardır (İvgin ve
Akpınar 2017)

Tablo 2: Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararlarında Kırsal 
Kalkınma Uygulamaları (2012-2021; En Son 12.06.2021 Tarihi)

Meclis Kararlarının konusu
Meclis Kararı Sayısı

2012-
2013

2014-
2015

2016-
2017

2018-
2019

2020-
2021

Hayvancılığı destekleme - - - 1 17
Ürün destekleme, pazar olanağı sağlama - - - 1 41
Sosyal yaşamı güçlendirme projeleri - - - - 14
Meclis kararlarındaki diğer politikalar
Mevzuat geliştirme - - 1 6 12
Danışmanlık hizmetleri, sosyal destek 
sağlama

- - - - 12

Koruma politikaları geliştirme - - - - 7
Turizmi çeşitlendirme - - - - 6
Kırsal yerleşme alan sınırı tespiti - - - - 6
Alt yapı yatırımları - - - - 12
Toplam 0 0 1 8 127
Genel Toplam (2012-2021) 136

Belediyenin sağladığı diğer destekler ise; Kadın işgücünü desteklemek 
için tarımsal kalkınma kooperatifinin ihtiyacı olan makine ve teçhizatların 
sağlanması, kadınlar için örgütlü girişimciliğin geliştirilmesi, termal su 
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kaynaklarının korunması, kırsal turizmin potansiyellere göre çeşitlendirilmesi 
benzeri uygulamalardır.

Altyapı yatırımları ise; sulama kanalı, sulama göleti, köy yolları yapımı, 
köy çeşmelerinin onarımı ve benzeri türdedir.

Büyükşehir belediyesinin kırsal kalkınmayı dolaylı olarak destekleyen 
Haymana ve Polatlı’da Sakarya Meydan Savaşının 100. yıl dönümü etkinliklerinin 
yapılması ve Çubuk’ta Ankara Savaşı Simülasyon Merkezi kurulması gibi 
çalışmaları da kırsal yerleşmeler ile bütünleştirilirse olumlu sonuçlar alınacaktır.

3.2.  Kırsal Yerleşim ve Gelişme Alanlarında İmar Planları

Ankara Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde kırsal yerleşmelere imar planı 
yapma çabası da 2012-2021 yılları arası incelenmiştir. Tablo 2’de görüldüğü gibi 
imar planı yapılan kırsal yerleşmelerin büyük çoğunluğu 5216 sayılı Yasa’nın 
belirlediği sınırlar içindedir. Ankara’nın ilçeleri içinde Gölbaşı’nın tüm kırsal 
yerleşmelerinin imar planı bulunmaktadır (Tablo 3). 

Tablo 3: Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararlarında 
Mekânsal Planlar (2012-2021; En Son 12.06.2021 Tarihi)

Meclis Kararlarının konusu 
Meclis Kararı Sayısı
2012-
2013

2014-
2015

2016-
2017

2018-
2019

Mahallelerde 
Kırsal Yerleşim 
ve Gelişme 
Alanı İmar 
Planları/
revizyonları

Gölbaşı 10 33 23 24 11
Çubuk 6 13 2 2 1
Polatlı 0 0 3 9 9
Kazan 0 0 0 3 1
Güdül, Bala 0 0 0 0 2
Çankaya, Keçiören 0 0 0 4 1

Toplam 16 46 28 42 25
Genel Toplam (2012-2021) 157
Kırsal politikalar ve mekânsal planlar toplamı 136+157=293

En yoğun talep Tablo 3’de de görüldüğü Gölbaşı’nın kırsal yerleşmelerine 
olmaktadır. Gölbaşı’nın kırsal yerleşmelerine yapılan imar planları Ankara’nın 
ikinci konut veya hafta sonu evlerine yer bulmak amaçlıdır. Böyle bir yaklaşımla 
kadastro parselleri hızla imar parseline dönüşmekte, köyün organik dokusu da 
grit sistemle planlanmaktadır. İkinci sırada imar planı yapılan kırsal yerleşmeler 

2020
2021
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ise Çubuk’tadır. Özellikle Esenboğa Hava Limanına yakın kırsal yerleşmelere 
imar planı yapılmıştır. Ancak, Çubuk merkezinin kuzeyine doğru ve yüksek 
tepelerdeki köylere de (Gümüşyayla gibi) imar planları yapılmıştır. Polatlı 
ilçesinin kırsal yerleşmelerine imar planı olan kırsal yerleşimler ise üçüncü 
sıradadır. Ancak hem Gölbaşı, Çubuk ilçeleri hem de Polatlı ilçelerinde yapılan 
imar planlarının birçoğu hatta yarıdan çok daha fazlası idari yargı konusudur. 
Çoğu iptal kararı ile sonuçlanmıştır. Ancak ufak değişikliklerle tekrar planları 
onaylanmıştır. Kırsal alanlardaki imar planlarını açıklamak için iki örnek 
alınmıştır. Bunlardan biri Gölbaşı ilçesinin Günalan (Honos) kırsal yerleşmesi, 
diğeri ise Çubuk’un Gümüşyayla (Mire) kırsal yerleşmesidir.

4. Gümüşyayla (Mire) ve Günalan (Honos) Kırsal
Yerleşme Alanlarının Planlaması

Gümüşyayla (Mire) ve Günalan (Honos) Kırsal Yerleşmelerinin her ikisinin 
farklı özellikleri vardır. Gümüşyayla yerleşmesi Ankara’nın doğusunda, Günalan 
yerleşmesi batı yer almaktadır. İki yerleşmenin de farklı coğrafi özellikleri 
bulunmaktadır. Her iki yerleşme de 5216 sayılı Yasa ile tanımlanan belediye 
sınırları içindedir ancak her iki yerleşmede Ankara’ya uzak konumdadır. Her iki 
yerleşmede nüfus düşük olup, kentsel baskı bulunmamaktadır. Bu yerleşmelere 
olan baskı hafta sonu evi yapmak isteyenlerin talepleri ile biçimlenmektedir.

Gümüşyayla (Mire) Kırsal Yerleşmesinin Tarihi ve Kültürel Özellikleri:

Gümüşyayla Mahallesi Çubuk merkez ilçesine 13 km uzaklıkta olup, eskiden 
köy olan daha sonra 5216 Sayılı Yasa gereği mahalle kabul edilen kırsal bir 
yerleşimdir. Mahallenin eski ismi Mire’dir. Çubuk ilçe sınırının batısında Mire 
Dağı (1610 m), Gümüşyayla mahallesi sınırları içinde yer alır.

Ankara 1354 yılında Osmanlı topraklarına katılmıştır. Çubuk ise; 
Osmanlı kaynaklarında Çubuk Bazarı, Çubukabad isimleri ile yer almaktadır. 
Gümüşyayla Mahallesinin tarihi hakkında fazla yayın bulunmamaktadır. Ancak 
nüfus bilgilerinden bazı sonuçlar çıkarılabilmektedir. Çınar ve Kıvrım (2016) 
tarafından Türkçeleştirilen “H. 1258 / M. 1842 tarihli, Çubukâbâd Kazası 
Müslim Nüfus Defteri” verileri yerleşimin tarihi hakkında bilgi verebilmektedir. 
Ankara Sancağı’na bağlı Çubuk/Çubukâbâd Kazasının ilk tahriri, 1463 yılında 
Fatih Sultan Mehmet zamanına rastlamaktadır. Raporda kazada 172 köy ve 
hane sayısı da 2.813 olarak ifade edilmiştir. Çubukâbâd Kazasının ikinci tahriri, 
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1523 yılında yapılmıştır (ilk tahrirden 60 yıl sonra). Anlatılan iki Raporda da 
Mire’den bahsedilmemektedir. Çubukâbâd Kazasının üçüncü ve son tahriri, 
1571 yılında yapılmıştır. Son Raporda toplam 194 köy kaydedilmiş ve bunlar 
içinde Mire de yer almış ve Mire’de 55 hane olduğu belirtilmektedir (Çınar ve 
Kıvrım 2016). Gümüşyayla Mahallesi’nin yüksek kotta oluşu ve yayla özelliği 
nedeniyle hayvancılıkla uğraşılmaktadır. Yemek kültürü olarak hoşmerim tatlısı, 
yoğurtlu tarhana çorbası, tandır ekmeği, kete, hamırsız gibi yemeklerin eskiden 
yapıldığı bilinse de günümüzde tamamen unutulmuştur (Tablo 4).

Günalan (Honos) Kırsal Yerleşmesinin Tarihi ve Kültürel Özellikleri:

Günalan (Honos) Ankara’ya 46 km, Gölbaşı ilçesine 24 km mesafededir. 
Günalan Mahallesi’nin eski ismi Honos’tur. Günalan’da (Honos) ilk yerleşme 
tarih kesin olarak bilinmese de yakın tarih bilgileri konuya yeterince ışık 
tutmaktadır. 1878 Osmanlı Rus Savaşından sonra Rumeli’ye yerleşen Tatarlar 
Anadolu topraklarına yönelmiştir. Geniş bir coğrafyada yer seçen Tatarlar 
Ankara, Konya ve Eskişehir’deki köylere yerleştirilmişlerdir (Tekeli 2008, 
Oral 2019, Veren 2012, Pustu 2020). Köylere yerleştirilen Tatarlar kendi 
yaşam çevresini geldikleri kültüre uygun olarak devam ettirmişlerdir. Diğer 
taraftan Anadolu’yu yeni ürünler ile tanıştırmışlardır (patates gibi). Anadolu’da 
buğdayın farklı türlerinin gelişmesi de Tatar göçmenlerin deneyimleri sayesinde 
gerçekleşmiştir. Tarım aletlerinde yenilikler de Tatar göçmenleri ile gelmiştir 
(Anadolu’da karasaban kullanılırken, pulluk bu göçmenlerle gelmiştir). Kırım 
göçmenleri yerleştikleri yörede ticaretinde gelişmesine katkı sağlamışlardır 
(Oral 2019, Tekeli 2008). Kırım Tatarları’ndan gelen ileri tarım bilgisi ve 
pazarlama beceri olmasına rağmen günümüzde temel uğraş alanı olma 
özelliğini kaybetmiştir. Mahallenin nüfusu yaşlı nüfusa dönüşmüş, ekonomik 
faaliyetlerde tarım ve hayvancılık zayıflamıştır. Ankara’ya yerleşen Tatarların 
çiğbörek, tabak börek, öqüz börek, kaşık börek, köbete, kalakay, tava lokum, 
peş lokum, sarburma, kıvırma, alişke çorbası, lakşa çorbası, omaş çorbası 
bilinen ve yapılan yemeklerdir (Tablo 4).
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Tablo 4: Gümüşyayla ve Günalan Mahallelerinin Kimlikleri
Açıklama Gümüşyayla (Mire) Günalan (Honos)
Mahallenin 
geçim kaynağı

Tarım ve hayvancılık az da 
olsa yapılmaktadır. 

Köyün geçim kaynağı tarım ve 
hayvancılığa dayalı olmakla 
birlikte, köy artık büyük çoğunluğu 
Ankara’da yaşamaktadır. Tatil 
zamanları köyde yoğunluk 
olmaktadır. Kışın köyde sadece 
yaşlılar kalmaktadır

Tarihsel 
özellikleri

Çubuğun en eksi 
köylerindedir. Osmanlı vergi 
defterlerinde 1792’de vergi 
verdiği görülmektedir

Gölbaşı’ndaki üç Tatar Türk 
mahallesinden biridir. Anadolu 
tarımına yenilik getirenlerdir. 

Yemek kültürü Hoşmerim tatlısı, yoğurtlu 
tarhana çorbası, tandır 
ekmeği, kete, hamırsız gibi 
yemeklerin eskiden yapıldığı 
bilinse de günümüzde 
tamamen unutulmuştur.

Yöresel yemek kültürü devam 
etmektedir. Çiğbörek, tabak börek, 
öqüz börek, kaşık börek, köbete, 
kalakay, tava lokum, peş lokum, 
sarburma, kıvırma, alişke çorbası, 
lakşa çorbası, omaş çorbası vd.

4.1.  Gümüşyayla (Mire) ve Günalan (Honos) Kırsal Yerleşmelerinin 
Mekânsal Planları

Gümüşyayla’nın (Mire) 2012 yılında, Günalan’nın (Honos) 2014 yılında imar 
planları yapılmıştır. Her iki yerleşimin de nüfusu 200 kişinin altındadır. İmar 
planlarında, Gümüşyayla’nın (Mire) planlama yılı sonu olan 2030 yılında 
nüfusu 1190 kişi, Günalan’nın (Honos) nüfusu 4137 olarak hesaplanmıştır. Her 
iki kırsal yerleşime planla sosyal donatılar (eğitim tesisi, sağlık tesisi, dini tesis, 
resmi kurum, belediye hizmet alanı, sosyal ve kültürel tesisi vb.) önerilmiştir. 
Oysa planlama herşeyden önce bir yatırım kararıdır ve maliyetli bir süreçtir. 
Yerleşimin ihtiyaç duyduğu altyapı ve üstyapının yeniden şekillendirilmesini 
gerekli kılar. Planlarda okul, sağlık ocağı, eğitim tesisi, ticaret vb. çok 
çeşitli kentsel donatının yer alması için belli bir nüfus büyüklüğünün olması 
gerekmektedir. Bu durum ilgili literatürde “mahalle” kavramı çerçevesinde 
tartışılmaktadır. Mahalle kavramında ilk başvuru kaynağı olan Perry’nin her 
mahalle birimi, 5.000 ile 10.000 kişilik bir nüfusa konut alanı sağlayan yaklaşık 
65 hektar büyüklüğündedir (Forsyth ve Crewe,2009; Perry,1929). Her iki kırsal 
yerleşmenin de projeksiyon nufusları dahi mahalle biriminin altındadır. Düşük 
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yoğunluklu bu yerleşimlere yapılacak sosyal yatırımların atıl kalma olasılığı da 
vardır. Ancak her iki planlama alanındaki “atıl maliyet” diğer sorunlar yanında 
önemsiz kalacak kadar küçüktür. Çünkü kaybedilen yatırım maliyeti değil 
topraktır. Asla telafisi olmayan kırsal alanın hızla yapılaşmaya dönüşmesidir. 

Gümüşyayla (Mire) 2020 yılındaki nüfusunun 113 kişiden 2030 yılında 10 
kat artarak 1190 kişiye çıkması ve Günalan (Honos) 163 kişiden 25 kat artarak 
4137 kişiye ulaşması planlamada kullanılan nüfus tahmini yöntemleri ile 
olanaksızdır. Kırsal yerleşimin geçmişe dönük nüfusları kullanılarak projeksiyon 
yapıldığında ise nüfus 2030 yılında en fazla 50-60 kişi artmaktadır (Tablo 5). 
Gümüşyayla (Mire) ve Günalan’un (Honos) nüfuslarının çok üzerinde nufus 
tahminlerinin yapılması, toprakların imar planları ile kentsel arsalara 
dönüştürülmesi, bu alanlarda tüm sosyal donatıların yer alması tartışmanın sorun 
boyutlarından biridir. Ancak tüm bunların yanında daha büyük bir sorun daha 
ortaya çıkmaktadır. Bu sorun da aidiyettir. Toprağa yüklenen anlam, aidiyet ile 
açıklanmaktadır. Tarım ve gıda sistemleri, kırsal yaşam kültürü ve geleneklerine 
gömülüdür. Kırsal alanda “yer”in tanımı, üzerindeki flora ve fauna ile anlam 
bulmaktadır. Ait olma duygusu, mekânın hafızası ile bütünleşmektedir. Kırsal 
yerleşmelerin organik dokusu ve gelişme alanı olarak nitelendirilen toprakları 
imar planları ile dönüştürüldüğünde hafızası da kaybolmaktadır. 

Tablo 5: Gümüşyayla (Mire) ve Günalan (Honos) 
Mahallelerinin Özelliklerinin Karşılaştırılması

Özellikler Çubuk 
Gümüşyayla 

(Mire)

Gölbaşı 
Günalan 
(Honos)

İlçe merkezine uzaklığı 13 km 24 km
Ankara’ya uzaklığı 32 km 46 km
Yüksekliği 1350 metre 1200 metre
İlk nazım ve uygulama imar planı yapılış tarihi (i) 10.04.2012 10.09.2014
2020 nüfusu 113 163
İmar Planı Projeksiyon Nüfusu 1190 kişi 4137 kişi
İmar planında parsel büyüklüğü (meskun) 1000 m2 500 m2

İmar planında parsel büyüklüğü (gelişme) 1100 m2 500 m2

En küçük kadastro parseli büyüklüğü 17 m2 145 m2

En büyük kadastro parsel büyüklüğü 15 807 m2 140 122 m2

Parsel (kadastro) büyüklüğü art. ort 1453,02 m2 4226,05 m2

Parsel (kadastro) büyüklüğü medyan 347,76 m2 2161,88 m2

Not: Örnek olarak iki kırsal yerleşme diğer kırsal yerleşmelerin planları gibi idari 
yargının konusu olmuş zaman içinde defalarca tekrar yapılmıştır
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İmar planları ile kırsal alanlarda dokunun değişimini anlatmak için en iyi 
yöntemlerden biri Tapu ve Kadastro Parsel Sorgulama uygulamasıdır. Köy 
yerleşik alanı ve yerleşik alandaki parsellere ait veriler KML formatından 
Google Earth yazılımına aktarılmıştır (Tablo 6 ve Fotoğraf 1 ve 2).

Tablo 6: Gümüşyayla ve Günalan’da İmar Planı 
Alanı Yapılan Alandaki Kadastro Parselleri

Parsel 
büyüklüğü 
aralığı
(m2)

GÜMÜŞYAYLA 170 parsel GÜNALAN HONOS 203 parsel

Sayı %
Parsellerin 
yüzölçümleri 
toplamı(m2)

% Sayı %
Parsellerin 
yüzölçümleri 
toplamı(m2)

%

0-250 64 37,65 9252,5 3,75 5 2,46 974,89 0,11

250-500 42 24,71 14583,71 5,90 9 4,43 3324,8 0,39

500-1000 19 11,18 14473,2 5,86 34 16,75 29440,63 3,43

1000-2000 14 8,24 20975,44 8,49 45 22,17 63437,5 7,39

2000-5000 19 11,18 60704,71 24,58 72 35,47 230905,8 26,92

5,000-20,000 12 7,06 127024,08 51,42 38 18,72 529803,85 61,76

Toplam 170 100 247013,64 100 203 100,00 857887,47 100,00

Art.Ort 1453,021 4226,05

Medyan 347,76 2161,88

Kaynak: Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Parsel Sorgu adresinden çekilerek 
oluşturulmuştur.

Her iki yerleşimin planlarında kırsal mahallenin mevcut organik dokusu 
bozularak imar parselleri oluşturulmuştur. Gümüşyayla kırsal yerleşiminde 
imar planıyla mevcut dokuda en küçük parsel büyüklüğü 1000 m2, gelişme 
alanında ise 1100 m2 olarak belirlenmiştir. Oysa Gümüşyayla’da 250 
metrekarenin altında 64 adet kadastro parseli bulunmaktadır. Bu durumda 
parsellerin birleşmesi gerekecektir. Günalan kırsal yerleşiminde ise parsel 
büyüklükleri, Gümüşyayla’nın tam tersi niteliğindedir. Günalan’da büyük 
parsellerin sayısı daha fazladır. Ancak Günalan’daki kadastro parselleri büyük 
olsa da dar cepheli kadastro parselleridir. 
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Günalan’da kadastro parselleri kentsel parsele (imar parseline) dönüşürken 
birleşecektir. Birleştiğinde yeni bir mülkiyet sistemi ortaya çıkacaktır. İmar 
parselleri birden fazla kişiye hisselenecektir. İmar planlarının uygulanmasında 
zorunlu olan “düzenleme ortaklık payları” her parselden alındığında ise tüm 
imar parselleri hisseli olacaktır (Plan1, 2 ve Fotoğraf 1, 2). 

Verilen iki örnek de idari yargı tarafından iptal edilip yeniden benzer şekilde 
planlanan yerleşmelerdir. Ancak 2021 yılında tüm ilçelerin kırsal yerleşmelerini 
kapsayacak bir karar alınmıştır. Alınan kararın gerekçesi üst ölçekli Çevre Düzeni 
Planı (1/100.000 ölçeği) idari yargı kararıyla iptal edilmesidir. Bu gerekçeyle de 
tüm kırsal yerleşmeleri kapsayacak genel bir Meclis Kararı (03.09.2021 tarih ve 
404 sayılı kararı) alınmıştır (Tablo 7).

Tablo 7: Kırsal Yerleşme Alanları İçinde ve Dışındaki Alanlarda Yapılaşma Koşulları
Kırsal yerleşme alanları 
içinde kalan alanlar

Kırsal yerleşme alanı dışında 
(iskân dışı) kalan alanlar

En az parsel boyutu 20 m x 25 m -
En küçük parsel 
büyüklüğü

500 m2 5000 m2

Toplam inşaat alanı 250 m2 250 m2

Toplam kat adedi 2 (bodrum hariç) 2 (bodrum hariç)
Yapı yüksekliği 7,50 m (bodrum hariç) 7,50 m (bodrum hariç)

404 sayılı kararda tüm Ankara’daki kırsal yerleşmelerin yerleşim alanları içinde 
en küçük parsel büyüklüğü 500 m2 kabul edilmiştir. Gölbaşı, Günalan (Honos) 
imar planı zaten meskûn ve gelişme alanı için 500 m2dir. Gümüşyayla kırsal 
yerleşmesinde yeni yapılacak imar planında en küçük parsel büyüklüğü 500 m2 
olsa bile toplam kadastro parsellerinin %62,36’sı 500 m2 nin altındadır.

Her iki kırsal yerleşmede de tüm kadastro parselleri düzgün bir geometri 
de değildir. Hatta hiçbirinin boyutu geometrik değildir. Bu kadastro parselleri 
birbirileri ile birleştirilip yeni geometrik şekilde imar parseli oluşturulduğunda 
mülkiyet sistemi tekrar oluşturulmuş olacaktır. Başka bir anlatımla imar planı 
yeni mülkiyet yapısın ortaya çıkaracaktır. Oysa kırsal alanların kentsel alandan 
farkı aidiyet duygusunun toprakla oluşmasıdır. Dikilen ağaç, açılan kuyu 
anlamlıdır. Bu durumda her iki kırsal alanda eski mülk sahipleri yerine yeni 
mülk sahipleri toprağın kullanıcısı olacaktır (Plan1,2 ve Fotoğraf 1,2)
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Plan 1: Gümüşyayla Mahallesi 1/1000 
Ölçekli Uygulama İmar Planı

Fotoğraf 1: Gümüşyayla 
Mahallesi’ndeki Kadastro Parselleri

Plan 2: Günalan (Honos) Mahallesi 1/1000 
Ölçekli Uygulama İmar Planı

Fotoğraf 2: Günalan (Honos) Mahallesi’ndeki 
Kadastro Parselleri

Kaynak: Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Parsel Sorgu ve google earth
Not: İmar planları ile kırsal alanlarda dokunun değişimini anlatmak için en iyi yöntemlerden 
biri Tapu ve Kadastro Parsel Sorgulama uygulamasıdır. Köy yerleşik alanı ve yerleşik alandaki 
parsellere ait veriler KML formatından Google Earth yazılımına aktarılmıştır (Tablo 5 ve 
Fotoğraf 1 ve 2).

Sonuç
Türkiye’deki yerleşme sistemlerinin yerel yönetiminde büyükşehirler büyük 
rol oynamaktadır. Büyükşehirlerin yönetimindeki alanların büyüklüğü ülke 
yüzölçümünün yarısından fazladır. Bu durumda büyükşehir belediyelerine 
büyük sorumluluklar düşmektedir. Yetki alanı içindeki toprakları korumak, 
zengin flora ve fauna ve bunların yarattığı ekosistemi devam ettirme görevi 
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de büyükşehir yönetimlerinindir. Büyükşehir yönetiminin yetki alanı bu kadar 
geniş olmasının anlamı, yüklendiği sorumluluğun da büyüklüğünü ve ağırlığını 
göstermektedir.

Büyükşehir belediyeleri yetki alanları içinde toprakları hem imar etmek 
hem de korumak zorundadırlar. Büyükşehir belediyelerinin görevlerine bir 
taraftan “kırsal kalkınma” politikalarını gerçekleştirme görevi verilmişken, 
diğer taraftan da aynı yerlere imar planı yapma yetkisi de verilmiştir. Kırsal 
yaşamı devam ettirme ve geliştirme görevi bir fırsatken, aynı yere imar planı 
yapmak tehdit hale gelebilmektedir.

Ankara’daki kırsal yerleşmelerin nüfusları genellikle ve en fazla 200 
kişi civarındadır. Ankara’daki kırsal yerleşmelerde ikili yapı bulunmaktadır. 
Çoğu Ankara’da yaşamakta ancak hafta sonları veya tatil zamanlarında kırsal 
yerleşmelere gitmektedir. İkili yapı tarım kültürünün gelişmesinde de çok 
olumlu rol oynamaktadır. Kırdan kopmayan nüfus, kentsel alandan öğrendiği 
bilgiyi kırsal alana da aktarabilmektedir. Ancak bu bilgi aktarımı olmasına 
rağmen yerleşik olmadan geçişli bir yaşam kültürü oluşmuştur.

5216 ve 6360 sayılı Yasalar ile mahalle statüsüne dönüşen kırsal 
yerleşmelere imar planları yapılması Ankara’nın ikili kırsal yaşam kültürüne 
zarar vereceği gibi, kırsal alanlardaki biyolojik çeşitliliği ve kırsal peyzajı da 
olumsuz etkileyecektir. Büyükşehir belediyelerinin imar faaliyetlerine konu 
olan kırsal alanlarda kırsal peyzaj ortadan kalkabileceği gibi, ikili yaşam 
sürdürenlerin aidiyet duygusu da erozyona uğrayacaktır. Kırsal alanlardaki 
arazilerin hızla kentsel arsaya dönüşmesi yeni bir mülkiyet sistemini ortaya 
çıkaracaktır. Kadastro parsellerinin imar parseline dönüşmesi, üzerindeki 
peyzaj ile tanımlanan toprağın anlamını yitirmesine neden olacaktır. Kırsal 
alanlara imar planı yapılmasının gerekçesi kentsel baskı ile açıklanırken, imar 
planları hem baskı hem de tehdit oluşturmaktadır. İmar planları ile kırsal 
yerleşmelerinin projeksiyon nüfusları çok yüksek hesaplanmakta ve “plan 
gelişme alanı” adı altında çok daha fazla kırsal toprak kentsel toprağa 
dönüştürülmektedir. Bu dönüşüm sadece kadastro parselin imar parseline 
dönüşmesi değil mülkiyet sisteminin de değişmesidir. Kırsal alanda “yer” 
üzerinde bitki varlığı veya toprağın özelliği veya suya yakınlığı, uzaklığı 
ile tanımlanmaktadır. Kırsal alanda mülkiyet, geometride yer alan şekillere 
göre değil, yerin hafızasıyla tanımlanmaktadır. İmar parseline dönüşen 
kadastro mülkiyetinde tarımın da sürmesi mümkün olmamaktadır. 
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Makalede örnek olarak alınan iki kırsal yerleşmeye imar planı 
yapılarak dönüştürmenin sebebi, kırsal yerleşmelerin iç dinamikleri olarak 
görülmemektedir. Kentsel alandan gelen “ikinci konut” talepleri bu dönüşümü 
tetiklemektedir. İkinci konut veya hafta sonu evleri veya başka sebepler ile yeni 
bir doku ortaya çıkmaktadır. Yeni doku, kentlinin kırsal özlemini karşılayacak 
ancak yaratacağı etki sadece imar parseli ölçeğinde kalacaktır. Tarım ve buna 
bağlı gıda sisteminin devamlığına katkısı imar parseli dışına çıkmayacaktır. 

Ankara örneğinde olduğu gibi kırsal politikaların başarıya ulaşması için; 
tarım ve gıda sistemlerinin devamlılığını sağlayacak, tarım kültürünün ve 
geleneklerini geliştirecek bir tarımsal geliştirme yönteminin benimsenmesi 
gerekmektedir.
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1. Giriş

Salgınlar tarih boyunca insan hayatını birçok açıdan etkileyerek gündelik 
hayatın süregeldiği kamusal alanları da şekillendiren bir faktör olmuştur. 
Kamusal alan, insanların yakın çevrelerinin dışında başkalarıyla 

etkileşime girdiği bir alandır; bu bağlamda salgınların yayılmasında kritik 
önem taşımaktadır. Bu nedenle, bahse konu olan sosyal etkileşim olasılığını 
en aza indirerek salgınların yayılmasını azaltmak, pandemi dönemlerinde en 
etkili olduğu düşünülen önlem olmuştur (Iranmanesh & Atun, 2020). Aralık 
2019 itibari ile başlayan Covid-19 pandemisi sürecinde de salgınla mücadele 
etmek ve halk sağlığını korumak için kamusal alanların kullanımına kısıtlama, 
karantina ve sosyal mesafe gibi önlemler uygulanmıştır (Honey-Roses ve ark. 
2020; Ritchie ve ark. 2020). Pandemi kapsamında alınan bu önlemler, insan 
yaşamının pek çok değişkeni üzerinde büyük bir etki göstermiş ve en önemlisi 
kentlerde bulunan kamusal alan pratiklerinde de büyük değişiklikler yaratmıştır. 
Bu durum tüm dünyada kamusal alanlara yönelik tasarımların da, değişen 
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yaşam koşulları, sosyal mesafe ve hijyen kuralları çerçevesinde düzenlenmesine 
sebebiyet vermiştir.

 Salgın süreci, birçok araştırma alanı için önemli bir konu olma 
niteliği taşırken, kent ile ilgili kararlar alarak toplumu doğrudan etkileyen 
disiplinler tarafından da çalışılmaya ihtiyaç duymaktadır. Kamusal mekanın 
Covid-19 sonrasında tasarlanması, güncelliğini koruyan bir konu olmakla 
birlikte, tartışılmaya ve geliştirilmeye açıktır. Bu süreçte ve sonrasında kent 
kullanıcılarının kamusal alanları nasıl ve ne şekilde kullanacağı güncel bir 
tartışma oluşturmaktadır. Pandemi sonrasında planlanan, tasarlanan ve uygulanan 
kamusal alan projelerinin gelecekte yapılacak çalışmalar için ortak bir bilgi 
birikimi oluşturabileceği düşünülmektedir. Bu anlamda dünyanın birçok farklı 
ülkesinde yer almış kamusal alan tasarımına yönelik projelerin incelenmesi ve 
değerlendirilmesi önem taşımaktadır.

 Bu çalışma ile amaçlanan, Covid-19 sonrası kamusal alanın değişimini 
geçtiğimiz son 1 yıl içinde güncel olarak tasarlanan, uygulanmış ya da konsept 
aşamasında olan seçili projeler üzerinden incelemektir. Amaca yönelik oluşturulan 
araştırma soruları, ‘‘Covid-19 Salgınının kamusal açık alan tasarımına etkisi 
nasıl olmuştur?’’ ve ‘‘Covid-19 sonrası kamusal açık alan tasarımında ortaya 
çıkan değişimler projelere ne şekilde yansımıştır?’’ şeklindedir. Belirlenen 
amaç ve araştırma soruları kapsamında çalışmanın hedefi ise, ‘‘Covid-19 
pandemisiyle birlikte kamusal açık alanlarda meydana gelen değişikliklerin 
kentsel tasarım bağlamında değerlendirilmesi’’ olarak belirlenmiştir. Tanımlanan 
amaç ve araştırma soruları göz önünde bulundurularak çalışma yöntem kurgusu 
seçilen örnek projeler üzerinden Covid-19’un kamusal mekâna olan etkisini 
incelemektir. Seçilen vaka çalışmaları ile birlikte “Covid-19 salgını, kamusal 
açık alanlarda ne gibi değişikliklere sebep olmuştur?” sorusuna cevap aranmıştır. 

 Çalışmanın yöntemi, Covid-19 pandemisiyle birlikte kamusal açık 
alanlarda meydana gelen değişikliklerin tespitinin yapılabilmesi amacıyla farklı 
örneklerin incelenmesini içermektedir. Projeler dünya çapında araştırılarak 
17 ülke ve 4 kıtadan seçilen örneklerden derlenmiştir. Örnekler yer aldıkları 
ülkelerin Covid-19 toplam vaka sayıları üzerinden de değerlendirilmiştir. Bu 
örneklere ek olarak Covid-19 temalı 4 farklı yarışma projesi de incelenmiştir. 
İncelenen 33 projenin, 12’si fikir / araştırma projesi, 21’i uygulanmış projelerdir. 
Değerlendirme yönteminde kullanılan parametreler, UN-Habitat (2020) 
tarafından yayınlanan ‘‘Public Space and Covid-19: Key Messages’’ raporundan 
alınmıştır. 
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2. Covid-19 ve Değişen Kamusal Alan
Covid-19 pandemisi ile birlikte kentlilerin günlük yaşam rutinlerinde önemli 
değişiklikler yaşanmış ve bu durum kentlerin tasarımı ve planlanması 
bağlamında pek çok sorunun ortaya çıkmasına neden olmuştur (Honey-Roses 
vd., 2020). Bu sorunlar üzerinde yapılan çalışmalar, özellikle kamusal alanlarda 
ortaya çıkacak yeni talepler üzerine düşünülmesi gerektiğini ortaya koymaktadır 
(Rooji vd., 2020). Kentte yaşayan bireylerin sosyal mesafeye dikkat etmeleri 
gerektiğinden kamusal alanda da gündelik yaşam dinamiklerini aksatmayan yeni 
düzenlemelere gidilmesi gerektiği saptanmıştır (Rooji vd., 2020). Bu kapsamda 
bireylerin sosyal mesafeyi koruyabilmeleri amacıyla pek çok kentte sokak 
ölçeğinde, yaya ve bisikletliler için daha fazla alan hedeflenmesi gerektiği ortaya 
çıkmıştır (Dominguez, 2020; Rooji vd., 2020). Yürünebilir mesafede günlük 
ihtiyaçların karşılanamaması; mahallelerin nasıl günlük yaşamın alt merkezleri 
olarak güçlendirilebileceği üzerine düşünülmesini sağlamıştır (Dominguez, 
2020). Pandemi aynı zamanda kentte yaşayan bireylerin yeşil alanlara bağımlı 
olduğu ve mahallelerin yeterli açık yeşil alana sahip olmadığını da açıkça ortaya 
koymuştur (van der Berg, 2020). Ayrıca toplumda yer alan kırılgan grupların 
pandeminin etkilerini çok daha yoğun hissettiği gözlemlenmiş, bu sebeple her 
kesimden vatandaşın etkileşimde bulunabileceği kamusal alanların planlanması 
gerekliliği anlaşılmıştır (Honey-Roses vd., 2020). Bu yüzden, kentlerin daha 
dirençli olabilmesi için planlama, tasarım ve yönetim anlamında yeni ve 
kapsayıcı yaklaşımlara ihtiyaç olduğu vurgulanmaktadır (Rooji vd., 2020). 

 Rooji vd. (2020) yaptıkları çalışmada Covid-19 pandemisi ile birlikte 
toplumların özel ve kamusal alanlara verdikleri işlevlerin değiştiğini ve 
pandeminin yerleşimleri farklı ölçeklerde etkilediğini vurgulamışlardır. Bu 
ölçeklerin kent ölçeği, mahalle ölçeği, sokak ölçeği ve konut ölçeği olduğunu 
belirtmişlerdir (Rooji vd., 2020). Yapılan diğer çalışmalarda ise Covid-
19 etkileri bölgesel ölçek, kent, sokak, yeşil alan, toplu taşıma, çalışma 
mekanları, konutlar, kentsel yoğunluk, arazi kullanım gibi detaylı pek çok 
farklı sınıfta değerlendirilmiştir (Honey-Roses vd., 2020; Lak vd., 2020) 
Tüm bu çalışmalar incelendiğinde, Covid-19 pandemisinin kamusal mekân 
üzerindeki etkilerini değerlendiren araştırmaların, bulgularını 4 ana ölçek 
altında sınıflandırdığı görülmektedir. Bu gruplar; yoğunluk, arazi kullanım, 
nüfus hareketlilikleri, gayrimenkul değişiklikleri ve ekonomik aktiviteleri 
içeren Bölge Ölçeği, temel hizmetlere erişim, mekânsal stratejiler, ulaşım, 
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toplu taşıma ve bağlantı anlamındaki incelemeleri içeren Kent Ölçeği, 
kamusal alan, yeşil alan, sokak gibi bileşenleri içeren Mahalle Ölçeği ve 
konut, çalışma alanı ile daha bireye özgü etki alanlarını içeren Kişisel Mekân 
olarak ortaya konulmuştur (Şekil 1).

Şekil 1:Covid-19’un kamusal mekana etki ölçekleri

Covid-19 ile birlikte artan hasta sayısı ile ölüm oranları sonucunda getirilen 
kısıtlamalar insan hareketliliğini sınırlamakta ve toplumun yaşadığı kent ve 
mahalle ile daha yoğun ilişkiler kurmasına neden olmaktadır. Bu sebeple, kent 
ve mahalle ölçeğinde yer alan ve vatandaşların sosyal yaşantılarını devam 
ettirmelerine olanak tanıyan kamusal açık alanların önemi giderek artmaktadır. 

Covid-19 pandemisinin, gelecekteki kamusal alan tasarımını ve kullanımını 
nasıl etkileyeceği belirsiz olsa da günümüzde kent nüfusunun kamusal alanla 
olan ilişkisini temelden değiştirdiği açıktır (Honey-Roses vd., 2020). Değişen bu 
ilişki kapsamında da kamusal açık alanlarda farklı tasarım dinamiklerinin ortaya 
çıktığı görülmektedir. Bahse konu dinamikler, araştırmayı yönlendirmekte 
ve çalışmanın odağını oluşturmaktadır. Bu amaca yönelik olarak, Covid-19 
pandemisinin kamusal açık alan tasarımına etkileri, bir sonraki başlıkta güncel 
projeler üzerinden ele alınarak değerlendirilecektir.

3. Vaka Çalışması
 Araştırma kapsamında, Covid-19 pandemisi sonrası yapılan tasarım 
projeleri arasından kent ve mahalle ölçeğinde yapılan çalışmalara 
odaklanılmıştır (Şekil 2). Seçilen projeler kamusal açık alanlara yönelik 
olması bakımından sınırlandırılmıştır. Buna göre araştırma süresince 
sıkça karşılaşılan sağlık merkezleri, eğitim birimleri vb. alanlara yönelik 
tasarımlar örneklem dışı bırakılmış; park, bahçe, meydan, çocuk oyun 
alanları, rekreasyon alanları, sokaklar vb. alanlara yönelik projelere 
çalışma kapsamında yer verilmiştir.
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Şekil 2: Çalışma kapsamında incelenen Covid-19’un mekana etki ölçekleri. 

Projelerin seçimi için, ‘‘archdaily’’ (https://www.archdaily.com), ‘‘dezeen’’ 
(https://www.dezeen.com), ‘‘designboom (https://www.designboom.com), 
‘‘architectural digest’’ (https://www.admiddleeast.com), ‘‘landezine’’ (http://
landezine.com) mimarlık, kentsel tasarım, peyzaj mimarlığı, endüstriyel tasarım 
alanında projeler içeren sitelerden faydalanılmıştır. Projeler dünya çapında 
araştırılarak 17 ülke ve 4 kıtadan seçilen örneklerden derlenmiştir. Buna ek olarak 
Covid-19 temalı 4 farklı yarışma projesi de incelenmiştir. İncelenen 33 projenin, 
12’si fikir / araştırma projesi, 21’i uygulanmış projelerdir. Çalışma kapsamında 
seçilen örneklerin bulunduğu ülkeler ve Covid-19 durumu eşleştirmeleri de 
yapılarak, veriler harita üzerinde gösterilmiştir (Şekil 3).

Seçili projeleri değerlendirmek adına, UN-Habitat tarafından yayınlanan 
‘‘Public Space and Covid-19: Key Messages’’ raporunda yer alan ‘‘proje hedefleri’’ 
başlığı altındaki parametreler incelenmiştir. Projelerin değerlendirilmesi 
kapsamında kullanılan parametreler içerdikleri temel hedeflere göre tasarımları 
irdelemektedir. Bu bağlamda, erişilebilirlik, uyarlanabilirlik, tasarım, 
yönetim, bağlantı ve eşitlik parametrelerini ele almaları açısından projeler 
değerlendirilmiştir (Şekil 4). Değerlendirme yapılırken 3 ölçek kullanılmış ve 
bu ölçekler ‘ilişkili’, ‘kısmen ilişkili’ ve ‘ilişki yok’ olarak belirlenmiştir. Bu 
değerlendirmeler bir sonuç matrisi ile görselleştirilmiştir. 
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Şekil 3: Çalışma kapsamında incelenen örneklerin konumları ve Covid-19 durumları. 
Harita: John Hopkins Coronavirus Resource Center (https://coronavirus.jhu.edu/map.
html) 21 Ocak 2021 tarihli verilere dayanılarak yazarlar tarafından oluşturulmuştur.
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Yukarıda bahsedilen parametrelere göre araştırmanın örneklemine uygun 33 
farklı proje sonraki başlıklar altında incelenecektir.

3.1. Erişilebilirlik

Covid-19 pandemisi kapsamında erişilebilirlik, özellikle sokak ölçeğinde önem 
verilen bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu durum incelenen projeler 
üzerinden de okunabilmektedir; çalışma kapsamında örnek olarak alınan 33 
projeden 15’inin erişilebilirliği artırmaya yönelik hedef ve uygulamaları içerdiği 
görülmüştür. Bu projelerden biri de NACTO tarafından yayınlanan ‘Streets for 
Pandemic Response and Recovery’ rehberidir (Şekil 5). Rehberin temel amacı 
‘Covid-19 esnasında ve sonrasında yeni kullanımlar için sokakları yeniden 
tasarlamak ve uyarlamak’ olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda rehber, sokakların 
kullanımında yaya ve bisiklet önceliğini gözeten, sokakların kullanımı farklı 
elemanlarla değiştiren ve sosyal mesafeli pek çok aktiviteye izin veren 
uygulamalar içermektedir (Harrouk, 2020). Yine aynı karakterde bir proje olan 
‘Strade Aperte’ projesi de Milano, İtalya’da Covid-19 ile birlikte bisiklet ve yaya 
yollarının artırılmasına yönelik öneriler içeren bir rehberdir (Sposini, 2020) 
(Şekil 5). Dünyanın çeşitli yerlerinde yayınlanan ‘Slow Streets’ rehberleri de yine 
bu kapsamdaki projelere örnek olarak karşımıza çıkmaktadır. Erişilebilirlik ile 
ilgili uygulamalar sadece kent ölçeğinde ve sokaklarda değil, yalnız bir mekâna 

Şekil 4: UN-Habitat Raporuna göre proje hedefleri. 
Kaynak: (UN Habitat, 2020) – Yazarlar tarafından Türkçe’ye çevrilmiştir.
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odaklı daha küçük ölçekli projelerde de karşımıza çıkmaktadır. Örnek olarak 
“Dropkick’’ isimli projede, bir trafik lambasına yerleştirilen düğme ile sokak 
kesitindeki erişilebilirliğin daha hijyenik hale getirilmesi hedeflenmiştir (Tiew, 
2020). Aynı zamanda pek çok projede; bantlar, zemin işaretleyicileri ve uyarı 
işaretleriyle de kamusal mekanlarda erişilebilirlik sosyal mesafe kurallarına 
göre düzenlenmeye çalışılmıştır (“Tape Measures”, 2020).

 

Şekil 5: NACTO, Strade Aperte 
Kaynak: (Harrouk, 2020), (Sposini, 2020)

3.2. Uyarlanabilirlik

Kamusal açık alanlarda gerçekleştirilecek projelerin uyarlanabilirlik özelliği ile; 
üretilen birimler pek çok farklı alanda daha hızlı bir biçimde uygulanabilmekte, 
böylece daha fazla kullanıcı kamusal açık alandan faydalanmaktadır. Pandemi 
sürecinde Brno, Çekya’da uygulanmış olan ‘The Gastro Safe Zone’ projesi 
uyarlanabilirlik özelliği ile öne çıkmaktadır. Taşınabilir bir masa-sandalye ünitesi 
ve yer işaretleyicilerinden oluşan tasarım, sosyal mesafe kurallarına dikkat 
edilerek yemek yeme veya sosyalleşme hedefini içermektedir (Harrouk, 2020) 
(Şekil 6). Kosova’da Architecture for Humans adlı mimarlık ofisi tarafından 
tasarlanan ‘‘Social Distancing in Public’’ projesi de uyarlanabilirlik hedefi 
içeren bir başka projedir (“Social Distancing in Public”, 2020) (Şekil 6). Proje 
kapsamında, her alana kolaylıkla adapte olabilecek oturma birimleri, minimum 
2 metre aralıklarla kamusal mekâna yerleştirilmiştir. Yine uyarlanabilir projelere 
bir örnek de Brooklyn, Domino Park’ta uygulanan sosyal mesafe çemberleridir. 
Çim zemin üzerine boyalarla çizilen çemberlerle, insanların sosyal mesafe 
kurallarına uyarak alanı kullanması sağlanmıştır (Harrouk, 2020). Bu projenin 
benzerleri, pandemi sürecinde ülkemizde de gözlemlenmiştir.

Uyarlanabilir projeler kapsamında, bireysel önlemlere yönelik tasarımlar 
da dikkat çekicidir. Paul Cocksedge tarafından tasarlanan ‘Here Comes the Sun’ 
isimli dairesel formlu örtü, kullanıcılar için 2 metre aralıklarla oturma alanı 
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sunmakta ve Domino Park’ta uygulanan sosyal mesafe çemberlerinin taşınabilir 
bir versiyonunu oluşturmaktadır. (Neira, 2020) (Şekil 6). Yer işaretleyicileri, 
uyarı levhaları ve bantlar da uyarlanabilirlik özellikleri sebebiyle sıklıkla 
tercih edilen tasarım elemanlarıdır. Örnek olarak Newyork’ta High Line için 
geliştirilen ‘‘High Line Dots’’ projesi verilebilir (Gibson, 2020).

  

Şekil 6: The Gastro Safe Zone, Here Comes the Sun, Social Distancing in Public. 
Kaynak: (Harrouk, 2020), (Neira, 2020), (“Social Distancing in Public”,2020)

3.3. Tasarım

Covid-19 sürecinde kamusal alanda yer alan uygulamaların, özgün bir tasarım 
diline sahip olması önemlidir. Tasarımın kendisinin sosyal mesafe kurallarını 
sağlamaya yönelik değerler içermesi, göz önünde bulundurulması gereken 
unsurlardan biridir. Tasarım unsurunu temel alarak Studio Precht tarafından 
Viyana için projelendirilen ‘Parc de la Distance’ özgün karakteri ile bu başlık 
kapsamında önemli bir örnek teşkil etmektedir (Şekil 7). Yapılan tasarım ile park 
ziyaretçileri arasında güvenli bir fiziksel mesafe oluşturulmaya çalışılmıştır. 
Projede yer alan farklı kotları ayıran bitkisel elemanlar ile sosyal mesafe 
sınırlarına dikkat çekilmektedir (Mehra, 2020).

  

Şekil 7: Parc de la Distance, Social Harmony, Social Distancing Bench. 
Kaynak: (Ravenschroft, 2020), (Neira, 2020), (Block, 2020)

Tasarım unsurunu esas alan projeler yalnız mekânsal ölçekle sınırlı değildir. 
Özellikle kent mobilyaları ile farklı açık alan tipolojilerine uyumlu ve sosyal mesafe 
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kurallarına uygun çözümler aranmıştır. Amsterdam’da Nooderpark için tasarlanan 
‘‘Social Distancing Bench’’ projesi bu kapsamda örnek olarak verilebilir (Şekil 7). 
Taşınabilir bir yapıda tasarlanan kent mobilyasının, rahatça hareket edebilmesi ve 
1,5 metrelik sosyal mesafe kuralına uyması hedeflenmiştir (Block, 2020).

Bant ve işaretleyicilerin de özgün kullanımları kamusal açık alanlara 
yönelik yapılan projelerde bir tasarım ögesi olarak yer almaktadır. Çalışma 
kapsamında incelenen 33 proje arasında en sık görülen fiziksel uygulama, 
bantlar ve zemin işaretleyicileridir. ‘Tape Measures’ isimli instagram hesabı 
Singapur’da başlayan bir proje olup, birçok ülkeden gönderilen sosyal mesafe 
işaretleyicilerinin fotoğraflarını derlemektedir. X işaretleri, oklar, kutular ve 
daha karmaşık geometrik işaretler içeren sınırlayıcılarla kamusal alanların nasıl 
değiştiğini göstermektedir (“Tape Measures”, 2020). Yine, Nosigner adlı tasarım 
ofisi tarafından Yokohama Minatomirai Binasının girişine yerleştirilen ‘‘Social 
Harmony’’ çalışmasında, yer işaretleyicileri notalar şeklinde yerleştirilerek 
özgün bir tasarım dili oluşturmak hedeflenmiştir (Neira, 2020) (Şekil 7).

3.4. Yönetim

 Kamusal açık alanlarda bulunan fiziksel ögelerin düzenlenmesinin yanında, 
kullanıcıların aktivitelerini yönetecek tasarım kararları ve hedefleri de mutlaka 
göz önünde bulundurulmalıdır. Yönetim ile ilgili hedefleriyle öne çıkan projeler 
genellikle kamusal alanın konser, açık hava sineması, toplu spor aktiviteleri 
gibi amaçlarla kullanımlarını içermektedir. Bu kapsamda, Paris’te uygulanan 
‘Floating Cinema’ ve Toronto’da uygulanan ‘Yoga Domes’ projeleri örnek 
verilebilir (Şekil 8). Her iki proje de kamusal alanda toplu biçimde yapılan 
aktivitelerin sosyal mesafeye uygun ve güvenli biçimde gerçekleştirilmesine 
yönelik yönetim hedefleri içermektedir (Harrouk, 2020; Angelopoulou, 2020).

  

Şekil 8: Yoga Domes, Floating Cinema, Hyperlocal Micromarkets. 
Kaynak: (Harrouk, 2020), (Angelopoulou, 2020), (“Hyperlocal Micromarkets  

in shutdown realities”, 2020)
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 Ek olarak, Hollanda’da bir mimarlık ofisi olan Shift tarafından önerilen 
‘Hyperlocal Micromarkets’ projesi de kamusal alanın yönetimine dair içerdiği 
hedeflerle bu başlık altında bir örnek teşkil etmektedir (Şekil 8). Proje kapsamında, 
sosyal mesafe kurallarını kontrol etmenin çok zor olduğu açık pazar alanlarına 
dair bir yönetim stratejisi geliştirilerek; büyük ve kalabalık pazar alanlarının 
küçük ve kontrollü birimlerle kentteki uygun kamusal alanlara dağıtılması 
hedeflenmektedir (“Hyperlocal Micromarkets in shutdown realities”, 2020).

3.5. Bağlantı

Pandemi döneminde, kent mekanının kullanımının değişmesi ile birlikte 
kamusal alanın yeniden işlevlendirilmesi sürecine girilmiştir. Bu sebeple, 
kamusal alanın çevresi ile bağlantılarının muhakkak gözetilmesi gerekmektedir. 
Özellikle kentsel yeşil sistemlerdeki bağlantı sorunları ve sayıca yetersizlik 
pandemi döneminde üzerinde en çok durulan konulardan olmuştur. Bu 
sorunlara çözüm olarak Place Laboratory tarafından MicroParks konsepti 
önerilmiştir (Şekil 9). MicroParks konsepti kent içerisinde bulunan boş alanları 
küçük müdahalelerle aktivite merkezlerine dönüştürerek, mahalle ölçeğindeki 
açık ve yeşil alanlar arasındaki bağlantıları güçlendirmeyi hedeflemektedir 
(Sealey, 2020).

Şekil 9: MicroParks konsepti. 
Kaynak: (Sealey, 2020)

Hindistan’da Bombay kenti için, the Bandra Collective tarafından hazırlanan 
kentsel tasarım rehberi de bağlantı hedefi içeren projelerden biridir (Şekil 
10). Rehber kapsamında pek çok kamusal kullanım Covid-19 perspektifinde 
düzenlenmiş ve bu kullanımlar arasındaki bağlantıların güçlü bir şekilde 
kurulması projenin hedeflerinden birini oluşturmuştur (Mehta, 2020).
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Şekil 10: Bandra Collective. 
Kaynak: (Mehta, 2020)

3.6. Eşitlik

Çalışma kapsamında incelenen 33 vaka arasından yalnız bir tanesi eşitlik 
ilkesini gözetmektedir. Örnek, Las Vegas’ta bulunan bir otoparkın evsiz 
insanlar için geçici bir Covid-19 merkezi ve kalacak yer olarak düzenlenmesi 
projesidir. Kentte bulunan yerel bakım evinde Covid-19 vakasına rastlanması 
sonucu gerekli dezenfeksiyon çalışmasının yapılabilmesi amacıyla bakım evi 
boşaltılmış ve burayı kullanan evsizler için bir otopark alanı sosyal mesafe 
kurallarına uygun olarak düzenlenmiştir (Şekil 11). Dışarıda kalmayı tercih 
edenler için yer işaretleyicileriyle sosyal mesafeli bölmeler hazırlanmış, aynı 
zamanda belli bölgelerde çadırlar kurularak kapalı alanda kalmayı tercih edenler 
için de uygun bir ortam sağlanmıştır. Alana taşınabilir duş ve tuvaletler kurulmuş, 
gönüllüler tarafından battaniye, su ve yemek dağıtımı yapılmıştır. Aynı zamanda 
tıp fakültesi öğrencileri tarafından alanı kullanan evsizler muayene edilmişlerdir 
(Jeffery, 2020).

 

Şekil 11: Las Vegas Shelter. 
Kaynak: (Jeffery, 2020)

4. Covid-19 Etkisinde Yarışmalar ve Tasarım Rehberleri
Yarışmalar ve tasarım rehberleri, kentsel tasarım ölçeğinden kent mobilyası 
ölçeğine kadar farklı boyutlarda, çok yönlü olarak pandemiye adapte olabilen 
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kamusal alanlar için stratejilerin ortaya konulduğu araçlar olmaktadır. Design for 
Distancing, Amerika’da Baltimore kenti için pandemi sonrası kamusal mekânın 
tasarımı için açılmış bir yarışma olmakla birlikte, yarışma çıktılarına kentsel 
tasarım rehberinde de yer verilmiştir (City of Baltimore, 2020) (Şekil 12). 
Yarışmalar, post-pandemik kentlerin nasıl şekilleneceği üzerinden ilerleyen fikir 
projelerini de içermektedir. Rethink-2025 adlı yarışma kapsamında, geliştirilen 
post-pandemik kentsel tasarım önerilerden biri ‘Village City’’ olarak tanımlanan 
yeni bir kent modeli önerisidir (Walter, 2020) (Şekil 12). ‘Bağlantı’ hedefi 
odağında Hindistan’da Bombay kenti için the Bandra Collective tarafından 
kentsel tasarım rehberi de birçok farklı bağlamda, kentin pandemiye uygun 
kullanımı için çözüm önerileri sunmaktadır (Mehta, 2020).

  

Şekil 12: Rethink-2025 ve Design for Distancing yarışma projelerinden örnekler. 
Kaynak: (Walter, 2020), (City of Baltimore, 2020)

5. Tartışma ve Sonuç
Covid-19 pandemisi ile mücadele günümüzde hala sürdürülmektedir. Kamusal 
alanlar için pandemi süreci sonucunda yaşanan değişimlere hızlı bir şekilde uyum 
gösterebilecek parametreleri içeren birçok kentsel tasarım projesi geliştirilmiş 
ve geliştirilmeye devam etmektedir. Bu çalışma kapsamında pandemi sürecinde 
kamusal alanları hedef alarak tasarlanan 33 farklı proje incelenmiştir. İncelenen 
projelerde, vaka sayıları ile projelerin kaynak ülkeleri çakıştırıldığında standart 
bir model gözlemlemek mümkün olmamaktadır. Toplam vaka sayısı listesinde 
90. sırada olan Avustralya’da da 1. olan Amerika Birleşik Devletleri’nde de 
endişeler benzer; çözümler salgın ile mücadelede sosyal mesafenin korunmasına 
yöneliktir. Vaka sayısı bağlamında 1. sırada olan Amerika Birleşik Devletleri ve 
onu izleyen Hindistan’da noktasal projeler yerine yoğunluklu olarak ‘Kentsel 
Tasarım Rehberleri’ne yer verilmesi hızlı ve kapsayıcı projeler üretmek 
anlamında bir sonuç olarak görülebilir. 
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Seçilen örnekler, UN-Habitat tarafından yayınlanan ‘‘Public Space and 
Covid-19: Key Messages’’ raporunda yer alan ‘‘proje hedefleri’’ başlığı altındaki 
erişilebilirlik, uyarlanabilirlik, tasarım, yönetim, bağlantı ve eşitlik parametreleri 
kapsamında değerlendirilmiştir. Değerlendirme ‘ilişkili’, ‘‘kısmen ilişkili’’ ve 
‘‘ilişki yok’’ ölçeklerini içerecek şekilde kurgulanmıştır. Bu kapsamda, incelenen 
33 projenin 16’sı “erişilebilirlik” hedefi ile “ilişkili”, 3’ü “kısmen ilişkili” olarak 
değerlendirilmiştir. “Erişilebilirlik’’ hedefi olan projelerin genellikle fonksiyonel 
değişim yöntemini kullandıkları görülmüştür. Bunun sebebi projelerin genellikle 
sokakların yeniden tasarlanması yolu ile gerçekleştirilmesidir. “Uyarlanabilirlik” 
kapsamında “ilişkili” olarak değerlendirilen proje sayısı 20, “kısmen ilişkili” 
olan proje sayısı ise 2’dir. ‘‘Uyarlanabilirlik’’ hedefi olan projelerde bant 
ve işaretleyiciler, kent mobilyaları ve hafif strüktürler, birlikte ve birbirlerini 
destekleyici olarak kullanılmıştır. Proje hedefi ‘‘tasarım’’ odağında ilerleyen 
olan projeler incelendiğinde “ilişkili” olarak değerlendirilen 21, “kısmen 
ilişkili” olan 3 proje olduğu görülmüştür. Bu projeler fiziksel uygulamalar 
konusunda bir standarda sahip değildir. Bitkisel kullanım ağırlıklı olarak 
yer almakta ve projelerin tümü açık bir tasarım hedefi içermektedir. Bunun 
yanında teknolojik çözümler içeren projelerde fonksiyonelliğin ön plana çıktığı 
görülmektedir. Projeler “yönetim” parametresi kapsamında incelendiğinde, 
19’unun “ilişkili”, 6’sının “kısmen ilişkili” olduğu görülmüştür. Bu projelerde 
kullanıcıları yönlendirme anlamında sosyal mesafeyi sağlayan bant ve zemin 
işaretleyicilerinin sıklıkla tercih edildiği görülmüş olup; teknolojik çözümler de 
destekleyici olarak kullanılmaktadır. Hedeflerinde ‘‘bağlantı’’ teması yer alan 7 
“ilişkili”, 2 “kısmen ilişkili” proje bulunmaktadır. Bu projelerde hafif strüktürlü 
çözümlerle tasarım oluşturulduğu ya da mekân kullanımında fonksiyonel 
bir değişikliğe gidildiği görülmektedir. İncelenen 33 projenin yalnız 1 tanesi 
“eşitlik” hedefi ile “ilişkili” olarak değerlendirilmiştir (Şekil 13).

Projelerde raporda belirlenen hedeflerin çoğunluğu sağlanmış olmakta 
birlikte, ‘‘Eşitlik’’ hedefi odağında ilerleyen projelerin artırılması gerekmektedir. 
İncelenen projelerde ‘‘Tasarım’’ hedefini gerçekleştirme sayısı en yüksek 
olmakla birlikte bunu ‘‘Erişilebilirlik’’ ve ‘‘Uyarlanabilirlik’’ izlemektedir. 
İncelenen projeler bazında Covid-19 pandemisinin kamusal alanları daha 
erişilebilir mekanlara dönüştürdüğü görülmektedir. Öte yandan, bu hedefi 
izleyen uyarlanabilirlik parametresi de pandemi sonrası kamusal mekanlardaki 
tasarımlarının odağını işaret etmektedir.



KAMUSAL MEKÂNIN COVİD-19 PERSPEKTİFİNDEN DÜŞÜNÜLMESİ: KENTSEL TASARIM      297

Şe
ki

l 1
3:

 Ç
al

ış
m

a 
ka

ps
am

ın
da

 in
ce

le
ne

n 
pr

oj
el

er
in

 d
eğ

er
le

nd
irm

e 
m

at
ris

i.



298      Peyzaj Araştırmaları-I

 İncelenen vaka çalışmalarında ortak görülen noktalar, hızlı uygulanabilir, 
esnek, dönüşüme olanak tanıyan ve teknolojiden faydalanan inovatif tasarımlar 
olmalarıdır. Covid-19 pandemisi sürecinde üretilen kamusal alan tasarımlarında 
gelişen teknolojinin etkileri de açık bir biçimde görülmektedir. Covid-19 
pandemisi tüm dünya genelinde kısa bir sürede yayılım göstererek, kentlerin bu 
tip salgın hastalıklara karşı ne denli hazırlıksız ve kırılgan olduğunu gösteren 
öğretici bir süreç olmuştur. Bu süreç sonucunda oluşturulan bilgi birikimi, 
üretilen politikaların hızlı olmasına ve kentsel tasarım bağlamında farklı 
projelerin geliştirilmesine olanak sağlamıştır. Pandemi sürecinde ortaya çıkan 
kamusal alan tasarımlarında da bu durumun etkilerini görmek mümkündür. 
Çalışma kapsamında dünya genelinde incelenen her projede, pandeminin günlük 
hayat pratiklerine eklediği pratik/esnek/değişen/dönüşen mekân kullanımı 
izleriyle karşılaşılmaktadır. Bu projelerde ‘‘Akıllı Kentler’’ hareketinin 
etkilerinin yanı sıra ‘‘Taktiksel Kentleşme’’, ‘Kendin Yap’ hareketlerinin 
ilkelerinin yoğun olarak kullanıldığı görülmüştür. Bunun sebebi taktiksel 
kentleşme uygulamalarının pratik, uygulanabilir ve esnek çözümlerle hızlı bir 
biçimde mekânı kullanıcıya uygun hale getirme olasılığının olmasıdır. Taktiksel 
kentleşme yaklaşımı ile oluşturulmak istenen, kent kullanıcılarının ortak yararı 
gözetilerek kentsel açık mekânların mahalle sakinleri tarafından dönüştürülerek 
kullanmasıdır. ‘Taktiksel Kentleşme’ ya da ‘Kendin Yap’ yaklaşımı, geçici olarak 
mekanların dönüştürülmesini amaçlayan bir kavram olarak tanımlanmakla 
birlikte, amaçlanan uzun vadede kalıcı mekânsal stratejiler üretilmesine olanak 
sağlamaktır. Bu açıdan pandemi sonrasında incelenen projelerde uygulanan bu 
yöntemler, açık alan kullanımının planlaması ve tasarımı aşamalarında hızlı 
sonuç vermekle birlikte, gelecekte benzer süreçler karşısında daha stratejik 
çözümler üretmeye de olanak verecektir.
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1. Giriş

Peyzajın kuramsal altyapısı tarihsel çerçevede incelendiğinde günümüzdeki
durum, insan bilimleri ve sosyal bilimlerle peyzaj ilişkisinin daha derin 
araştırılması gereken bir döneme girdiğimizin habercisidir. Bu dönemin 

meslekte görünürlüğü her ne kadar yakın bir tarihi işaret etse de, bu durumun 
temelleri daha peyzaj kavramı bile oluşmamışken atılmaya başlanmıştır. Peyzaj 
ve insan, her zaman birbirlerini kapsayan ve birbirleriyle döngü içerisinde iki 
kavram olarak var olmuştur. İnsan ve peyzaj ilişkisinin ilk kökenlerini 
oluşturan “doğa” kavramından peyzaj kavramına gelene kadar, çok 
sayıda algı ve paradigma değişimi gerçekleşmiş, bu ilişkiyi çözümlemek 
gün geçtikçe daha karmaşık bir hale gelmiştir. 

Peyzajın genellikle “alan” ve “manzara” kavramlarını içeren pek çok 
değişken anlamı olmasına rağmen günümüz dünyasında bu anlam, kent yaşamı 
ve kültürle daha bağlantılı bir hale gelmiş durumdadır (Bigell, 2014). Peyzaj, 
insanların yalnızca bir “tür” olarak görülmediği, çevre ve insan biliminin iç 
içe işlendiği, aynı zamanda geçmiş hafıza ve hislerle şekillenen algının temele 
oturduğu, “kim”, “neden” ve “nasıl” sorularının sıklıkla yer almaya başladığı, 
insan ilişkileri ve çevrenin ortak mercek altında incelendiği bir kavram haline 
dönüşmektedir. Bu bağlamda pek çok peyzaj mimarlığı kuramcısı, peyzaj 
mimarlığında sosyal bilimlerin önemini kültür ekseninde sıklıkla vurgulamıştır. 
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Doğa ve çevre arasında bir bağlantı kuran peyzajın da kültürün etkisiyle nasıl 
şekillendiği, aynı şekilde pek çok araştırmaya konu olmuştur. Günümüzde bu 
soru, transdisiplinerliğin de getirdiği bir bütüncül bakış açısıyla antropologlar 
başta olmak üzere pek çok bilim insanı tarafından sorgulanmaktadır. 

19. yüzyılın sonlarında, Alman coğrafyacı Friedrich Ratzel (1882),
antropocoğrafya olarak adlandırılan interdisipliner bir alan keşfetmiştir. 
Böylece insan tarihinin oluşumunda doğanın etkisi olduğunu savunmuş; doğal 
etkenlerin insan psikolojisi ve fizyolojisini etkilediğini öne sürmüştür. Bu 
etkiler zaman içerisinde sosyo – ekonomik imkanlarla şekillenen etkilerdir. 
Kültürlerin doğa üzerinde daha fazla güç sahibi olmasıyla insan ile doğa 
arasındaki bağın kopmadığını fakat daha karışık ve geniş bir şekle evirildiğini 
söylemiştir. Ratzel (1882) peyzaj kavramı ile ilgili imalarda bulunurken; 
Arjantin filozof Domingo Sarimento (1998), Teksas eyaletindeki Arjantinli atlı 
çobanlardan şehirlerdeki topluluklara uzanan bir araştırmayla peyzajın kültür 
üzerindeki etkisini keşfetmiştir. Sarimento (1998) bu alandaki araştırmaları ile 
kentsel peyzaj ile kültürel birikim arasındaki bağlantıyı kurmaya çalışırken 
benzer bir söylem coğrafyacı Yi-Fu Tuan (1979) tarafından yapılmış ve 
kendisi de şehrin yapılaşmış hali ile insan ilişkileri arasındaki bağı 
incelemiştir. Burada önemli olan; Sarimento, Ratzel ve Tuan’ın söylemlerinde 
haklı olup olmadıklarından çok; peyzajın insan davranışları üzerindeki 
etkilerinin sorgulanmış olmasıdır. Bu sorunun sorulması ile birlikte Çevresel 
Psikoloji, Biyolojik Bölgeselcilik (bioregionalism) ve Kültürel Antropoloji 
gibi çeşitli bilim dalları ve akımlar ortaya çıkmıştır. Çevresel psikoloji, doğal 
ve tasarlanmış çevrenin bireyler ve topluluklar üzerindeki etkisini inceler. 
Biyolojik bölgeselcilik ise iklim zonları, su havzaları vb. ekolojik durumları 
açıklar ve kültürlerin bu durumlara nasıl adapte olduğunu inceler. Çevresel 
psikoloji daha empirik ve bilimselken, biyolojik bölgeselcilik, çevresel 
aktivistliğin bir dalını içermektedir. Tüm bu tartışmalar sürerken, ilk olarak 
Çevre ve Peyzaj başlığı altında karşılaştığımız Tim Ingold bir adım ileri 
giderek iç ve dış dünyanın ayrımını reddederek “peyzajın zihin gözüyle 
incelenen hayaldeki bir resim olmadığını” söylemektedir (Bigell, 2014). 
Antropolog akademisyen Robert Rotenberg’e (2012) göre peyzaj, doğanın 
değişkenliği ile insan davranışları arasında dolaylı bir bağ kurar ve böylece 
kültür ve doğa arasındaki sınırları sürdürür ve bazen üretir. Bu bağlamda 
peyzajdan “sosyal bir strüktür” olarak söz edebilmek için öncelikle, bireylerin 
ve dolayısıyla toplumun davranışları ile doğanın davranışları arasındaki ilişkiyi 
anlamak gerekir. Bireyler, fiziksel mekanda bıraktıkları izlerle mekanın 
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değişimine yol açabilirler, fakat sosyal bir yapı değişiminden bahsedildiğinde 
durum çok daha karmaşıktır. Peyzaj, toplumun içinde yaşadığı fiziksel 
çevreyi oluştururken aynı zamanda topluluk üyelerinin mekandaki 
davranışını etkileyerek sosyal yapıya katkıda bulunur. Bu noktada 
sorgulanması gereken, “toplumun davranışları ile sosyal yapı arasındaki 
ilişki ve bu ilişkide peyzajın üstlendiği roldür.” 

 Bu çalışmanın amacı, günümüz çok katmanlı ve çok yönlü yaşam 
ortamlarında peyzaj kavramındaki ve algısındaki paradigma değişimlerini 
sorgulamak ve peyzajın sosyal bir strüktür olmasını sağlayan temel 
parametreleri incelemektir. Bu bağlamda çalışmanın ana eksenini kavramsal 
bir tartışma oluşturmaktadır. İlk bölümde oluşturulan kavramsal altyapı, 
ikinci bölümde literatür ile desteklenmiş ve oluşturulan kavramsal 
diyagramlarla “sosyal bir strüktür olarak peyzaj” modeli çıkarılmıştır. Bu 
modelin çıkarılmasındaki amaç peyzaj ve sosyal yapı ilişkisinin temelini 
oluşturan paradigmaların tartışılmasıdır. Çalışmanın sonunda elde edilen 
bulgular, özellikle kentlerde, insan- toplum ve peyzaj ilişkisinin daha net 
anlaşılmasını sağlayabilecek bir ön çalışma- ön model niteliği taşımakta ve 
böylece bu paradigmaların günümüz meslek ortamına daha kolay entegre 
edilmesi amaçlanmaktadır..

2. Sosyal Faktörler Ekseninde Peyzaj Mimarlığında
Paradigma Değişimleri: İnsanla Başlayıp İnsana
Çıkan Bir Yol

Peyzaj mimarlığının kökleri insanın “yer”e ilk müdahalesine, yani tarım 
toplumlarına kadar uzanmaktadır. Toplumların kültürleriyle beraber şekillenen 
peyzajlar doğa-çevre-ekoloji ekseninde geçmişten günümüze insanlık 
tarihinin izlerini taşımaktadır. Toplumların geçirdiği süreçler daima dönemin 
peyzajlarını, peyzajlardaki değişimler de toplumların yaşayış biçimlerini 
etkilemiştir. Mesleğin tanımlanmasının ardından peyzajlar, artık kültürel ve 
politik hayatın kaçınılmaz bir parçası haline gelmiştir. Toplumlarla eş zamanlı 
olarak kendi içerisinde çeşitli kırılma noktaları yaşayan ve çeşitli dinamikler 
ekseninde farklılaşan peyzaj mimarlığı disiplininin sosyal ve fiziksel boyuttaki 
kırılma noktalarının birlikte anlaşılması, peyzajın kültürle ilişkisinin de belirli 
bir düzlemde anlaşılmasını sağlayacaktır.
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2.1. Bahçe Tasarımından Peyzaj Mimarlığına Geçiş Dönemi: Peyzajı 
Anlamlandırmak

Doğa kavramının anlamı yıllar içerisinde her zaman sorgulanmıştır ve bu 
sorgulamadan çok çeşitli sonuçlar çıkmıştır. Sorell’in (1970) aktarımıyla Frank 
Lloyd Wright Doğa’yı “Tanrı’nın bedene bürünmüş hali” olarak tanımlarken, 
Anne Whiston Spirn’e (1988) göre doğa “Tüm gerçek çeşitlilikler ve yaşayan 
tek bir addır.” İlk olarak sürekli değişken parametrelere bağlı, şekilsiz, akışkan 
ve aracısız, insan anlayışını aşan bir ‘kozmos’ olan doğadan bahsedilebilir. 
Corner’da (1997) ikincil bir doğa konseptinden bahsetmekte ve bunun insanların 
doğal dünyayı anlaması ve onunla iletişim kurmasını sağlayan, dolayısıyla 
çevreyle ilgili ortak bir dili oluşturan kültürel bir konstrüksiyondan ibaret 
olduğunun altını çizmektedir. Bu tanımlamalardan yola çıkarak insanın, doğa 
içerisinde yalnızca bir öğe olarak bulunduğunu söylemek mümkündür. Doğa, 
insan olsa da olmasa da varlığını sürdürebilir; dolayısıyla hiçbir zaman insana 
bağlı/bağımlı veya insan için varolan bir kavram olarak düşünülemez. Fakat 
kültürel bir konstrüksiyon olarak doğa, içerisinde yalnızca yaşayan canlıları 
ve ekosistem öğelerini değil, kültürleri ve tarihleri de barındırır. Doğanın 
içerisinde işleyen her türlü olay onun bir parçasıdır ve “doğal bir süreç” olarak 
değerlendirilebilir. 

İnsanı ve insan belleğini kendi döngüsü içerisinde yalnızca bir tür olarak 
barındıran doğa, çoğu kavramın insan için şekillendiği günümüz antroposen 
dünyasında toplulukların peyzaj ile ilişkisinin açıklanmasında zaman zaman 
yeterli gelmemektedir. Bu bağlamda çevre; doğanın insandan kısmen bağımsız 
varoluşunun aksine, insan tarafından algılanabilir verilere referans verir. Bu 
noktada en sık karşılaşılan karışıklıklardan birisi çevre – peyzaj ayrımıdır. 
Bu ayrımın ilk sinyalleri Meier (2012) gibi bilim insanları tarafından 
hissettirilmiştir. Meier (2012), çevre odaklı çalışmalarda insanın harici bir 
obje olarak görüldüğünü fakat peyzaj odaklı çalışmalarda insanın çalışmanın 
merkezine yerleştirilmekte olduğunu söylemektedir. Peyzaj, kullanımı gereği 
sık sık karşılaştığımız bir tanım olsa da, peyzajla ilgili çoğu bilimsel çalışma 
aslında “çevresel” verilerle ilgilidir. Bu durumdan farklı olarak “peyzaj”, insanın 
etrafındaki dünya ile ilişkisi ve algısının bir sonucudur. Gerek tasarlanmış 
gerekse doğal kalmış çevreleri peyzaj olarak tanımlamamızı sağlayan unsur, bir 
noktada insanın kendisidir. Peyzajın sosyal boyutunun önemi burada devreye 
girmektedir (Popa ve Knitter, 2015).
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İlk çağlardan günümüz modern dünyasına kadar etrafındaki dünyayı 
tanımlama biçimi doğadan çevreye ve en nihayetinde peyzaja doğru evrilen 
insanın zamanla gelişen algı ve deneyimleri bu evrimin gerçekleşmesinde büyük 
rol oynamaktadır. Etrafındaki dünya karmaşık hale geldikçe düşünce ve 
deneyimleri de daha karmaşık bir hal almaya başlayan birey, dünya ile ilişkisini 
tanımlarken zaman içerisinde yeni kavramlara ihtiyaç duymuştur. İnsanın 
etrafındaki fiziksel çevreyi biçimlendirme kaygıları tarihöncesi çağlarda insanın 
kendine yaşayabilmek için bir mekân hazırlama dürtüsü ile doğayı ihtiyaçlarına 
göre kullanması ile başlar (Tanrıverdi, 1987; Kaplan, 2000 aracılığıyla). İnsanın 
akıl yoluyla doğayı düzenlemesinin ardından  yaşam alanlarında insanların 
ihtiyaçları doğrultusunda yaşadıkları çevreyi şekillendirme biçimlerine ilk 
çağlarda tarımsal ihtiyaçlar ve dini inançlar yol göstermiştir. M.Ö. 8500’lü 
yıllarda Mezopotamya’da toprağın işlenmesi ve tarıma geçişle başlayan insan 
faaliyetleri yerleşik düzene geçişle birlikte hız kazanmıştır. En eski yerleşim 
yerlerinden olan Çatalhöyük’ün mimari ve sanat anlayışlarında inançların ön 
planda olduğu ve bunu Sümer, Mısır, Asur, Yunan ve İran gibi tarih öncesi 
uygarlıkların izlediği görülmektedir. Mimari ve sanatı şekillendiren dini 
inançlar, bu medeniyetlerde açık alanların kullanımı, kent dokusunun oluşumunu 
ve bahçe anlayışını da şekillendirmiştir. Dini inançların yanı sıra bilim ve 
felsefeye de önem veren Yunanlılar, mimari ve sanat anlayışları ile bunu açık 
alan yaşamlarına yansıtmışlardır. (Erbaş Gürler, 2012). 

Fakat insanın bu şekilde doğayı biçimlendirme çabalarında ve bunun 
gerektirdiği insan-doğa ilişkisinde her zaman insanı doğanın bir parçası 
olarak kabul eden, daha mütevazı diyebileceğimiz bir anlayış vardır. İnsan 
ihtiyaçları doğrultusunda insan aklı ile şekillenmeye başlayan Doğa’ya 
duyulan saygı ve korku, Endüstri Devrimi’ne kadar insanın gittikçe onu daha 
fazla anlamlandırmaya çalışması ile sonuçlanmıştır. Peyzaj mimarlığı 
mesleğinin ilk temellerinin atıldığı 17. Yüzyıl Batı’sında ise insanın doğayı 
ihtiyaçları ve arzuları doğrultusunda rahatça kullanabileceği ve doğanın 
üretim döngüsüne müdahale edebileceği bir makine olarak gördüğü bir 
anlayış egemendir. Batı’da meslek disiplinin ilk temellerinin atılmasına da 
yol açan, insan ile doğayı birbirinden ayırmaya çalışan ve kökeni Descartes’e 
dayanan bu indirgemeci yaklaşım nedeniyle zaman içerisinde çevresel 
konularda yetersiz kalınmıştır (Berkes ve Berkes; 1991). İngiltere 18. yüzyıl 
boyunca Batı’nın teknik, ekonomik ve politik bakımdan en liberal ve 
gelişmiş ülkesi haline gelmiş, burjuva aklının ve ekonomik verimliliğin 
özellikle sanat ve edebiyatta egemenliği nihayetinde doğa özlemi olarak  
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kendini göstermiştir (Erbaş Gürler, 2012). İngiltere’de Endüstri Devrimi ile 
giderek daha sağlıksız hale gelen kentlerde yeşil rekreasyon alanları yaratma 
fikri, Fransız Stili formal bahçelere karşı durarak “Peyzaj Bahçesi” fikrini 
doğurmuştur. Bu fikir doğa ile olan sınırları unutturan, asimetrik formları 
kapsamaktadır. ABD’de ise kent içine kırı yeniden iç içe getirme fikri Frederik 
Law Olmsted’in öncülük ettiği Parklar Hareketi ile somutlaşmıştır. İnsanı ve 
insan belleğini kendi döngüsü içerisinde yalnızca bir tür olarak barındıran 
doğa, çoğu kavramın insan için şekillendiği Modern dünyada -antroposentrik 
düşünceyi de arkasına alarak- toplulukların peyzaj ile ilişkisinin açıklanmasında 
artık yeterli gelmemektedir. Kent planlamanın da hızla geliştiği bu dönemde, 
değişen sosyal ve ekonomik düzen nedeniyle artan açık alan ihtiyacı, peyzaj 
tasarımının “bahçe sanatı” adı altında bir sanat olmaktan çok bir meslek olarak 
ele alınmasını gerektirmiştir (Aydemir ve diğerleri, 2004; Erbaş Gürler, 2012 
aracılığıyla). 18. yüzyılda yaşanan değişimlerin, 19. yüzyılın ikinci yarısı 
özel bahçelerden kamuya açık alan ve bahçe tasarımından peyzaj mimarlığına 
geçişin yaşandığı yıllar olmuştur (Buttlar, 2000; Pregill ve Volkman, 1999; 
Erbaş Gürler, 2012).

2.2. Bir Sanat Olarak Peyzaj Mimarlığı ve Ekoloji’nin İlk Tohumları

20. yüzyıl sonrası Modernizmin ortaya çıkması ile birlikte peyzaj mimarlığı 
meslek disiplinin geldiği durum, Olmsted’in Parklar Hareketi gibi kentsel 
vahalar yaratmanın çok daha ötesine geçmiştir. Özellikle 1920’lerde ardı 
sıra bir şekilde kendini göstermeye başlayan sanat akımlarının tetiklediği 
modernizmin etkileri peyzaj mimarlığına daha geç yansımış ve 1925 yılında 
Paris’te gerçekleştirilen Uluslararası Sanat ve Endüstri Fuarı (International 
Exposition of Modern Decorative and Industrial Art) bu anlamda bir kırılma 
noktası olmuştur. Brezilyalı Roberto Burle Marx, hem tasarımcı hem ressam 
kimliğiyle Avrupalı kübist ressamlardan esinlenerek çeşitli bahçeler tasarlamaya 
başlamıştır ve çalışmaları modern sanatın peyzajın üzerindeki kuvvetli etkisini 
açıkça ortaya koymuştur (Spens, 2003; Erbaş Gürler, 2012). Peyzaj tasarımını 
sosyal içerikle birleştirerek özel bahçe tasarımından ibaret olmadığını bir 
kez daha vurgulayan Garrett Eckbo, 1950 yılında yazdığı “Landscape for 
Living” adlı kitabında bu tavrı tasarımda açıkça göstermektedir. Peyzajın özel 
bahçelerde bireyselleştirildiği savaş öncesi yıllardaki anlayış ve açık alanlarda 
insan ihtiyaçlarını temel alarak oluşturduğu daha sosyal ve üç boyutlu bir
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tasarım anlayışından bahsetmekteydi (Erbaş Gürler, 2012). Modern dönemin ilk 
yarısında meslek disiplinin pratiğinde öncülüğü daha çok sanat ve sosyal yaşantı 
gibi soyut kavramlar almaktadır.

2.3. Bir Çevre Bilimi Olarak Peyzaj Mimarlığı 

1960’larda ise insan-çevre ilişkisi ve insanın çevreyi algılamasına yönelik 
çalışmalar, durumdan farklı ve uzun süredir devam eden indirgemeci yaklaşımın 
da bir eseri olarak daha çok çevresel kaygılar ekseninde şekillenmiştir. Daha 
önce bu tip kaygılarda geri kalan modern insan, tarih ve kültürü oluşturan 
tüm manevi değerlere hızla sırtlarını dönme eğilimi göstermiştir. Bu gözü 
kapalı reddediş duygusundan ise en çok nasibini alan doğa olmuştur. Ertesi 
gün bir önceki günün çoktan ‘demode’ sayıldığı bu dönemde, “bireysellik” ve 
“insanmerkezcilik” kavramları hızla yaygınlık göstermiştir. Değişen dünyada 
kaçınılmaz olan çevresel değişimler sonucu gelişen çevresel endişelerin temeli 
ise çok daha eskilere, 16. ve 17. yüzyılda Aydınlanma Çağı’nın ardından gelen 
kapitalist ekonominin ilk demlerine kadar uzanmaktadır. Kapitalist 
ekonominin beraberinde getirdiği progresif optimist düşünce ve karanlık 
teknolojiler (nükleer santraller vb.), dönemin bir kısım modernistleri tarafından 
büyük tepki toplamış, bu tepki 18.yüzyıl Romantikleri’nin endüstri dünyasına 
tamamen sırtlarını dönerek tüm anlamsal bütünlüğü Doğa’da aramaya 
başlamasına kadar ilerlemiştir. 20. yy ortalarında Rachel Carson’un 
yayınladığı, DDT (dikloro difenil trikloroetan) adı verilen ve oldukça zehirli bir 
yapıya sahip böcek öldürücü ilacın besin zincirine geçebildiğini anlatan 
ekolojik anlayışa sahip “Silent Spring” kitabı ve 1968’de Apollo 8 adlı uzay 
aracı uzaya fırlatıldıktan sonra çekilen uydu fotoğrafları ile birlikte dünyanın 
‘tükenebilir’ bir gezegen olduğunun fark edilmesi ile geçen yüzyıllar içerisinde 
doğaya verilen tahribat net bir şekilde gözlemlenmiş ve bunun önüne geçmeyi 
hedefleyen “ekolojik” bir toplumsal bilinç gelişmeye başlamıştır (Thompson, 
1998). Bu uyanış, özellikle 18. Yüzyıl Romantikleri’ni, kökeni 13. yüzyıl 
Miken Uygarlığı’ndan günümüze gelen Doğa Ana (Gaia) inancına geri 
dönmeye itmiş ve böylelikle Nostaljik Ekoloji’nin ilk tohumları ekilmiştir. 
‘Gaia’, yani Doğa Ana kavramının yeniden dirilmesi ve şekillenmesiyle birlikte, 
modern insanın aidiyete karşı duyduğu özlemi gidermek için çok cazip bir yol 
bulunmuştur: “Ekolojik bir yaşam”. Bu ekolojik yaşam anlayışı, insanın ihtiyaç 
duyduğu “evinde gibi hissetme” arzusunu doyururken, aynı zamanda dönemin
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önde gelen moda akımlarından birini oluşturmuştur. Böylece ekoloji, modern 
dönemin tüm gerekliliklerini karşılamış ve kısa zamanda hızla benimsenmiştir. 

2.4. Bir Kurtarıcı Olarak Peyzaj Mimarlığı

Benimsenen ekolojik anlayış ile peyzaj mimarlığı meslek disiplinin de yönü, 
yerleşik bir biçimde değişmektedir. Gittikçe artan çevre sorunları ve aidiyete 
duyulan özlem ile peyzaj mimarlığı mesleği artık görsel ve fonksiyonel bir 
üretim olmanın ötesine geçerek, insan ile doğa arasında bir kurtarıcı olarak 
görülmeye başlanmıştır. Böylece meslek yalnızca güzel sanatların bir kolu 
olmanın ötesine geçerek fiziksel ve sosyal süreçleri yönlendirme yolunda temel 
bir değişim yaşamış ve bu dönemlerde yaşanan değişimler peyzaj mimarlığını 
estetik kaygıların ötesine taşımıştır (Shirvani, 1991; Kaplan, 2000 aracılığıyla). 
Ekolojik bir anlayışla beslenen ve 1960’lı yıllarda başlayan çevreci hareketler, 
peyzajların biyo-fiziksel sistemler olduğunu belirterek planlama disiplinini 
vurgulamıştır. Ian McHarg’ın 1969’da yazdığı “Doğayla Tasarım” adlı kitapla 
tasarım ve doğal çevre arasındaki ilişki iyi anlaşılmıştır (Erbaş Gürler, 2012). 
McHarg, ekoloji biliminden türettiği bir dizi sistematik uygulama kurallarını 
savunmuş ve bu yaklaşımın profesyonel uygulamada değerini göstermiştir 
(Spirn, 1998). 1990’lı yıllarda ise yeni kentleşme (New Urbanism) akımı 
mimarlar ve planlamacıları derinden etkilemiş fakat peyzaj mimarları, doğa ile 
yapılı çevre arasında bir kurtarıcı görevi görmeye çabalayarak gelenekçi tasarım 
ile sürdürülebilir tasarım arasındaki boşluğu kapatmaya çalışmıştır (Herrington, 
1999; Kaplan, 2000 aracılığıyla). 1980 sonlarına dek peyzaj mimarlığı, 
Eckbo’nun öncülük ettiği sosyal içerikli peyzajlardan bir miktar uzaklaşarak, 
daha çok çevresel sorunlarla uğraşan bir meslek disiplini haline gelmiştir. Bu 
dönemde peyzaj restorasyonu, peyzaj ıslahı, endüstriyel peyzajlar gibi daha çok 
planlama ve mühendislik ağırlıklı kavramlar ortaya çıkmıştır. 

2.5. Günümüz Holistik Dönemi

1990’larda postmodernizmin son çeyrekleri yaşanırken, dünya önceki tüm 
süreçlerin ötesinde farklı bir yere evrilmiştir. Postmodernizmin etkisiyle tarihsel 
olana yeniden yaklaşma çabası, peyzaj mimarlığının profesyonel disiplininde 
aidiyet ve bellek kavramlarının yer almasına neden olmuştur. 1990’lı yıllarda 
gündeme gelen yaklaşımların ortak yönü, geleneksel, yerel niteliklere, ekolojik 
dengeye ve doğa ile bütünleşmeye verilen önemin artmasıdır. Amos Rapaport’un 
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1990 yılında yayınladığı “Tarih ve Çevresel Tasarımda Emsal” yayını, geçmiş, 
bugün ve gelecek arasındaki ilişkinin incelenmesinde önemli gelişmelerden 
biri olmuştur. Bu çalışmada Rapaport, yapılı çevrenin tarihini vererek geçmişin 
ürünlerinden ders çıkarmayı önermiş ve insan ve çevresi hakkında daha 
geçerli yeni bir kentsel tasarım kuramının oluşturulabileceğini anlatmıştır. 
(Rapaport, 1990; Erbaş Gürler, 2012 aracılığıyla). Böylece sosyal bilimler, 
peyzaj mimarlığı disiplinindeki yerini yeniden ve gittikçe güçlenen bir biçimde 
almaya başlamıştır. Küreselleşmenin de getirdiği etkilerle artık hemen hemen 
her meslek disiplininde düşünülmesi gereken parametreler gittikçe artmış, 
kentler arası sınırlar gittikçe azalırken meslekler arası sınırlar da aynı şekilde 
bulanıklaşmıştır. “Holistik/Bütünsel Dönem” olarak adlandırabileceğimiz bu 
yeni dönemde her alanda olduğu gibi peyzaj mimarlığı alanında da bütüncül 
ve çok katmanlı bir yapı ortaya çıkmıştır. Günümüzün modern dünyası, 
mücadeleler ve çelişkilerle karakterizedir. İdeolojik ikilemler, parçalanma ve 
çoklu kimlikler varken homojenlik hiçbir yerde bulunmaz (Wodak ve Meyer, 
2002). Newton’un “mutlak zaman ve mekanda yaşanan dünya” görüşünden 
uzaklaşılarak muğlak ve kaotik bir söylem dünyasına doğru gidilmiştir (Sözen, 
1999). Peyzaj mimarlığı 21. yüzyıl itibari ile artık bir bilim – sanat – kültür 
arakesitinde varlığını sürdürmektedir. Ekoloji ve sürdürülebilirlik kavramları 
ile fen bilimleriyle yolu kesişen ve her zaman sanatla iç içe ilerleyen meslek 
disiplininde artık sosyal bilimler ve kültür bilimleri de üçüncü bir bileşen 
olarak yerini almıştır. Bu esnada eş zamanlı olarak kültürün peyzajla ilişkisine 
dair söylemler üretilmiş, bu ilişkiyi anlamlandırmaya ve güçlendirmeye 
yönelik yöntemler ortaya koyulmuştur. Günümüz holistik dönemi çok fazla 
parametrenin bir arada düşünüldüğü ve sürekli paradigma değişimine gebe bir 
“peyzaj sosyolojisine” sahiptir.
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● Bu sabit nesne yapısının algı ve dönüşümle sübjektif bir şekilde ortaya
çıkardığı, doğanın davranışının sadece teknoloji ile değil sosyal kurallarla
da kontrol edildiği “sosyal bir strüktür olarak peyzaj” (Ipsen, 2012).

Kelime anlamı itibari ile toplum; “tarihsel gelişme içinde, aynı toprak parçası 
üzerinde birlikte yaşayan ve ortak bir uygarlığı olan; yaşamlarını sürdürmek 
ve birçok temel çıkarlarını gerçekleştirmek için iş birliği yapan insanların 
tümüdür” (Türk Dil Kurumu, 2021 (1)). Toplumu en basit tanımıyla bu 
şekilde incelediğimizde karşımıza çıkan 4 temel kavram vardır: zaman, 
mekan, kültür ve davranış. Tarihsel gelişim sürecinde ortak bir zamanı 
paylaşan ve aktaran topluluklar, birlikte yaşadıkları ortak mekanlarda, ortak 
bir kültür oluşturarak temel çıkarlarını gerçekleştirmek için benzer 
davranışlarda bulunurlar. Peyzaj ve toplum ilişkisini bu perspektifte 
incelediğimizde ise; mekanda sabit bir nesne yapısı olan peyzaj, zaman 
içerisinde gerek doğal yollarla gerek de insan etkisiyle yaşadığı 
değişimlerle zaman ve mekan kavramları arasındaki ilişkiyi karşılamaktadır. 
Fakat peyzajın kendi içerisinde barındırdığı zamansal ve mekânsal 
değişimlerle ne şekilde sosyal bir strüktür oluşturduğunu anlayabilmek 
için incelenmesi gereken daha fazla parametre vardır (Ipsen, 2012; 
Rotenberg, 2012).

3.1. Kültür

Toplumların sosyal dokusundan söz edildiğinde karşımıza çıkan ilk kavram 
kültürdür. Kültür, kelime itibari ile toplumların duyuş, düşünüş ve yaşayış 
biçimlerini tanımlar (Türk Dil Kurumu, 2021 (2)). Aynı kültürü paylaşan 
bireylerin oluşturdukları toplumlar, aynı ortak geçmişin izlerini taşıyıp bu 
izleri gündelik hayatlarına benzer şekillerde aktarırlar ve anlık toplumsal 
olayları algılayış ve kavrayış biçimleri benzerlik gösterir. Ortak bir çevreyi 
kullanarak ortak alışkanlıklar edinmiş bu toplumların yaşayış biçimleri de 

● Çoğunlukla çevresel verilere referans veren, insanın etrafındaki dünyayı
fiziksel unsurlarla tanımlayan ve çoğunlukla tasarlanmış veya tasarlanmamış
çevreyi objektif ve nesnel bir şekilde açıklamaya çalışan “mekanda sabit bir
nesne yapısı olarak peyzaj”.

3. Sosyal Bir Strüktür Olarak Peyzaj Modeli

İçerdiği tüm bireysel, sosyal ve fiziki unsurları göz önüne aldığımızda 
‘peyzaj’ teriminin gündelik kullanımında kendi içerisinde iki farklı kavram 
karşımıza çıkmaktadır:
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kültürün etkisiyle nasıl şekillendiği, aynı şekilde pek çok araştırmaya konu 
olmuştur. Bu noktada önemli olan bir diğer unsur ise, peyzajın kültür 
üzerindeki etkisinin ne derece olduğudur. Günümüzde bu soru, antropologlar 
başta olmak üzere pek çok bilim insanı tarafından sorgulanmaktadır. 

Peyzaj ölçeğinde kültür incelendiğinde kültürü okumamızı sağlayan 
etmenlerin daha detaylı anlaşılması ve peyzaj ile aralarındaki bağlantının 
kurulması gerekmektedir. Kültürün; toplumların duyuş, düşünüş ve yaşayış 
biçimlerini yansıttığı tanımını daha detaylıca ele alırsak karşımıza çıkan 
kavramlar: a) Toplumların duyuş ve düşünüş biçimlerini şekillendiren hafıza, 
algı vb. soyut kavramlar ile b) Toplumların yaşayış biçimlerini tanımlamamızı 
sağlayan davranış biçimleridir. Peki “peyzaj ölçeğinde kültürü etkileyen temel 
bileşenler” nelerdir? 

Doğa, çevre ve insan arasındaki bir bağlantı görevi gören peyzaj 
kavramı, toplulukların kendi iç sirkülasyonlarının dış mekana yansımasıdır. 
Bu perspektiften incelendiğinde yalnızca “peyzaj kullanımı” parametresindeki 
değişimleri anlamaya çalışmak kültür ve peyzaj arasındaki ilişkiyi açıklamak 
için yeterli olmamaktadır. Bu ilişkiyi tam olarak çözümleyebilmek için o 
mekanda kültürü oluşturan etmenleri de iyi analiz etmek gerekmektedir. 
Toplumsal kültürün taşıdığı her öğe, peyzaj alanlarında izler bıraktığı gibi 
her peyzaj değişimi de bu kültürü aynı yöntemle şekillendirmektedir. Peyzaj 
ölçeğinde kültürü etkileyen öğeler temel olarak:

● Toplumdaki bireylerin ortak değerlerini oluşturan “Soyut Değerler
(intangible values)”

● Toplumdaki bireylerin aynı mekanı paylaşmasını ve mekanda kültürel izler
bırakmasını sağlayan “Erişilebilirlik”

● Bireylerin, kendisini o mekana ait hissederek bir toplum ve ortak bir kültür
oluşturmasını sağlayan “Mekan Aidiyeti” kavramlarıdır (Rotenberg, 2012;
Boyer, 2015) (Şekil 2).

davranış izleri bakımından benzerlik gösterir. Kültür, insanların ilk 
topluluklarını kurmaya başladığı çağdan bu yana fiziki ve sosyal çevrenin 
değişiminde büyük rol   oynamıştır. Kültürün peyzaj üzerindeki etkisi ise 
geçmişten günümüze şekillenen peyzaj görünümleri ve diğer zihinsel peyzaj 
öğeleriyle yadsınamaz bir hale gelmiştir. 
        Doğanın ve çevrenin insan kültürü etkisi ile değişimi, uzun yıllar boyunca 
pek çok bilim insanı tarafından incelenmiş ve günümüzde de incelenmeye 
devam etmektedir. Doğa ve çevre arasında bir bağlantı kuran peyzajın da 
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Şekil 2: Peyzaj – Kültür İlişki Modeli

3.1.1. Soyut değerler

Kültürü oluşturan etmenlerin ilk başında gelen soyut değerler; Bouchenaki’ye 
(2013) göre kısaca faydalarının ölçülmesi çok zor veya neredeyse imkansız 
olan, fakat modern koruma (çevre koruma, kültür koruma vb.) hareketlerinin 
kalbini oluşturan değerlerdir. Bu soyut değerler toplumda kendini genel olarak 
ahlaki değerler, gelenek ve görenekler ve inanışlar olarak gösterir. Bu değerler 
ortak kültürü oluşturan toplumların bir nevi yazısız kuralları gibidir. Boyer’e 
(2015) göre çoğu yerli toplulukta bireylerin kültürleri, kişisel kimlikleri ve 
soyut değerleri arasında kesin bir sınır yoktur.

Toplumların gündelik peyzaj alışkanlıklarını incelediğimizde özellikle 
kamusal alanlarda sergiledikleri davranış biçimleri, büyük oranda bu soyut 
değerlerce oluşarak mekana yansımaktadır. Peyzaj ölçeğinde soyut değerleri 
incelediğimizde bu kavram karşımıza en sık olarak doğa koruma alanlarında 
çıkar. Dünya Koruma Alanları Komisyonu (World Commission on Protected 
Areas)’nun doğa koruma alanları için belirlediği bir kriter listesi mevcuttur. Bu 
soyut değerler içerisinde peyzajın kültür üzerindeki etkisini açıklayan çok fazla 
madde bulunmaktadır. Rekreasyonel alanların varlığı ile toplumun kamusal 
alan kullanımının daha sağlıklı ölçütlere taşındığı günümüzde bilinen bir 
gerçektir. Aynı zamanda peyzaj alanları gündelik hayat düzeninde yarattıkları 
kırılmalar ve yaşattıkları deneyimlerle toplumu iyileştirici değerlere sahiptirler. 
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Uzakdoğu başta olmak üzere pek çok kültürde doğal veya tasarlanmış peyzaj 
alanları kutsal kabul edilmektedir ve çeşitli spiritüel etkinliklere ev sahipliği 
yapmaktadır. Harmon’a göre koruma alanlarındaki kültürel değerler ve kimlik 
değerleri, devletlerin medeni kanunların etkisi ve eşdeğerliği açısından belki de 
en güçlü noktadır (Harmon, 2004). Özellikle kentler içerisinde açık yeşil alanlar 
olduğunun bilinmesi toplumda tatmin yaratır ve mevcudiyet değerlerine örnek 
verilebilir. Aynı örneklem, peyzaj alanlarının estetik ve sanatsal değerleri için de 
söylenebilir. Davis’e göre parklar insanların kişisel deneyimlerle öğrenmesini 
sağlayan alanlardır (Davis, Graber, ve Acker, 2004). Aynı eğitici durum aslında 
tüm peyzaj alanları için geçerlidir. Bireyler evlerinden çıktıkları andan itibaren 
deneyimledikleri tüm peyzaj öğeleriyle kendilerini eğitirler ve algıları şekillenir. 
Asayiş ve huzur değerlerine ise sınır ötesi peyzaj alanlarının bölgesel huzura 
ve dengeye sağladığı teşvik örnek verilebilir (Harmon, 2004). Toplum bazında 
incelediğimizde doğa koruma alanları konuyla çok ilişkili görünmese de, ortak 
kültürü oluşturan toplulukların da aslında kendi içlerinde belirledikleri koruma 
alanları vardır. Her alanın kendi içerisinde soyut ve somut değerleri mevcuttur 
ve bunlar sürekli olarak birbiriyle etkileşim halindedir. Bu iki değer arasındaki 
denge, topluluklar arasında birliği sağlar.

3.1.2. Erişilebilirlik

Peyzaj alanlarında erişilebilirlik, fiziksel ve zihinsel olarak ikiye ayrılabilir. Yani 
tasarımın kullanıcıya dayattığı bir takım fiziksel sınırlarla mekana ulaşamamak 
veya yine tasarım ve program değişiminin etkisiyle fiziksel olarak mekana 
ulaşmak mümkünken, çeşitli sosyo-ekonomik engellerle mekana erişimin 
kısıtlanması durumu bu engellere iki farklı tanım olarak gösterilebilir. Bu 
bağlamda peyzajda erişilebilirlik, 3 farklı biçimde yeniden şekillenebilir:

·  Peyzaj görünümü hem kendi içerisinde hem de gerçekte değişebilir yani 
hem program hem de malzeme değişimi ile.

·  Peyzajın kavramı yani program şeması değişirken peyzaj görünümü 
değişmez.

·  Peyzaj malzemesi yani görünümü değişirken program şeması aynı kalır 
(Rotenberg, 2012).

Rotenberg’e göre eğer bir bölgede bazı topluluklar diğer topluluklara kıyasla 
daha rahat hareket edebiliyorsa, tasarım bu insanlarda patronluk algısı oluşturur 
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(Rotenberg, 2012). Bu durum, günümüzde peyzajın en büyük sorunlarından 
biri olan ‘kamusallık’ terimi ile de açıklanabilir. Ortak bir kültürü paylaşan 
toplumlarda kamusal alan kullanımı da benzerlik gösterir. Bireyler, ortak 
kamusal alanlarda yaşadıkları ortak deneyimler ile mekanı şekillendirirler. 
Aynı ortamı paylaşan belli grupların bir alanı kullanabilme özgürlüğünün diğer 
gruplara karşı daha fazla olması ortak kültürün zedelenmesine ve daha doğrusu 
negatif bir etkiyle yeniden şekillenmesine neden olabilmektedir. Bu etki ise 
kendini “mekan aidiyeti” ölçeğinde net olarak göz önüne sermektedir.

3.1.3. Mekan aidiyeti (Yerellik)

Bir bölgenin soyut değerlerini belirleyen unsurlardan olan mevcudiyet değerleri, 
kültürel değerler ve eğitici değerlerin bireyler arası aktarıldığı ve gündelik 
hayattan toplumsal hayata taşındığı mekanlar, bir toplumun sosyal yapısının 
oluşmasında büyük rol oynar. Toplumlarda bireylerin içinde yaşadıkları mekanda 
kendilerini güvende ve huzurlu hissettikleri zaman o mekana olan bağları 
kuvvetlenir. Bu güven ve huzur duygularını zihinsel olarak hisseden birey, ait 
hissettiği mekana erişebildiğinde, aynı mekana gündelik yaşantısından izler 
bırakır. Bu izler zaman içerisinde birikerek ve benzeşerek o bölgede yerel bir 
‘kimlik’ oluşturur. Aynı zamanda aynı kültürü yaşan bireylerin ortak hafızasında 
yer edinmiş olayların sembolik temsilleri de bu mekanda gerçekleşir. Yani yerel 
bölge, geçmişten izler taşıyarak toplum bağlarını kuvvetlendirirken aynı anda 
şimdiki zamana da referans vererek şekillenir.

Peyzajın kültür üzerindeki etkisini anlamamıza yardımcı olan bu üç temel 
parametre (soyut değerler, mekan aidiyeti ve erişilebilirlik), günümüz modern 
toplumlarında hızla çoğalan çok kültürlü sosyal dokuyu çözmemizde bir altlık 
görevi görmektedir. İşte bu noktada peyzajın kültür ile ilişkisi ortaya çıkmaktadır. 

3.2. Kolektif Hafıza (Toplumsal Bellek)

Sosyal doku ve peyzaj kavramları eş zamanlı olarak değerlendirildiğinde kültüre 
ek olarak ortaya çıkan bir diğer önemli kavram da kolektif hafızadır.

Bireylerin düşünce ve davranışları büyük oranda “bellek” ile alakalıdır. 
Doğum anından itibaren çeşitli deneyimlerle anılar biriktiren ve bunu 
belleğinde depo eden birey, yıllar ilerledikçe düşüncelerini bu birikime göre 
şekillendirmeye başlar. Bu şekillenmeyle birlikte yavaş yavaş çeşitli konulara 
karşı çeşitli “algılar” oluşur. Bu noktada algının belleği değil de belleğin algıyı 
oluşturduğunu söylemek yerinde bir tespit olacaktır. Bellek, kültürü etkileyen 
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çok önemli bir bileşen olarak, algı ise yalnızca belleğin biyolojik bir işlevi 
olarak görev yapar. Boyer ve Wersch’e (2010) göre bireyin algılama sistemini 
araştırma konusu dahilinde genel olarak etkileyen 2 unsurdan söz edebiliriz: a) 
fenomenolojik kayıtlar yani kısa yaşantılar ve b) alışkanlıklar. Fenomenolojik 
kayıtları, düzenli tekrara sahip olmayan ancak zaman zaman tekrar yaşanabilen 
veya belleğe bir noktada hitap eden anılar olarak tanımlamak mümkündür. 
Bu anılar, yalnızca otobiyografik bellekle yani bireyin kendisiyle bağlantı 
kurabildiğinde ortaya çıkar. Kişi, gözlemlediği anıyla herhangi bir bağa sahipse 
bu görüntüyü/yaşantıyı belleğine yerleştirir. Alışkanlıklar ise fenomenolojik 
kayıtların bellekte kalıcı olarak yer ettiği ve kültürü büyük oranda etkileyen 
düşünce ve davranış biçimleridir. Büyük oranda algı ile şekillenirler (Boyer, 
2015). Örneğin bir peyzaj alanına dair alışkanlıklar, o mekanın kullanım 
kültürünü oluşturan en temel etkenlerden biridir. Kullanım kültürü ile kullanım 
sıklığı ve verimli kullanım arasında da kaçınılmaz bir bağ vardır. Bir mekanın 
kullanım kültürü sarsıldığında mekan kullanımı ve dolayısıyla mekan aidiyeti 
de zarar görür. 

Peyzaj, çeşitli toplulukların paylaştığı ortak yaşam alanlarında sosyal 
dokuya etki etme gücüne sahiptir. İnsan kültürünün etkisi, yüzyıllar boyunca 
doğa ve çevre üzerinde büyük etki göstermiştir. Aynı şekilde toplulukların 
yerleştiği bölgelerin doğal ve çevresel koşulları da kültürlerini etkilemiştir. 
Bu durum, günümüz modern dünyasında peyzaj için de geçerlidir. Bu nedenle 
peyzajı sosyal dokudan ayrı düşünmek mümkün değildir. Bu düşünce biçimi 
zamanla antropologlar başta olmak üzere pek çok farklı disiplinlere ait bilim 
insanlarınca araştırılmaktadır, fakat bu araştırmaların en temel eksikliklerinden 
biri bünyelerinde yeterince peyzaj mimarı perspektifi barındırmamalarıdır. 
Fakat peyzaj mimarlığı disiplininin günümüzdeki bütüncül etki alanları ve 
holistik kavrayış biçimi göz önüne alındığında sosyal dokuya peyzaj mimarlığı 
perspektifinden de bakılması gerektiği gözlemlenmektedir. Bu bağlamda ortaya 
koyulan “sosyal bir strüktür olarak peyzaj” modeli, bu ilişkinin anlaşılması için 
yapılmış bir kavramsal çalışma niteliği taşımaktadır.

4.  Sosyal Bir Strüktür Olarak Peyzaj Modeli
İnsanla direk ilişkili olan peyzaj, insana dair unsurları da beraberinde getirir. 
Bu unsurlar sosyal ve fiziksel unsurlar olmak üzere ikiye ayrılabilir. İnsanların 
peyzaja getirdiği fiziksel unsurlar peyzajı mekânda sabit bir nesne yapısı olarak 
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açıklamamızı sağlarken, sosyal bir strüktür olarak peyzaj insanların mekâna 
getirdiği sosyal unsurları ve bu unsurların ilişkilenme biçimlerini tanımlar. 

Günümüz çok kültürlü yaşam ortamları, hem sosyal hem fiziksel 
ortamlarda esnekliğe olan ihtiyacı arttırmaktadır. Aynı kültürü paylaşan bir 
topluluğun barındığı bir mekâna farklı kültürde yeni bir toplumun gelmesiyle, o 
mekânın peyzaj alanlarında görünüm ve kullanım şeması değişmeye başlar. 
Mekâna yeni gelen her topluluk beraberinde kendi davranış biçimini ve görsel 
değerlerini getirerek mekânı yeniden şekillendirir. Bu mekânın yeniden 
şekillenmesi durumu ise yeniden tümdengelim şeklinde mekândaki davranışları 
değiştirir ve o mekânı paylaşan farklı sosyal grupların kültürü farklılaşmaya 
başlar. Bazı gruplar ise bu farklılaşmayı reddederek mekânı terk ederler. Kolektif 
hafızada yer edinmiş peyzaj algısı ve beklentisi o anki durumla uyuşmayan toplumların 

o alanı deneyimlerken kullandıkları peyzaj bilinçleri (bilgileri) yeterli
gelmemeye başlar. Bu peyzajın program değişimi ile görünüm değişiminin
hızla gerçekleşmesi durumunda zihnin bu değişime yetişememesi nedeniyle
olur. Bu durum, zihinde kaymalar yaratarak mekân aidiyetini sarsar ve bireyler
kendilerini ait hissetmedikleri mekânlarda barınmaya çoğu zaman devam etmek
istemezler. Bazı durumlarda ise toplulukların mekân aidiyetinin sarsılması,
mekâna yeni gelen topluluğun o mekânı daha rahat kullanması nedeniyle
oluşur. Bu durum mekâna erişilebilirlikte hem zihinsel hem de fiziksel sınırlar
koymaktadır. İçerisinde bulunduğu çok kültürlü ve bütüncül dönemde peyzaj,
kaçınılmaz olan değişim ve dönüşümün getirdiği ihtiyaçları da karşılayabilir
durumda olmalıdır. Dönemin gerektirdiği ihtiyaçların karşılanabilmesi için
öncelikli olarak bu ihtiyaçların neler olabileceğini ön görmek gerekir. Peyzajın
geçirdiği dönüşümler, içerisinde bulunan dönemin dinamikleri ekseninde
gerçekleşmektedir. İlk bölümde anlatılan tarihsel paradigma değişimleri,
bahsedilen kırılmalardan yalnızca birkaçıdır. Sosyal strüktürü sağlam peyzajların
oluşabilmesi için, her alanın kendi içerisinde yaşadığı paradigma değişimlerini
de yakından gözlemek gerekir. Bu bağlamda sosyal bir strüktür olarak peyzajı
oluşturan parametrelere dönüşüm/değişim süreci de eklenmelidir.

Detlev Ipsen bu değişimleri “Peyzajın Sosyolojisi” olarak adlandırmıştır. 
Günümüzde çok yeni olan bu terimin tam yerinde kullanımı Ipsen’den önce 2005 
yılında Kaufmann tarafından kullanılmıştır (Soziologie der Landschaft). Ipsen 
ve Kaufmann’ın araştırmalarından yola çıkarak belirli bir mekânda “Peyzajın 
Sosyolojisi” kavramını daha iyi anlamak ve peyzaj ve sosyal doku arasındaki 
ilişkiyi çözmek için izlenmesi gereken dört temel adım şu şekilde özetlenebilir:
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1.  Sosyal hayatta kentsel mekân kullanımının incelenmesi
2.  Zaman – mekân ölçeklerinde bölgenin yaşadığı değişimler ve bunun peyzaj 

gelişimine/değişimine etkisi
3.  Bu gelişimin/değişimin kullanıcısı ve yaratıcısı olan sosyal sınıfların/

toplulukların/yaşam biçimlerinin ortaya çıkışı ve değişen peyzaj algısı
4.  Bu değişimlerin yapılma amaçları (Talep – kullanım – kullanıcı ilişkisi ve 

sonuçları) (Ipsen, 2012; Kaufmann, 2005).

Şekil 3’te gösterilen Sosyal Bir Strüktür Olarak Peyzaj Model’inde peyzajın 
günümüz dinamiklerinde sosyal yönünün daha kolay algılanabilmesi için bir model 
oluşturulmuştur. Bu model ekseninde yukarıda bahsedilen parametrelerin her birinin 
birbiriyle ilişkisi kurgulanmış ve bu bağlamda ana ve alt kategoriler belirlenmiştir. 
Modele göre sosyal bir strüktür olarak peyzajı oluşturan 4 ana kategori:
1. Bölgedeki sosyal doku değişimleri
2. Bölgedeki sosyal hafıza değişimleri
3. Bölgedeki peyzaj değişimleri
4. Bölgenin paradigma değişimlerine neden olan dönüşüm süreci olarak ele 

alınmıştır.

Şekil 3. Sosyal Bir Strüktür Olarak Peyzaj Modeli
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Birinci bölümde de anlaşıldığı üzere peyzaj, yaşadığı tüm kırılma noktalarını 
kırılmanın yaşandığı bölgedeki sosyal içerikli değişimlerin etkisinde yaşamıştır. 
Bu etkiler kendisini a) politik, b) ekonomik ve c) kültürel değişimler/dönüşümler 
olarak göstermektedir. Habermas (2001), “İletişimsel Eylem Teorisi”nde çok 
kültürlü modern toplumların modernizasyon sürecini 3 alt sisteme ayırır: a) 
ekonomik sistem, b) politik sistem, c) yaşam alanı. 

Modernizasyon sürecinin getirdiği ekonomik ve politik değişimler ve 
gelişen inovasyonla toplumların yaşam alanı kavramı değişmiştir (Ipsen, 2012; 
Habermas, 2001). Kentsel ve kırsal alanlar artık çok daha geçişken hale gelmiş, 
böylece farklı sosyal gruplar da birbirine konum olarak yaklaşmıştır ve çok 
kültürlü peyzaj alanlarının oluşmaya başlamıştır. Bu kültürel mozaik özellikle 
peyzaj alanlarında çeşitlilik açısından büyük potansiyel oluştursa da, birtakım 
politik ve ekonomik sebeplerle bazı grupların diğerlerine kıyasla mekânı daha 
rahat kullanabilmesi diğer grup üzerinde bir çeşit ötekileşme hissi uyandırmakta 
ve bu potansiyel kültürel mozaik gerçekleşemeden, mekân aidiyetinin sarsılması 
sonucu “öteki” olarak hisseden grup bölgeyi terk etmektedir. 

Bir toplumun kültürünü oluşturan en önemli unsurlardan biri, içerisindeki 
insan öznesidir. Her bireyin kendi içerisinde öznel bir değer yargısı vardır. Bu 
kültürel bir durumdur ve soyut değerlerle bağlantılıdır. Bireyler, kendi içerinde 
taşıdıkları bu soyut değerleri zaman içerisinde mekanlara aktarırlar. Bu aktarım, 
ancak bireylerin mekâna fiziksel ve zihinsel olarak erişebilmesiyle mümkün olur. 
Bireylerin ortak mekanlarda birbirlerine aktardıkları deneyimler ve değerler 
zaman içerisinde benzeşerek toplumsal değerleri oluşturur. Bu toplumsal değerler 
de aynı mekanlarda tekrarlanarak birer alışkanlık halini alır ve kolektif hafızada 
yer edinir. Böylece o mekânda belirli bir kültür oluşur. Fakat konu sosyal bir 
boyutta incelendiğinde bir toplumun sosyal yapısını yalnızca kültürle açıklamak 
çok sağlıklı bir çözüm olmaz. Çünkü kültürü oluşturan a) soyut değerler, b) 
erişilebilirlik ve c) mekân aidiyeti kavramları sürekli bir döngü halinde birbirini 
etkileyen, birbirinin içerisinden çıkan ve birbirini kapsayan kavramlardır. 
Bu 3 parametrenin ortak özelliği kolektif bellekte yarattıkları değişimlerle 
toplulukların mekâna bıraktığı izleri etkilemeleridir. Bu nedenle kolektif hafıza, 
peyzaj ve sosyal yapı ilişkisinin temel öğesi olarak düşünülmemekle birlikte 
konuya dair parametrelerin ortak paydasını oluşturmaktadır. Bu bağlamda 
soyut değerler, erişilebilirlik ve mekân aidiyeti kavramları, bir sosyal dokunun 
oluşmasında ve değişmesinde en önemli faktör olan kültürel değişimlerin alt-
parametreleri olarak ele alınmıştır. 
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Oluşturulan modelde kolektif hafıza, yukarıda da anlatıldığı gibi bir 
toplumun sosyal dokusu ile döngü içerisinde hareket ederek değişim/dönüşüm 
sürecinde başlı başına bir rol oynamaktadır. Bu nedenle sosyal bir strüktür 
olarak peyzajı oluşturan ayrı parametre olarak ele alınmıştır.

Mekan aidiyeti ve yerellik kavramlarının yeniden tanımlanmaya başladığı 
günümüzde, özellikle metropol kentlerdeki hızlı iç ve dış göçlerle peyzaj ve 
sosyal doku arasındaki ilişki daha gözlenebilir hale gelmiştir. Bu ilişki, farklı 
sosyal grupların aynı mekânda bir arada yaşama çabası içerisinde geliştirdikleri 
ve değiştirdikleri 
1) peyzaj algıları,
2) peyzaj bilinçleri ve
3) peyzaj beklentileri

ile 
4) peyzaj görünümü
5) peyzaj kullanımı arasındaki dengenin değişmesi ve yer yer bozulması ile

incelenebilir.

Yukarıda bahsedilen tüm durumlarda mekânı kullanan toplulukların sahip 
olduğu farklı kültürel değerler ve imkânlar sonucu kolektif hafızanın yeniden 
şekillenmesiyle mekâna bıraktıkları izler değişmektedir. Bu da mekânda süregelen 
kültür içerisinde farklılaşmalara yol açmaktadır. Yani peyzaj algısı, beklentisi ve 
bilgisi farklı grupların aynı peyzaj görünümü içerisinde yaşama veya yer değiştirme 
durumu sonunda peyzaj, sosyal yapıyı yeniden şekillendirmektedir. Bu durumda 
günümüz holistik bakış açısıyla incelendiğinde “dönüşüme” dayanıklı peyzajlar, 
meslek dinamiğinin kaçınılmaz önceliklerinden biri olmalıdır. Bu bağlamda 
besinci parametre olarak, peyzajın var olduğu bölgedeki dönüşüm 
biçimlerinin ve türlerinin anlaşılmasını gerektiren “dönüşüm süreci” uygun 
görülmüştür.

Bu 5 kavram arasından herhangi birinde oluşan ani değişim, dengeyi 
bozarak bireylerin mekâna yabancılaşmasına neden olmaktadır. Mekân aidiyeti 
sarsılan toplumlarda ise kültür, eski kült özelliklerini koruyamayarak 
değişmeye başlamakta, bu değişimin tabii sonucu olarak da sosyal yapı 
farklılaşmaktadır. 

4. Değerlendirme ve Sonuç
Bahçe sanatından ekolojinin ilk tohumlarının atılmasına kadar gerçekleşen 
süreçte insan, daha çok peyzajı anlamlandırmak üzere doğayla ilişkilenme 
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biçimlerinin sınırlarını keşfetmeye yönelmiştir. Bu dönemde yaşanan kültürel, 
politik ve ekonomik değişimler etkisinde peyzajın oluşturduğu sosyal strüktür, 
insanın yaşadığı çevreyi bakir doğadan yoğun kentlere itmiş, doğaya müdahale 
edebilirliğin sınırları genişledikçe doğayla olan bağ incelmiştir. Bu gittikçe 
incelen bağ daha sonra kendini Gaia’ya dönüş ile ekolojinin ilk fikirleri 
ekseninde onarmaya çalışmıştır. Tüm bu dengeler içerisinde peyzaj mimarlığı 
mesleği sosyal ihtiyaçlar ve talepler doğrultusunda kendini var etmiştir. 

Ekoloji fikri ile peyzaj mimarlığı disiplini geri dönüşü olmayan bir 
paradigma değişimine doğru itmiştir. Modernizmin ilk dönemlerinde sanatla da 
kol kola ilerleyen meslek disiplini, aynı şekilde içerisinde bulunduğu dönemin 
sosyo-kültürel dinamiklerinden etkilenerek görselin ötesine geçmiş ve 20. 
yüzyıl sonlarına doğru Eckbo (1950)’nun yazdığı Yaşam İçin Peyzaj (Landscape 
For Living) kitabı ile peyzaj tasarımının sosyal içerikle bağlantısı resmen 
mesleğin çalışma alanları içerisine girmiştir. Fakat bu dönemlerde bu ilişkiyi 
anlamlandırmaktan çok bu ilişkiyi oluşturmak adına çalışmalar yapılmıştır. 

20. yüzyılın ikinci yarısında modernizmin post etkileri ekseninde ekoloji 
fikri daha da güçlenerek peyzaj mimarlığı disiplininin ayrılmaz bir parçası haline 
gelmiş, meslek bu noktada oluşan çevresel sorunlara karşı bir kurtarıcı gibi 
davranmaya çabalamıştır. Bu kurtarıcılık görevi ekseninde toplumun meslek 
insanlarının çevre bilgisi ve bilinci kuvvetlenmiş, toplumda peyzaj kavramına 
dair bilgi ve bilinç de gözle görülür bir hal almaya başlamıştır. 

Günümüz bütüncül (holistik) dönemine peyzaj; insan, çevre ve doğa 
arasındaki ilişkiyi yeniden tanımlayan bir kavram görevi görmektedir. Bu 
bağlamda peyzajın sosyal yönü ortaya çıkmaktadır. İnsanın doğa üzerindeki 
etkisi artmaya başladıkça aralarındaki ilişki de evrilerek insanın olayların 
daha merkezinde olduğu bir doğa içeriği ortaya çıkmıştır. İnsanın yavaş 
yavaş gelişen kentleşme ile doğada kendine bir çevre tasarlamaya başlaması 
ile “peyzaj” kavramının ilk temelleri atılmıştır. İlk çağlardan günümüze kadar 
etrafındaki dünyayı tanımlama biçimi doğadan çevreye ve en nihayetinde 
peyzaja doğru evrilen insanın zamanla gelişen algı ve deneyimleri bu evrimin 
gerçekleşmesinde büyük rol oynamaktadır. Etrafındaki dünya karmaşık hale 
geldikçe düşünce ve deneyimleri de daha karmaşık bir hal almaya başlayan 
birey, dünya ile ilişkisini tanımlarken zaman içerisinde yeni kavramlara ihtiyaç 
duymuştur. Peyzajın genellikle “alan” ve “manzara” kavramlarını içeren pek çok 
değişken anlamı olmasına rağmen günümüzde peyzaj, insanların yalnızca bir 
“tür” olarak görülmediği, çevre ve insan biliminin iç içe işlendiği, aynı zamanda 
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geçmiş hafıza ve hislerle şekillenen algının temelde oturduğu, kim, neden ve 
nasıl sorularının sıklıkla yer almaya başladığı, insan ilişkileri ve çevrenin ortak 
mercek altında incelendiği bir kavram haline dönüşmektedir.  Bu bağlamda 
bugün gelinen noktada, peyzajdan “sosyal bir strüktür” olarak söz edilebilir. 

Peyzaj sosyal bir strüktür olarak incelendiğinde, peyzaj ölçeğinde kültürü 
oluşturan etmenler temel olarak soyut değerler, erişilebilirlik ve mekan aidiyeti 
olarak belirlenmiştir. Bu üç kavram, bir yaşam alanında kültür ve peyzaj, toplum 
odaklı bir bakış açısıyla eş zamanlı olarak incelendiğinde en sık karşımıza çıkan 
ortak parametrelerdir. 

Sosyal bir strüktürü oluşturan diğer bir temel etken ise kolektif hafızadır. 
Kolektif hafıza, tıpkı peyzaj kavramı gibi çok çeşitli anlamlara sahiptir. Kolektif 
hafıza, peyzaj ve kültür arasında bir köprü görevi görmektedir. Toplumu oluşturan 
bireyler, gerek ortak kültürlerinden dolayı kolektif hafızalarında taşıdıkları 
soyut değerler ve aidiyetlerle, gerek de bölgeyle aralarına giren ve erişilebilirliği 
zedeleyen sınırları bireysel olarak deneyimlemeleri sonucu edindikleri yeni 
alışkanlıklarla sosyal doku ve peyzajı aynı anda etkileyebilmektedirler. 
Günümüzün yaşantısında sıkça görülen çok kültürlülük durumu sonucunda bu 
parametreler arasındaki denge bozulmakta ve toplumlarda ayrışma ve sınırlar 
görülebilmektedir. Peyzaj alanları da, çeşitli program ve görünüm değişimleri 
ile bu ayrışma ve sınırları besleyerek kolektif hafızada kaymalar yaratabilir 
ve sosyal yapıyı etkileyebilir. Bunun tam tersi olarak farklı sosyo-kültürel 
toplumların bir arada yaşamasını sağlayan birleştirici bir rol de oynayabilirler. 
Özellikle çok kültürlü yaşantıların görüldüğü modern kentlerde peyzaj; 
ekonomik, kültürel ve politik etmenlerle iç içe, döngüsel ve karşılıklı etkileşimli 
bir ilişki içerisindedir ve bu etkileşim sürekli dönüşüme tabiidir. Bu bağlamda 
peyzajı, “fiziksel mekândan sosyal mekâna geçişi sağlayan bir unsur” olarak ele 
alan bir kavram olarak ele almak gerekmektedir. Bu da “peyzajın sosyolojisini” 
anlamayı gerektirir. Peyzajın sosyal boyutunu görmek ve iyi analiz etmek, 
özellikle günümüzün sürekli değişen ritmine uyumlu peyzajlar oluşturmak için 
büyük önem taşımaktadır. Bir bölgenin peyzajında ve/veya sosyal dokusunda 
yapılması planlanan değişimler, ilk olarak sosyal bir strüktür olarak peyzajı 
oluşturan bu parametreleri inceleyerek yapılırsa, bölgeyi kullanan topluluklar 
için maddi ve manevi olarak daha sürdürülebilir yaşam alanları üretmek 
mümkün olabilir.
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1. Giriş

Yeryüzünde yaşam biçimlerini etkileyen en önemli faktörlerden birini 
iklim oluşturmaktadır. İklim, belirli bir bölgede sıcaklık, yağış, nem 
ve rüzgâr gibi faktörlerin oluşturduğu ortalama hava durumunu 

ifade eder. Bir dizi faktörün etkisiyle oluşan iklim belirli bölgelerde canlıların 
varlığını, bitki ve hayvan türlerinin coğrafi dağılımını ve bolluğunu, okyanus, 
deniz ve göllerin kimyasal yapısını, buzulların ve toprağın oluşumunu etkiler 
(Jackson, 2018). İklim bir dizi faktörler nedeniyle değişmektedir. Doğal faktörler 
ve insan faaliyetleri sonucunda iklim sisteminde meydana gelen değişim ‘iklim 
değişikliği’ olarak tanımlanmaktadır (IPCC, 2007). 

İklim yerkürenin 4.5 milyar yıllık jeolojik tarihi boyunca birçok kez 
değişmiştir. Jeolojik dönemlerde ki buzul hareketleri ve deniz seviyesindeki 
değişimler iklim sisteminde, kıtalar coğrafyası ve ekolojik sistemlerde kalıcı 
değişimlere neden olmuştur (Türkeş, 2003). 
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Küresel iklim değişikliğinin başlıca nedenleri ve potansiyel etkileri 
volkanik faaliyetler, tektonik hareketler, güneşten gelen enerjide değişim, 
sera gazlarında artış ve donmuş toprakların (Permafrost) çözünmesi şeklinde 
sıralanabilir. 

Volkanik faaliyetler atmosfere önemli miktarda kükürtdioksit ve diğer 
maddelerin salınmasına neden olur. Ayrıca, atmosfere ve okyanuslara da 
önemli miktarda karbondioksit salınımına neden olur. Bu durum atmosferin 
şeffaflığının ve yeryüzüne ulaşan güneş radyasyon miktarının azalmasına neden 
olur (Jackson, 2018). 

Tektonik hareketlerin iklim üzerine önemli etkileri olmuştur. Tektonik 
hareketler kıtaların şeklini, boyutunu, konumunu, yüksekliğini, okyanusların 
derinliğini ve atmosferin kimyasal yapısını (özellikle karbondioksit miktarını) 
önemli ölçüde etkilemiştir (Jackson, 2018). 

Volkanik faaliyetlerin ve tektonik hareketlerin yanı sıra gezegenimizde 
yaşamın var olması için güneş enerjisine ihtiyaç vardır. Güneş enerjisi 
çeşitli nedenlerle (örneğin; güneşteki patlamalar) kısa zaman aralıklarından 
değişebilir. Ancak, güneşteki aktiviteler (özellikle güneş lekeleri) uzun dönemli 
iklim değişimine neden olmaktadır. Örneğin; 1645- 1715 yılları arasında güneş 
lekeleri aktivitelerinin azalmasının kısa süreli bir buzul çağına neden olduğu 
varsayılmaktadır (Jackson, 2018). 

Karbondioksit (CO2), Metan (CH4), Nitröz Oksit (NO2), gibi gazlardan 
oluşan sera gazları kızılötesi ışınları atmosferde tutar. Sera gazlarının sağladığı 
‘ısı tutma’ durumuna ise ‘sera etkisi’ denir. Sera gazları yeryüzündeki ısının 
atmosferden uzaya kaçmasına engel olarak gezegenimizin yaşanılabilir bir yer 
olmasına katkı sağlar. Bu gazların eksikliği yeryüzünün soğumasına, fazlalığı 
ise yeryüzünün ısınmasına neden olur. Yüksek düzeyde artış ise küresel iklim 
değişikliğine ve küresel ısınmaya neden olur. Günümüzde, sera gazlarındaki 
yüksek artışın insan faaliyetlerinden (örneğin; aşırı nüfus artışı, fosil yakıtların 
kullanımı, enerji ihtiyacı ve yoğun tarımsal faaliyetler) kaynaklandığı 
belirtilmektedir (Türkeş, 2003; Köse, 2018; T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 
2011). 

Örneğin; Hükümetler arası İklim Değişikliği Paneli (IPCC, 2001)’ne 
göre; CO2 seviyeleri son 650.000 yılın en yüksek seviyesindedir ve iklim 
değişikliğinin %90’ı insan faaliyetlerinden kaynaklanmaktadır. Bu bağlamda, 
1990-2100 yılları arasında ortalama hava sıcaklığında 1.4 ile 5.8 C° arasında bir 
artışın olacağı öngörülmektedir.
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İklim değişikliği nedeniyle birçok karasal, tatlı su ve deniz canlı türlerinin 
mevsimsel göçleri, sayıları ve türler arasında ki etkileşimin de değişeceği 
öngörülmektedir (IPCC, 2014). Peyzaj Enstitüsü’ne (Landscape Institute, 2008) 
göre ise; iklim değişikliğinin en şiddetli etkisi ekvator bölgesinde yaşanacaktır. 
Bu bölgede şiddetli taşkınlar, kuraklık, biyolojik çeşitliliğin azalması, insan 
sağlığının olumsuz yönde etkilenmesi ve bu nedenlerle birçok yaşam alanının 
terk edileceği varsayılmaktadır. 

Permafrost; toprak, kaya, sediment ve önemli miktarda buz karışımından 
oluşan donmuş arazi parçasını ifade eder. Kuzey Kutbunda Alaska, Kanada ve 
Rusya’nın kuzey ormanları arasındaki bölgede yer alam bu toprakların derinliği 
birkaç metreden yüzlerce metreye kadar değişir. Permafrost toprakların içinde 
parçalanmadan birikmiş önemli miktarda ölü organik madde (örneğin; çürümüş 
bitki ve hayvan kalıntıları) bulunmaktadır. Küresel ısınma ve sera gazlarının 
etkisi ile permafrosttaki organik maddeler mikroorganizmalar tarafından 
parçalanmaktadır. Bu parçalanma ile topraklardaki karbon miktarı artmaktadır. 
Günümüzde permafrost toprakların içinde yaklaşık olarak 1,7 trilyon ton 
karbon çökelti bulunduğu tahmin edilmektedir (Turetskyvd, 2019). Chognot’a 
(2020) göre ise; permafrost topraklar atmosferden yaklaşık iki kat daha fazla 
karbondioksit ve metan gazı içermektedir. Küresel iklim değişikliği ve ısınmanın 
etkisiyle permafrost topraklar hızla çözülmeye başlamıştır (Turetskyvd, 2019). 
IPCC’nin Eylül 2019 tarihli raporuna göre, permafrost toprakların önemli 
bir bölümünün 2100 yılına dek çözülmesi beklenmektedir. Eğer bu varsayım 
gerçekleşirse, sera etkisini arttıracak olan gazlar atmosfere karışacak ve 
permafrostta uzun zamandır sıkışmış olan birçok bilinmeyen bakteri ve virüs de 
serbest kalacaktır (Chognot, 2020).

Küresel iklimde değişimin peyzaj üzerinde etkisinde bakıldığında ısınma 
ve deniz seviyesinde yükselmenin özellikle kıyı ekosistemleri ve peyzajları, 
biyolojik çeşitlilik, arazi yapısı, yerleşim alanları ve altyapıyı olumsuz yönde 
etkilemesi beklenmektedir. Oluşacak yeni iklim koşulları (özellikle sıcaklık 
ve nem düzeyi), artan sıcaklıklar ve radyasyon nedeniyle hava kalitesinin 
bozulması, peyzaj karakterinin ve biyoçeşitliliğin değişmesi, bazı türlerin 
sayısında artma ve azalmaların yanı sıra bitki hastalıklarında da bir artışa yol 
açacağı öngörülmektedir. Kentlerde ‘ısı adası etkisi’ ve taşkınların artması 
nedeniyle insan sağlığının bozulması beklenmektedir (Landscape Institute, 
2008). Oysaki kültürel (kırsal ve kentsel) peyzajlar kent ve yöre halkına birçok 
yararlar sunarlar. Bu nedenle, iklim değişikliğinin kültürel peyzajlar üzerine olan 
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etkilerinin araştırılması, değerlendirilmesi ve peyzaj dirençliliğini arttırmaya 
yönelik holistik stratejilerin geliştirilmesine ihtiyaç vardır (Melnickvd, 2016).

18. yüzyıldan itibaren sanayi devrimi ve makine kullanımının gelişmesiyle 
birlikte fosil yakıtlara ihtiyaç artmıştır. Aynı şekilde bu durum enerji tüketimini, 
ham madde arayışı içinde doğal kaynakların tüketilmesini, sürekli tüketen hiç 
üretmeyen bir kültürü, sürekli rekabeti de beraberinde getirmiştir. Artan rekabet 
ve sanayileşme uğrunda yapılan tedbirsizlikler de birçok felaketlere neden 
olmuştur. Tüm bu doğanın sınırlarını zorlayan ve döngüsüne doğrudan müdahale 
eden olaylar sonucunda da karbon salınımı artmıştır. Özellikle 2000’lerden 
sonra olmak üzere karbon salınımının çok hızlı bir şekilde artması hem peyzaj 
mimarlığı adına hem de bireysel, ulusal ve uluslararası düzeyde bilincin 
gelişmesini sağlamıştır. Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Komisyonu 
1987 yılında sürdürülebilir gelişme kavramı ile enerji kaynaklarının kullanımı, 
ekonomik kalkınma ve doğanın korunması arasındaki dengenin sağlanmasına 
atıfta bulunmuştur ve buna göre sürdürülebilir gelişme, gelecek nesillerin 
ihtiyaçlarını karşılamalarını engellemeden, mevcut kuşağın gereksinimlerini 
karşılama doğrultusunda bir gelişme olarak tanımlanmıştır (MOSER, 2009; 
EPI, 2018; Url 1).

Karbon salınımı sonucunda küresel iklim değişikliği ve sıcaklık artışı; 
ekolojik (örneğin; deniz seviyesinin yükselmesi ve sıcaklığının artması, yağış 
miktarı ve rejiminin değişmesi, kıyılarda erozyon riskinin artması ve ekosistem 
bütünlüğünün bozulması ve bitki hastalıklarında artış), sektörel (örneğin; gıda 
üretimi ve güvenliği riski) ve sosyal (örneğin; aşırı sıcaklarda sağlık sorunlarının 
artması) olmak üzere çeşitli sorunlara neden olmaktadır. 

Bu nedenle, hükümetler iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında 
sera gazları emisyonlarını azaltmak ve iklim değişikliğine uyumlanmak için 
politikalar ve önlemler geliştirmelidir. Bu bağlamda; ulusal hükümetlerin 
farklı ölçeklerde geliştirebileceği bir dizi bu önlemler: Ulusal ekonomilerin 
iklim değişikliğine adapte edilmesi, kentsel alanların dirençlilik kapasitesinin 
geliştirilmesi, kentsel ve kırsal alanların iklim değişikliğinin etkileriyle 
başa çıkmak için ulusal, bölgesel ve kentsel ölçekte ilgili yasal ve kurumsal 
çerçevenin geliştirilmesi, biyolojik çeşitlilik, peyzajlar, ekosistemler, ekosistem 
hizmetleri, habitatlar ve türlerin korunması, tarım sektörünün kuraklığa karşı 
dirençliliğinin arttırılması ve gıda güvenliğinin sağlanması, su kaynaklarının 
bütüncül yönetimi, altyapı sisteminin iyileştirilmesi, taşkın ve sel riskinin 
azaltılması, kentsel ve kırsal alanlarda yeşil altyapı sisteminin kurulması, 
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karbon tutma kapasitesinin hesaplanması ve geliştirilmesi, peyzaj mimarlarının 
kentsel ve kırsal alanlarda kırılgan peyzajların ve ekosistemlerin (örneğin; sulak 
alanlar ve kıyı ekosistemleri) belirlenmesi, duyarlıklarının değerlendirilmesi 
ve korunması için çalışmalar gerçekleştirmesi, peyzaj mimarlarının kentsel 
ölçekte gerçekleştirilen peyzaj planlama çalışmalarına ‘dirençli peyzaj planlama 
ve tasarım’ ilkelerini entegre ederek kentsel alanların iklim değişikliğine 
uyumlanmasına katkı sağlaması, iklim değişikliğinin en şiddetli yaşanacağı 
bölgelerden biri olan Akdeniz Havzasında yer alan Türkiye ve KKTC’de 
meydana gelebilecek şiddetli taşkınlar, kuraklık ve biyolojik çeşitliliğin 
azalması gibi sorunların etkilerini azaltmak için ‘dirençli peyzaj planlama ve 
tasarım çalışmaları’ desteklemeli ve iklim değişikliğiyle mücadele planlama 
politikalarına entegre edilmesi olarak sıralanabilir (T.C. Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı, 2011, 2012; USAID, 2015).

Kentsel kırılganlık çok boyutlu ve karmaşık bir kavramdır. Karbon salınımı, 
iklim değişikliği ve bu tehlikelere maruz kalma ve korunabilme derecesi, 
duyarlılığı kentin kırılganlığını belirleyen faktörlerdir. Bu bağlamda kentlerin 
demografik, sosyoekonomik, fiziksel, çevresel ve kurumsal özellikleri kentsel 
kırılganlığı belirlemektedir (EC, 2013). Ayrıca bu faktörlerin etki derecesi de 
hem kent içerisinde kırılganlığın boyutunu hem de diğer kentlerden farklılığını 
belirlemektedir. Örneğin bazı kentler için kırılganlığın belirlenmesinde coğrafi 
konum, jeolojik özellikler, hidrolojik yapı gibi fiziksel unsurlar daha etken 
olurken, bazı kentlerde de demografik, sosyal ve ekonomik koşullar bağlamında 
daha kırılgan olabilmektedir. 

2008 itibariyle, dünya nüfusunun yarısı şehirliydi ve dünya kentleşmeye 
devam ediyordu; 2030’a kadar 10 kişiden altısının kentsel alanlarda ikamet 
etmesi bekleniyor (UN-HABITAT, 2015). Ancak küresel olarak kentleşme farklı 
şekilde gerçekleşir ve farklı biçimler alır. Devam eden kentleşme, daha gelişmiş 
ülkelerde yavaş bir şekilde gerçekleşmekte ve yılda yaklaşık altı milyon insanı 
eklerken (UN-HABITAT, 2012), kentsel alanlardaki büyümenin% 90’ından 
fazlası Afrika, Asya ve Latin Amerika’da gerçekleşecektir (UN-HABITAT, 
2015).

Dünyadaki kentsel nüfusun yarısı Asya’da yaşıyor. Latin Amerika 
ve Karayipler % 73 kentsel olan Avrupa ile karşılaştırıldığında% 80 kent 
ile dünyanın en kentsel bölgeleridir; Afrika en az kentseldir, ancak Afrika 
ülkeleri en büyük kentsel büyüme oranlarına sahiptir (UN-HABITAT, 2012). 
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Bazı şehirlerde gecekondularda yaşayanların oranı% 80’e kadar çıkmaktadır 
(UN-HABITAT, 2015).

Gelişmekte olan ülkelerde, gecekondu yaygınlığı en yüksek Sahra 
Altı Afrika’da, kentsel nüfusun% 62’si gecekondu mahallelerinde yaşıyor. 
(UN-HABITAT, 2012).

Gecekondu mahalleleri çeşitli sosyal ve çevresel problemler sergiliyor. 
Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Programı (UN-HABITAT), bir gecekondu 
mahallesini, aşağıdaki tabloda bulunan beş koşuldan bir veya daha fazlasına 
sahip olmayan bir kentsel alanda aynı çatı altında yaşayan bir grup birey olarak 
tanımlamaktadır.

Tablo 1: Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri gecekondu mahallesi olma durumları
1 Aşırı iklim koşullarına karşı koruyan kalıcı nitelikte dayanıklı konut
2 Aynı odayı en fazla üç kişinin paylaşması anlamına gelen yeterli yaşam alanı
3 Uygun bir fiyata yeterli miktarlarda güvenli suya kolay erişim;
4 Makul sayıda kişi tarafından paylaşılan özel veya umumi tuvalete yeterli 

erişim
5 Zorla tahliyeleri önleyen kullanım güvencesi

Ek olarak, az gelişmiş ülkelerin şehirlerindeki kalıcı olmayan evlerin% 30-40’ı 
sel, toprak kayması, kasırga ve depreme yatkın bölgelerde bulunmaktadır. Tüm 
gecekondu mahalleleri aynı değildir ve tüm gecekondu sakinleri aynı derecede 
yoksunluğa maruz kalmazlar, çünkü bazıları koşullardan yalnızca birini 
karşılarken diğerleri beşe birden sahip olabilir. Gecekondu sakinleri, Sahra Altı 
Afrika’da en yoksun olanlardır (UN-HABITAT, 2006). 

Yoksulluk kentleştikçe ve değiştirilmesi zor yerleşim modelleri 
kurulduğundan, bu koşullar devam eden sorunları yapılandırmakta ve yüksek 
yoksulluk oranları ve gecekondu yaygınlığı kentlerin refahını engellemektedir 
(UN-HABITAT, 2012).

2. Materyal
Bu çalışmada elde edilen literatür taraması ışığında Cape Town’da bulunan iki 
farklı kentsel dokudaki Masiphumelele bölgesinin (gecekondu) ve Michelle 
gölü etrafındaki yerleşimin (sağlıklı kent) iklim değişikliğine karşı kentsel 
kırılganlık bileşenleri üzerinden incelemesi yapılmıştır. İki kent dokusu için 
de bileşenlerin incelenmesinin yapılabilmesi için gerekli olan veriler, ikincil 
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veri olarak toplanmıştır. Daha sonra bu veriler üzerinden ilgili bileşen başlığı 
altında incelemeler yapılmıştır. Yapılan inceleme sonucunda bu iki kent olumlu 
ve olumsuz özellikleri bakımından birbirleriyle kıyaslanmıştır. Ve sonuçları 
tipik bir gecekondu alanı ve sağlıklı kent kavramları üzerinden yorumlanmıştır. 
Buradan çıkarılan sonuç; çok farklı iki kent dokusundaki kentsel kırılganlığı 
gözler önüne sermektedir.

Güney Afrika’da, Dünya üzerinde en fazla gecekondu alanının bulunduğu 
Sahra Altı Afrika’dan seçilen Masiphumelele gecekondu bölgesi ve Michelle 
Gölü yerleşimi en ikonik gecekondu/sağlıklı kent kombinlerinden biridir. Arada 
200m’lik sulak bir alanın tampon görevi görmektedir. 

Masiphumelele, Güney Afrika’da Cape Town’nda yer alan şehir merkezine 
yaklaşık 20 km uzaklıktaki Güney Cape Yarımadası, Noordhoek, Kommetjie ve 
Fish Hoek gibi birkaç pastoral banliyöden oluşan bir gecekondu ilçesidir (Şekil 1.). 

Noordhoek ve Masiphumelele bölgeleri arasında yer alan The Lakes’deki 
Michelle Gölü etrafında kurulan yerleşim yeri ‘eco-estate’konseptinde 
kurulmuş bir emekli köyüdür. Masiphumelele’nin gecekondu alanının 200m 
kuzeyinde düzenlenmiş ve sağlıklı bir kent dokusu görülmektedir. 400’e yakın 
müstakil konut ve bahçelerinden oluşan alan, yeşilin içerisinde göl kıyısına 
konumlandırılmıştır. Yaklaşık 1000 kişi yaşamaktadır (Şekil 1.).

Şekil 1: (Solda,Masiphumelele Bölgesi ve sağda Michelle Gölü Yerleşimi)

Masiphumelele sınırları içerisinde yer alan kentte yaşam standardı ve 
kalitesi düşüktür. Yaşayan çoğu insan teneke barakalarda yaklaşık 38000 kişi 
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yaşamaktadır. Yaşayan nüfusun %35’inin HIV veya TB gibi ciddi sağlık sorunu 
yaşadığı bilinmektedir. Bölgede kış aylarında yaşanan yangın ve sel felaketleri 
oldukça fazladır (Şekil 2.).

Şekil 2: Masiphumelele Gecekondu Bölgesi

İki yerleşim yerinin arasında bulunan ve tampon bölge görevi gören sulak alan 
karşısında Michelle Gölü etrafında yerleşmiş olan kent dokusunu ise elektrikli 
tel, Masiphumelele bölgesinden ayırmaktadır. Bu alanda bulunan evlerin değerleri 
oldukça fazladır. Çeşitli sosyal faaliyetleriyle adını duyurmuş olan gölün etrafındaki 
bu yerleşim yerinde binicilik turları ve sörf yapmak yaygındır (Şekil 3.). 

Şekil 3: Michalle Gölü Yerleşimi

3. Metot
Kentler birçok etken nedeniyle birbirinden farklılık oluştururlar. Bu kentlerde 
kendi içlerinde farklı bağlamlara neden olur. Kentsel kırılganlık da bu 
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bağlamlardan biridir. Bir kentin kırılganlığını fiziksel, ekonomik, demografik, 
sosyal, çevresel ve kuramsal birçok faktör etkiler. Bu çalışmada metot olarak 
kentsel kırılganlık faktörleri yoruma dayalı niteliksel olarak analiz edilmiştir. 
Seçilen çalışma alanı üzerinden metot olarak kentsel kırılganlık faktörleri 
incelenmiştir. Yapılan inceleme sonucunda değerlendirilen ve sınıflandırılan 
veriler bu 6 bileşenle yorumlanarak iki farklı kent dokusu iklim değişikline 
karşı kentsel kırılganlık altında birbirleriyle olumlu/olumsuz değerlendirmesi 
yapılmıştır.

3.1. Fiziksel Faktörler

Fiziksel faktörler kapsamında kentin konumu ve formuyla ilgili veriler 
değerlendirilir. Coğrafi konum, denizden yükseklik, kıyı uzunluğu ve kentin 
jeolojik yapısı bu verilerin içerisine girer. Ayrıca kentin morfolojisi, yapıların 
malzemesi, yapılı çevre ve bina stoku kalitesi, kentsel altyapı, alan kullanımı 
ve ulaşım ağı gibi unsurlar da fiziksel faktörler arasında sayılmaktadır (EEA, 
2012; EC, 2013). Son yapılan çalışmalarda bina kat yüksekliğinin de fiziksel 
kırılganlığa etki ettiği görülmüştür (Guo et al., 2020).

3.2. Ekonomik Faktörler

Ekonomik faktörler birçok açıdan kentsel kırılganlığa etki eder. Maddi 
kaynaklara erişim ve kentin ekonomik gelişmişlik düzeyi kent kırılganlığını 
büyük ölçüde etkilemektedir. Çevre dostu önlemlerin alınması, fosil yakıtların 
filtrasyonu gibi ihtiyaçların giderilmesi bu duruma bağlıdır. Aynı zamanda 
kent içerisinde yaşayan bireyin gelir düzeyi, hanenin toplam geliri, istihdam 
oranları, mülk güvencesi ve kiracı oranı gibi veriler de bu başlık altında 
değerlendirilmektedir. Ekonomik özgürlükleri olan toplulukların daha az kırılgan 
olduğu kabul edilmektedir (Herslund et al., 2016: 153). Bu alanda yapılan pek 
çok araştırmaya göre, az gelişmiş veya gelişmekte olan ülkelerin kentlerinin 
daha kırılgan olduğunu ortaya koymaktadır (Garschagen and Lankao, 2015).

3.3. Demografik Faktörler

İlerleyen yıllar boyunca kentin nüfus büyüklüğü ve yoğunluğu, yaşlı ve çocuk 
nüfus oranları, hane halkı büyüklüğü, kentleşme oranı ve kentleşme hızı gibi 
göstergeler artarak devam etmiştir. Yapılan çalışmalarda ise kentleşme hızı 
yüksek, nüfus büyüklüğü ve yoğunluğu fazla kentlerin daha kırılgan olduğu 
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kabul edilmektedir. Hızlı büyüyen kent nüfusu için oluşan ihtiyaçlar özellikle 
ekonomik gücü yetersiz olan çoğu kentte aynı hızda karşılanamamaktadır. Hızlı 
ve orantısız nüfus artışı kent sistemini bozacak gecekondulaşma, altyapı ve 
hizmet sektöründe aksamalar gibi sonuçlara neden olabilmektedir. Bu durumda 
kent kırılganlığını etkilemektedir (UN-Habitat, 2011). 

3.4. Sosyal Faktörler

Sosyal bağlılık ve dayanışma, okuryazarlık oranı ve eğitim düzeyi, temel 
hizmetlere ve bilgiye erişim olanağı gibi maddi nitelik taşımayan ve imkânları 
belirlemeye yönelik göstergelerden oluşmaktadır. Kentlinin yaşanabilecek 
doğal afetler için tecrübe durumu ve bu durum hakkında ki bilgi seviyesi de çok 
önemlidir. (Herslund et al., 2016). Bireyin yaşadığı çevre hakkında yeteri kadar 
bilinçli olması ve davranışları da kırılganlığı etkilemektedir.

3.5. Çevresel Faktörler

Doğal çevre ve ekosistemler kentsel kırılganlıkta büyük rol oynarlar. Diğer 
faktörlerden de en çok etkilenen çevresel faktörler genel olarak ekosistem 
hizmetlerinin kalitesi ve sürdürülebilirliği ile ilgilidir. Çevresel faktörler 
sayesinde kentin kırılganlığı azaltılabilir ya da direnç kazandırılabilir. Ortalama 
sıcaklık ve ortalama yağış gibi iklim verileri, iklim değişikliğinde ki kara ve 
su ekosistemlerinin durumu, coğrafi konuma bağlı olarak deniz seviyesindeki 
yükselme bu kapsamda değerlendirilmektedir. Aynı zamanda kent içerisinde ki 
yeşil alan miktarı gibi göstergeler de değerlendirilmektedir (EEA, 2012). 

3.6. Kurumsal Faktörler

Yönetsel kapasiteye işaret eden göstergelerden oluşmaktadır. Bu çerçevede 
kent planlamalarında iklimsel faktörlerin dikkate alınıp alınmadığı, iklim 
eylem planının varlığı, afet ya da acil durum eylem planlarının hazırlanıp 
hazırlanmadığı, ulaşım ve altyapı sistemlerinin planlanması gibi göstergeler 
dikkate alınmaktadır (UN-Habitat, 2011).

4. Bulgular
4.1.  Fiziksel Faktörler

Cape Town, iklim değişikliğinin etkileri açısından riskli bir bölgede yer 
almaktadır. Ve iklim değişikliğinin getirdiği sıcaklık artışı, su kıtlığı, kuraklık, 
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şiddetli yağış, sel, taşkın ve deniz seviyesindeki yükselme gibi tüm risklerin 
etkisi altındadır (Rebelo et al., 2020).

Masiphumelele bölgesi 34°07’39’’G 18°22’10’’D konumlarında 
bulunmaktadır. Kentin dokusu morfolojik olarak çarpık paralel doku şeklindedir 
(Şekil 4). Bu bölge 513.441,52 m² sert zeminden oluşmaktadır. Yeşil alan kent 
dokusu içerinde bulunmamaktadır.

Şekil 4: Masiphumelele bölgesi 
Michelle Gölü 34°07’10.53’’G 18°22’31.77’’D koordinatlarında bulunmaktadır. 
Kentin dokusu net olmasa da lollipops on a stick pattern şeklindedir (Şekil 5.). 
Bu bölgenin 179.897,51 m² göl alanı, 299.585,01 m² si yeşil alan, 255.999,49 
m² si ise sert zemin olmak üzere toplam alan 735.482,01 m²’dir.

Şekil 5: Michelle Gölü ve Çevresi
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IPCC raporlarına göre kıyı yerleşimlerinin iklim değişikliği açısından daha 
kırılgan olduğu bilinmektedir. Bir kıyı yerleşkesi olan Michelle Gölü etrafındaki 
kentsel dokunun daha kırılgan olması beklenirken; Masiphumelele bölgesinde 
yeşil alanın bulunmaması, dolayısıyla geçirimsiz yüzeylerden oluşan kent yapısı 
nedeniyle iklim değişikliği açısından daha kırılgandır. 

Hızlı nüfus artışının kent nüfusu içinde yarattığı baskı gecekondu 
bölgesinin kontrolsüz ve plansız bir biçimde gelişmesine yol açmıştır. Ancak 
Micelle Gölü’nün çevresindeki yerleşim alanının belirli sınırları olduğundan 
dolayı sabit kalacak şekilde tasarlanmıştır. Bu durum gecekonduların daha 
hızlı bir biçimde çevresel krize yaklaştığını göstermektedir. Kentlerin iklim 
değişikliğine karşı olan kırılmalarda formal ve enformal mekânsal yapılaşmaların 
önemli bir etkisi olduğunu ifade edilmektedir. Enformal yerleşim bölgelerinin 
(Masiphumelele) genellikle yüksek riskli bölgelerde konumlanması bu alanları 
iklim değişikliğine karşı daha kırılgan hale getirmektedir. Bina kalitesinin düşük 
olması, açık ve yeşil alan miktarının az olması kentlerin iklim değişikliğine karşı 
olan kırılganlıklarını arttıran özelliklerdir.

Seller, meteorolojik, hidrolojik ve beşeri faktörlerin birleşimi neticesinde 
ortaya çıkan bir afettir. Bu nedenle sellerin ortaya çıkmasında bölgesel 
faktörlerden ziyade yerel faktörlerin yani kent karakteristiğinin büyük önem 
taşıdığı belirtilmektedir (EC, 2013). 

Gecekondu bölgelerinin temel sorunu olan yoğun yapılaşma ve geçirimsiz 
yüzeyler, doğal drenaj alanlarının azalmasında ve sonunda yok olmasına neden 
olmaktadır. Aynı şekilde plansız yapılaşma da yüzey akışının su toplama 
havzalarına ulaşmasına engel olmaktadır. Bu nedenler bir süre sonra akış 
miktarındaki artışa neden olarak sele sebebiyet vermektedir (Balaban, 2012; 
Turoğlu, 2014).

Gecekonduların yapım malzemelerinden dolayı evlerin havalandırma 
sistemleri yeterli değildir. Altyapı yetersizliğinden dolayı ısınma ihtiyaçlarını 
karşılamak için parafin adı verilen ısıtıcı maddeler kullanmaktadır. Bu iki durum 
nedeniyle bölgede yaşayan insanlar için solunum sağlığında sıkıntılar ve yangın 
riskleri artmaktadır. Bu da kentsel kırılganlığı bir başka unsur olarak karşımıza 
çıkmaktadır (Url 2). 

4.2. Ekonomik Faktörler

İklim değişikliğine karşı kentsel kırılganlığın ekonomik boyutu önemli 
faktörlerden biridir. Kırılganlığı azaltacak bu faktör maddi kaynaklara bağlıdır. 



İKİ FARKLI KENTSEL DOKUNUN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE KARŞI KENTSEL KIRILGANLIK BİLEŞENLERİ ÜZERİNDEN İNCELENMESİ:      341

Bireylerin iklim değişikliğine bağlı etkilerle baş edebilecek ve afet sonrasında 
yeniden toparlanabilecek maddi güce sahip olup olmadığını belirlemek için 
başvurulan temel göstergeler ise kişi başına gelir düzeyi, istihdam oranı, gelir 
dağılımı, yoksulluk oranı ve mülk güvencesidir.

Michelle Gölü’nün çevresindeki konutlar 25,500 dolar civarındayken; 
Masiphumelele’de yaşan insanların yıllık kazancı 0 ila 2500 dolar aralığındadır 
(Url 2). Bu durum bize Michelle Gölü’nün çevresinde ikamet eden insanların 
ekonomik durumunun ortalamanın üzerinde olduğunu göstermektedir. 

Cape Town’da yaşayan birinin aylık ortalama geliri 1300 dolar 
civarındayken; Masiphumelele bölgesinde yaşayan birinin ortalama aylık geliri 
0- 200 dolar civarındadır. Bu da bize bu bölgede yaşayan insanların ekonomik 
durumunun ortalamanın çok altında olduğunu göstermektedir.

Yüksek sıcaklık, sel, su kıtlığı, altyapı sorunu gibi etkilerin ekonomi 
üzerine maliyetleri arttıran ve verimliği düşüren sonuçları vardır. Başta su, enerji 
ve tarım ürünleri olmak üzere temel ihtiyaçların farklı bölgelerden sağlanması 
tedarik zincirinde meydana gelecek aksamalar kentleri ciddi bir ekonomik 
bağlamda kırılgan hale getirmektedir.

4.3.  Demografik Faktörler

Hızlı nüfus artışı ve yoğunluğun olduğu kentlerde kentleşme hızı yüksek olarak 
belirlenmiştir. Ve kentleşme hızı yüksek kentlerin iklim değişikliğine karşı daha 
kırılgan olduğu kabul edilir. 

1996 yılında yapılan bir ankette Masiphumelele bölgesinde 4.442 kişi 
olduğu ve 2001 yılında 8242 kişi olduğu tahmin edilmektedir. Nüfus bu 
5 yılda neredeyse iki katına çıkmıştır ve o zamandan beri üç kattan fazla 
artmıştır (Url 2).

Ancak bu rakamlar çok güncel değildir. Çünkü esas olarak sakinler, bir 
şekilde kendilerine zararı dokunacak birtakım korktukları olduğu için nüfus 
sayımı yapanlarla iş birliği yapmaya çok isteksizdirler. Ancak havadan yapılan 
sayım üzerine bölgede en az 38.000 kişi yaşadığı düşünülmektedir. Kontrolsüz 
nüfus artışı kaynakların yetersi kalması nedeniyle kent kırılganlığını olumsuz 
yönde etkilemektedir.

4.4.  Sosyal Faktörler

Başka bir konuda sosyal faktörlerdir. Sürdürülebilirlik; ekolojik süreçler ile 
sosyal adalet arasındaki bağlantıyla ilgilidir. Bu iki bölge arasında böyle bir 
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bağlantı görülmemektedir. Michelle Gölü’ndeki yerleşme ekolojik bir yapılaşma 
olduğunu iddia etse de aslında tüm bölge için adaletsiz bir denge oluşturmaktadır. 
Michelle Gölü’nün çevresinde 45 hektarlık bir arsa üzerinde 145 ev olacağı 
düşünülmektedir. Bu, her “birimde” dört kişi olduğunu varsayarsak, hektar başına 
yalnızca 13 kişi anlamına gelir. Buna karşılık, 2011 yılında 45 hektarlık alanda 
17.000 civarında nüfusu bulunan Masiphumelele›deki vatandaşlar, hektar başına 
32 kat daha fazla 416 kişi ile yaşıyor. Bu da bize ekolojik yapılaşmaların sosyal 
dengede ki önemini göstermektedir. Sadece belli bir kesim için yapılan ekolojik 
gelişmeler ne yazık ki gerçek amaçlarına ulaşamamaktadır. Bu tarz yapılaşmalar 
kentin ekolojik kırılganlığını arttırmaktadır (Baigrie and Ernstson, 2017). 

Gelir dağılımındaki adaletsizliğin yarattığı ikili yapı, toplumsal çelişki ve 
gerilimleri giderek attırmaktır. Masiphumelele alanı bölgesinde nüfusun içinde 
bulunduğu olumsuz ekonomik koşullar ve ona eşlik eden düşük eğitim düzeyi, 
bir arada yaşamanın asli gereklilikleri olan saygı, hoşgörü, anlayış ve empati 
gibi değerlerin giderek zayıflamasına neden olmaktadır. Aynı şekilde Michelle 
Gölü ve çevresinde bulunan yerleşim yerinin gerek fiziksel (alanın çevresinde 
bulunan elektrikli teller ) gerekse sosyal olarak saygı ve anlayıştan uzak olduğu 
görülmektedir.

Bu da kentleri sosyal anlamda olumsuz yönde etkileyerek toplumu 
ayrıştırmaktadır. Bu durum da kentlerin kırılganlığını arttıran sosyal bir faktör 
olarak karşımıza çıkmaktadır.

4.5. Çevresel Faktörler 

Cape Town’da ciddi bir flora ve fauna zenginliği bulunmaktadır. Bölgede 
ormanlar, su havzaları ve doğal göller gibi önemli doğa alanları bulunmaktadır. 

IPCC’nin değerlendirme raporlarına göre iklim değişikliğinin kara ve su 
ekosistemleri ile bu ekosistemlerde yaşayan canlılar üzerinde önemli olumsuz 
etkileri olacağını öngörülmektedir. Michelle gölü ve çevresi oluşmadan önce 
Masiphumelele alanını çevresinde geniş bir orman alanı bulunmaktaydı. Yerli 
halk bu ormandan ihtiyaçlarının birçoğunu karşılayabilirdi. Yüksek sıcaklık ve 
kuraklığa bağlı olarak orman yangınlarının ve zararlı türlerin istilasının artması; 
yeni yerleşim yerlerinin oluşturulması için tahrip edilen ormanların yapısının 
bozulmasıyla birlikte ormanlardan sağlanan ekonomik ve ekolojik faydaların 
azaldı. Bu da Masiphumelele alanı için önemli bir haline geldi (Rebelo et al., 2020). 

Alan Fynbos çalılığı (Url 3) ekolojik bölgesinde bulunmaktadır. Michele 
gölünün çevresinde bu ekolojik bölgeye dair ve endemik birtakım türler 



İKİ FARKLI KENTSEL DOKUNUN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE KARŞI KENTSEL KIRILGANLIK BİLEŞENLERİ ÜZERİNDEN İNCELENMESİ:      343

görülürken; Masiphumelele bölgesinde iklim değişikliğinin yanı sıra kentleşme 
baskısı yüzünden bir vejetasyon görülmemektedir. Bu da Masiphumelele 
bölgesini kentsel kırılma noktası olarak daha kritik bir noktaya taşımaktadır. 

4.6. Kurumsal Faktörler

Kırılganlık analizinde kurumsal faktörlerin yönetsel yapının bir uzantısı 
olduğu söylenebilir. Yönetimlerde iklim değişikliğinin kentin siyasi ve idari 
gündeminde öncelikli bir sorun olarak görülmesi gerekmektedir. Michelle 
Gölü’nün çevresinde ki alanımızda bu dengedeyken maalesef Masiphumelele 
için yeşil alan yönetimi yapılmamıştır. Bu alanın başka bir sorunu ise kurumların 
gecekondulaşmanın getirdiği sorunlara çözüm sağlamamasıdır. Sürekli 
çıkan yangınlara ve sellere rağmen altyapı çalışması ya da afet yönetimi gibi 
planlamalar yapılmamıştır. Çalışma alanı için imar, altyapı, ulaşım planlaması 
gibi çalışmaların iklim değişikliği kapsamında yapılmasının kentsel kırılganlığı 
büyük ölçüde indirgeyeceği düşünülmektedir (UN-Habitat, 2012b: 16).

5. Sonuç ve Tartışma
Gelişen ve değişen dünya ile birlikte hızla artan nüfus, endüstriyelleşme, çarpık 
kentleşme ve doğal kaynakların aşırı kullanımı ve tahribi ile birlikte son yıllarda 
karbon salınımında artışlar yaşanmıştır. Karbon salınımı ise iklim değişikliği ve 
küresel ısınma gibi birçok sorunun en önemli nedenlerinden birisidir. Karbon 
döngüsünde karbonun tutulmasında doğal ekosistemler büyük rol oynamaktadır. 
Özellikle kentlerin nüfus artışına bağlı olarak sağlıksız ve plansız büyümesinin 
bir getirisi olan çarpık kentleşme ve gecekondulaşma gibi birçok nedenden 
dolayı karbon depolarında büyük kayıplar yaşanmaktadır. Bu durum planlı 
kentin önemi bir kez daha vurgulamıştır. 

İklim değişikliğinin sonucu olarak hava sıcaklıklarında artış, aşırı 
hava olayları, sel, kuraklık ve deniz seviyesinde yükselme gibi durumlar 
oluşmaktadır. Kentlerde ise bu durum farklıdır. Nüfus, ekonomik etkinlikler, 
endüstri, altyapı ve yapılı çevrenin yoğunlukta olduğu daha karma sistemler 
olmaları sebebiyle iklim değişikliğine bağlı etkilere daha açık ve duyarlıdır. Bu 
çalışmada kent kırılganlığını ölçmek için 6 farklı parametre değerlendirilmiştir. 
Değerlendirmenin sonucunda Masiphumelele alanı için bu parametrelerin önem 
sırası fiziksel, çevresel, ekonomik, demografik, sosyal şeklinde iken Michelle 
Gölü çevresi için sosyal, çevresel, fiziksel, ekonomik, demografik şeklinde 
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yazılabilir. Yan yana bulunan bu alanlar için koşullar arasında ki farklılığın fazla 
olması duruma daha kritik bir değer kazandırmaktadır. Fiziksel çevrede Michelle 
gölünü etkileyecek daha fazla ekolojik etken varken yeşil alandan tamamıyla 
yoksun Masiphumelele bölgesi daha fazla kırılgan alan olarak belirtilmiştir.

Ekonomik olarak iki alan arasında ki uçurum alanı keskin bir şekilde ikiye 
böler. Bu da temel ihtiyaçlarını bile karşılayamayan insanlar arasında kentsel 
kırılganlığa yol açar. Demografik faktörler Masiphumelele bölgesinde güncel 
olarak ölçülememektedir. Ancak bu durum bile kentsel kırılganlığın boyutlarını 
anlamada fikir verebilir. Sosyal faktörler belki de bu makalenin en önemli 
noktalarından biri olarak kabul edilebilir. Ekolojik amaçlı yapılan Michelle Gölü 
çevresi herkes için erişim olmaması, daha önce halka açık olan açık yeşil alanların 
özelleştirilmesi, hızlı nüfus artışında ihtiyaç olan alanların kullanılamaması gibi 
nedenler bu bölgede kırılganlığın oluşmasına etki eden faktörlerdir. Bu durumun 
getirisi olarak çevresel faktörlere etki eden ekolojik bölgelerin tahribatı kentsel 
kırılganlığı arttırmaktadır. Birbirine zincirleme etkileri olan bu faktörler ve iklim 
değişikliğinin kent kırılganlığı üzerinde bu kadar büyük rol oynadığı bu alanda 
biz peyzaj mimarları olarak ekolojik ve sosyal olarak daha adil davranmalı ve bu 
parametreler arasındaki dengeyi sağlamalıyız. 

Sonuç olarak seçilen alan hakkında detaylı verinin olmaması, iki alan 
üzerinde net bir şekilde karbon hesabının yapılamaması çalışmanın yoruma 
dayalı niteliksel analiz olarak devam etmesini ve gelecek senaryolarının 
oluşturulamamasını sağlamıştır. Ancak bu durum bir sonraki yapılacak çalışmalar 
için parametrelerin incelenmesi açısından önemli olacaktır. Gelecekte buna 
benzer çalışmalar, iki alan arasında ki tampon bölgeye daha çok dikkat etmeli 
ve alanlar arasında ki karbon akışını daha iyi incelemelidir. Bu noktada kentsel 
kırılganlık daha iyi anlaşılabilir ve bu alanların belirlenmesi ve çözümlenmesi 
kolaylaşabilir. Çalışma da seçilen alan birbirine zıt yerleşimlerin ve 
yapılaşmaların yakınlığı nedeniyle diğer makalelerden farklılık oluşturmaktadır. 
Aslında bu da artan gecekondulaşma ve kentleşme nedeniyle bu tarz zıtlıktaki 
alanların daha çok incelenmesi gerektiğini vurgulamaktadır.
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1. Giriş 

İnsanların refah düzeylerindeki artış, ulaşım olanaklarının ve iletişim 
araçlarının çeşitlenmesi halkın neredeyse tüm kesiminde tatil olgusunu 
pekiştirmiş ve şehir hayatı baskısından kurtulmak amacıyla ziyaretçilerine 

kaliteli rekreasyon deneyimi sunan doğal ve kültürel kaynak değerleri ile zengin 
rekreasyon alanlar gün geçtikçe daha fazla talep edilir olmuştur (Karaküçük, 
1999). Günümüzde korunan alanlar insanların kısa veya uzun süreli tatillerinde 
rekreasyon ihtiyaçlarına cevap veren ve her geçen gün daha fazla tercih edilen 
alanlar arasındadır. Bu durum ise gün geçtikçe daha fazla ziyaret edilen korunan 
alanların barındırdığı hassas ekosistemleri, biyolojik çeşitliliği ve tarihi miras 
dokusunu tehdit eder duruma gelmiş, ayrıca bu yoğunluk ziyaret kalitesini ve 
memnuniyet düzeyini de negatif yönde etkilemeye başlamıştır. 

Bu sebeple korunan alanlarda rekreasyonel olanakların hangi düzeyde 
sağlanabileceği, var olan durum ve koşulların ne ölçüde sürdürülebileceği ve 
rekreasyonel kullanımların ne ölçüde yönetilebileceği konularında kurallar ve 
kararlar almayı sağlamak amacıyla taşıma kapasitesi boyutlarının her birinin 
analiz edilerek bütüncül bir yaklaşımla değerlendirildiği etkin ziyaretçi yönetim 
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planlarının oluşturulması büyük önem taşımaktadır (Cole, 2004; Whittakker ve 
diğerleri, 2010; Göktuğ ve Kurkut, 2016).

Gelişmiş ülkelerde özellikle 1970’li yılların sonlarından itibaren ziyaretçi 
yönetim planlarının oluşturulmasına yönelik olarak rekreasyonel taşıma 
kapasitesi tabanlı ziyaretçi yönetim modelleri oluşturulmakla birlikte (Brown ve 
diğerleri, 1978; Stankey ve diğerleri, 1985; Clark ve Stankey, 1979) ülkemizde 
son 10 yıldır konu bilim çevrelerince daha kapsamlı ele alınmaya başlanmış 
ve ulusal literatürlerde daha fazla yer bulmuştur (Göktuğ ve Arpa, 2015; Atıcı, 
2017; Göktuğ ve diğerleri, 2018; Dağ ve Mansuroğlu, 2018).

Ziyaretçi yönetim planları; milli parklar ve tabiat parklarının uzun devreli 
gelişim planlarının, özel çevre koruma bölgeleri ve rekreasyonel amaçlarla 
kullanılan diğer korunan alanların ise yönetim planlarının bir alt planı olarak 
hazırlanmaktadır. Bu bağlamda bilimsel çevrelerce incelenen ve geliştirilen taşıma 
kapasitesi analizleri tabanlı ziyaretçi yönetim modelleri ancak ilgili bakanlıklarca 
hazırlattırılan ziyaretçi yönetim planlarında işlev kazanabilmektedir. Ülkemizde 
sayıları çok az olmakla birlikte 2015 yılından itibaren birkaç milli parkın ve 
özel çevre koruma bölgesinin ziyaretçi yönetim planları ilgili bakanlıklarca 
hazırlattırılmıştır. Bu projelerden biri de 2020 yılında T.C. Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü’nce yaptırılan 
“Pamukkale Özel Çevre Koruma Bölgesi (ÖÇKB)’nin Taşıma Kapasitesinin 
Belirlenmesi” başlıklı projedir. Projede Pamukkale ÖÇKB’nin taşıma kapasitesi 
belirlenerek ziyaretçi yönetim stratejileri tanımlanmıştır. 

Bu çalışma yukarıda bahsi geçen projenin sonuç raporunun özeti niteliğinde 
olup, gelecekte diğer korunan alanlar için gerçekleştirilecek olan taşıma kapasitesi 
analizleri ve bu analizler tabanlı hazırlanacak ziyaretçi yönetim planlarına örnek 
olması ve katkı sağlaması amacıyla yazılmıştır. Ayrıca proje süreci kurgusunun 
ve izlenen yöntem yaklaşımlarının bundan sonraki akademik çalışmalara yön 
vereceği ve yapılacak benzer çalışmalarla geliştirileceği düşünülmektedir. 

2. Proje Alanı
Proje alanı Denizli İlinin 20 km kuzeybatısında, Pamukkale İlçesi Akköy 
Mahallesi, Pamukkale Mahallesi, Karahayıt Mahallesi, Yeniköy Mahallesi ve 
Develi Mahallesi yerleşim alanlarını içine almaktadır (Şekil 1). Kendine has 
jeolojik yapısı ve tarihi değerleri ile öne çıkan bu bölgenin Güneyinde Baba 
Dağları, kuzeyinde Büyük Çökelez ve Küçük Çökelez Dağları bulunmaktadır. 
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Pamukkale ÖÇKB ilk olarak Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar 
Yüksek Kurulu’nun 13.12.1980 tarih ve A-2587 sayılı kararı ile “I. Derece 
Arkeolojik ve I. Derece Doğal Sit Alanı” olarak koruma altına alınmıştır. Daha 
sonra 22.10.1990 tarih ve 90/1117 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 6.656 
ha.’lık alan “Özel Çevre Koruma Bölgesi” olarak ilan edilmiştir. Bu statüler 
ile birlikte 09.12.1988 tarih ve 485 no ile UNESCO’nun Dünya Kültürel ve 
Doğal Mirasının Korunması Sözleşmesi uyarınca 1988 yılında doğal ve kültürel 
değerleri nedeniyle Dünya Miras Listesi’ne alınmıştır. (Dağ ve Mansuroğlu, 
2017; Pamukkale ÖÇKB Yönetim Planlaması Projesi, 2020).

Şekil 1. Pamukkale ÖÇK Alanının Lokasyonu

3.  Yöntem Yaklaşımları
Bu proje 2020 yılının Ekim-Aralık ayları içerisinde gerçekleştirilmiştir. Proje 
alanındaki rekreasyonel kullanım zonları belirlenmiş, rekreasyon alanlarının 
fiziksel, yönetimsel ve sosyal taşıma kapasitesi analiz edilmiş, rekreasyonel 
faaliyetlerin doğal ve kültürel kaynak değerleri üzerindeki etkileri saptanmış, 
gerçekleştirilen analizler neticesinde elde edilen verilere dayanarak ziyaretçi 
yönetim stratejileri geliştirilmiştir. 5 basamaktan oluşan proje süreci aşağıda 
açıklanmıştır. 
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3.1.Mevcut Durum Analizi: Literatür araştırmaları ile proje alanının rekreasyonel 
açıdan önemli olan doğal ve kültürel kaynak değerleri, mevcut rekreatif 
olanaklar ve yıllık ziyaretçi sayıları tanımlanmıştır. Arazi çalışmaları ile mevcut 
rekreasyon alanlarının kullanım biçimi, yoğunluk düzeyleri, üstyapı tesisleri ve 
hizmet olanakları tespit edilmiş, ziyaretçi davranışları incelenmiştir. Elde edilen 
veriler dahilinde rekreasyonel kullanım zonları haritalandırılmıştır. 

3.2. Fiziksel (Anlık, Günlük ve Yıllık) Taşıma Kapasitesi Analizleri: Pamukkale 
ÖÇKB içerisinde yer alan Pamukkale Travertenleri ve Hierapolis Antik Kenti’nin 
Anlık, Günlük ve Yıllık taşıma kapasitelerinin belirlenmesinde kullanılan 
yöntem Korunan Alanlarda Taşıma Kapasitesi Tahmin Yöntemi (Ceballos-
Lascurain, 1996) ve Hizmet Düzeyi “HD” (Rouphail ve diğerleri 1998)’nden 
geliştirilmiştir.

Anlık Taşıma Kapasitesi (ATK): Büyüklüğü belirli olan bir rekreasyon 
alanına, rekreasyonu kısıtlayan veya tamamen engelleyen fiziksel faktörler 
(örnek: eğim) göz önüne alınarak, rekreasyonel faaliyetin türüne göre alanı aynı 
anda ziyaret edebilecek maksimum ziyaretçi sayısını ifade etmekte olup Çizelge 
1’de sunulan formülle hesaplanmıştır.

Çizelge 1. ATK Formülü 

ATK=A x Z/a– Fd1- Fd2 - ………….. – Fdn
A: Alan büyüklüğü Z/a: Ziyaretçi/kişi başına düşen uygun alan 

büyüklüğü
Fd: Faktör düzeltme değeri Fd= Fs / Ft x 100 
Fs: Faktörün sınırlayıcı değeri Ft: Faktörün toplam değeri 

Günlük Taşıma Kapasitesi (GTK): Anlık taşıma kapasitesinin ziyaretlerin gün 
içerisindeki rotasyon sayısı ile çarpılması sonucu elde edilmekte (Çizelge 2) ve 
günlük maksimum ziyaretçi sayısını ifade etmektedir. 

Çizelge 2. GTK formülü
GTK=ATK x Rf 
ATK: Anlık Taşıma Kapasitesi
Rf = Alanın Günlük Açık Olduğu Süre/ Bir Ziyaretin Ortalama Süresi

GTK formülünde yer alan “Z/a” (birim alan) değeri HD sınıflarına göre 
saptanmıştır. 
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Itami (2002) tarafından Hizmet Düzeyi “HD” (Level of Service “LOS”) 
sınıfları”, korunan alanlardaki yürüyüş yolları ve merdivenleri kapsayan yürüyüş 
parkurlarının fiziksel kapasitelerinin belirlenmesi için Rouphail ve diğerleri 
(1998)’nden geliştirilmiştir. HD sınıfları yaya yolları ve teraslar için Çizelge 
3’te sunulmuştur. Bu sınıflar; hız, yoğunluk, yol tipi vb. faktörlerin formüle 
edilmesi ile elde edilen değerler skalasıdır. Tabloda HD sınıfları A - B - C - D - E 
- F, (Engelsiz- Yarı Engelli- Kısıtlı - Kalabalık - Çok Kalabalık - Sıkışık) olarak 
yorumlanabilmektedir.

Çizelge 3. Yürüyüş yolları ve seyir terasları için önerilen HD kriterleri 

HD
Birim Alan
(m2/ziyaretçi)

Akım Yoğunluğu 
(ziyaretçi/dk/m)

Ortalama Hız
(m/dk) (m/s)

A >5.6 <14 >78 >1.
B 3.7-5.6 14-21 76.2-78 1.27-1.30
C 2.2-3.7 21-33 73.2-76.2 1.22-1.27
D 1.4-2.2 33-49 68.4-73.2 1.14-1.22
E 0.75-1.4 49-60 68.4-45 0.75-1.14
F <0.75 >60 <45 <0.75

 Yıllık Taşıma Kapasitesi (YTK); Rekreasyonu periyodik olarak kısıtlayan veya 
tamamen engelleyen faktörlerin (örnek: iklimsel faktörler) matematiksel olarak 
GTK’dan çıkarılması ile elde edilen yıllık maksimum ziyaretçi sayısını ifade 
etmekte olup Çizelge 4’deki formülle hesaplanmıştır; 

Çizelge 4. GTK formülü

YTK = GTK – Fd1- Fd2 - ………….. – Fdn
GTK: Günlük Taşıma 
Kapasitesi

Fd: Faktör düzeltme değeri 

Fd= Fs / Ft x 100 Fs: Faktörün sınırlayıcı değeri Ft: Faktörün toplam değeri 

3.3. Yönetim Taşıma Kapasitesi: Yönetimce sağlanan mevcut koşullar ile 
ağırlanabilecek yıllık maksimum ziyaretçi sayısını ifade etmekte olup Çizelge 
5’deki formülle hesaplanmıştır (Ceballos-Lascurain, 1996).

Çizelge 5. Yönetim Taşıma Kapasitesi
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3.4. Sosyal Taşıma Kapasitesi (STK) Analizleri: STK’nin belirlenmesine yönelik 
olarak 105 ziyaretçiye yüz yüze anket uygulanmıştır. Türkçe ve İngilizce olarak 
hazırlanan anketler kapalı uçlu 94 adet sorudan oluşmaktadır. Anketlerin ilk 
kısmında ziyaretçilerin sosyo-demografik özellikleri, ziyaretlerine ilişkin temel 
özelliklerin tespitine yönelik sorular bulunmaktadır. İkinci kısımda, ziyaretçilerin 
rekreasyon deneyim kalitesi ile bunu etkilediği düşünülen, 6 parametre (Doğal 
Özellikler, Ulaşım ve Üstyapı Tesisleri, Ziyaretçi Bilgilendirme Hizmetleri, 
Rekreasyon Hizmetleri, Ziyaetçi Yoğunluğu, Sosyal Davranışlar) ile ilgili sorular 
5’li likert ölçeğinde sorulmuştur. Parametrelerin belirlenmesinde Martı´n-Ruiz 
ve diğerleri (2010) ve Akama ve Kieti (2003)’den faydalanılmıştır. “Rekreasyon 
Deneyim Kalitesi ve Ziyaretçi Memnuniyeti” üzerinde anlamlı etkisi olan 
parametrelerin ve bu parametreleri oluşturan faktörlerin etki derecelerini 
saptamak için çoklu regresyon analizi gerçekleştirilmiştir. 

Anketin son kısmında ise ziyaretçilerin kalabalık algılarını ölçmek için 
bilgisayar simülasyon modelleme tekniği kullanılarak rekreasyon alanlarının 
farklı kullanım seviyelerini ifade eden simülasyon görüntüler hazırlanmıştır. 
Her bir simülasyon görüntü serisini hazırlamak için belirli zaman dilimlerinde 
alandan çekilen fotoğraflar ve Adobe Photoshop yazılımı kullanılmıştır. Fotoğraf 
serilerinde ziyaretçi sayıları, doğrusal olarak artan altı farklı seviye kullanılarak 
tasvir edilmiştir. Her bir simülasyon serisi A3 boyutundaki fotoğraf kağıtlarına 
renkli olarak bastırılmıştır. Ziyaretçilerden her simülasyonu 9’lu likert ölçekte 
(1 “çok kabul edilemez” ile 9 «çok kabul edilebilir») puan vermeleri istenmiştir. 
Ayrıca ziyaretçilerden “arzu edilen yoğunluk düzeyi” ve “tahammül sınırlarını 
aşmaya başlayan kalabalık düzeyi” gösteren birer görüntüyü işaretlemeleri 
istenmiştir. Altı görüntünün her biri için verilen puanların ortalamaları alınarak 
norm eğrisi oluşturulmuştur. Norm eğrileri “optimum” kabul edilebilirlik 
seviyesini belirlemek için analiz edilmiştir (Manning ve diğerleri, 1996). Norm 
eğrisinden elde edilen değerler Çizelge 6’da sunulan formüle aktarılarak STK 

hesaplanmıştır.

Çizelge 6. STK formülü

STK= A x Z/ a x Rf A=Toplam Alan Büyüklüğü 
Z/a= Optimum kabul edilebilirlik düzeyi / Fotoğraf Alanı Büyüklüğü
Rf = Alanın Günlük Açık Olduğu Süre/ Bir Ziyaretin Ortalama Süresi

3.5. Rekreasyonel Faaliyetlerin Doğal ve Kültürel Kaynak Değerleri Üzerindeki 
Etkileri: Rekreasyon alanlarında taşıma kapasitesinin üzerindeki kullanımlar 
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veya kontrolsüz kullanımlardan kaynaklanan doğal ve kültürel kaynak değerleri 
üzerinde etki oluşturabilecek göstergeler (traverten yapı üzerindeki baskılar, katı 
atık kirliliği, gereksiz yollar/patikalar, görsel kirlilik unsurları ve vandalizm) 
araştırılmıştır. 

3.6. Ziyaretçi Yönetim Araçlarının Geliştirilmesi: Geçekleştirilen analizler 
sonucunda tespit edilen fiziksel, yönetimsel, sosyal ve çevresel etkilerin 
çözümüne yönelik olarak alan yönetimi tarafından uygulanabilecek çeşitli 
ziyaretçi yönetim araçları önerilmiş olup, sonuç ve öneriler bölümünde 
sunulmuştur. 

4.  Başlıca Bulgular
Projede, gerçekleştirilen analizler sonucu elde edilen başlıca bulgular aşağıdaki 
başlıklar altında sunulmuştur. 

4.1.Mevcut Durum Analizi Sonuçları: Pamukkale ÖÇKB’nin, ulaşılabilirlik 
durumu, iklimsel özellikleri, peyzaj değerleri (tarihi, arkeolojik, jeolojik, 
hidrojeolojik, floristik, faunistik ve topoğrafik özellikler, koruma statüleri, 
görsel peyzaj kalitesi, alan kullanım özellikleri), rekreasyonel kullanım 
özellikleri araştırılmış ve haritalara aktarılarak dijital bir veri tabanı 
oluşturulmuştur. 

Proje alanı içerisinde ana rekreasyon kullanım alanları Pamukkale-
Hierapolis Ören Yeri içerisinde yer aldığı için arazi gözlemleri ve analizler 
bu alanda gerçekleştirilmiştir. Elde edilen veriler ile Pamukkale-Hierapolis 
Antik Kenti ve yakın çevresini içerisine alan rekreasyonel kullanım zonları 
haritası oluşturulmuştur (Şekil 2). Pamukkale ÖÇKB’de rekreasyonel alan 
kullanım biçimleri ve rekreasyon alanı özellikleri analiz edilerek; 7 farklı zon 
tanımlanmıştır. 

1) Sosyal Etkileşim Zonu: Kocaçukur Rekreasyon Alanı ve Pamukkale 
Belediyesi’nin işlettiği havuzları kapsamaktadır. Pamukkale’ye gelenlerin 
ilk gördüğü yer ve travertenlerle temasta olan rekreasyon alanında göl, yeşil 
alanlar, yürüyüş yolları, kafe ve dinlenme alanları yer almaktadır. Diğer 
zonlara göre bu zon daha kısa süreli keşfetme, seyretme, fotoğraf çekme 
gibi faaliyetlerin gerçekleştirildiği zondur.
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2) Ortak Kullanım Zonu: Bu zonda Pamukkale Travertenleri ve Hierapolis 
Antik kentinin giriş kapıları ve otopark alanları, market ve kafe, satış yapılan 
tesisler bulunmaktadır.

Şekil 2. Pamukkale ÖÇKB’de rekrasyonel kullanım zonları

3) Kültürel Rekreasyon Zonu: Hierapolis Antik Kenti’nin tarihi, kültürel 
ve arkeolojik zenginliklerin gezildiği, gün batımı ve manzara seyrinin 
yapılabildiği ve ziyaretçiler tarafından yoğun talep gören ikinci zondur. 

4) Traverten Koruma Zonu: Koruma zonu olduğu için alan içerisine 
girilemeyen zondur. Daha çok jeolojik yapıyı görme, manzara seyretme ve 
fotoğraf çekme gibi rekreasyonel faaliyetlerin yapıldığı zondur.

5) Traverten Sınırlı Kullanım Zonu: Travertenler üzerinde yürüme, havuzlara 
girme, güneşlenme, keşfetme, seyretme, deneyimleme, fotoğraf çekme gibi 
rekreasyonel faaliyetlerin yapıldığı belli bir güzergahı olan ve ziyaretçiler 
tarafından en fazla talep gören zondur. 

6) Yeşil Alan Zonu: Hierapolis Antik Kenti içerisinde yer alan park ve yeşil 
alanların bulunduğu parçalı alanlardan oluşan zondur. Bu zonda seyir 
terasları, süs havuzları, oturma ve dinlenme yerleri, yürüyüş yolları, bakımlı 
yeşil alanlar ve ağaçlar bulunmaktadır.
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7) Kültürel Gelişim Zonu: Bu zon Hierapolis antik kentinin gün yüzüne 
çıkarılmamış, gizli kalmış tarih ve eserlerin bulunduğu zondur. Pamukkale-
Hierapolis Ören Yeri’nin 2018-2020 yılları aylık ziyaretçi sayıları Şekil 
3’te sunulmuştur. Buna göre ziyaretlerin Mayıs-Eylül ayları arasında yoğun 
olarak gerçekleştiği, 2020 yılında yaşanan COVİD-19’dan ötürü getirilen 
kısıtlamalar dolayısıyla alanı ziyaret eden kişi sayısında düşüş yaşanmış olsa 
da yıllık ziyaretçi sayısının ise 2019 yılında iki buçuk milyonun üzerinde 
olduğu görülmektedir (Denizli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 2020).

Şekil 3. 2018, 2019 ve 2020 yılları aylık ziyaretçi sayıları

4.2. Fiziksel (Anlık Günlük ve Yıllık) Taşıma Kapasitesi Analizleri 
Sonuçları: Pamukkale-Hierapolis Ören Yeri’nin fiziksel taşıma kapasitesinin 
hesaplanmasında etkin kullanılan alanlar (Kültürel Rekreasyon Zonu ve 
Traverten Sınırlı Kullanım Zonu, Ortak Kullanım Zonu) dikkate alınmıştır. 
Sosyal Etkileşim Zonu’nda girişler kontrollü olmadığı için fiziksel taşıma 
kapasitesi hesaplanmamıştır. 

Traverten Sınırlı Kullanım Zonu: 
Alan büyüklüğü: Bu zonda ziyaretçilerin yürümesine izin verilen patika 
uzunluğu 650 m olup genişliği ortalama 1 m’dir. Kullanıma açık traverten 
havuzların büyüklüğü ise 9.000 m2’dir. 

Kişi başına düşen uygun alan büyüklüğü: Traverten havuzlarda HD 
sınıflarından A yoğunluk düzeyinin alt sınırı (5,6 kişi/m2), patikada ise B 
yoğunluk düzeyinin alt sınırı (3,7 kişi/m2) dikkate alınmıştır. 
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Ziyaret süresi: Yoğun ziyaretçi talebinin karşılanabilmesi için rekreasyon 
süresine bir sınırlama getirilmesi gerektiği düşünülmüştür. Bu süre önceki 
çalışmalar ile proje kapsamında gerçekleştirilen anketlere verilen cevaplar 
neticesinde 2 saat olarak belirlenmiştir. 

Alanın günlük açık olduğu süre: Pamukkale Hierapolis Ören Yerinin açılış 
ve kapanış saatleri yaz ve kış aylarında değişiklik göstermektedir. Yaz dönemi 
için 08.00-19.00, kış dönemi için 08.00-17.00 olarak ayrı alınmıştır. 

Periyodik Kısıtlayıcı Faktörler: Pamukkale-Akköy’e ait 2011-2019 
yıllarına ait iklimsel ortalamalar (Sıcaklığın ≥25ºC’den fazla olduğu gün 
sayısı, sıcaklığın ≥20ºC’den az olduğu gün sayısı, güneşin gün içinde yoğun 
olduğu süre, yağışın ≥ 0.1mm olduğu gün sayısı, fırtınalı gün sayısı (rüzgar hızı 
≥17.2m/s) göz önünde bulundurularak kullanım yoğunluklarını yıl içerisinde 
sınırlandıracak düzeltme faktörleri tespit edilmiştir. 

Bu veriler ile hesaplanan anlık, günlük ve yıllık taşıma kapasiteleri Çizelge 
7’de sunulmuştur. 

Çizelge 7. Traverten Sınırlı Kullanım  
Zonu Fiziksel Taşıma Kapasitesi Analiz Sonuçları

Anlık kapasite (ziyaretçi) 1.783
Yazlık günlük taşıma kapasitesi (ziyaretçi /gün) 9.806
Kışlık günlük taşıma kapasitesi (ziyaretçi /gün) 8.024
Yıllık taşıma kapasitesi (ziyaretçi/yıl) 1.423.105 

Buna göre yaz aylarında Pamukkale Travertenleri giriş turnikelerinden geçerek 
gezi yolunu ve havuzları aynı anda toplam 1.783 ziyaretçi kullanabilecektir. 
Anlık kapasiteler, ortalama ziyaret süresi ve kısıtlayıcı faktörler göz önüne 
alındığında yaz aylarında alanın toplam fiziksel kapasitesi 9.806 ziyaretçi/gün 
iken, kış aylarının fiziksel taşıma kapasitesi 8.024 ziyaretçi/gün’dür. Yıllık 
taşıma kapasitesi ise 1.423.105 ziyaretçi/yıl’dır. 

Kültürel Rekreasyon Zonu: 
Alan büyüklüğü: Bu zonda ziyaretçiler yaya olarak gezebildikleri gibi elektrikli 
araçlar ile de alanı gezebilmektedir. Alanda iki ana aks bulunmaktadır. Birinci 
aks yayaların tercih ettiği gezi yolu olup, ikinci aks ise elektrikli araçların 
rotasıdır. İkinci aks üzerinde araçlar mola vermekte ve ziyaretçiler kırmızı aks 
üzerinde olan eserlere yürüyerek ulaşmakta ve bu aksta gezilerine yaya olarak 
devam etmektedir. Bu sebeple taşıma kapasitesi hesapları birinci aks üzerinden 
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gerçekleştirilmiştir. Birinci aksın uzunluğu 3585 metre olup çift yönlü kullanıma 
uygun genişliktedir.

Kişi başına düşen uygun alan büyüklüğü: Patikalarda 1 kişinin kapladığı 
doğrusal uzunluk Ceballos-Lascurain (1996) tarafından 1 metre olarak 
belirlenmiştir. 

Maksimum Grup Büyüklüğü ve Gruplar Arası Boşluk: Büyük otobüsler 
ile gelen turlar göz önüne alınarak maksimum grup büyüklüğü 50 kişi olarak 
alınmıştır. Yöntemde gruplar arasında 50 metre boşluk bırakılması tavsiye 
edilmektedir (Ceballos-Lascurain,1996)

Ziyaret süresi: Ziyaret süreleri ile ilgili olarak rehberlerle konuşulmuştur. 
Hierapolis Antik Kenti’nde bir yayanın ortalama ziyareti 3,5 saat sürmektedir. 
Ancak elektrikli araçlarla bu süre 2,5 saate kadar düşmektedir. Bu sebeple 
ortalama ziyaret süresi 3 saat olarak alınmıştır. 

Alanın günlük açık olduğu süre Pamukkale Hierapolis Ören Yeri’nin açılış 
ve kapanış saatleri yaz ve kış aylarında değişiklik göstermektedir. Yaz dönemi 
için 08.00-19.00 ve kış dönemi için 08.00-17.00 olarak ayrı alınmıştır. 

Fiziksel Düzeltme Faktörü: Aks boyunca devam eden yoldan ayrılarak 
St. Philippe Martyrion Kilisesi’ne giden 930 m uzunluğundaki yol uzunluğu 
ve eğimli arazi yapısı ziyaretleri zorlaştırmaktadır. Bu sebeple rekreasyonu 
kısıtlayan bir faktör olarak değerlendirilmiştir. Ancak elektrikli araçlarla bu 
alana daha rahat gidilmektedir. Bu sebeple bu kısıtlama faktörünün yarı değeri 
FTK hesaplarına dahil edilmiştir. 

Çizelge 8’de Fiziksel Taşıma Kapasitesi Analiz Sonuçları sunulmuştur. 
Buna göre Kültürel Rekreasyon Zonu’nun anlık kapasitesi 64 grup, başka bir 
değişle 3.200 ziyaretçidir. Anlık kapasiteler, ortalama ziyaret süresi ve kısıtlayıcı 
faktörler göz önüne alındığında alanın toplam fiziksel kapasitesi yaz aylarında 
11840 ziyaretçi/gün iken kış aylarında 9600 ziyaretçi/gündür. Yıllık taşıma 
kapasitesi ise 2.030.158 ziyaretçi/gün’dür. 

Çizelge 8. Kültürel Rekreasyon Zonu Fiziksel Taşıma Kapasitesi Analiz Sonuçları
Anlık grup kapasitesi 64
Anlık kapasite (ziyaretçi) 3.200
Yazlık günlük taşıma kapasitesi (ziyaretçi /gün) 11.840
Kışlık günlük taşıma kapasitesi (ziyaretçi /gün) 9.600
Yıllık taşıma kapasitesi (ziyaretçi/yıl) 2.030.158

Ortak Kullanım Zonu: Pamukkale Hierapolis Ören Yeri’nin kuzey girişinde 
12.000 m2, güney girişinde ise 9.000 m21ik otopark alanları olup, Kocaçukur 
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otopark alanı ise yaklaşık 1700m2 büyüklüğündedir. Otopark alanlarının 
toplam büyüklükleri göz önüne alındığında yaklaşık 2.250 aracın otopark 
alanlarından faydalanabileceği tahmin edilmektedir. Bu durumda aracı ile 
gelen yaklaşık 11.350 ziyaretçi aynı anda Pamukkale-Hierapolis Ören Yeri’ni 
kullanabilmektedir. Otopark alanlarının fiziksel kapasitesi yeterli büyüklükte 
olup, bu kapasite Pamukkale travertenlerin anlık kapasitesi (1783) ile Hierapolis 
Antik Kenti’nin anlık kapasitesinin (3200) iki katından fazladır.

4.3. Yönetim Taşıma Kapasitesi Analiz Sonuçları: Pamukkale-Hierapolis 
Ören Yeri’nin idari yapısı ve mevcut personel durumu, altyapı, üstyapı ve 
tesislerinin yeterliliği incelenmiştir. Çalışmada altyapı, üstyapı ve tesisler ile 
üstyapı ve tesisleri ile mevcut personellerin yeterlilik durumu 5’li likert ölçekte 
değerlendirilmiştir.

Altyapı Olanakları: Ören mevkiinde kanalizasyon sistemi olmayıp, 
sızdırmalı fosseptik ile atık su bertaraf edilmektedir. Belirli bölgelerde paratoner 
bulunmaktadır. Alan içi ulaşımı sağlayan bir yol sistemi mevcuttur. İçme suyu 
şehir şebekesinden sağlanmaktadır. Katı atıklar her gün belediye tarafından 
toplanmaktadır. Alanda yer altından geçen bir elektrik hattı vardır.

Üstyapı ve Tesisler: Üstyapı ve tesislerinin puanlanmasında anketlere 
verilen cevaplardan faydalanılmıştır. WC, bilgilendirme, uyarı ve yön levhaları 
yeterliliği ziyaretçiler tarafından orta düzeyde bulunmuştur. Ziyaretçilerin bir 
kısmı alan içerisinde yön levhalarını ve tanıtım panolarını yetersiz bulunmuştur. 
Ziyaretçiler tarafından alanın tanıtımı ve bilgilendirme ile ilgili yapılan 
çalışmalar ve sunulan materyaller yetersiz bulunmuştur. 

İdari Yapı ve Mevcut Personel: Alanda, Hierapolis Müzesi’nde, müzeler 
müdürlüğüne başlı olarak çalışan 6 personel bulunmakta olup, haftanın her 
günü 1 arkeolog müzede dönüşümlü olarak görev yapmaktadır. Ancak alanda 
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün herhangi bir bürosu veya elemanı 
bulunmamaktadır ve denetimler yeterince sağlanamamaktadır. Alanda ziyaretçi 
yönetim mekanizması oldukça zayıftır. Alana özel turlar vasıtası ile gelen 
ziyaretçi grupları rehberler eşliği ile alanı tanıma fırsatı yakalarken bireysel 
olarak alanı ziyaret eden ziyaretçiler yeterli düzeyde bilgilendirilememektedir. 
Pamukkale-Hierapolis Ören Yerinde Turlar ile gelen ziyaretçiler de serbest zaman 
dilimlerinde alanı kontrolsüz bir biçimde kullanmaktadır. Alan içerisinde sunulan 
tüm hizmetlerden ziyaretçilerin hepsi eşit oranlarda yararlanamamaktadır. Başka 
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bir değişle fırsat eşitsizliği söz konusudur. Alanda yaşanan çevresel sorunların 
tek sebebi kapasite üzeri kullanımlar değildir. Aynı zamanda bilinçsiz ziyaretçi 
kullanımları karşısında ziyaretçi yönetim mekanizmasının zayıf oluşudur. Bu 
durum ise travertenlerdeki bozulmalar, gereksiz patika ve araç yolları, katı 
atık kirliliği gibi pek çok probleme sebep olmaktadır. Pamukkale-Hierapolis 
Ören Yeri’nin işletmesi, temizlik ve güvenlik işleri özel bir şirket tarafından 
sağlanmakta olup; işçi sayısı yeterlidir.

Altyapı, üstyapı ve tesisler ile idari yapı ve mevcut personel yeterlilikleri 
puanlandırılmıştır Bu puanlara göre alanın ziyaretçi yönetim kapasitesi 0,57 
(%57) olarak hesaplanmıştır (Çizelge 9). 

Çizelge 9. Yönetim Kapasitesi Analiz Sonuçları

Puan (0 =hiç yok, 4= çok yeterli) Pamukkale-Hierapolis Ören Yeri 
Altyapı 2,8
Üstyapı ve Tesisler 2,5
İdari Yapı ve Mevcut Personel 1,5
Yönetim Kapasitesi 0,57

4.4. Sosyal Taşıma Kapasitesi (STK) Analizi Sonuçları: Gerçekleştirilen 
anketlerin analizleri sonucunda elde edilen başlıca bulgular aşağıda sunulmuştur. 

Ankete katılanların çoğunluğu kadın (%51,4), evli (%41,9), üniversite 
(%41) ve lisansüstü (%27,6) mezunudur. Ziyaretçilerin çoğunluğu 25-35 
yaş (%33,3) ve 35-50 yaşlarında (%32,4) olup (%84,8) Türk vatandaşıdır. 
Ziyaretçilerin ortalama grup büyüklüğü 5,7 kişidir. Ziyaretçilerinin Traverten 
Sınırlı Kullanım Zonunda geçirmeyi planladıkları süre ortalama 3,2 saattir. 
Ören yerine ziyaretçilerin çoğunluğu (%66,7) kendi özel araçları ile gelmiştir. 
Ziyaretçilerin çoğunluğu (%66,7) alanı daha önce de ziyaret etmiştir. 
Ziyaretçilerin çoğunluğu (%81,9) alana travertenleri gezmek için geldiğini 
belirtirken ikincil amaçlarının ise antik kenti gezmek (%53,3) olduğunu ifade 
etmişlerdir. 

Anketlerde, Rekreasyon Deneyim Kalitesini tanımlayan 10 soru ve 
rekreasyon deneyim kalitesini etkilediği düşünülen, fiziksel, sosyal, doğal 
ve yönetimsel faktörleri tanımlayan 6 parametre; Doğal Özellikler (3 soru), 
Ulaşım ve Üstyapı Tesisleri (11 soru), Ziyaretçi Bilgilendirme Hizmetleri (12 
soru), Rekreasyon Hizmetleri (7 soru), Ziyaretçi Yoğunluğu (5 soru), Sosyal 
Davranışlar (4) ile ilgili toplam 52 soru 5’li likert ölçeğinde sorulmuştur 
(Çizelge 10).
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 Çizelge 10. Rekreasyon Deneyim Kalitesi ve Bileşenleri
Parametreler 
(1=çok yetersiz, 2=yetersiz, 3=orta, 4=yeterli, 5=çok yeterli)

 Ortalama±standart 
sapma

Doğal Özellikler 3,65±0,702
Ulaşım ve Üstyapı Tesisleri 3,37±0,687
Ziyaretçi Bilgilendirme Hizmetleri 3,50±0,650
Rekresyon Hizmetleri 3,07±0,726
Ziyaretçi Yoğunluğu 3,02±0,773
Sosyal Davranışlar 3,39±0,894
Rekreasyon Deneyim Kalitesi 4,03±0,622

Sonuçlara göre, tüm parametreler 3’ün (eşik değer) üzerindedir. Ancak 
rekreasyon deneyim kalitesini etkilediği düşünülen hiçbir bileşenin ortalaması 
4’ün (yeterli) üzerine çıkamamıştır. Bileşenler arasında en yüksek puan (3,65) 
alanın doğal özelliklerine verilmiştir. Cevaplara göre ziyaretçi yoğunluğu normal 
seviyelerdedir, ancak anketlerin ziyaretçi yoğunluğunun fazla yaşanmadığı 
Ekim ayında ve Covid-19 pandemisinin yaşandığı dönemde gerçekleştirildiği 
unutulmamalıdır. 

Çoklu regresyon analizinde; bu parametrelerin Rekreasyon Deneyim 
Kalitesinin %48,2’sini açıkladığı görülmektedir. Doğal Özellikler (0,006), 
Ziyaretçi Bilgilendirme Hizmetleri (0,037) Ulaşım ve Üstyapı Hizmetleri 
(0,048)’nin Rekreasyon Deneyim Kalitesi üzerindeki etkisinin istatistiksel 
olarak anlamlı olduğu saptanmış (p≤0,05), bu parametreler ile arasında güçlü bir 
ilişki olduğu görülmüştür. (Çizelge 11). Bu analizin sonuçlarına göre Ziyaretçi 
Bilgilendirme Hizmetleri ile Ulaşım ve Üstyapı Hizmetleri’nin geliştirilmesi 
ve daha güçlü hale getirilmesi ile Rekreasyon Deneyim Kalitesinin biraz daha 
artacağı öngörülmektedir. 

Çizelge 11. Çoklu Regresyon Analizi Model Özeti

R R Kare Düzeltilmiş R Kare
0,715 0,512 0,482
Beta Önem Düzeyi VIF

Ulaşım ve Üstyapı Tesisleri 0,207 0,048 2,149
Ziyaretçi Bilgilendirme Hizmetleri 0,243 0,037 2,670
Rekreasyon Hizmetleri 0,134 0,225 2,420
Ziyaretçi Yoğunluğu 0,047 0,623 1,827
Sosyal Davranışlar 0,073 0,406 1,524
Doğal Özellikler 0,264 0,006 1,782
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Ziyaretçilerin kalabalık algılarını ölçmek ve sosyal taşıma kapasitesini 
hesaplamak için iki farklı simülasyon görüntü serisi hazırlanmıştır. Bu görüntü 
serilerinden biri Travertenler Kullanım Zonu’nu diğeri ise Kültürel Rekreasyon 
Zonu’nu temsil etmektedir. Hazırlanan simülasyon görüntüler ile ilgili olarak 
ziyaretçilere 3 farklı soru yöneltilmiştir;

1- Hangi fotoğrafın içerisinde olmayı tercih edersiniz?
2- Hangi fotoğrafın içinde olsanız kalabalık rahatsız etmeye başlar?
3- Kalabalığa göre her bir fotoğrafa 1’den 9’a kadar puan veriniz.

Her bir fotoğrafa verilen puanların ortalamalarından elde edilen norm eğrileri 
Şekil 4’te sunulmuştur. Sosyal kapasite analizinde 1. sorunun ortalaması 
minimum kalabalık düzeyini, eşik çizgisi ile norm eğrisinin kesiştiği nokta 
optimum kalabalık düzeyini, 2. sorunun ortalaması ise maksimum kalabalık 
düzeyini ifade etmektedir. 

 

Şekil 4. Travertenler Sınırlı Kullanım Zonu ve Kültürel Rekreasyon Zonu Sosyal 
Kapasite Analizleri

Çizelge 12’de sosyal taşıma kapasite analiz sonuçları sunulmuştur. Ziyaretçi 
memnuniyet düzeyinde düşüşlerin yaşanmaması için yoğunluğun optimum 
düzeyde tutulması tavsiye edilmektedir. Buna göre; Kültürel Rekreasyon 
Zonu’nun yaz ayları için günlük optimum kapasitesi 4.656 ziyaretçi/gün iken 
Travertenler Sınırlı Kullanım Zonu’nun optimum kapasitesi 6.661 ziyaretçi/
gündür. 
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Çizelge 12. Sosyal Taşıma Kapasitesi Analiz Sonuçları

Kültürel Rekreasyon Zonu Sosyal Kapasite Değerleri
Anlık optimum kapasite 847
Yaz ayları için günlük optimum kapasite (ziyaretçi/gün) 4.656
Yıllık Optimum Kapasite (ziyaretçi/yıl) 1.261.463
Travertenler Sınırlı Kullanım Zonu Sosyal Kapasite Değerleri
Anlık Optimum Kapasite 2.019
Yaz ayları için günlük optimum kapasite (ziyaretçi/gün) 6.661 
Yıllık Optimum Kapasite (ziyaretçi/yıl) 743.239

4.5. Rekreasyonel Faaliyetlerin Doğal ve Kültürel Kaynak Değerleri Üzerindeki 
Etkilerinin Tespiti: Aşırı ve bilinçsizce gerçekleştirilen rekreasyonel faaliyetlerin 
Pamukkale-Hierapolis Ören Yeri’nin doğal ve kültürel kaynak değerleri 
üzerinde ciddi baskılara sebep olduğu gerçekleştirilen literatür çalışmaları ve 
alan gözlemleri ile tespit edilmiştir. 

Travertenler Sınırlı Kullanım Zonu’nda; bazı hassas mikroteraslarda, 
turistlerin üzerlerinde yürümelerinden dolayı tahribatlar görülmüştür. Yüzeydeki 
mikroorganizma yapısı, ezilmeden dolayı ciddi şekilde zarar görmektedir. 
Yıllarca oteller tarafından kullanılan ve aşırı derecede kirletilen kaynak suları, 
bitkiler için bir nevi gübre görevi görerek, bitkilerin (öncelikle algler) traverten 
üzerinde gelişmesi ve yayılmasını hızlandırmıştır (Pamukkale ÖÇKB Biyolojik 
Çeşitlilik Raporu (2010). Nitekim bu bitkiler arazi çalışmalarında tarafımızca 
da gözlenmiş olup fotoğraflandırılmıştır (Şekil 4). Ayrıca Travertenleri gösterişli 
hale getirmek için yapılan gece aydınlatmaları foto periyodik rejimi bozduğundan 
travertenler üzerinde alg popülasyonunun artışına ve travertenlerin renginin 
bozulmasına neden olmuştur.

Kültürel Rekreasyon Zonu’nda; Hierapolis Antik Kenti’ni gezmek için 
ziyaretçilerin kendilerince en kestirme gördükleri yönde hareket etmeleri ve 
bunun sıkça tekrarlanması sonucu toprakta ciddi sıkışmalar meydana gelmiştir. 
Sıkışan toprak içerisinde bitki kökleri üzerindeki baskının artması ve bitkilerin 
yeterince beslenememesi bitki tür çeşitliliğinde ve sayısında kayıplara sebep 
olmuştur. Alanda ziyaretçi yönlendirme araçlarının eksik kullanımı ve kontrol 
mekanizmasının zayıf oluşu ziyaretçilerin yönetimce belirlenen rotalar dışına 
çıkmasına ve alan içerisinde birçok patika yolların oluşmasına sebep olmuştur. 
Hatta bu izler o kadar derindir ki uydu görüntülerinde de net bir şekilde 
görülebilmektedir (Şekil 5.
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A-Travertenlerde Gelişen Bitkiler B-Gereksiz Patika Yollar

Şekil 5. Rekreasyonel faaliyetlerin çevre üzerindeki etkileri 

Ayrıca, alanın kapasitesinin çok üzerinde ziyaretçi girişi karşısında yetersiz 
kalan sıhhi tesisler ve yönetim boşluğu sebebi ile katı atık kirliliği Pamukkale-
Hierapolis Ören Yeri’nin karşı karşıya kaldığı bir diğer çevre sorunudur. 
Pamukkale-Hieapolis Ören Yeri’nde ziyaretçiler tarafından yerlere atılmış çok 
sayıda sigara izmariti, maske ve yiyecek ambalajına rastlanmıştır.

Pamukkale-Hierapolis Ören Yeri’nde bir diğer kirlilik kaynağı ise alanın 
doğal görüntüsü ile uyuşmayan ve doğal olmayan materyallerden seçilen üstyapı 
tesisleridir. Bunun yanı sıra pek çok tesis, donatı elemanı ve yol döşemesinin 
bakım ve onarımının yapılması gerekmektedir. Ayrıca aynı işlevi gören farklı 
modellerdeki donatı elemanları bir arada kullanılmıştır. Bu durum görsel 
bütünlüğü bozmakla birlikte donatıların ihtiyaç duyulan yerlerde homojen 
dağılmamasından dolayı işlevselliklerini de dolaylı yoldan etkilemektedir.

5. Sonuç ve Öneriler
Pamukkale ÖÇKB içerisinde ana rekreasyon kullanım alanları Pamukkale-
Hierapolis Ören Yeri içerisinde yer aldığı için taşıma kapasitesi analizleri bu 
ören yeri için gerçekleştirilmiştir. Elde edilen veriler ile Pamukkale-Hierapolis 
Ören Yeri ve yakın çevresini içerisine alan rekreasyonel kullanım zonları 
haritası oluşturulmuştur. Zonlar içerisinde Travertenler Sınırlı Kullanım Zonu 
travertenler üzerinde gezilebilen bölge olup, Kültürel Rekreasyon Zonu ise 
Hierapolis Antik Kenti’nin gün yüzüne çıkmış eserlerinin görülebildiği bölgedir. 
Her iki zon, Ören Yeri’nin ana rekreasyon alanlarıdır. Bu sebeple analizler 
her iki zon için ayrı ayrı gerçekleştirilmiş olup, sonrasında bütünleşik olarak 
yorumlanmıştır.
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Her iki zon için gerçekleştirilen fiziksel ve sosyal kapasite analizleri 
incelendiğinde sosyal taşıma kapasitelerinin fiziksel kapasitelerinden daha 
düşük olduğu görülmektedir. Ziyaretçi memnuniyet düzeyinde düşüşlerin 
yaşanmaması için yoğunluğun, sosyal taşıma kapasitesinin optimum düzeyinde 
tutulması tavsiye edilmektedir. 

Her iki zonda da ziyaretçi sayılarının anlık optimum kapasitenin üzerine 
çıkmaması için dijital sayaçlarla donatılmış turnike sistemlerine ihtiyaç 
duyulmaktadır. Gezi parkurunun giriş ve çıkışına tesis edilecek turnikelerin 
senkronize edilmeleri ve dijital gösterge anlık kapasiteyi gösterdiğinde giriş 
turnikelerinin kilitlenmesi, çıkışlarla birlikte tekrar açılması alan yönetiminde 
kolaylık sağlayacaktır.

Rekreasyon alanlarında günlük kapasiteyi belirleyen faktörlerden biri 
ziyaret süreleridir. Bu çalışmada, gözlemler ve görüşmeler neticesinde ziyaret 
süresi Pamukkale -Travertenlerde 2 saat, Hierapolis Antik Kenti’nde ise 3 saat 
ile sınırlandırılmıştır. Ziyaretlerin bu süreyi aşmaması bu projede tanımlanan 
kapasite değerlerine ulaşmak için oldukça önemlidir. Ziyaretlerin belirlenen 
süreyi geçmesi veya alınan biletin ziyaret sırasında kaybedilmesi halinde farklı 
fiyat uygulamalarına gidilmesi caydırıcı bir önlem olabilir. 

Kurulacak bir web sitesi aracılığı ile rezervasyonlar gün ve saat olarak, 
Pamukkale-Travertenler Bölgesi ve Hierapolis Antik Kenti için ayrı ayrı kabul 
edilebilir. İlk etapta tur şirketleri rezervasyon sistemine yönlendirilebilir. 
Ziyaretçileri web sitesinden rezervasyon yapmaya teşvik edebilmek için web 
sitesi üzerinden giriş ücretleri daha düşük tutulabilir. Rezervasyon sisteminin, 
gişe önlerinde kuyrukların oluşmasını ve kapasite üstü kullanımları engelleyecek 
ayrıca alanın diğer bölümlerini de (otopark alanı, kafeler, sıhhi tesisler) 
rahatlatacağı düşünülmektedir.

Ayrıca, alanın günlük ziyaretçi sayıları incelendiğinde özellikle resmi 
tatillerde ve hafta sonlarında ziyaretlerin ortalamaların çok üzerine çıktığı 
görülmüştür. Bu bağlamda talep yoğunluğunun yaşandığı günlerde Ören Yeri’ne 
ziyaret bedelinin artırılmasının etkili olacağı düşünülmektedir. 

Gerçekleştirilen anketler ve gözlemlerde ziyaretçilerin büyük 
çoğunluğunun bilet aldıktan sonra ilk olarak Travertenler Sınırlı Kullanım 
Zonu’nu ziyaret ettikleri vakitleri kalırsa Kültürel Rekreasyon Zonu’na 
geçtikleri tespit edilmiştir. Bu sebeple Pamukkale- Hierapolis Ören Yeri’nin 
toplam günlük ziyaretçi sayısının, Hierapolis Antik Kenti’nde gerekli tanıtım 
çalışmaları ve düzenlemeler yapılmadığı müddetçe her iki zonun toplam 
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kapasitesine yaklaşamayacağı, günlük ziyaretçi sayısının Travertenler Sınırlı 
Kullanım Zonu’nun taşıma kapasitesine yakın olacağı düşünülmektedir. 

Bu bağlamda, kültür turları ile anlaşmaların sağlanması, kurumsal 
web sitesinin Hierapolis Antik Kenti’nin önemini, kültürel değerini ve 
rekresyonel imkanlarını tanıtmak için tekrar yapılandırılması, alan kılavuzluğu 
eğitimleri ile profesyonel rehberlerin yetiştirilmesi ziyaretçi çekmede faydalı 
olabilecek adımlardır. Ayrıca teknolojik gelişmelerden faydalanarak alanın 
3D boyutlandırılması, dijital gözlük, kulaklık ve bilgilendirme panoları ile 
gezi deneyiminin desteklenmesi sağlanarak Hierapolis Antik Kenti’nde 
gerçekleştirilecek geziler daha cazip hale getirilebilir. Nitekim gerçekleştirilen 
anketlerde ziyaretçiler Ören Yeri’nin doğal ve kültürel kaynak değerlerine ilişkin 
yeterli düzeyde bilgilendirilemediklerini ifade etmişlerdir. Bununla birlikte 
regresyon analizinde ziyaretçi bilgilendirme hizmetlerinin rekreasyon deneyim 
kalitesi ve ziyaretçi memnuniyeti üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir etkisi 
olduğu saptanmıştır. 

Ayrıca Hierapolis Antik Kenti’nde herhangi bir gezi rotasının olmadığı, 
bu sebeple alanda fazla sayıda patika yolların oluştuğu gözlemlenmiştir. Alanda 
toprak sıkışması, alt bitki örtüsünde açılmalar ve tür kayıplarını önlemek amacı 
Hierapolis Antik Kenti’nde ahşap yürüyüş yolları ve donatılar tesis etmek ve 
bunun için kazı başkanlığı tarafından farklı disiplinlerden (restorasyon uzmanı, 
mimar, peyzaj mimarı, inşaat mühendisi vb.) uzmanların da görüşleri alınarak 
bir proje hazırlanması doğru olacaktır. 

Pamukkale-Hierapolis Ören Yeri’ne gelen ziyaretçilerin büyük bir 
çoğunluğu alana rehbersiz olarak kendi özel araçları ile gelmektedir. Özellikle 
grupla gelmeyen bu ziyaretçilerin alanla ilgili doğru mesajları alması ve 
kontrollerinin sağlanabilmesi yönünde alan kılavuzlarına ihtiyaç duyulmaktadır. 
Alan kılavuzları kaynak değerlerinin korunarak kullanılmasına imkân 
sağlamayı amaçlayan yönetim planlarının etkin şekilde uygulanmasında, alana 
gelen ziyaretçilerin doğru bilgilendirilmesinde ve yöre insanının göçünün en 
aza indirilmesinde fayda sağlayacağı düşünülmektedir. Bunun için yönetim 
tarafından alan kılavuzluğu eğitimleri düzenlenebilir. 

Bununla birlikte beklenen yönetim hedeflerinin net olarak ortaya 
konması, personelin ziyaretlerin olası sosyal ve ekolojik etkileri konularında 
bilgilendirilmesi için ziyaretçi yönetimi hususunda düzenli olarak kurum içi 
eğitim çalışmalarının da yapılması ziyaretçi yönetiminin başarılı bir şekilde 
uygulanabilmesi açısından önemli görülmektedir.



366      Peyzaj Araştırmaları-I

Projede, Pamukkale-Hierapolis Ören Yeri’nde bir ziyaretçi tanıtım merkezi 
yapılması önerilmiştir. Bu merkezde alanın tüm doğal ve kültürel kaynak 
değerlerini tanıtan posterler, broşürler, haritalar ve maketlerin sergilenmesi 
ayrıca alan ile ilgili videoların, kısa metrajlı belgesellerin ve haberlerin de 
sunulması ziyaretçinin bilgilendirilmesi açısından faydalı olacaktır. Bu merkezin, 
dönemsel olarak çeşitli gruplara (örn: öğrenci grupları veya toplulukları, çevre 
dernekleri) yönelik seminerler veya kursların düzenlenmesine yönelik olarak 
yeterli büyüklükte ve yeterli donatılara sahip olması işlevselliğini artıracaktır. 
Ayrıca “Pamukkale Özel Çevre Koruma Bölgesi Alan Yönetim Merkezi”nin de 
kurulacak bu bina içerisinde yer alması faydalı olacaktır.

Projede yönetim kapasitesi % 57 olarak belirlenmiştir. Bunun anlamı, 
yönetimce sağlanan mevcut imkanlar, Pamukkale ÖÇKB için hesaplanan 
optimum kapasitenin sadece %57’sini karşılayabilir. Yönetim kapasitesinin 
artırılabilmesi yönünde ziyaretçi yönteminin etkin bir şekilde sağlanabilmesi 
ve alan izleme çalışmalarının gerçekleştirilebilmesi için yeterli teknik ve 
idari personelden oluşan yönetim yapısı ile “yerinden” yönetimin sağlanması 
çok önemlidir. Bu yönetim Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Müzeler 
Müdürlüğü’nün işbirliği ile sağlanabilir. Bu çerçevede bir yönetim merkezi 
kurulması ve bu merkezde Çizelge 13’te tanımlanan birimlerin yer alması 
önerilmiştir.

Çizelge 13. Pamukkale Özel Çevre Koruma Bölgesi Alan Yönetim Merkezi
Pamukkale Özel Çevre Koruma Bölgesi Alan Yönetim Merkezi
İdari Birim ve Görevi Personel Niteliği ve Sayısı
İdari Birim: Bütün mali, hukuki ve idari işlerden 
sorumlu olmak diğer birimleri yönlendirmek ve 
denetlemek. 

Pamukkale ÖÇKB Alan 
Yönetimi Merkezi Baş 
Sorumlusu

Ziyaretçi Hizmetleri Birimi 
Sorumluluk Alanları: 
Pamukkale- Hierapolis Ören Yeri’nde oluşturulacak 
ziyaretçi tanıtım merkezi, 
Ziyaretçi bilgilendirme, eğitim ve yönlendirme 
çalışmaları,
Alan tanıtım faaliyetleri ve materyallerinin (broşür, 
pano vb) geliştirilmesi,
Alan kılavuzlarının eğitimi ve denetimi
Gönüllülük sistemini oluşturma

Sosyolog: 1 personel
Eğitim Görevlisi: 1 personel
Grafiker:1 personel
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Proje Geliştirme- Uygulama ve İzleme Birimi
Sorumluluk Alanları
Dönemsel olarak rekreasyonel faaliyetlerin çevresel 
ve sosyal etkilerinin izlenmesi
Ziyaretçi yönetim araçlarının geliştirilmesi 
uygulanması ve izlenmesi
Projeler için fon bulma, proje fikirleri geliştirme
İlgili tüm kamu kurum ve STK’lar ile projeler 
yapma ve yürütme
Yapılacak projelerde uzmanlara rehberlik etme
Gönüllülük sistemini kurma ve yürütme
Tüm izleme çalışmaları ve proje çıktılarından oluşan 
bir veri tabanı oluşturma

Arkeolog: 1 personel
Peyzaj Mimarı: 1 personel
Çevre Mühenisi:1 personel

Teknik ve Destek Birimi
Sorumluluk Alanları
Dijital araç ve gereçlerin geliştirilmesi, (web sayfası, 
online rezerasyon sistemi, dijital sayaçlar, tanıtım 
videoları vb.) 
Üstyapı tesislerinin bakım ve onarımı

Elektrik- elektronik teknikeri: 
1 personel
İnşaat teknisyeni:1 personel

Ayrıca, Pamukkale- Hierapolis Ören Yeri’nde özellikle gençlerden ve 
emeklilerden oluşturulacak gönüllü ekipleri, bilgi, beceri ve kabiliyetleri 
ölçüsünde yönetim tarafından verilen görevlerde yönetime yardımcı olabilir. 
Bunun karşılığında gönüllülere maddi destek (ulaşım ve yemek giderleri) 
sağlanabilir veya onur ödülleri sunulabilir. Alanın yönetimi, tanıtımı, halkın 
bilinçlendirilmesi, yeni projelerin oluşturulması ve geliştirilmesi sürecinde 
STK’lar ve ilgili tüm kurumlar ile sıkı işbirliği yapılması da oldukça önemli 
görülmektedir. Bununla birlikte Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, Çevre ve 
Şehircilik İl Müdürlüğü ve Milli Eğitim İl Müdürlüğü arasında bir eğitim 
protokolü hazırlanarak farklı düzeylerde eğitimine devam eden öğrencilere 
alanın doğal ve kültürel kaynak değerleri tanıtılarak bu değerlerin korunmasına 
yönelik konularda eğitimler yapılabilir. Ayrıca bu gruplara yönelik olarak çeşitli 
sosyal sorumluluk projelerinin hazırlanması, grupların alan koruma çalışmalarına 
düzenlenecek kamplar veya kısa arazi ziyaretleri ile etkin katılımının sağlanması, 
bu yaş gruplarının çevre bilincini artırırken alanı benimseme ve koruma gibi 
olumlu davranışlar sergilemelerini sağlayacağı düşünülmektedir. 
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6. Projenin Kısıtları
Bu projede 2 temel kısıt yönetilmiştir. Bu kısıtlar; “Proje Süresi”, ve “Covid-19 
Pandemi Dönemi” olarak sıralanabilir. 

Projenin süresi 3 ay olup, 2020 yılının Ekim-Aralık ayları arasında 
tamamlanmıştır. 3 aylık bir zaman dilimi içerisinde, en az iki yıl gibi uzun 
soluklu arazi çalışmaları gerektiren “Ekolojik Taşıma Kapasitesi Analizleri” 
gerçekleştirilememiştir. Ancak, ilgili kurumlarca gerçekleştirilen önceki 
projeler ve diğer akademik çalışmaların çıktılarından yararlanarak rekreasyonel 
faaliyetlerin doğal ve kültürel kaynak değerleri üzerindeki etkileri ortaya 
konmuş ve arazi gözlemleri ile desteklenmiştir. 

Ayrıca proje takviminin yoğun kullanım sezonunu (Mayıs-Eylül) 
kapsamaması ve Covid-19 Pandemi Dönemi sebebiyle gelen ziyaretçi sayısında 
düşüşlerin yaşanması sebebiyle “Sosyal Taşıma Kapasitesi Analizleri” 
kapsamında gerçekleştirilen alan yoğunluğu-ziyaretçi memnuniyeti analizlerinin 
sonuçları genel durumu yansıtamamıştır. Ayrıca ziyaretçiler pandemi döneminde 
yüz yüze anket çalışması yapmak istememişlerdir. Ancak bu durum anketlerin 
dijital olarak katılımcıların telefonlarına gönderilmesi yolu ile çözülmüştür. 

Teşekkür: Bu çalışma, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını 
Koruma Genel Müdürlüğü’nce yaptırılan “Pamukkale Özel Çevre Koruma 
Bölgesi’nin Taşıma Kapasitesinin Belirlenmesi” başlıklı projenin özeti olup, 
ilgili kuruma ve proje ekibine teşekkür ederiz. 
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1. Giriş

2018 yılı itibariyle Avrupa’daki insan nüfusunun yaklaşık %75’i 
kentlerde yaşamaktadır. Bununla birlikte, geleceğe yönelik yapılan 
nüfus projeksiyonlarına göre, kentlerde yaşayan nüfus oranının 2040 

yılında %80’e, 2050 yılında ise yaklaşık %85’e ulaşması beklenmektedir (BM, 
2019). Kentsel nüfusun artışına paralel olarak kentsel alanlar da genişleme 
eğilimindedir (Dearborn ve Kark, 2010). Baş döndürücü bir hızla gerçekleşen 
kentleşmenin doğal çevre üzerinde oluşturduğu baskı da her geçen gün 
artmaktadır (Yılmaz ve diğerleri, 2017). Baskı altındaki doğal çevrenin önemli 
unsurlarından biri biyolojik çeşitliliktir. Biyolojik çeşitlilik ya da diğer bir ifade 
ile biyoçeşitlilik; belirli bir bölgede bulunan türlere ait genlerin çeşitliliğini, tür 
içi ve türler arası çeşitliliği, canlı türlerini barındıran ekosistemlerin çeşitliliğini 
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ve bunlar arasındaki ekolojik ilişkilerin çeşitliliğini ifade etmektedir (Kılınç ve 
Kutbay, 2019). Biyoçeşitlilik; ekosistemlerin sağlıklı bir şekilde işlemesi ve 
ekosistemlerden sağlanan temel hizmetlerin sürdürülebilirliği açısından önemli 
bir yere sahiptir (Mace ve diğerleri, 2012).

Kentler, farklı ekosistem yapılarının kesiştiği alanlar olmalarının yanı sıra 
kendilerine özgü dinamikleri ile ayrı bir ekosistem olarak kabul edilmektedir 
(Yılmaz ve diğerleri, 2017). Kentlerdeki biyoçeşitliliğin korunması, kentlerin 
sürdürülebilirliği ve kentsel çevrelerin sağlığı açısından önem arz etmektedir 
(Uslu ve Shakouri, 2013; Yılmaz ve diğerleri, 2017). Kentleşmenin canlılar 
üzerindeki en büyük etkilerinden biri yaşam ortamlarının bu durumdan olumsuz 
etkilenmesidir. Kentsel gelişim nedeniyle meydana gelen arazi değişimleri, doğal 
alanların parçalanması, küçülmesi, izole olması ve nihayet yok olması süreçleri, 
yabancı yurtlu ya da istilacı türlerin yaygınlaşması bu olumsuz etkilerden 
bazılarıdır (Uslu ve Shakouri, 2013). Her geçen gün artan kentleşme ile birlikte 
kent ekosistemlerinde biyoçeşitliliğin desteklenmesi ve korunmasının önemi de 
artmaktadır (Yılmaz ve diğerleri, 2017).

Ağaçlar kentlerdeki bitki varlığının önemli bir bileşenini oluşturmaktadır 
(Meier ve Scherer, 2012; Pataki ve diğerleri, 2021). Kentsel doku içerisindeki 
ağaçlar; sosyo-kültürel, estetik, psikolojik, ekolojik ve ekonomik yönden pek çok 
işleve sahiptir (Dirik ve diğerleri, 2014). Oksijen üretimi, atmosferik kirleticilerin 
giderilmesi (Nowak ve diğerleri, 2006), karbonun tutulması (Akbari ve diğerleri, 
2001), gürültü kirliliğinin azaltılması (Önder ve Polat, 2012), gölgeleme etkisi 
ile iklimin dengelenmesi ve kentsel ısı adası etkisinin azaltılması (Görcelioğlu, 
1999; Dirik ve Ata, 2005) gibi birçok önemli ekolojik işlev ağaçlar tarafından 
yerine getirilmektedir. Bunlara ek olarak; biyolojik çeşitliliğin korunması ve 
yaban hayatı için habitat sağlama (Alvey, 2006; Burghardt ve diğerleri, 2009) 
kentlerdeki ağaçların en önemli ekolojik işlevlerindendir.

Ekolojik işlevlerinin yanı sıra ağaçlar, kent mekânına estetik ve görsel 
açıdan önemli katkılar sağlamaktadır. Ağaçlar, kentlerdeki yapı kitlelerinin 
kasvetli ve katı görünümlerini yumuşatır; çiçek, yaprak ve meyve yapılarındaki 
mevsimsel renk değişimleri ile kentlere estetik değer ve nitelik kazandırırlar. 
Ayrıca sınır oluşturma ve kapatıcı etkileri ile görünmesi istenmeyen alanların 
örtülmesini ve mahremiyeti sağlarlar (Dirik, 2014). Ekonomik açıdan 
bakıldığından ise; kentlerdeki ağaç varlığı ve kentsel yeşil alanlara yakınlık 
emlak değerlerini artırıcı yönde etkili olmaktadır (Donovan ve Butry, 2009; 
Escobedo ve diğerleri, 2015).
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Kentsel yeşil alanlar ve bu alanlardaki ağaç varlığı, kentlerde yaşayan 
insanların fiziksel ve ruhsal sağlıkları üzerinde de önemli olumlu etkilere 
sahiptir. Yapılan araştırmalar bitki varlığının hastalık sonrası iyileşmeyi 
kolaylaştırabileceğini (Ulrich, 1984), zihinsel yorgunluğu ve stresi 
azaltabileceğini (Dijkstra ve diğerleri, 2008; Houlden ve diğerleri, 2018) ve 
bilişsel performansı olumlu yönde etkileyebileceğini (Raanaas ve diğerleri, 
2011) ortaya koymuştur.

Ağaçların sahip olduğu bazı özellikler canlıların beslenme, barınma 
ve üreme gibi ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için mikro yaşam alanları 
oluşturmaktadır. Örneğin, böcekler yumurtalarını gövdesi zayıflamış ağaçlarda 
açtıkları deliklere ya da ağaç gövdesi üzerinde oluşan kabuk ceplerine 
bırakmaktadır. Benzer şekilde ağaç kovukları da birçok hayvan türü tarafından 
barınma amacıyla kullanılmaktadır. Yine bazı ağaç türlerinin salgıladığı bitki 
özleri böcek türleri için önemli bir besin kaynağı olabilmektedir (Anonim, 
2021).

Yapılan araştırmalara göre mikro yaşam alanlarının sayısı ve çeşitliliği; 
ağaç çapı, boyu ve kabuk kalınlığı ile birlikte, yani ağacın yaşıyla orantılı olarak 
artmaktadır (Bütler ve Lachat 2009; Niedermann-Meier ve diğerleri, 2010; 
Vuidot ve diğerleri, 2011, Larrieu ve Cabanettes, 2012; Morelli ve diğerleri, 
2017; Müller-Kroehling ve diğerleri, 2019). Dolayısıyla bir ağaç ne kadar 
yaşlıysa, ekolojik değeri de o kadar yüksek olarak kabul edilmektedir (Bütler 
ve diğerleri, 2013). Yaşlı ağaçlar, günümüzde tehlike altında olan türlere 
yaşam alanı sunmaları nedeniyle doğa koruma açısından oldukça değerli kabul 
edilmektedir (Gürlich, 2009).

Habitat ağaçları ya da biyotop ağaçları olarak tanımlanan ağaçlar; boşluklar, 
kabuk cepleri, çatlaklar, büyük ölü dallar, özsu akıntıları veya gövde çürüklüğü 
gibi ekolojik nişler (mikro habitatlar) sağlayan canlı veya ölü ağaçlardır (Bütler 
ve diğerleri, 2013). Bu tanımdan da anlaşıldığı gibi “biyotop ağacı” kavramı 
yalnızca ölü ağaçlar için değil, belirli bir boyuta ve olgunluğa ulaşmış canlı 
ağaçlar için de kullanılmaktadır. Çok sayıda özel hayvan türünün yanı sıra yosun, 
mantar ve liken türleri için yaşam alanları oluşturmaları, biyotop ağaçları ve ölü 
ağaçların en önemli ortak özelliğidir (Müller-Kroehling ve diğerleri, 2019).

Kentsel yeşil alanlar ve bu alanlardaki ağaçlar, ormanlardan farklı olarak 
çok daha fazla insan kaynaklı müdahaleye maruz kalmaktadır. Dolayısıyla 
kentte dikili kuru ya da yatık biçimde bir ölü ağaç görme olasılığı bir ormana 
göre oldukça düşüktür. Bu nedenle çalışmada, orman ekosistemleri dışında 
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parklar ve özel bahçeler gibi kentsel alanlarda da bulunabilen ve belirli kriterleri 
sağlayan canlı biyotop ağaçlarına odaklanılmıştır. Niedermann-Meier ve 
diğerlerine (2010) göre, gövde çapı 40 cm’in üzerinde olan ağaçlar ekolojik 
olarak değerli kabul edilmektedir. Gövde çapı 100 cm’in üzerinde olan ağaçlar 
ise “biyotop ağacı” olarak en değerli ağaçlardır (Niedermann-Meier ve diğerleri, 
2010). Biyotop ağaçları ve yerine getirdikleri işlevler, biyolojik çeşitlilik için 
kilit bir rol oynadığından, bu ağaçların korunması ve gerektiğinde miktarlarının 
artırılması kent ekosistemlerinde doğal yaşamın gelişimine katkı sağlamaktadır 
(Dudley ve Vallauri, 2004). Bununla birlikte, kentsel bir alanda kalın gövdeli ve 
çok sayıda biyotop ağacının bulunması, o alanın kültürel ve estetik değerine de 
katkı sağlamaktadır (Read, 2000).

Kent merkezi olarak kabul edilen bölgede, 90’lı yılların ortalarından 
itibaren başlayan kentleşme süreci, Ordu iline 2013 yılında büyükşehir statüsü 
verilmesi ile hız kazanmıştır. Kent merkezinin çeperindeki nispeten doğal 
kabul edilebilecek alanlarda ve kent içi açıklıklarda yapılaşmanın artmasının, 
bu alanlardaki biyolojik çeşitlilik üzerinde baskı oluşturduğu düşünülmektedir. 
Ordu ili özelinde yürütülen flora ve fauna çalışmaları ile ilin biyolojik çeşitlilik 
potansiyeli ortaya konulmaya çalışılmıştır (Özbucak ve diğerleri, 2006; Türkan 
ve diğerleri, 2006; Özbucak ve Kutbay, 2008; Deveci ve diğerleri, 2012; 
Sevgili ve diğerleri, 2016; Özata ve diğerleri, 2017). Ordu ili özellikle bitki 
çeşitliliği yönünden oldukça zengin bir potansiyele sahiptir. Öksin ve kolşik 
flora bölgeleri arasında doğal sınır olarak kabul edilen Melet Irmağı Ordu kent 
merkezinden denize dökülmektedir. Bu nedenle Ordu ili topraklarında her iki 
flora bölgesine ait bitki örneklerini görmek mümkün olabilmektedir. Ordu ili 
sınırları içerisinde 22’si endemik olmak üzere toplam 309 bitki taksonu tespit 
edilmiştir (TÜBİVES, 2021). Ordu kent merkezi yakınlarında yer alan Boztepe 
piknik alanının florası üzerine yapılan çalışmada 42 familyaya ait 101 bitki 
taksonu tespit edilmiştir (Özbucak ve diğerleri, 2006). Bir başka floristik 
çalışmada, Ordu Üniversitesi Cumhuriyet yerleşkesi ve çevresinde tür, alttür 
ve varyete düzeylerinde olmak üzere toplam 223 bitki taksonu belirlenmiştir 
(Deveci ve diğerleri, 2012). Sevgili ve diğerleri (2016) tarafından, Ordu kent 
merkezi ve yakın çevresindeki alanlarda yürütülen bir fauna çalışmasında ise 
168’i kuş olmak üzere toplam 219 karasal omurgalı canlı türü tespit edilmiştir. 
Türkiye’de gözlemlenebilen kuş türü sayısının 485 olduğu düşünülürse 
(URL-1), bunların yaklaşık %35’inin Ordu kent merkezi ve yakın çevresinde 
görülebildiği sonucuna ulaşılmaktadır. Bu önemli kuş varlığına yaşam alanı 
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oluşturma bakımından kentsel yeşil alanlar ve bu alanlardaki biyotop ağaçları 
önem kazanmaktadır.

Yapılan bu çalışma ile biyotop ağaçlarının kent ekosistemlerindeki 
biyolojik çeşitliliğe katkı sağlama noktasındaki öneminin ortaya konulması 
amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda, Ordu kent merkezindeki önemli açık 
yeşil alanlardan olan sahil parklarındaki biyotop ağaçları belirlenmiştir.

2. Materyal ve Yöntem
Çalışma alanı olarak; Ordu ili Altınordu ilçesinde bulunan sahil parkları 

seçilmiştir (Şekil 1). Sahil parkları, bir kıyı yerleşimi olan Ordu kent merkezi ve 
burada yaşayan insanlar için önemli rekreasyon işlevleri taşıyan yeşil alanlardır. 
Bu alanlarda bulunan ağaçlar ise çalışmanın ana materyalini oluşturmaktadır.

Şekil 1. Çalışma Alanının Konumu

Ordu kent merkezi özelinde kamusal açık-yeşil alanlardaki odunsu bitki 
taksonları üzerine yapılan bir araştırmaya (Güzel, 2020) göre; bu çalışmanın 
kapsamına giren dört sahil parkında 35 familya ve 74 cinse ait toplam 104 adet 
odunsu bitki taksonu bulunmaktadır. Bunların 73’ü ağaç ve ağaççık, 31’i ise 
çalı formundadır. Sahil parklarındaki tüm odunsu bitki taksonlarının yaklaşık 
%61’ini yabancı yurtlu bitkiler oluşturmaktadır. Sahil parkları içerisinde ağaç 
çeşitliliğinin en yüksek olduğu park ise Atatürk Parkı’dır (Güzel, 2020).

İster ormanlar gibi doğal bir ekosistem olsun, ister kentsel bir ekosistem 
olsun, bir alandaki ekolojik değeri yüksek biyotop ağaçlarının belirlenebilmesi 
için temel bir parametreye ihtiyaç duyulmaktadır. Literatürde bu temel 
parametre göğüs yüksekliği çapı (DBH: diameter at breast height) olarak ifade 
edilmektedir. Ancak çalışmanın kalan kısmında bu parametre “gövde çapı” 
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olarak kullanılmıştır. İsviçre’deki işletme ormanlarında bulunan ağaçların 
ekolojik değerlerinin ölçülmesi üzerine Niedermann-Meier ve diğerleri (2010) 
tarafından yürütülen araştırmada, gövde çapı 40 cm’nin üzerinde olan ağaçlar 
ekolojik olarak değerli bulunmuştur. Gövde çapının 100 cm’nin üzerinde 
olduğu ağaçlar ise yaban hayatına yaşam alanı oluşturma bakımından en değerli 
ağaçlardır. Bu nedenle sahil parklarında, gövde çapı en az 40 cm olan ağaçlar 
belirlenmiş ve “biyotop ağacı” olarak tanımlanmıştır.

Biyotop ağaçlarına ilişkin parametreler, konuyla ilgili literatür esas 
alınarak oluşturulan biyotop ağacı tespit karnelerine kaydedilmiştir (Şekil 2). 
Ağaçların koordinat verileri Magellan eXplorist 710 el tipi GPS cihazı ile WGS-
84 datum ve UTM koordinat sistemi formatında alınmıştır. Gövde çapı, ağacın 
boyu ve tepe çapı her bir ağaç için ölçülmüş, ağaçlarda kabuk cepleri ya da 
kovuk bulunma durumları ile genel sağlık durumları belirlenmiştir. Ayrıca ağaç 
üzerinde tespit edilen liken, yosun, mantar oluşumları ya da kuş yuvası gibi 
yapılar ek notlar bölümünde kaydedilmiştir.

Şekil 2. Arazi Çalışmasında Ağaçlara  
Ait Bilgilerin Kaydedildiği Tespit Karnesi Örneği

Biyotop ağaçlarının mekânsal dağılımının belirlenmesi ile verilerin 
haritalanması ve görselleştirilmesinde açık kaynak kodlu coğrafi bilgi sistemi 
yazılımı olan QGIS 3.16.5’ten yararlanılmıştır (QGIS.org, 2021). Biyotop 
ağaçlarına ilişkin gövde çapı, tepe çapı ve boy parametre ortalamalarının 
sahil parklarına göre farklılaşma durumu, R programlama dili (R Core Team, 
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2021) için kullanıcı dostu bir arayüz sağlayan RStudio programının 1.4.1106.0 
sürümünde yapılan Kruskal-Wallis ile test edilmiştir. Farklı gruplar Post-hoc 
testlerinden biri olan Fisher’s LSD ile belirlenmiştir. RStudio yazılımında 
verilerin okutulması ve analiz edilmesinde “readr”, “agricolae”, “car”, “FSA” ve 
“dplyr” paketlerinden yararlanılmıştır (Mendiburu, 2017; Wickham ve diğerleri, 
2018; Fox ve Weisberg, 2019; Ogle ve diğerleri, 2021). Ayrıca parametrelere 
ilişkin tanımlayıcı istatistikler, parametreler arası korelasyon analizi ve kutu-
bıyık grafiklerinin oluşturulması yine R tabanlı bir yazılım olan jamovi 1.8.1’de 
gerçekleştirilmiştir (The jamovi Project, 2021).

3. Bulgular ve Tartışma
Bu çalışmada; Ordu kent merkezinde yer alan sahil parklarındaki biyotop 
ağaçları tespit edilmiştir. Tespit edilen ağaçlarının tür ve kökenlere göre 
dağılımı Çizelge 1’de verilmiştir. Buna göre; sahil parklarında biyotop ağacı 
olarak nitelenebilecek ağaçların toplam 13 türe ait olduğu görülmüştür. Bunlar 
içerisinde en fazla birey ile temsil edilen türler “doğu çınarı” olarak bilinen 
Platanus orientalis ve “sahil çamı” olarak bilinen Pinus pinaster’dir. Bunlara 
ek olarak; Acer negundo, Aesculus hippocastanum, Robinia pseudoacacia, 
Tilia platyphyllos ve Fraxinus angustifolia türlerine ait biyotop ağaçları 
bulunmaktadır (Şekil 3). Ayrıca biyotop ağacı kriterlerini sağlayan ve yalnızca 
tek birey ile temsil edilen 6 ağaç türü belirlenmiştir (Çizelge 1). TÜBİVES (2021) 
veri servisinden sağlanan verilere göre; çalışma alanlarında tespit edilen biyotop 
ağaçlarının %60.8’i doğal türlerden, %39.2’si ise yabancı yurtlu (egzotik) ağaç 
türlerinden oluşmaktadır (Çizelge 1).

 

Şekil 3. Platanus orientalis (solda) ve Fraxinus angustifolia (sağda)
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Çizelge 1. Sahil Parklarında Tespit Edilen Biyotop  
Ağaçlarının Tür, Köken ve Miktarlarına İlişkin Bulgular

No Bilimsel Adı Yaygın Türkçe Adı Köken Adet %

1 Platanus orientalis L. Doğu çınarı Doğal 44 43.1

2 Pinus pinaster Aiton Sahil çamı Egzotik 34 33.3

3 Acer negundo L.
Dişbudak yapraklı 
akçaağaç

Doğal
7 6.9

4 Aesculus hippocastanum L.
Beyaz çiçekli at 
kestanesi

Egzotik
4 3.9

5 Robinia pseudoacacia L.
Beyaz çiçekli 
yalancı akasya

Doğal
3 2.9

6 Tilia platyphyllos Scop.
Büyük yapraklı 
ıhlamur

Doğal
2 2.0

7 Fraxinus angustifolia Vahl
Sivri meyveli 
dişbudak

Doğal
2 2.0

8 Cupressus arizonica Greene Arizona servisi Egzotik 1 1.0

9 Magnolia grandiflora L.
Büyük çiçekli 
manolya

Doğal
1 1.0

10 Pinus pinea L. Fıstık çamı Doğal 1 1.0

11 Tilia tomentosa Moench Gümüşi ıhlamur Doğal 1 1.0

12 Populus nigra L. Kara kavak Doğal 1 1.0

13 Catalpa bignonioides Walter Sigara ağacı Egzotik 1 1.0

TOPLAM 102 100.0

Biyotop ağaçlarının gövde çapı, tepe çapı ve boy parametrelerine göre dağılımları 
Şekil 4’te sunulmuştur. Buna göre; biyotop ağaçlarının gövde çapları büyük 
oranda 40-60 cm arasında dağılım göstermiştir. Niedermann-Meier ve diğerleri 
(2010) tarafından en değerli ağaçlar olarak ifade edilen, gövde çapının 100 
cm’nin üzerinde olduğu ağaç sayısı ise yalnızca 2’dir.
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Şekil 4. Biyotop Ağaçlarının Çeşitli Parametrelere Göre Dağılımı

Biyotop ağaçlarına ait gövde çapı, tepe çapı ve boy parametreleri arasındaki 
ilişkileri gösteren korelasyon matrisi Şekil 5’te görülmektedir. Genel kabule göre; 
korelasyon katsayısının 0.3’ün altında olması düşük, 0.3-0.7 arasında olması 
orta ve 0.7’nin üzerinde olması ise yüksek düzeyde ilişkiye işaret eder (Köklü 
ve diğerleri, 2006). Buna göre üç parametre arasında da pozitif yönlü ve orta 
düzeyde ilişki bulunmaktadır. Bununla birlikte boy ve tepe çapı parametreleri 
arasında nispeten daha yüksek bir korelasyon bulunmaktadır (Şekil 5).

Şekil 5. Biyotop Ağaçlarına İlişkin Parametreler Arasındaki İlişki
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Biyotop ağaçlarının sahil parkları içerisinde mekânsal olarak yoğunlaştığı 
alanların belirlenmesi amacıyla yapılan çekirdek yoğunluğu analizinin sonuçları 
Şekil 6’da görülmektedir. Boy, tepe çapı ve gövde çapı parametrelerinden 
bağımsız olarak, biyotop ağacı yoğunluğunun en fazla olduğu sahil parkı 
Atatürk Parkı’dır. Bununla birlikte, Rüsumat Parkı’nın kuzeyinde yer alan ve 
aynı zamanda yol ağacı işlevi gören sahil çamlarının bir yoğunluk oluşturduğu 
göze çarpmaktadır. Yine Tayfun Gürsoy Parkı içerisindeki biyotop ağaçları 
çeşitli alanlarda yoğunlaşmıştır. Biyotop ağacı sayısının en düşük olduğu 
Akyazı Sahil Parkı (14), lineer biçimde kıyıya paralel olarak uzandığından 
ve ağaçların arasındaki mesafe fazla olduğundan burada önemli bir yoğunluk 
oluşturamamıştır (Şekil 6).

Şekil 6. Biyotop Ağaçlarının Mekânsal  
Dağılımına Göre Oluşturulan Çekirdek Yoğunluğu Analizi

Biyotop ağaçlarının sahil parklarına dağılım durumlarına göre bazı tanımlayıcı 
istatistikler Çizelge 2’de, ağaçlara ilişkin parametrelere ait değerlerin sahil 
parklarına göre farklılaşma durumları ise Şekil 7’de verilmiştir. Şekil 7’deki 
kutu-bıyık grafiklerinde görülen küçük harfler, Fisher’s LSD testine göre 
istatistiksel olarak p=0.05 düzeyinde anlamlı farklı grupları göstermektedir. 
Tüm sahil parklarında tespit edilen 102 adet biyotop ağacının 33’ü Tayfun 
Gürsoy Parkı’nda, 30’u Atatürk Parkı’nda, 25’i Rüsumat Parkı’nda ve 14’ü 
Akyazı Sahil Parkı içerisinde bulunmaktadır.
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Çizelge 2. Biyotop Ağaçlarına İlişkin Tanımlayıcı İstatistikler

Değişken Sahil Parkları N Ort. S. Sapma Min. Maks.

Tepe çapı (m)

Akyazı Sahil Parkı 14 8.29 1.73 6 12

Atatürk Parkı 30 10.17 2.63 5 16

Rüsumat Parkı 25 9.28 2.91 6 19

Tayfun Gürsoy Parkı 33 10.67 2.22 6 14

Gövde çapı 
(cm)

Akyazı Sahil Parkı 14 47.29 6.35 42 62

Atatürk Parkı 30 57.3 18.02 40 110

Rüsumat Parkı 25 54.44 14.15 40 106

Tayfun Gürsoy Parkı 33 47.48 6.74 41 66

Boy (m)

Akyazı Sahil Parkı 14 14.29 2.09 11 18

Atatürk Parkı 30 17.13 3.1 11 22

Rüsumat Parkı 25 15.92 3.34 11 23

Tayfun Gürsoy Parkı 33 17.15 2.17 12 20

Sahil parklarındaki biyotop ağaçlarının tepe çapları genel olarak 5-19 m arasında 
değişmektedir. Tepe çapı (m) ortalamasının en yüksek olduğu parklar Atatürk 
ve Tayfun Gürsoy parkları olup aralarında anlamlı bir fark yoktur (Şekil 7A). 
Ağaçların gövde çapları ise 40-110 cm arasında değişim göstermektedir. Tepe 
çaplarındaki duruma benzer olarak gövde çapı ortalamalarının da en fazla olduğu 
parklar Atatürk ve Tayfun Gürsoy parklarıdır (Şekil 7B). Biyotop ağaçlarının 
boyları yönünden yapılan kıyaslamada Akyazı Sahil Parkı’ndaki ağaçların boy 
ortalamasının diğer üç parka göre daha düşük olduğu görülmektedir. Ancak 
Rüsumat Park’ındaki ağaçların boy ortalaması ile aralarında istatistiksel olarak 
anlamlı bir fark bulunmamaktadır (Şekil 7C).
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Şekil 7. Parametrelere Ait Değerlerin Sahil Parklarına Göre Farklılaşma Durumu

Sahil parklarında tespit edilen biyotop ağaçlarının kabuk cebi ya da kovuk 
bulundurma durumlarına göre dağılımı Şekil 8’de görülmektedir. Buna göre; 
biyotop ağaçlarının 78 tanesinde kabuk cebi oluşumuna rastlanmıştır (Şekil 9). 
16 adet ağaçta ise kovuk bulunmaktadır (Şekil 10). Ağaç kovukları; bazı kuş 
türleri ile pek çok memeli hayvan ve böcek türüne yaşam ortamı sağlamaktadır 
(Newton, 1998; Ranius ve Jansson, 2000; Gibbons ve Lindenmayer, 2002). 
Benzer şekilde ağaç kabuğu üzerinde meydana gelen cep oluşumları da özellikle 
böcek türleri için önemli bir yaşam alanı oluşturmaktadır. Bunlara ek olarak; 
araştırma alanı içerisindeki biyotop ağaçlarının kovuklarında çeşitli mantar 
oluşumlarına da rastlanmıştır (Şekil 10, Şekil 13).

Şekil 8. Biyotop Ağaçlarında Kabuk Cebi ya da Kovuk Bulunma Durumu
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Şekil 9. Biyotop Ağaçlarında Görülen Kabuk Cebi Örnekleri

 

Şekil 10. Biyotop Ağaçlarında Görülen Kovuk Örnekleri

Biyotop ağaçları çok sayıda hayvan türüne ev sahipliği yaptığı gibi; yosun, mantar 
ve liken türleri için de önemli bir yaşam alanı sunmaktadır (Müller-Kroehling 
ve diğerleri, 2019). Bu anlamda özellikle çeşitli epifitik bitki türleri ile yaşlı 
ağaçlar ilişkilendirilmektedir (Read, 2000). Epifit bitkiler çeşitli başka bitkilerin 
üzerinde gelişim gösteren, toprakta kök yapıları bulunmayan ve su ihtiyaçları 
doğrudan yağışlara bağlı olan bitkilerdir. Parazit bitkilerin aksine epifitler, 
besinlerini ağaç kabuğu üzerindeki çatlaklarda biriken toz vb. yapılardan ya 
da yağış suyu içerisindeki çözünmüş maddelerden sağlarlar (Kılınç ve Kutbay, 
2019). Bu bitki grubu içerisinde en dikkat çeken türler yosunlar, ciğer otları 
ve bazı liken türleridir (Read, 2000). Çalışma alanlarında tespit edilen biyotop 
ağaçlarından 13 tanesinin üzerinde yosun oluşumları (Şekil 11) ve 9 tanesinin 
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üzerinde de liken ve yosun oluşumlarının (Şekil 12) her ikisi birlikte görülmüştür 
(Çizelge 3). İki ağaç üzerinde ise mantar oluşumu bulunmaktadır (Şekil 12).

Çizelge 3. Biyotop Ağaçları Üzerinde Tespit Edilen Floristik Yapılar

No Flora Adet %
1 Yosun 13 12.7
2 Liken + yosun 9 8.8
3 Liken 3 2.9
4 Mantar 2 2.0
5 Çimlenmiş bitki 1 1.0
6 Sarılıcı bitki 1 1.0
7 Liken + mantar 1 1.0
8 Yok 72 70.6
TOPLAM 102 100.0

 

Şekil 11. Biyotop Ağaçlarının Üzerindeki Yosun Oluşumları

 

Şekil 12. Biyotop Ağaçlarının Üzerindeki Liken Oluşumları

 

Şekil 13. Biyotop Ağaçlarının Üzerindeki Mantar Oluşumları
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Kent dokusu içerisinde yeşil alanlar ve yeşil alanlar içerisinde de özellikle 
biyotop ağaçları, kuş çeşitliliğine önemli katkılar sunmaktadır. Biyotop 
ağaçları; kuş türleri ile birlikte çeşitli böcek, mantar ve liken türleri gibi 
canlıların yaşaması için elverişli ekolojik nişler oluşturur (Bütler ve diğerleri, 
2006). Kentsel yeşil alanlar özelinde yapılan çok sayıda araştırma, kuş 
çeşitliliği ile yeşil alan ve ağaç karakteristikleri arasındaki ilişkiyi ortaya 
koymayı hedeflemiştir (Lin ve diğerleri, 2008; Peris ve Montelongo, 2014; 
Morelli ve diğerleri, 2017; Morelli ve diğerleri, 2018; Liu ve diğerleri, 
2019). Örneğin; Çin’in başkenti Pekin’deki kent parklarında yürütülen bir 
araştırmaya göre, parklardaki yaşlı ve büyük ağaçların varlığı, kuş çeşitliliğini 
artırıcı yönde etki yapmaktadır (Morelli ve diğerleri, 2017). Buna ek olarak; 
Orta Avrupa’da yürütülen bazı araştırmalar, yaprak döken ağaçlardan oluşan 
ağaç topluluklarının veya karışık ormanların, saf iğne yapraklı ormanlara 
göre daha fazla sayıda türe ev sahipliği yaptığını göstermiştir (Regnery ve 
diğerleri, 2013; Grossmann ve diğerleri, 2018; Asbeck ve diğerleri, 2019). 
Sahil parklarındaki biyotop ağaçları üzerinde tespit edilen 9 kuş yuvasından 
8’inin Platanus orientalis (doğu çınarı) gibi yaprak döken ve geniş yapraklı 
bir ağaç üzerinde bulunması, kuş türlerinin yuvalama tercihleri anlamında bu 
çalışmalarının bulgularını destekler niteliktedir (Şekil 14). Arazi çalışmaları 
sırasında biyotop ağaçları üzerinde gözlemlenen diğer canlılar arasında çeşitli 
karınca, örümcek ve salyangoz türleri bulunmaktadır (Şekil 15).

Şekil 14. Çınar Ağacı Üzerindeki Kuş Yuvası (Tayfun Gürsoy Parkı)
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Şekil 15. Biyotop Ağaçları Üzerinde Gözlemlenen Çeşitli Canlılar

4. Sonuç
Ülkemizde doğal ekosistemlerde biyolojik çeşitliliğin korunması ve 
geliştirilmesi konusunda pek çok araştırma yapılmasına karşın özellikle kentsel 
alanlardaki çalışmalar oldukça kısıtlıdır. Kentlerin hızlı bir şekilde gelişmesiyle 
birlikte biyolojik çeşitlilik üzerindeki tehdit her geçen gün artmaktadır. Pek çok 
çevresel sorunun kent kaynaklı olduğu düşünüldüğünde, kent içindeki çözüm 
olanaklarının etraflıca değerlendirilmesi gerekmektedir. Yerel yönetimlerin 
öncelikleri arasında bulunan yeşil alan çalışmaları; park, bahçe ve meydan gibi 
açık yeşil alanlarda peyzaj düzenlemeleri gerçekleştirmek ve bu alanlarda bakım 
çalışmalar yürütmek ile sınırlı kalmaktadır. Bakım çalışmaları kapsamında yaşlı 
ya da ölü ağaçlar bu alanlardan uzaklaştırılmaktadır. Ancak diğer bireylere 
göre yaşlı kabul edilmesine rağmen yaya ya da araç güvenliği açısından tehdit 
oluşturmayan biyotop ağaçlarının korunması gerekmektedir. Zira bu ağaçlar 
başta kuş türleri olmak üzere böcek, yosun, mantar ve likenler gibi çok sayıda 
canlı toplumuna yaşam alanı sunmaktadır.

Kent içerisindeki biyotop ağaçlarının korunabilmesi için öncelikle geniş 
kapsamlı ve multidisipliner bir çalışma programı ile envanter çıkarılması 
gerekmektedir. Biyotop ağaçlarının konumları, içerisinde bulundukları yaşam 
ortamları, çevresel stres oluşturabilecek faktörlerin belirlenmesi ve çeşitli canlı 
türleri için habitat oluşturma potansiyelleri analiz edilmelidir. Başlangıçta 
zaman ve maliyet gerektiren bir veri tabanı oluşturma uygulaması, gelecekte 
yapılacak herhangi bir yenileme ya da peyzaj uygulama çalışmasında korunması 
gereken ağaçların bilinmesi, alandan uzaklaştırılması gereken ağaçların doğru 
seçilmesi açısından önemlidir.

Ülkemizde özellikle orman ekosistemlerinde, canlı türlerine yaşam alanı 
oluşturma bakımından biyotop ağaçları ve ölü ağaçlar üzerine çok değerli 
akademik çalışmalar yapılsa da kentsel alanlarda bu konu henüz oldukça 
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sınırlıdır. Ülkemizde boyutsal, tarihi, folklorik ya da mistik özellikleri ile ön 
plana çıkan ağaçlar belirlenerek “anıt ağaç” olarak tescillenir. Bu tescilleme 
süreci Türk Standartları Enstitüsü tarafından hazırlanan TS 13137 Anıt Ağaçlar 
Envanter Seçim Kuralları ve İşaretleme Standardında belirtilen kriterlere 
göre yapılmaktadır. Bununla birlikte anıt ağaç olma kriterlerini sağlamayan 
ancak ev sahipliği yaptığı canlılardan ve kent ekolojisine yaptığı katkılardan 
dolayı korunmaya değer olan biyotop ağaçları bulunmaktadır. Bu ağaçların 
korunabilmesi, planlanabilmesi ve özellikle kentsel alanlarda sayılarının 
artırılabilmesi için yasal düzenlemelere ihtiyaç duyulmaktadır. Buna ek olarak, 
kentlerde yaşayan insanlara ekolojik öneme sahip bu ağaçlar tanıtılmalı, 
kentlerdeki işlevleri anlatılmalı ve bu yolla koruma bilincinin oluşturulması 
sağlanmalıdır.
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1. Giriş

Kentler, insanların yoğun olarak bulunduğu ve nüfusun hızla artmakta 
olduğu alanlardır. 2018 yılı itibariyle Avrupa’daki nüfusun yaklaşık 
%75’i kentlerde yaşamaktadır (BM, 2019). Türkiye’de ise bu oran 

%92 düzeyindedir (TÜİK, 2021). Eğitim, ulaşım, sağlık, kültür ve rekreasyon 
gibi temel hizmetlerin erişilebilirlik düzeyi kentlerdeki yaşam kalitesinin 
bir göstergesi olarak kabul edilir. Bu nedenle kentler özelinde yapılan birçok 
çalışma temelde kent yaşamını daha konforlu ve güvenli bir duruma getirmeyi 
amaçlamaktadır (Wachs ve Kumagai, 1973; Akdeniz ve Aydınlı, 2004).

Özellikle metropol niteliğindeki kentlerde bir yere ulaşmak istenildiğinde 
uzun mesafeler kat edilmesi gerekebilmektedir. Bununla birlikte nispeten kısa 
olan mesafelere ulaşım bile yoğun araç trafiği nedeniyle beklenenden daha uzun 
sürelerde olabilmekte, kentliler işlerine ya da okullarına gitmek için olması 
gerekenden daha erken saatlerde yollara düşerek bu duruma ayak uydurmaya 
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çalışmaktadır. İnsanların konforu için yatırım yapılan kentlerde erişilebilirlik 
kavramı ne yazık ki ulaşımla bağdaştırılmakta, erişilebilirlik sorunları için 
tercih edilen çözümler genellikle karayolu kapasitesinin artırılması şeklinde 
gerçekleşmektedir. Ancak buna rağmen trafik yoğunluğu ve karmaşa her geçen 
gün artmaya devam etmektedir (Handy, 2020; Moreno ve diğerleri, 2021).

Küresel Covid-19 salgını ile kentlerin doğal afet ve salgınlara karşı 
dirençli olmasının, sürdürülebilirliği için gerekli olduğu anlaşılmıştır. Kentlerde 
yaşayan insanlar, salgın sürecinde kapalı alanlardan çok, sosyal mesafenin 
daha kolay sağlandığı açık hava rekreasyon faaliyetlerine ve yeşil alanlara 
yönelmişlerdir. Bu süreçte, kapalı mekanlarda kalabalık topluluklarla bir 
arada olmaktan çekinen insanlar; toplu taşıma gerektirmeyen, yürüyerek ya da 
bisikletle ulaşabilecekleri mesafelerdeki açık yeşil alanları tercih etmektedir. 
Yeşil alanların kent ekosistemine ve kent insanına pek çok yararı bulunmaktadır. 
Kent yaşamında yıpranan insanların stresten uzaklaşmak ve dinlenmek amacıyla 
çeşitli etkinliklere ihtiyaç duyması, kentte bulunan rekreasyon alanlarının 
önemini daha da arttırmaktadır (Akova, 2012).

Park gibi açık-yeşil alanların, bireylerin sosyal temasını kolaylaştırmak için 
ortam sağladığı bilinmektedir (Zhou ve Rana, 2012). Parklar, farklı kültürlere 
sahip insanların etkileşimlerini sağlamakta ve sosyal ilişkileri zayıf olan kent 
insanının sosyalleşmesine olanak vermektedir (Akova, 2012; Gerçek ve Güven, 
2017). Motorlu taşıtlar ile uzak mesafedeki yeşil alanlara gidildiğinde yaşanılan 
bölgeden ve sosyal çevreden uzaklaşılmakta, bunun yanı sıra mahalle içerisinde 
15 dakikalık mesafede bir yere gidildiğinde diğer mahalle sakinleriyle tanışma 
ve sosyalleşme fırsatı olabilmektedir (Uyanık, 2016). Yaşları 64 ve 91 arasında 
değişen katılımcılar ile gerçekleştirilen bir araştırmada (Kweon ve diğerleri, 
1998), yeşil alanlara daha kolay erişebilen bireylerin diğerlerine göre sosyal 
bağlarının daha yüksek olduğu belirtilmiştir.

Uzun yıllardır planlama ve arazi kullanımı konularında yapılan yanlışlar, 
salgının etkileriyle birlikte, yönetimleri ve planlayıcıları yeni kentsel planlama 
çözümleri üretmeye teşvik etmiştir. Bu çözümlerden biri olarak önerilen 
“15 dakikalık kentler” kavramına göre; kentlerde hareketliliği sağlayan, 
araçlar değil insanlar olmalı, mahalleler araçlara ihtiyaç duyulmadan içinde 
yaşayabileceğimiz şekilde planlanmalıdır. İnsanlar maksimum 15 dakikalık 
yürüyüş veya bisiklet mesafesinde yemek, iş, sağlık, eğitim, kültür ve 
rekreasyon gibi günlük ihtiyaçlarını karşılayabilmelidir. Maksimum 15 dakika 
yaya mesafesini aşan alanlarda motorlu araç kullanma ihtimali artmaktadır. 
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Bu durum gürültü kirliliğine, karbon emisyonunun artmasına sebep olmakta, 
dolayısıyla hava kirliliği ve iklim değişikliği üzerinde de olumsuz etkilere yol 
açmaktadır (Moreno ve diğerleri, 2021).

Mahalle parklarının sayısı, mekânsal dağılımları ve büyüklükleri, bu 
alanların yeterliğini ve erişilebilirliğini belirleyen etkenlerdir. Bununla birlikte 
parkların niceliğine ve mekânsal dağılımına ek olarak parkların kullanıcılara çok 
yönlü ve işlevsel hizmetler sunması beklenmektedir. Bu şartların tüm kentlilere 
eşit olarak sağlanamaması “çevresel adalet” sorununu ortaya çıkarmaktadır 
(Jennings ve diğerleri, 2012; Gerçek ve Güven, 2017). Kentlerin tüm sakinleri 
yeşil alanlara aynı oranda erişebilmeyi hak ettiğinden, parklara erişim yönünden 
yetersiz bölgelerin tespit edilmesi oldukça önemlidir.

Ordu kent merkezindeki açık-yeşil alanların yeterlik ve erişilebilirlikleri 
üzerine, bugüne kadar yapılan çalışmalarda yalnızca tampon analizi tercih 
edilmiştir (Yeşil ve Yeşil, 2017; Beyli ve Yeşil, 2020). Ancak bu çalışma ile 
Ordu kent merkezini oluşturan 21 mahalledeki mahalle ve sahil parklarının 
erişilebilirlik düzeyleri tampon ve ağ analizi yöntemlerinin her ikisi ile ortaya 
konulmuş ve sonuçlar kıyaslanmıştır. Çalışma, erişilebilirlik noktasında yeterli 
ve yetersiz alanları ortaya koyduğundan, yeşil alan ya da park tesislerinde karar 
verme süreçlerini kolaylaştıracaktır.

2.  Materyal ve Yöntem
Çalışma alanı olarak; Ordu ili Altınordu ilçesinde bulunan kent merkezi 
seçilmiştir (Şekil 1). Kent merkezini oluşturan 21 mahallede bulunan toplam 69 
mahalle parkı ve 4 sahil parkı ise çalışmanın ana materyalini oluşturmaktadır 
(Şekil 2). İl nüfusunun yaklaşık %30’u Altınordu ilçesinde, ilçe nüfusunun ise 
yaklaşık %77.5’i bu 21 mahallede ikamet etmektedir (TÜİK, 2021).

Şekil 1. Çalışma Alanının Konumu
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Şekil 2. Ordu Kent Merkezini Oluşturan Mahalleler ve Mahalle Parkları

Erişilebilirlik analizlerinde ağırlıklı olarak, Öklid mesafesini esas alan tampon 
analizi (Şekil 3A) ve ağ analizi (Şekil 3B) kullanılmaktadır (Kun ve diğerleri, 
2012; Balasubramani ve diğerleri, 2016; Yılmaz ve Karahan, 2020). Tampon 
analizinde, park içerisinde belirlenen bir noktadan belirli bir yarıçap ile çizilen 
dairesel alanlar erişilebilirlik alanı olarak kabul edilmektedir. Bu yöntemin en 
büyük dezavantajı; belirlenen noktalar arasındaki mesafeyi kuş uçuşu olarak 
vermesidir. Bu nedenle, özellikle yol ağlarının çok karmaşık olduğu kentsel 
bölgelerde gerçeğe aykırı sonuçlar ortaya çıkabilmektedir. Ağ analizinde ise 
kente ait yol ağı tanımlandığından gerçek mesafeler hesaplanmaktadır. Bununla 
birlikte ağ analizinde ulaşım şekli (motorlu araç, yaya vb.), ulaşım hızı gibi 
parametreler hesaba katılabilmektedir. Kun ve diğerleri (2012) tampon analizi 
ile elde edilen çıktıların basit olduğunu ve öznellik içerdiğini, ağ analizinin ise 
daha nesnel sonuçlar verdiğini ifade etmiştir. Bunun nedeni ağ analizinde gerçek 
yol ağının tanımlanmış olması ve coğrafi koşulların gerçeklik boyutunda analize 
katılmasıdır (Yılmaz ve Karahan, 2020).

 

Şekil 3. Tampon ve Ağ Analizleri ile Elde Edilmiş Sonuçlar
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Tampon analizinde, parkların giriş noktaları hesaba katılmamaktadır. Birçok 
parkın doğal ya da yapay ayırıcılar ile çevresindeki diğer bölgelerden ayrıldığı 
düşünüldüğünde, parka erişim ancak giriş noktalarından sağlanmaktadır. Bazı 
durumlarda kullanıcıların parka giriş yapabilmesi, ancak parkın etrafından bir süre 
yürüyerek gerçekleştiğinden erişim mesafesi uzamakta ve parkın erişilebilirliği 
azalmaktadır. Tampon analizinin diğer bir dezavantajı ise referansın genellikle 
parkın merkezi olarak kabul edilen bir noktadan alınmasıdır. Bu durumda 
parkın biçimi ve büyüklüğü, sapmalara neden olarak analizin doğruluk payını 
düşürmektedir. Büyük ölçekli bir parkta merkezden park sınırına olan mesafenin 
hesaba katılması parkın hizmet alanının küçük çıkması anlamına gelmektedir. 
Dolayısıyla parkın biçimi bozuldukça temsil ettiği hizmet alanındaki sapma da 
o ölçüde artmaktadır (Ünal ve diğerleri, 2016).

Yapılan bir araştırma, rekreasyon alanlarına erişim gibi temel bir ihtiyaç 
için yapılan yürüyüşlerin çoğunun 600 metreden kısa olduğunu ve çok azının 
1200 m’yi aştığını göstermiştir (Millward ve diğerleri, 2013). Bir başka 
araştırmada ise (Manavoğlu, 2013), katılımcıların büyük bölümü, en fazla 
15 dakikalık yürüme mesafesinde yeşil alanlara erişebilmeyi istediklerini 
beyan etmişlerdir. Belirtilen mesafe ve süreleri göz önünde bulundurarak 
yapılan bir çalışmada (Abdalkarim, 2019) ise erişilebilirlik analizinde 
uzaklık kriterleri; 5 dakikalık bir yürüyüşü temsilen 300 metre, 10 dakikalık 
bir yürüyüşü temsilen 600 metre ve 15 dakikalık bir yürüyüşü temsilen 900 
metre olarak belirlenmiştir. Bu çalışmada da bireylerin yaya olarak mahalle 
ve sahil parklarına ulaşım sürelerini esas alan 300, 600 ve 900 metre eşik 
değerleri seçilmiştir.

Çalışmanın analiz aşamasına geçilmeden önce, parkların konumları 
belirlenmiş ve açık kaynak kodlu bir coğrafi bilgi sistemleri yazılımı olan QGIS 
3.16.6 ortamında sayısallaştırılmıştır (QGIS, 2021). Çalışma alanına ait yol ağı, 
gönüllü katılımcılar tarafından oluşturulan bir veri tabanı olan OpenStreetMap 
üzerinden elde edilmiştir (Haklay ve Weber, 2008; OSM, 2021). Analizin 
ilk aşamasında QGIS yazılımındaki Vector Geometry seçeneği altındaki 
“buffer” modülü ile 300, 600 ve 900 m mesafeleri esas alınarak tampon analizi 
yapılmıştır. Ardından Network Analysis altındaki “service area” ve “iso-area 
as polygon” modülleri ile aynı mesafeler için ağ analizi gerçekleştirilmiştir. 
Son aşamada ise her iki yöntem ile elde edilen park erişilebilirlik düzeyleri 
karşılaştırılmıştır.
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3. Bulgular ve Tartışma
Bu çalışmada; belirlenen hizmet mesafeleri için, Ordu kent merkezinde bulunan 
mahalle ve sahil parklarının erişilebilirlik düzeyleri ortaya konmuştur. Coğrafi 
bilgi sistemleri yazılımında gerçekleştirilen tampon ve ağ analizlerinin çıktıları 
mahalle düzeyinde karşılaştırılmıştır. Şekil 4’te tampon analizine göre ve Şekil 
5’te ağ analizine göre; mahalle parklarının 0-300 m, 300-600 m ve 600-900 m 
mesafedeki hizmet alanları görülmektedir.

Şekil 4. Tampon Analizine Göre Mahalle Parklarının Erişilebilirlik Alanı

Şekil 5. Ağ Analizine Göre Mahalle Parklarının Erişilebilirlik Alanı

Tampon analizine göre, 0-300 m mesafe içerisinde yalnızca Düz Mahalle 
bütünüyle mahalle parklarına erişim sağlamaktadır. 0-600 m içerisinde ise 
mahallelerin birçoğunda park erişilebilirliği %100’e ulaşmaktadır. Bununla 
birlikte Karapınar Mahallesi’nde, 15 dakikalık yürüyüşü temsil eden 900 m sınırı 
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içerisinde dahi mahallenin ancak %37.1’i parklara erişebilmektedir (Çizelge 
1). Karapınar Mahallesi, 21 mahalle içerisinde alan olarak en büyüğüdür. 
Bununla birlikte mahallenin yalnızca kuzey bölümünde konut alanı ve sanayi 
alanı bulunmakta olup geriye kalan alanlar kırsal niteliktedir. Dolayısıyla bu 
alanlarda park erişilebilirliğinden söz edilememektedir. Ancak mahalle sınırına 
alındığından, erişilebilir alanların mahalle alanına oranı diğer mahallelere oranla 
oldukça düşük çıkmaktadır.

Çizelge 1. Parkların Mahallelere Göre Erişilebilirlik Oranları

0-300 m 0-600 m 0-900 m 0-300 m 0-600 m 0-900 m
1 Akyazı 148.15 89.5 100.0 100.0 71.2 98.5 100.0
2 Aziziye 16.14 41.5 90.8 100.0 18.5 69.3 86.9
3 Bahçelievler 48.78 68.8 100.0 100.0 32.1 91.5 100.0
4 Bucak 150.21 62.6 94.4 100.0 38.2 66.4 81.5
5 Cumhuriyet 370.64 30.2 69.3 89.3 13.8 44.0 74.0
6 Durugöl 117.05 65.7 100.0 100.0 30.6 64.5 83.5
7 Düz 12.02 100.0 100.0 100.0 80.4 91.1 100.0
8 Güzelyalı 145.26 19.8 64.3 98.2 4.7 18.0 40.7
9 Karapınar 448.22 12.4 26.0 37.1 7.2 16.9 24.6
10 Karşıyaka 288.78 29.1 70.1 90.0 11.5 37.6 60.3
11 Kirazlımanı 100.05 22.4 60.8 82.7 8.3 22.2 38.0
12 Kumbaşı 148.49 35.6 74.6 88.0 13.0 33.0 62.7
13 Şahincili 232.32 59.8 88.9 100.0 34.0 71.2 84.5
14 Saray 10.23 89.3 100.0 100.0 55.0 88.1 98.1
15 Şarkiye 26.15 85.7 100.0 100.0 32.4 90.2 99.0
16 Selimiye 60.21 85.6 100.0 100.0 55.6 86.1 91.2
17 Şirinevler 109.18 93.9 99.9 100.0 67.1 97.3 100.0
18 Subaşı 25.85 91.2 100.0 100.0 65.3 100.0 100.0
19 Taşbaşı 24.50 80.3 100.0 100.0 40.9 83.0 96.0
20 Yeni 52.45 64.7 100.0 100.0 18.8 100.0 100.0
21 Zaferimilli 29.08 12.1 76.8 100.0 3.0 34.7 55.8

No Mahalle Mahalle alanı (ha)
Tampon analizine göre erişilebilir 

alanların mahalle alanına oranı (%)
Ağ analizine göre erişilebilir alanların 

mahalle alanına oranı (%)

Ağ analizine göre, 0-300 m mesafe içerisinde park erişilebilirliğinin en fazla 
olduğu mahalle Düz Mahalle’dir (%80.4). Bunu sırasıyla Akyazı (%71.2) ve 
Şirinevler (%67.1) mahalleleri izlemektedir. Yeni ve Subaşı mahallelerinde 
0-600 m’de park erişilebilirliği %100’e ulaşmaktadır. 0-900 m içerisinde ise 
3 mahallenin (Güzelyalı, Kirazlimanı ve Karapınar) alansal olarak yarısından 
daha azı parklara erişebilmektedir (Çizelge 1). Tampon analizine göre 0-900 
m içerisindeki erişilebilirlik oranı %37.1 olan Karapınar Mahallesi’nde ağ 
analizine göre erişilebilirlik oranı %24.6’ya düşmektedir. Yine tampon analizine 
göre 900 m’ye kadar olan mesafelerde 15 mahallede erişilebilirlik oranı %100 
iken ağ analizi sonuçlarına göre 6 mahallede tam bir erişilebilirlikten söz 
edilebilmektedir. İki yöntem ile elde edilen çıktılar arasındaki farkı göstermesi 
bakımından bu durum oldukça çarpıcıdır.

Sahil parkları, özellikle kent merkezinin kıyıda yer aldığı kentlerde yeşil 
alan ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılayan ve halk tarafından yoğun talep 
gören alanlardır. Ordu kent merkezindeki dört sahil parkı denize kıyısı olan 
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altı mahalle boyunca lineer biçimde uzanmaktadır. Belirli bir giriş noktasının 
bulunmaması ve yol ağının izin verdiği her noktadan erişilebilir olması, sahil 
parklarını mahalle parklarından ayıran en önemli özelliklerdendir. Sahil 
parklarının ağ analizi ile yapılmış olan erişilebilirlik haritası Şekil 6’da verilmiştir. 
Görüldüğü gibi kıyı parkları, yalnızca kıyı mahallelerine değil kıyıdan içeride 
bulunan mahallelerin bir bölümüne de belirli mesafelerde hizmet etmektedir. 
Mahalle parklarının erişilebilirliğine ek olarak sahil parklarının bu erişilebilirliği 
de ağ analizine katıldığında elde edilen sonuç Şekil 7’de görülmektedir.

Şekil 6. Sahil Parklarının Erişilebilirlik Alanı

Şekil 7. Sahil Parklarının Analize Eklenmesi ile Elde Edilen  
Tüm Parkların Erişilebilirlik Alanı
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Mahalle parklarına ek olarak sahil parkları da düşünüldüğünde özellikle 
dokuz mahallenin park erişilebilirliği önemli oranlarda artmaktadır. Örneğin; 
Zaferimilli Mahallesi’nde mahalle parklarının 0-300 m içerisinde hizmet ettiği 
alan 0.88 ha iken sahil parkları katıldığında bu alan 2.7 ha olmaktadır. Bu da 
eski duruma göre iki kattan daha fazla erişilebilir olduğu anlamına gelmektedir. 
Yine Bahçelievler Mahallesi’nde mahalle ve sahil parklarının erişilebilirliği 
beraber değerlendirildiğinde, 31.66 ha büyüklüğünde bir alanda yaşayan 
insanlar, 5 dakikalık bir yürüyüş ile herhangi bir parka erişebilmektedir (Çizelge 
2). Bu örnekler göstermektedir ki sahil parkları özellikle belirli mahallelerde 
yaşayanların rekreasyon ihtiyacını karşılama noktasında oldukça önemlidir.

Çizelge 2. Ağ Analizine Göre 0-300 m İçin Erişilebilirlik Alanı (ha)
Mahalle Mahalle parkları Mahalle + sahil parkları % artış
AKYAZI 105.45 123.13 16.76
AZİZİYE 2.99 3.98 32.98
BAHÇELİEVLER 15.66 31.66 102.16
DURUGÖL 35.79 41.49 15.93
DÜZ 9.67 11.00 13.74
ŞARKİYE 8.46 15.60 84.42
TAŞBAŞI 10.03 11.70 16.60
YENİ 9.86 11.54 17.04
ZAFERİMİLLİ 0.88 2.70 206.70

4. Sonuç
Bu çalışma ile Ordu kent merkezindeki mahalle ve sahil parklarının erişilebilirlik 
düzeyleri ortaya konmuştur. Tampon analizine göre mahalle parklarının 0-300 
m içerisinde hizmet ettiği alanın yüzde olarak en fazla olduğu mahalleler Düz, 
Subaşı ve Şirinevler mahalleleridir. 0-300 m içerisindeki park erişilebilirliğinin 
en az olduğu mahalleler ise Zaferimilli, Güzelyalı ve Karapınar mahalleleridir. 
Ağ analizine göre mahalle parklarının 0-300 m içerisinde hizmet ettiği alanın 
yüzde olarak en fazla olduğu mahalleler Düz, Akyazı ve Şirinevler mahalleleridir. 
0-300 m içerisindeki park erişilebilirliğinin en az olduğu mahalleler ise 
Zaferimilli, Güzelyalı ve Karapınar mahalleleridir.

Sahil parklarının analize dâhil edilmesi ile 9 mahallede parkların 0-300 
m içerisindeki hizmet ettiği alan önemli ölçüde artmaktadır. Sahil parkları 
mahalle parklarından farklı olarak kıyı boyunca uzanan lineer biçimli 
rekreasyon alanlarıdır. Bundan dolayı özellikle kıyı mahallelerinde yeşil alan 
erişilebilirliğini büyük oranda sağlamaktadırlar.
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Park erişilebilirliği noktasında, tampon analizi ağ analizine göre oldukça 
iyimser bir tablo çizmektedir. Ancak tampon analizi yapısı gereği; gerçek yol 
ağını, erişimi kısıtlayıcı faktörleri ve coğrafi koşulları dikkate almamaktadır. 
Doğal bir alanda ya da yapılı çevrenin az olduğu farklı nitelikte alanlarda, 
tampon analizinin başarısı daha yüksektir. Ancak kent gibi yol ağlarının karmaşık 
olduğu, binalar gibi yapı kitlelerin bir noktaya doğrudan erişimi engellediği ya 
da özel mülk durumundaki arsaların fazla olduğu alanlarda ağ analizi çok daha 
isabetli sonuçlar vermektedir.

Çevresel adalet kavramı kapsamında, kentlerin tüm sakinleri yeşil alanlara 
aynı oranda erişebilme hakkına sahiptir. Kent ve mahalle ölçeğinde tüm yeşil alan 
birimlerinin erişim yönünden değerlendirilmesi, yetersiz görülen alanlarda yeni 
yeşil alanlar tesis edilmesi gerekmektedir. Mahalle parklarının nicelik ve nitelik 
olarak yeterli olması durumunda, mahalle sakinleri uzak mesafelerdeki alanları 
daha az tercih edecektir. Yürüyüş yapma ya da bisiklete binme mesafesinde 
nitelikli parkların bulunması toplu taşıma kullanımını azaltacağından özellikle 
pandemi sürecinin getirdiği bir zorunluluk olan sosyal mesafenin sağlanmasına 
katkı sağlanmış olacaktır. Bununla birlikte; gelecekteki olası doğal afet ve 
salgınlara karşı daha dirençli ve sürdürülebilir kentler yaratılacaktır. 
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1. Giriş 

Doğa hiç durmadan çalışır. Doğanın çalışma stratejisi ise insan 
yapısı sistemlerden farklı olarak mutlak dengeyi yakalamaya 
odaklanmaktadır. Milyonlarca yıl önce hücre çekirdeğinin keşfi ile 

başlayan öğrenilmiş bilginin ekolojik belleğe kayıt süreci, son bin yılın global 
ölçekteki tüm antropojen baskılarına rağmen devam etmektedir. 

Antroposen çağın gezegenimizdeki yaşam alanları üzerindeki baskısının 
her geçen gün daha da hissedilir olmaya başladığı şu süreçte, yıkıma uğratılan 
peyzajların yenilenmesi ve onarımı için doğanın işleyiş mekanizmasını 
kullanmak gerekmektedir. Bu mekanizmanın yerinde kullanılabilmesi için, 
ekolojik bellek depolarındaki bilgiler birbirleriyle fiziksel ve sosyal olarak 
bağlantılandırılarak doğru okunmalıdır. 

Burada amacımız ekosistemlerin belleği olarak tanımlanan ekolojik hafıza 
ile, o yerde yaşayan insanların kolektif belleği olan sosyal-hafızayı bütünleştirmek; 
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geçmişteki sosyal-ekolojik dinamiklere ilişkin genelleştirilebilecek nitelikteki 
bilginin nasıl ortaya çıkarılabileceği ve onun nasıl okunabilir ve erişilebilir 
kılınabileceğini tartışmaktır. 

Bu bölüm içeriğinde konuyu daha çok kuramsal olarak ele almaya 
çalışacağız. Ortaya konan kuramsal bilginin anlaşılabilmesi için ise İstanbul’un 
kısmen korunmuş olan dere ekosistemlerinden birisi olan Göksu Deresi Vadisi 
üzerinden örnekler vermeye çalışacağız.

2. Ekosistem Ekolojisi ve Ekolojik Hafıza
Ekosistem, canlılar ile cansız (fiziksel) çevreden meydana gelen işlevsel bir 
ekolojik sistemdir (Odum ve Barrett, 2005:337). Ekosistemde ardıl olarak 
meydana gelen değişimler, türlerin milyonlarca yıl boyunca süren var olma 
mücadelesinin bir sonucu olarak (Darwin, 1859:116) önceden tahmin edilebilen 
belirli bir yöne doğru ilerler (Odum ve Barrett, 2005:337). Bu tahmin edilebilen 
sıralı değişimler fiziksel çevredeki dış etkilere bağlı olabildiği gibi, sistemin 
kendi iç dinamikleri de değişime neden olabilir. Süreç içerisinde meydana gelen 
tüm değişim ve eşiklerin ekolojik bellek taşıyıcıları olan tohum, toprak, spor ve 
fosil gibi yapılarda ve hatta canlı türlerin hücrelerinde bilgi olarak kayıt altına 
alınması söz konusudur. 

Ekosistemlerin gelişim evreleri, dönemsel olarak farklılaşan yoğunluklardaki 
enerji akışlarını gerektirir. Enerji akışının miktarı ve nereye yönlendirileceği 
ekosistemin gençlik evresi ile olgunluk evresi arasında değişkenlikler gösterir. 
Bu süreç-dönüşüm ilişkileri, 1800’lü yıllarda çeşitli kuramcılar tarafından 
“metabolizma kuramı” adıyla açıklanmaya çalışılmıştır (Marx, 1867; Foster, 
2001). Eugene Odum’un başını çektiği sistem ekologları ise metabolizma 
kuramını zenginleştirerek, hücreden ekosisteme uzanan biyolojik düzeyler 
arası hiyerarşik ilişkiler ağı bağlamında ekolojik süksesyon (gelişim) teorisini 
geliştirdiler. Bu teoriye göre genç ekosistemler enerji akışını büyüme ve üretime 
yönlendirirken, olgun ekosistemlerde enerji bakım ve yaşamın sürdürülmesi için 
temel etkinliklere yönlendirilir. Ekosistem olgunlaştıkça entropi (düzensizlik) 
azalır, ekosistemde saklanan bilgi düzeyi artar, esneklik (tekrar düzelme yeteneği) 
azalır, direnç (dayanıklılık) artar (Odum ve Barrett, 2000). 

Ekolojik sistemlerdeki gelişim (süksesyon) sistemin kendi kendini düzene 
sokma sürecidir. Bu süreçte nicelikten niteliğe doğru bir değişim olur ve 
sistem beklenen kaliteyi sağladığında klimaks evresi denilen stabil bir dengeye 
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kavuşur. Yerel koşullara bağlı olarak gelişim sürecini sürdüren veya bu süreci 
tamamlayarak klimaks düzeyine erişmiş ekosistemler üzerinde insan kaynaklı 
faaliyetlerden dolayı süksesyonun geriye atılması veya klimaksın antropojenik-
alt klimaks olarak adlandırılan bir yapıya dönüşmesi söz konusu olmaktadır 
(Odum ve Barrett, 2000). 

Ekolojik hafıza kuramı, komünitenin gelişim süreci içindeki deneyimlerinin 
biriktirilmesi, ve bu bilgi deposunun komünitenin güncel veya gelecekteki 
değişimler karşısındaki tepkilerini etkileme kabiliyeti olarak açıklanmaktadır 
(Bengtsson ve diğ.,2003). Bu kuramın ortaya çıkışı, 1960’lardan itibaren 
ormanlar, kumullar, sulak alanlar, çöl ekosistemleri, bataklık ve göller gibi 
hassas ekosistemlerde yapılan inceleme ve araştırmalarda türler arasındaki 
ilişkilerin dış etkenlere göre değişiminin gözlenmesine dayanmaktadır (Grubb, 
1977). Yapılan bu araştırmalarda ekolojik hafıza terimi kullanılmamış olsa da, 
ortaya atılmış olan teoriler ekolojik sistemlerin çevredeki değişimlere karşı tepki 
verirken binlerce yılın sonucu olan evrimsel deneyimlerini kullandığını ispatlar 
nitelikteydi. 1990’larda paleontologlar ve botanikçiler tarafından kullanılan 
ve ekolojik hafıza kavramının ortaya çıkmasına yol açan “yenilenme nişleri” 
ve “ekolojik miras” gibi kavramlar (Padisak,1992; Bengtsson ve diğ.,2003; 
Benito ve diğ., 2018, Johnstone ve diğ. 2016), 2000’li yıllarda iklim değişikliği 
ve küresel ölçekteki çevre sorunlarının etkilerinin daha sert hissedilmeye 
başlanmasıyla, -çoğunlukla betimsel olarak- sıkça kullanılmaya başlandı. 

Ekolojik hafızanın kapasitesi doğrudan doğruya ekosistemlerin dayanıklılığı 
ile ilişkilidir. Daha önce de belirttiğimiz gibi, doğadaki metabolik döngü ve 
alışverişlerin rutin ilerleyişini bozan ya yine doğanın kendi iç mekanizmalarıdır, 
ya da doğa ile arasına aleti sokarak onu kendi isteklerine göre işlemeye çalışan 
insan faktörüdür. İnsan ile toprağın metabolik ilişkisinde meydana gelen bu 
“yarılma” (Marx, 1867; Foster, 2001:218), ekolojik sistemler ve peyzajlar 
üzerinde küresel ölçekte ciddi baskılar oluşturmaktadır. Bunun sonucunda, 
gerek ekolojik hafızanın gerekse aşağıda açıklayacağımız “geleneksel ekolojik 
bilginin” saklandığı ve gelecek kuşaklara aktarıldığı “kültürel peyzajlar”ın 
korunmasına duyulan ihtiyaç her geçen gün artmaktadır.

3. İnsan Ekolojisi ve Sosyo-Ekolojik Hafıza
İnsanların yaşamını sürdürebilmesi için gerekli olan sağlıklı ortam, yani düzenli 
bir iklimsel çevre, hava kalitesi ve temiz su kaynaklarının depolanma olanakları 
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ancak klimaks seviyesine ulaşmış, dengeli ekosistemler tarafından sağlanabilir. 
Ancak gezegenimizde (yani -ev-imizde) bugüne dek sürdürülen politik ve 
ekonomik düzen, antropojen etkilerle yıpratılmakta olan doğal mekanların 
ekosistem hizmetlerini yerine getirememesine sebep olmaktadır. 

Yukarıda ekosistemlerin çalışma mantığını açıklamış ve onarım sürecinde 
bellekte saklanan ekolojik bilginin nasıl kullanıldığına değinmiştik. İnsanın 
doğaya verdiği tahribatın onarılmasında ekolojik bilinç ve sosyo-ekolojik 
hafızanın rolü de yine bu algı üzerinden açıklanabilmektedir.

Geleneksel toplumlar yaşadıkları çevreyi, onu etkileyen doğa olaylarını 
ve nesneleri anlamak için örüntüleri kullanmaktaydılar. Bu örüntülere ilişkin 
dinamikleri gelecek nesillere aktarmak ve bilgiyi depolamak için ise motifler, 
desenler, dövmeler, şarkılar, danslar, mitler, hikayeler gibi günlük yaşantıda 
kullanılan her türlü aracı kullandılar (Mollison, 1991). Dünyanın farklı 
bölgelerinde yapılmış olan kilim dokumalarına, şarkı sözlerine, dans ve ritüellere 
bakıldığında benzer örüntü anlayışlarının tekrarlandığı görülebilir. Yazının 
icadıyla birlikte bilgi aktarımı örüntüler aracılığı ile değil sembolik kodlarla 
gerçekleştirilmeye başlandı. Ancak bu şekilde aktarılan bilginin erişilebilirliği 
ve hatırlanması kısıtlı olmaktaydı (Mollison, 1991). Teknolojinin gelişmesiyle 
birlikte, emek yoluyla insanı doğaya bağlayan süreçlerde de yarılmalar oluştu. 
Sonuç olarak bir topluluğun yaşadığı çevreyle ve doğayla kurduğu ilişkilere dair 
ortak deneyimlerinden gelişen “sosyo-ekolojik hafıza” (Barthel ve diğ., 2010) 
bu süreçte giderek zayıflamış oldu. Geleneksel ekolojik bilginin edinilmesi, 
aktarımı ve dönüşümünü içeren süreçler modern toplumlarda ve kentlerde artık 
kendiliğinden varlık gösterememektedir. Bu eksikliği gidermek amacıyla, bazı 
gelişmiş ülkelerde, zarar görmüş ekosistemlerin onarımında sosyo-ekolojik 
hafızanın yeniden oluşturulması için sosyal boyutu da içine alan yenilikçi ve 
uyarlanabilir yönetişim modelleri tartışılmaktadır (Kim ve diğ., 2017).

Bu bağlamda onarım veya korumaya gerek duyulan bir ekosistemin doğal 
yapısına dair veri bankası olarak “ekolojik hafıza” bileşenleri, orada yaşayan geleneksel 
toplulukların bilgi ve deneyimlerini taşıyan bellek olarak da “sosyo-ekolojik hafıza” 
bileşenleri bu modeller içerisinde önemli yapıtaşları olarak görülmektedir.

3.1. Sosyo-Ekolojik Hafıza Taşıyıcıları

Tarımın endüstrileşmesi ve arazi kullanımlarının global ekonominin kurallarına 
göre belirlenmesi neticesinde bugünün kentlerinde sosyo-ekolojik hafızaya 
ilişkin çok az bileşen olduğunu söylemek yanlış olmaz. Zira sosyo-ekolojik 
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hafıza ortak deneyimleri ve bu deneyimlerden edinilerek biriktirilmiş bilgiyi 
gerektirmektedir. Bu deneyimin en yüksek düzeyde paylaşıldığı mekanlar ise 
kolektif bir yaşam biçiminin çoğu zaman zorunluluk haline geldiği üretken 
peyzajlar yani tarımsal ekosistemlerdir. 

Sosyo-ekolojik hafıza bir yerde yaşayan toplulukların oradaki doğal 
koşullarla uyum içerisinde yaşamak ve üretmek için yollar ararken edindikleri 
deneyim ve geleneksel bilgiler bütünüdür. Bu tanım içerisinde üç ana unsur 
olan “Yer- Kişiler-Deneyim” arasındaki lineer ilişkiler, zamansal ve mekânsal 
bağlamda o yerin sahiplenilmesini sağlayan kimliğini oluştururken, orada 
yaşayan topluluğun geleneksel ekolojik bilgisini aktif tutarak bu kimliğin 
sürekliliğini ve ekosistemin dayanıklılığını desteklemektedir. 

Şekil 1. Sosyo-Ekolojik Hafızada Yer-Kişiler-Deneyim Kuramı  
(Kim ve diğ. 2017’den uyarlanarak oluşturulmuştur)

Söz konusu peyzajı oluşturan mekânsal özellikler, toprak, su ve iklimsel 
bileşenler, burada üreten ve yaşayan topluluğun “doğa zekası” tarafından 
özümsenerek geleneksel ekolojik bilgi olarak kodlandığı kendi karakteristik 
hafıza depolarını oluşturur. Her peyzajın kendine özgü bir karakteri olmakla 
birlikte sosyo-ekolojik hafıza taşıyıcıları daha çok insanla ilişkili olduğu için 
ya mekânsaldır ya da metinseldir. Bugün artık teknolojinin yardımıyla görsel 
olarak da bu verinin saklanması mümkün olabilmektedir. Diğer taraftan doğanın 
kendi öz materyali (toprak, su, bitki ve organizmalar vb.) içerisinde saklı olan 
ekolojik hafızanın insanlar tarafından algılanması ve ortaya çıkarılması ancak 
doğa ile doğrudan etkileşim ve deneyimle mümkün olabilmektedir. Dolayısıyla 
ekosistem onarımında tam anlamıyla başarı için ekolojik hafıza ve sosyo-
ekolojik hafıza bileşenleri birlikte işletilmelidir (Andersson ve Barthel; 2016) 
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Ekosistemlerin sürekliliği biyolojik çeşitliliğin sürdürülmesi için önemli 
bir koşul olarak karşımıza çıkmaktadır. Ancak kentlere baktığımızda, uzun yıllar 
insan faaliyetleri ve kentleşmenin baskısı altında biçimlenmiş olan kamusal 
yeşil alanlar, tarımsal alan kullanımları, kıyı peyzajları gibi nispeten doğallığını 
korumuş potansiyel alanlarda bu sürekliliği sağlamak sosyo-ekolojik sistemlerin 
iş birliği olmadan başarılamaz. Bir diğer deyişle, kent ekosistemlerinde 
ekolojinin bittiği ve sosyolojinin başladığı keskin bir sınırdan bahsedemeyiz. 
Sosyoloji ile ekolojiyi hibritleyen “sosyo-ekolojik hafıza” kuramı, zaman 
içerisinde heterojenleşen kentsel doğal sistemlerin hafıza bankalarının gerek 
mekânsal gerekse sosyal ilişkilerle birbirine bağlanmasını önermektedir. 

Sosyo-ekolojik hafıza kuramcıları Andersson ve Barthel(2016) tarafından 
geliştirilen modelde, özellikle metropoliten alanlarda ekosistem onarımı ve 
sürekliliğinin sağlanmasında kullanılabilecek göstergeler seti ve bu göstergelerin 
peyzajlar arası fragmentasyonu gidermede nasıl kullanılabileceği ortaya 
konulmaktadır. 

Tablo1. Sosyo-ekolojik Hafıza Taşıyıcıları (Andersson ve Barthel, 2016)
Ekolojik Hafıza 
taşıyıcıları

Görevleri Zamansal/ mekânsal 
bileşenler

Hafıza bankaları
Yerel gen havuzları,
(Biyolojik)Refüjler/nişler,
Yapısal miraslar (anıt veya 
ölü ağaçlar)

Mekansal bağlantılar
Koridorlar,
Benzer tür komünitelerinin 
kapladığı işlevsiz yamalar,
Geçirgen peyzaj matrisi

Mobil Bağlantı Türleri
(Biyolojik) Göç,
(Tohumların) dağılması,
Yayılış alanları

Peyzajdaki temel bilginin 
ve evrimsel sürecin 
sürdürülmesi,
Yeniden kolonileşme için 
mobil bağlantılar aracılığıyla 
çekici alanlar sağlamak

Hafıza bankalarını birbirine 
ve tüm peyzaja bağlamak, 
ekolojik hafızanın bütünde 
mevcudiyetini sağlamak

Mekansal yapıyı işlevsel 
olarak birbirine bağlayarak, 
tohumların dağılması 
ve meta-populasyon 
dinamikleriyle kolonileşmeyi 
kolaylaştırmak.
Kaynak alanı dışında ekolojik 
süreçlerin sağlanması, örn.
tozlaşma ve otlatma.

Hafıza bankaları 
zamanın ve mekanın 
ötesinde, evrimsel tarihin 
gömülü olduğu izlerdir.

Mekansal bağlantılar 
hafıza bankalarının var 
olması ve tüm peyzaj 
içinde etkileşim içinde 
olması için ortam sağlarlar. 
Bağlantının fiziksel yanı 
mekânsal bağlantılar 
tarafından sağlanır.

Mobil bağlantı türleri 
hafıza bankalarının daha 
geniş ölçekte tüm peyzajda 
birbirine bağlanması 
ve entegre olması 
için çalışırlar. İşlevsel 
bağlantıları sağlarlar.
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Burada sosyo-ekolojik hafızanın taşınmasına olanak sağlayan üç elemandan söz 
edilmektedir: (1) Hafıza Bankaları (2)Mekansal Bağlantılar (3) Mobil Bağlantı Türleri 
.Tablo1.’de ekolojik hafızanın taşınma araçları ve görevlerine ilişkin Andersson ve 
Barthel(2016) tarafından geliştirilmiş olan yaklaşımın şeması görülmektedir. 

Ülkemiz kentleri, metropoliten ölçekte kalabalık ve yoğun olsalar dahi, 
kırsal kesimlerden göç alarak kurulup genişledikleri için sosyo-ekolojik hafızayı 
kısmen de olsa hala köklerinde yaşatabilme kabiliyetine sahiptir. İstanbul’un 
asırlardır gıda üretmeye devam eden kent bostanları buna güzel bir örnektir 
(Başer ve Eşbah, 2011). 

Bundan sonraki bölümde, İstanbul’da kent-kır- doğa ilişkilerinin hala 
bağlantılı şekilde gözlemlenebildiği Göksu Deresi ve çevresinde, sosyo-ekolojik 
hafıza bileşenlerini yukarıdaki iki kuramsal açılıma bağlanarak ortaya koymaya 
çalışacağız.

4. İstanbul’un Sosyo-Ekolojik Hafızası
İstanbul son 20 yıllık süreçte köklü ve geri dönülemez bir ölçek değişimi yaşadı, 
yaşamaya da devam ediyor (Şekil 2). Geleneksel köklerini yitirmemiş olan kuşağın 
hatırladığı İstanbul artık yok, dahası gelecek kuşaklara onu hatırlatacak pek bir 
şey kalmadığı gibi, potansiyeli olan hücreler de giderek jenerikleşiyor (Şekil 3).

Şekil 2. Kartal’da 2015 yılına kadar mahalle bostanı olarak kullanılan parselde inşa 
edilen 30 kat yüksekliğinde konut+ticaret yapısının çevresindeki yapı ölçeği ile ilişkisi. 
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Şekil 3. İstanbul Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi’ndeki kaya çatlağı bahçesi ve 
endemik türler bitki koleksiyonları, karşıda inşa edilen insan ölçeğinin ötesindeki 

finansal yapılar (F.T.: 2021).

İstanbul köklü tarihsel geçmişi ve farklı kültürlerin bir geçiş rotası olduğu 
gibi, coğrafya profesörü Erinç (1972)’nin belirttiği gibi iklimsel açıdan 
bir geçiş kuşağında olmasından ötürü bitki ve hayvan türlerinin de geçiş 
rotası olma niteliğindedir. İklimsel çeşitliliği, su ve topoğrafya özellikleri 
nedeniyle ekolojik hafıza ve sosyo-ekolojik hafıza bileşenlerinin çoğunun var 
olabildiği birçok peyzajları barındırmakta, bu da kentin biyolojik çeşitliliğini 
arttırmaktadır. Ancak kentte son yıllarda gerçekleşen aşırı ve ölçek dışı 
yapılaşma faaliyetleri bu rotaların sürekliliğinde bozulma ve parçalanmalara 
neden olmaktadır. 

Tüm bunlara rağmen ekolojik hafızanın depolandığı nişlerde, her fırsatta 
otogenik süksesyon mekanizması çalışmaya başlamaktadır. Buna karşın 
kenti kullanan insanlar olarak yapmamız gereken şey onun doğasını sürekli 
biçimlendirmeye çalışmaktan vazgeçip, belki de bu mekanizmaların çalışması 
adına onu bir süre özgür bırakmak olmalıydı. Aşağıdaki görselde doğayı 
kendi haline bıraktığımızda, ekolojik hafızayı geri kazanmak adına alacağımız 
sonuçlara ilişkin İstanbul’dan bir gözlem izlenebilir (Şekil 4).
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Şekil 4. Suadiye Marmaray İstasyon girişindeki duvar dibi peyzajının pandemi süre-
cinde bir yıl arayla durumu. Üstte: kapanma sürecinde kendiliğinden açan Gelincik 

(Papaver), Çiğdem (Ranunculus) ve Ebegümeci (Malva) olduğu gözlenen İstanbul’un 
doğal türleri (mobil bağlantı türleri). Altta: Aynı mekanda 2021 ilkbaharında belediye 

müdahalesi ile oluşturulmuş antropojen peyzaj.

Forman(2005)’ın Land Mosaics adlı yapıtında belirttiği gibi, doğanın üzerine 
yerleşerek yapılaşan kentlerimizin, doğanın plastik kopyaları ile donatılan 
parklarının artık daha üretken peyzajlara dönüşmesi gerekmektedir. Bu 
dönüşümü gerçekleştirebilmek ve ekosistem gelişim sürecini devam ettirerek 
kentin dayanıklılığını arttırabilmek adına, ekolojik hafıza ve sosyo-ekolojik 
hafıza bileşenlerini ortaya çıkaracak okumalar yapılmalıdır.

Özellikle İstanbul gibi ekosistem servislerini sağlayan doğal peyzajların 
korunmasının elzem olduğu metropol kentlerde, ekolojik hafızanın izlenmesi 
ve hafıza taşıyıcıların sosyo-mekansal araçlarla bağlantılandırılması yönünde 
çalışmalara ihtiyaç vardır. 
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5. Göksu Deresi ve Çevresi’nde Kent ve Peyzajın 
Değişim Süreci

İstanbul’un dere sistemleri içerisinde yer alan ve bugün hala doğal niteliklerini 
koruyan Göksu Deresi Vadisi, dere etrafındaki yeşil alanları, Boğaz 
topoğrafyasının karakteristiği olan tepeleri ve mesire yerleri ile anılmaktadır. 

Doğan Kuban (2020), İstanbul 1600 yıllık bir Müzedir adlı kitabında, 
Boğazın eski yerleşmelerinin Osmanlı dönemindeki özelliklerinden şöyle 
bahseder: 

Boğazda eski köyler ve çevresindeki kümeleşmeler dışında, sahil 
boyunca su çizgisini takip eden, sınırlı, lineer bir yerleşme vardı. 
Sadece su kenarının kullanılması amacıyla, birbirlerini bir zincirin 
halkaları gibi takip eden bu yalıların tek ulaşım yolu denizdi. Yalı 
ya da sahilsaray, denizle, arkada kendisine ait olan bahçe ve orman 
arasına yerleşir. Boğaziçi yalıları sudan beslenerek karaya doğru 
uzanan organik kuruluşlardır. Su ile karanın birleştiği yerde yapılan 
yalı, bu ikisi arasındaki bağı adeta daha fazla kuran bir insan 
katkısıdır. (Kuban 2020:256,257)

19.yüzyılın sonlarına kadar Anadolu Hisarı kıyıları ve Göksu Deresi Vadisi, 
Kuban(2020)’ın bahsettiği nitelikleri taşımaya devam etmiştir. Bu betimleme 
Osmanlı İstanbul’unun geleneksel ekolojik bilgi ile kurulduğunun bir göstergesi 
olarak algılanmalıdır. 

Boğaziçi’nin Osmanlı dönemindeki en eski yerleşmelerinden olan 
Göksu Deresi çevresi, İstanbul’da yaşayan her kesimden insanın bahar ve yaz 
aylarında mesirelere akın ettiği bir eğlence yeri olmanın yansıra; kentin önemli 
miktarda gıda ihtiyacını karşılayan bağ ve bostanları, buğdayın öğütülerek una 
dönüştürüldüğü değirmenleri, su kaynaklarının bolluğuna işaret eden Ayazma ve 
çeşmeleri, gümüş servileri, mısır tarlaları, balıkçıları, kayıkhaneleri, çömlekçileri 
ile meşhur, kültürel ve ekolojik çeşitliliğin her örneğinin rastlanabileceği 
bir yerdi (Evyapan, 1972; Aktaş, 2011, Göncüoğlu, 2016 ). Eremya Çelebi 
Kömürciyan’ın İstanbul notlarına göre Göksu’nun Bizans dönemindeki adı 
“mükemmel” anlamına gelen “Areté” idi. 

Diğer taraftan, hala varlığını sürdüren dönemsel yapısal mimari öğeleri 
sayesinde Bizans döneminden günümüze kadar Göksu’daki kentsel yapının 
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gelişimini ve aynı zamanda insan ile doğa arasındaki yarığın da bu süreçte 
nasıl genişlediğini kronolojik olarak izlemek mümkündür. Örneğin Bizans 
döneminde inşa edilmiş olan Ayazma’lar ve Osmanlı döneminin tarihi su 
çeşmeleri, yöredeki su kaynaklarının bolluğu ve çeşitliliği hakkında bilgiler 
taşımaktadır (Şekil 5). 1933’te yapılan Keten Kendir Halat Fabrikası, ardından 
sunta ve cam fabrikalarının gelişi ile bu vadide ekolojik eşikler yavaş yavaş 
aşılmaya başlanmıştır. 

Şekil 5. Göksu Deresi Vadisi çevresindeki önemli yapıların kronolojik analizi.

5.1. Göksu Deresi Çevresinde Ekolojik Hafıza ve Sosyo-Ekolojik Hafıza 
Göstergeleri 

Ekolojik hafıza bağlamında bakıldığında, Göksu’da dere ekosisteminin bütünü 
sürekli güncellenen bir bilgi deposudur. 1893 tarihinde yapılan ve daha sonra 
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genişletilen Elmalı Bendi’nin neden olduğu düşük debili su akışına rağmen, 
doğanın ekolojik hafıza bankaları, Göksu Deresi’ni boylu boyunca türlerin 
yayılış koridoru olarak kullanmaya devam etmektedir. Ancak bu koridor 
boyunca mekânsal bağlantılar sürekli yapısal öğelerle kesintiye uğratıldığından, 
gerek mekânsal gerekse işlevsel süreklilikten yoksundur.

Geçmişte bu bağlantılar bostanlar tarafından sağlanmakta iken, bostan 
alanlarının yerini almış olan yapı adaları zaman zaman bu örüntünün mekânsal 
sürekliliğini bozmaktadır. Şekil 6.’daki haritada Göksu Dere’si vadisi boyunca 
kent zonundan, kırsal zona ve oradan da İstanbul’un kuzey ormanlarının 
başladığı doğa zonuna geçiş ve bu geçiş üzerindeki ekolojik ve sosyo-ekolojik 
hafıza nişleri görülmektedir. 

Şekil 6. Göksu Deresi Vadisi’ndeki Ekolojik Hafıza (E.H.)  
ve Sosyo-Ekolojik Hafıza (S.E.H.) taşıyıcılarının analizi.
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Kentleşmenin getirdiği sosyal ayrışma da o yere özgü kollektif belleğin 
üretilmesinin önündeki en büyük engeldir. Göksu’da hala yaşayan mahalle 
kültürü, insan ölçeğindeki sokak dokusu, bostan alanları ve yerel STK’lar sosyo-
ekolojik hafızanın saklanması ve aktarılmasına ortam sağlamaktadır. 

Göksu’da insan baskılarının henüz etkisini göstermediği en önemli 
potansiyel topoğrafik dinamiklerdir. Vadi topoğrafyasının getirdiği su hareketi, 
yerleşme dokusunun ayrık yapısı ve yeşil alanların, toprak yüzeylerin nispeten 
bolluğu nedeniyle hala bozulmamıştır (Şekil 7). 

Şekil 7. Göksu Vadisinde topoğrafyaya bağlı hidrolojik dinamikler.
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Ancak ne yazık ki dere ekosisteminin doğal habitatları yakın bir geçmişe 
kadar korunabilmiş olmasına karşın, “dere ıslahı” adı altında yapılmış olan 
mühendislik müdahaleler ve yapılaşma sonucu yitirilmiştir (Şekil 8). 

 

Şekil 8. Sol:1800’lerin ikinci yarısı Küçüksu Deresi’nin Boğaza açıldığı nokta 
(Kargopoulo arşivi). Sağ: 1967 – Küçüksu Çayırı’ndaki sulak alan vejetasyonu 

(Göncüoğlu arşivi). Bugün bu peyzajların her ikisi de derenin ıslahı ve etrafındaki 
yapısal alan kullanımları nedeniyle artık yok.

Göksu Vadisi, dere ve deniz ekosistemlerinin kesişimindeki biyolojik 
çeşitliliğin, kenar etkisinin, topoğrafyanın, flora ve faunanın, insan ve doğanın 
kolektifleştiği yerel tarımsal peyzajların hepsinin bir arada gözlemlenebildiği 
son derece özel bir coğrafyadır. Ekolojik hafıza bileşenleri yanında, yöredeki 
mimarinin hala ayakta duran öğeleri, İstanbul kent tarihinin neredeyse tüm 
katmanlarının algılanabildiği kültürel bir çeşitliliği de içermektedir. Göksu 
Deresi Vadisi İstanbul için hala yitirilmemiş ekolojik ve sosyo-ekolojik hafıza 
değerlerini kısmen yaşatmaya devam etmektedir.

6. Sonuç ve Tartışma:
Özellikle İstanbul gibi metropol ölçekli kentlerde korunarak günümüze gelmiş 
ekolojik hafıza kalıntıları, kentsel dayanıklılık, biyolojik çeşitlilik ve ekosistem 
sürdürülebilirliği bağlamında son derece büyük önem taşımaktadır. Bu alanların 
korunmasının yanı sıra, sürekli olarak izlenerek geçirdikleri değişimlerin ve 
verdikleri tepkilerin kayıt altına alınması gereklidir. 

Diğer taraftan yukarıda bahsettiğimiz kavramlar uluslararası literatürde 
son on yılda tartışılmaya başlanmış olmakla birlikte, ancak ülkemizde bu 
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konularda yapılmış olan çalışma sayısı yok denecek kadar azdır (Bilgin, 2018). 
Dolayısıyla ekolojik hafıza konusunun öneminin kavranabilmesi için, özellikle 
mekânsal pratiğe dayalı daha fazla araştırmaya konu olması gerekmektedir.
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1. Giriş 

İnsanoğlu, günümüze kadar süren medeniyet yürüyüşünde doğa ile ilişkisini 
sürdürebilmek için çeşitli yöntem ve sistemler geliştirmiştir. Canlı neslinin 
devamı için önlemler alınması gerekmiş ve bu yönde arayışlar başlamıştır. 

Koruma kavramı bu arayışın sonuçlarından biri olarak karşımıza çıkmaktadır. 
MacKinnon (1986)’a göre koruma kavramı en yeni anlamıyla kısaca yeryüzü 
kaynaklarının akılcı kullanımı olarak tanımlanmıştır. İnsanlık tarihi süresince 
dünyanın çeşitli yerlerinde değişik amaçlarla çok sayıda koruma alanı 
belirlenmiştir. Doğa koruma kültürünün ilk nokta olguları daha çok bireysel 
unsurların korunmasıyla ilgili yasa ve uygulamalar biçiminde görülmüştür 
(Bramwell, 1989). Dünyada korunan tüm alanların belirlenmesinde ve koruma 
yapılarının benzer adlarla ifade edilmesinde ilk belirleyici ve öncü kuruluş olarak 
1948 yılında ABD’de kurulan IUCN (International Union for Conservation 
of Nature/ Uluslararası Doğa Koruma Birliği) bilinmektedir. IUCN, korunan 
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alanları; “biyolojik çeşitliliğin, doğal ve kültürel kaynakların sürekliliğini ve 
korunmasını sağlamak amacıyla kurulan, yasalarla ve diğer etkili araçlarla 
yönetilen kara ve deniz parçaları” olarak tanımlamaktadır. Ülkemiz, Anayasanın 
“Tarih, Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunması” başlıklı Madde 63: “Devlet, 
tarih, kültür ve tabiat varlıklarının ve değerlerinin korunmasını sağlar, bu 
amaçla destekleyici ve teşvik edici tedbirleri alır.” hükmü doğrultusunda taraf 
olduğu uluslararası anlaşmalara uyma ve ulusal mevzuatın uygulanması ve 
geliştirilmesi hususunda gerekli tedbirleri almaktadır. Bu doğrultuda koruma 
alanı niteliği taşıyan alanlarda, ilgili kurumlar aracılığıyla koruma amaçlı yasal 
düzenlemeler yapılarak yürürlüğe girmiştir. UNESCO Birleşmiş Milletler 
Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü Genel Konferansı 17 Ekim-21 Kasım 1972 
tarihinde Paris’te toplanarak, doğal ve kültürel mirasın geleneksel bozulma 
nedenleriyle değil sosyal ve ekonomik şartların değişmesiyle gittikçe artan bir 
yok olma tehdidi altında bulunduğuna işaret ederek, doğal ve kültürel mirasın 
korunmasını sağlamak amacıyla 16 Kasım 1972 tarihinde “Dünya Kültürel ve 
Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme” (UNESCO, 1972) ile bu sorunun 
uluslararası bir sözleşme konusu yapılmasına karar vermiştir. Türkiye’nin bu 
anlaşmaya taraf olmasıyla Doğal ve Kültürel Mirasın korunması yolunda önemli 
bir adım atılmıştır.

Ülkemizin bu sözleşmeye taraf olması ile kültürel ve doğal korunan 
alanlar ile ilgili ulusal mevzuatımızda düzenlemeler yapılmıştır. Koruma bilinci 
geliştikçe ve yaşanılan sorunlar sebebi ile mevzuatın gelişmesi ve korunan 
alanların özelliklerine göre daha özel sınıflandırmalar ile iş ve işlemlerin 
yürütülmesi sağlanmış ve “Doğal Sit Alanı” koruma statülerinden biri olarak 
ülkemiz mevzuatında yerini almıştır.

Doğal Sit Alanlarının 1., 2. ve 3. Derece Doğal Sit Alanı statüsünde 
derecelenmesiyle kategorilere ayrılarak sürdürülebilir koruma ve kullanma 
dengesinin sağlanması için ilke kararları ile koruma ve kullanma koşulları 
belirlenerek iş ve işlemler yürütülmüştür. Ancak yaşanan mülkiyet sorunları, doğal 
sit alanları belirlenirken kullanılan yönteme getirilen eleştiriler, sınır problemleri 
vb. nedenler ile bu alanların yeniden değerlendirilmesi gündeme gelmiştir. Tüm 
bu gelişmeler sonrası doğal sit alanları ve taşınmaz tabiat varlıkları ile ilgili 
iş ve işlemler için idari teşkilatlanmada düzenlemeler yapılmış, 2003 yılında 
çıkarılan 4848 Sayılı Yasa ile T.C.Kültür ve Turizm Bakanlıkları birleştirilmiş 
ve Genel Müdürlüğün ismi de Tabiat Varlıkları çıkarıldığı için “Kültür Varlıkları 
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ve Müzeler Genel Müdürlüğü” olarak değiştirilmiştir. Sayıları 2430 adet olan 
ve ülke yüzölçümü içinde 1.773.856 ha. alan kaplayan Doğal Sit Alanları, 
2011 tarihli 644 sayılı “Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri 
Hakkında KHK” nin (Resmi Gazete, 2011) geçici 6. Maddesi hükmü gereği 
T.C.Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na devredilmiş olup bu alanların yönetimi 
“Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü”nde bulunmaktadır. T.C.Kültür 
ve Turizm Bakanlığı görev ve yetkisinde bulunan doğal sit alanları ve taşınmaz 
tabiat varlıklarına ilişkin görev ve yetkiler, T.C.Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
sorumluluğuna verilmiş olup bu alanlara ilişkin iş ve işlemler T.C.Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı idari yapılanmasında Tabiat Varlıklarını Genel Müdürlüğü 
sorumluluğunda yürütülmek üzere teşkilatlanmıştır. 

Doğal sit alanlarının IUCN kriterleri dikkate alınarak belirlenen 
yeni kategorilere göre yapılan yeniden değerlendirilme çalışmalarının 
sürdürülmekte olduğu ve kısmen sonuçlandırıldığı görülmektedir. “648 sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname”nin 13/A maddesi B fıkrasında belirtilen “Tabiat 
varlıkları ve doğal sit alanları ile özel çevre koruma bölgelerinin tespit, tescil, 
onay, değişiklik ve ilanına dair usul ve esasları belirlemek ve bu alanların 
sınırlarını tespit ve tescil etmek, yönetmek ve yönetilmesini sağlamak.” maddesi 
gereğince T.C.Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel 
Müdürlüğü tarafından 2014-2016 yılları arasında tamamlanmak üzere tüm 
doğal sit alanlarının ekolojik temelli olarak değerlendirilmesi amacıyla bilimsel 
çalışmalar başlatılmış olup tüm doğal sit alanlarının bilimsel temelli olarak 
değerlendirilmesi çalışmaları tamamlanmıştır. Aynı çalışmalarda potansiyel 
doğal sit alanlarının da değerlendirilmesinin sağlanması hedeflenmiştir. 
Bu değerlendirmeler sonucunda sit alanları bir takım kriterlere göre 1/
Kesin Korunacak Hassas Alanlar, 2/Nitelikli Doğal Koruma Alanları ve 3/
Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı olarak 3 başlık altında 
farklı koruma statülerine ayrılmıştır.

2. Doğal Sit Alanları 
2.1.  Sit Alanı ve Doğal Sit Alanı Tanımı

“Sit” kelimesi Fransızca kökenli olup “Site” kelimesinden dilimize geçmiştir. 
Türk Dil Kurumu’nca “Tarih öncesinden günümüze kadar değişik çağların 
ve uygarlıkların kültür değerlerini temsil eden eser veya kalıntı” olarak 
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tanımlanmıştır (T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma 
Genel Müdürlüğü, 2019). 2863 sayılı Yasada “Sit”; “tarih öncesinden günümüze 
kadar gelen çeşitli medeniyetlerin ürünü olup, yaşadıkları devirlerin sosyal, 
ekonomik, mimari ve benzeri özelliklerini yansıtan kent ve kent kalıntıları, önemli 
tarihi hadiselerin cereyan ettiği yerler ve tespiti yapılmış tabiat özellikleri ile 
korunması gerekli alanlar” olarak tanımlanmıştır. 

“Dünya Kültürel ve Doğal Mirasın Korunması Sözleşmesi”nde (1983, 
m.1) Sitler; “tarihsel, estetik, etnolojik veya antropolojik bakımlardan istisnaî 
evrensel değeri olan insan ürünü eserler veya doğa ve insanın ortak eserleri ve 
arkeolojik sitleri kapsayan alanlar” olarak tanımlanmıştır. Birden çok kültür ya 
da tabiat varlığının alan ölçeğinde korunması gerekliliği, SİT KAVRAMI olarak 
tanımlanmıştır. Dünya Kültürel ve Doğal Mirasın Korunması Sözleşmesi’nde 
“doğal miras” sayılacak eserler tanımlanmıştır. Bu eserlerden “bilim, muhafaza 
veya doğal güzellik açısından istisnaî evrensel değeri olan eserler” doğal sit 
olarak nitelendirilmiştir. 2863 sayılı “Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 
Kanunu”nda Doğal sit: “Jeolojik devirlere ait olup, ender bulunmaları 
nedeniyle olağanüstü özelliklere sahip yer üstünde, yer altında veya su altında 
bulunan korunması gerekli alanlardır.” olarak tanımlanmakta ve bu tanıma 
Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Yüksek Kurulu’nun doğal sitlerde koruma 
ve kullanma koşulunu belirleyen 19.06.2007 tarih ve 728 sayılı İlke Kararında 
da yer verilerek Doğal sit alanlarının koruma kullanma koşulları 1.derece doğal 
sit alanı 2.derece doğal sit alanı ve 3. Derece doğal sit alanı olarak 3 bölümde 
tanımlanmıştır.

I.  Derece Doğal Sit Alanı
I. Derece doğal sit alanı “bilimsel muhafaza açısından evrensel değeri olan, 

ilginç özellik ve güzelliklere sahip olması ve ender bulunması nedeniyle 
kamu yararı açısından mutlaka korunması gerekli olan, korumaya 
yönelik bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak alanlar” olarak 
tanımlanmıştır. Bu alanlarda, bitki örtüsü, topografya, silüet etkisini 
bozabilecek, tahribata yönelik hiç bir eylemde bulunulamayacağına, ancak; 
Kesin yapı yasağı olmakla birlikte, resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu olan 
alanlarda, teknik altyapı hizmetleri (kanalizasyon, açık otopark, telesiyej, 
teleferik, içme suyu, enerji nakil hattı, telefon hattı, doğalgaz hattı, GSM 
baz istasyonu ve benzeri) uygulamalarının koruma bölge kurulunun uygun 
göreceği şekliyle yapılabileceğine; doğal kaynak suyu kullanımına yönelik 
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uygulamalarda bazı kurumların görüşleri doğrultusunda koruma kurulunun 
izni ile yapılabileceği ifade edilmektedir.

II.  Derece Doğal Sit Alanı
 İkinci derece doğal sit “doğal yapının korunması ve geliştirilmesi yanında 

kamu yararı göz önüne alınarak kullanıma açılabilecek alanlar” olarak 
tanımlanmıştır. Bu alanlarda, konut yapılamayacağı, Koruma Amaçlı İmar 
Planı kapsamında turizm yatırım ve turizm işletme belgeli turistik tesisler 
ile hizmete yönelik yapılar yapılabileceği, mevcut tarımsal ve hayvancılık 
faaliyetlerinin sürdürülebilmesinin yanı sıra, koruma kurulundan izin 
almak koşuluyla yeni tarımsal ve hayvancılık faaliyetlerinin yapılabileceği 
öngörülmüştür.

III. Derece Doğal Sit Alanı
 “Doğal yapının korunması ve geliştirilmesi yolunda, yörenin potansiyeli ve 

kullanım özelliği de göz önünde tutularak konut kullanımına da açılabilecek 
alanlar” olarak tanımlanmış ve bu alanlarda koruma amaçlı imar planı 
yaptırılması esas alınmıştır. Ayrıca tarımsal ve hayvancılık ve benzeri 
malzeme alınabileceğine, bu amaçla ocak açılabileceğine, toprak, cüruf, 
çöp, sanayi artığı ve benzeri malzemenin ve atıkların dökülmemesine karar 
verilmiştir.

1.2.  Doğal Sit Alanı Kriterleri

Yönetmeliğin Doğal Sitlerin Tespit İlke ve Kriterleri Başlıklı 6 (1) maddesine 
göre doğal sit alanları aşağıdaki kriterlerin bir veya birkaçını içermektedir.

a)  Ekosistem işlevlerini sürdürebilecek yeterli büyüklükte olan,
b)  Tür, genetik, habitat ve ekosistem çeşitliliği açısından önemli biyolojik 

çeşitlilik değerlerine sahip. c) Bölgesel, ulusal veya dünya ölçeğinde nesli 
tehdit ve tehlike altında olan, dar yayılımlı veya endemik türleri barındıran 
veya bu türlerin yaşamlarının belirli bir dönemini geçirdikleri habitatları 
içeren. 

ç)  Tehdit altındaki ekosistemlerin veya yok olma tehlikesi altında bulunan 
türlerin korunması açısından bu türleri temsil etme kabiliyetine sahip. 

d)  Kaynak ve peyzaj bütünlüğünü sağlayan sosyal, kültürel ve rekreasyonel 
değere sahip. 

e)  İnsan müdahalesinin olmadığı veya sınırlı müdahalenin olduğu doğal 
yapısını muhafaza edebilen. 
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f)  Tipik, doğal, nadir özellikler taşıyan. 
g)  İçerdiği tür ya da habitatları diğer tür ya da habitatlara göre daha ilgi çekici 

olan.
ğ)  Hidrolojik-hidrojeolojik açıdan ekolojik önemi bulunan yer üstü ve yeraltı 

su kaynaklarına sahip.
h)  Göçmen kuş türlerine ait bir habitatı temsil eden.
ı)  Mevcut ve potansiyel habitat tiplerini içine alacak biçimde ekolojik 

rehabilitasyon veya ekolojik restorasyon çalışmaları ve ıslah yöntemleri ile 
yeniden kazanılabilen.

i)  Biyolojik çeşitliliğin uzun vadeli devamlılığını sağlayacak doğal süreçleri 
ve türleri muhafaza eden alanlardır.

1.3.  Doğal Sit Alanları Yeni Koruma Statüleri 

“648 sayılı Kanun Hükmünde Kararname”nin 13/A Maddesi B fıkrasında 
belirtilen “Tabiat varlıkları ve doğal sit alanları ile özel çevre koruma bölgelerinin 
tespit, tescil, onay, değişiklik ve ilanına dair usul ve esasları belirlemek ve bu 
alanların sınırlarını tespit ve tescil etmek, yönetmek ve yönetilmesini sağlamak” 
maddesi gereğince T.C.Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını 
Koruma Genel Müdürlüğü tarafından 2014-2016 yılları arasında tamamlanmak 
üzere tüm doğal sit alanlarının ekolojik temelli olarak değerlendirilmesi 
amacıyla bilimsel çalışmalar başlatılmış olup tüm doğal sit alanlarının 
bilimsel temelli olarak değerlendirilmesi çalışmaları tamamlanmıştır. Aynı 
çalışmalarda potansiyel doğal sit alanlarının da değerlendirilmesi sağlanması 
hedeflenmiştir. Bu değerlendirmeler sonucunda sit alanları bir takım kriterlere 
göre 1/Kesin Korunacak Hassas Alanlar, 2/Nitelikli Doğal Koruma Alanları ve 
3/Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı olarak 3 başlık altında 
farklı koruma statülerine ayrılmaktadır. 2017 yılında Doğal Sit Alanlarının yeni 
tanımlamaları kapsamındaki koruma statülerine göre envanter bilgileri aşağıda 
yer almaktadır (Şekil 1 ve Şekil 2).
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Şekil 1. Türkiye doğal sit alanlarının sayısal dağılımı (T.C. Çevre ve Şehircilik  
Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü, 2019)

Şekil 2. Türkiye doğal sit alanlarının alansal dağılımı (T.C. Çevre ve Şehircilik  
Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü, 2019)

2.3.1. Kesin Korunacak Hassas Alanlar

Kaynak değerlerinin korunması için; alan kullanımı ve alana tüm etkilerin 
sınırlandırıldığı, gerektiğinde insanların bölgeye girişlerinin engellendiği, 
bilimsel araştırmalar, eğitim ya da çevresel izleme amacıyla özel önlemler 
alınarak korunacak kara, su, deniz alanları olup, Bakanlar Kurulu kararı ile ilan 
edilerek yapı yasağı getirilen mutlak korunması gereken alanlardır.

Bu alanların aşağıdaki kriterlerden bir veya bir kaçını içermesi aranır.

a)  Bölgesel, ulusal veya dünya ölçeğinde olağanüstü ekosistemleri, türleri 
bulundururlar.

b)  Jeolojik, jeomorfolojik özellikleri korunmuştur.
c)  Genel olarak insan etkisi olmadan meydana gelmiştir.
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ç)  İnsan faaliyetleri sonucu bozulma veya tahrip olma riski yüksektir.
d)  Alan kendine özgü koruma amaçlarına ters düşecek nitelikteki insan 

faaliyetlerini bünyesinde bulundurmaz.
e)  Ekolojik açıdan önemli yoğunlukta olması beklenen yerel türlerin büyük 

kısmını bünyesinde bulundurur. Doğal süreçler veya zamanla sınırlı 
müdahalelerle bu yoğunluklara dönüşebilme kabiliyetine sahiptir.

f)  Koruma amaçlarına ulaşmak için önemli ve sürekli müdahale istemeyen 
özellikleri vardır.

g)  Gerektiğinde ve mümkün olan durumlarda, alanın belirlenmiş koruma 
amaçlarına ulaşmasına yardımcı olacak arazi kullanımları ile çevrelenmiştir.

ğ)  Basit müdahalelerle yönetilebilirlik özelliklerine sahiptir.
h)  Korunacak hedef tür veya türlerin üreme alanlarını ihtiva eder.

2.3.2.  Nitelikli Doğal Koruma Alanları

Doğal yapısı değişmemiş veya az değişmiş, modern yaşam ve önemli ölçüde 
insan faaliyetleri tarafından etkilenmemiş, doğal süreçlerin hakim olduğu, 
koruma amaçlarına uygun olarak yörede yaşayanların alanın mevcut kaynaklarını 
kullanmasını sağlayarak doğal hayata dayalı geleneksel yaşam şekillerinin 
korunduğu kara, su, deniz alanlarıdır.

Bu alanlar, örtü altı tarım uygulamaları hariç tarım, kültür balıkçılığı 
hariç balıkçılık faaliyetleri ve alanın doğal yapısı ile uyumlu çadırlı kamp 
alanı, bungalov ve günübirlik faaliyetlerin yapılabildiği alanlardır. Alanın doğal 
özelliklerinin devamlılığı için halkın bu alanlara erişiminin uygun seviye ve 
şekilde tutulması esastır.

Bu alanlar aşağıdaki kriterlerden bir veya bir kaçını içerir.

a)  Doğal karakterini korumuş, büyük memeliler dahil besin zinciri içerisinde 
av-avcı ilişkisini muhafaza eden, yerli bitki ve hayvan topluluklarını 
bulunduran, özgün ekosistem yapısına sahiptir.

b)  Modern yaşam ve önemli insan faaliyetleri tarafından etkilenmemiş, kırsal 
yaşam özellikleri taşır.

c)  Doğal alanların ekolojik bütünlüğünü sağlar.
ç)  Aşırı derecede ve uygunsuz insan kullanımı ve mevcudiyetinden uzaktır.
d)  Yaban hayvanlarının barınma, beslenme ve üreme gibi hayati ihtiyaçlarını 

temin edebileceği uygun yaşama şartlarını sağlar.
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e)  Biyolojik çeşitliliği, ekolojik süreçleri, ekosistem hizmetlerini, ekolojik 
barınakları muhafaza eder ve iklim değişikliklerine tampon sağlar.

f)  Korunacak hedef tür veya türlerin yıl içerisinde dönemlerine bağlı yaptıkları 
göç ve yayılma alanlarını ve göç yollarını ihtiva eder.

g)  Peyzaj değeri yüksektir.

2.3.3. Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanları 

Kesin korunacak hassas alanlar veya nitelikli doğal koruma alanlarını etkileyen, 
bu koruma bölgeleri ile bütünlük gösteren, korumaya katkı sağlayacak, doğal ve 
kültürel bakımdan uyumlu düşük yoğunlukta faaliyetler, turizm ve yerleşimlere 
izin veren alanlardır.

Bu alanlar aşağıdaki özelliklerden bir veya birkaçını bünyesinde 
bulundurur.

a)  Peyzajı ile uyumlu insan yerleşimlerini içinde bulundurur.
b)  Doğal kaynak yönetim sistemleri ve ilgili kültürel değerleri, ekosistemleri 

ve habitatları içerir veya korunmasına katkı sağlar.
c)  İnsanlar ve doğa arasında dengeli ilişkilerin geliştirilmesine ve muhafaza 

edilmesine katkıda bulunur.
ç)  Uygulanabilir durumlarda yerel halkın sosyal ve ekonomik kazançlarına 

katkı sağlar.
d)  Ulusal, bölgesel ve yerel seviyelerde doğal kaynakların sürdürülebilir 

kullanımına ve kalkınmaya destek olur.
e)  Ekolojik, ekonomik ve sosyal boyutları dikkate alarak doğal kaynakların 

sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanımına elverişli alanlardır.

3. Doğal Sit Alanları Yeni Koruma Statüleri Koruma ve 
Kullanma Koşulları 

Doğal Sit Alanları, Yeni Koruma Statüleri Koruma ve Kullanma Koşulları 
Tabiat Varlıklarını Koruma Merkez Komisyonunca belirlenen 05.01.2017 tarih 
ve 99 sayılı İlke kararı ile belirlenmiştir. Buna göre; 

Doğal Sit Alanlarının güncel durumu, “Korunan Alanların Tespit, Tescil 
ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik” doğrultusunda, ardışık 
4 mevsim yapılan “Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Projeleri” (ETBAR) 
sonucunda ortaya çıkan raporlarla belirlenmekte ve kesin korunacak hassas 
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alanlar, nitelikli doğal koruma alanları ve sürdürülebilir koruma ve kontrollü 
kullanım alanları olarak yeniden tescil edilmektedir. Bu çerçevede ‘Korunan 
Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik’te 
belirtilmeyen hususlara açıklık getirilmesi amacıyla ilke kararı almak 
zorunluluğu ortaya çıkmıştır.

A-) Kesin Korunacak Hassas Alanlar: Kaynak değerlerinin korunması için; 
alan kullanımı ve alana tüm etkilerin sınırlandırıldığı, gerektiğinde insanların 
bölgeye girişlerinin engellendiği, bilimsel araştırmalar, eğitim ya da çevresel 
izleme amacıyla özel önlemler alınarak korunacak kara, su, deniz alanları olup, 
Bakanlar Kurulu kararı ile ilan edilerek yapı yasağı getirilen mutlak korunması 
gereken alanlardır.

1. Flora, fauna ve bunlara ait habitatlar ile topografya ve siluet etkisini 
bozabilecek hiçbir eylemde bulunulmayacağına,

2.  Ancak bu alanlarda Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu izniyle;
a.  Kesin yapı yasağı olmakla birlikte, resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu olan 

alanlarda, teknik altyapı hizmetlerinden kanalizasyon, içme suyu, doğalgaz 
hattı, enerji nakil hattı ve orman yangın yolu yapılabileceğine,

b.  Devletin güvenlik ve emniyeti için zaruret arz eden yapıların yapılabileceğine,
c.  Mevcut altyapı ve üst yapı tesisleri ile ruhsatlı veya ruhsatlı sayılan yapıların 

bakım ve onarımlarının yapılabileceğine, 
ç.  Herhangi bir yapı yapılmamak kaydıyla arıcılık faaliyetlerinin 

yapılabileceğine,
B-)  Nitelikli Doğal Koruma Alanları: Doğal yapısı değişmemiş veya az değişmiş, 

modern yaşam ve önemli ölçüde insan faaliyetleri tarafından etkilenmemiş, 
doğal süreçlerin hakim olduğu, koruma amaçlarına uygun olarak yörede 
yaşayanların alanın mevcut kaynaklarını kullanmasını sağlayarak doğal 
hayata dayalı geleneksel yaşam şekillerinin korunduğu kara, su, deniz 
alanlarıdır.

1.  Yangın için gerekli koruma önlemlerinin ilgili kuruluşlarca alınmasına,
2.  Taş, toprak, kum alınmamasına; kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden gibi 

ocakların açılmamasına; toprak, cüruf, çöp, hafriyat, sanayi atığı ve benzeri 
malzemenin dökülmemesine; ancak sit kararı ilanından önce ruhsat almış 
olan işletmelerde sahanın sorumlular tarafından rehabilite edilerek yasal 
süresi içinde işlerin tasfiyesine,
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3.  Bu alanların korunmasını sağlamak amacına yönelik, her türlü bilgi verici 
uyarı levhalarının konulmasına, bu alanlardaki koruma önlemlerinin ilgili 
kuruluş ve yerel yönetimlerce alınmasına,

4.  Ancak bu alanlarda Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu izniyle;
a.  Kesin Korunacak Hassas Alanlardaki faaliyetlerin yapılabileceğine, 
b.  Balıkçı barınağı, bekçi kulübesi ve ahşap iskele yapılabileceğine,
c.  Zorunlu olan alanlarda, teknik altyapı hizmetleri olan telefon hattı, GSM 

baz istasyonu, teleferik, telesiyej gibi uygulamalarının yapılabileceğine,
ç.  Doğal kaynak suyunun isalesine ve jeotermal kaynak suyunun sondaj ve 

isalesine yönelik uygulamaların ilgili Bakanlıkların görüşleri doğrultusunda 
yapılabileceğine,

d.  Kar ve rüzgâr devrikleri, doğal afetlerden etkilenmiş, hastalanmış 
veya kıymet ağacı olmayan ağaçların bakımının yapılabileceğine veya 
kaldırılabileceğine,

e.  Ormanların bakımı ve doğal dengenin korunmasını sağlamak amacıyla ilgili 
kurumdan alınacak teknik rapor doğrultusunda ağaç kesimine ve yöresel 
türlerin dikimine izin verilebileceğine,

f.  Doğal dengenin devamlılığının sağlanması amacıyla ilgili kamu kurum ve 
kuruluşlarının görüşleri doğrultusunda alanın özelliğinden kaynaklanan 
faaliyetlerin sürdürülebileceğine,

C-) Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanları: Kesin korunacak 
hassas alanlar veya nitelikli doğal koruma alanlarını etkileyen, bu koruma 
bölgeleri ile bütünlük gösteren, korumaya katkı sağlayacak, doğal ve kültürel 
bakımdan uyumlu düşük yoğunlukta faaliyetler, turizm ve yerleşimlere izin 
veren alanlardır.

1.  Toprak, cüruf, çöp, hafriyat, sanayi artığı gibi maddelerin dökülmeyeceğine,
2.  Ancak bu alanlarda Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu izniyle;
a.  Kesin Korunacak Hassas Alanlar ile Nitelikli Doğal Koruma Alanlarındaki 

faaliyetlerin yapılabileceğine,
b.  Örtü altı tarım, kültür balıkçılığı ve entegre tarım ve hayvancılık 

faaliyetlerinin yapılabileceğine,
c.  Katı atık düzenli depolama tesisi, atık su arıtma tesisi, yat çekek yeri, 

akaryakıt istasyonu gibi uygulamaların yapılabileceğine, 
ç.  Üst ölçekli planlara uygun olmak şartıyla sanayi tesislerinin yapılabileceğine,
d.  Doğal peyzaj ve siluet dikkate alınarak kum, çakıl, taş, maden ve benzeri 

malzeme alınabileceğine, bu amaçla ocak açılabileceğine, 
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Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair 
Yönetmelik ve İlke Kararlarına aykırı olmamak ve Çevre Düzeni Planında 
belirtilen şartları aşmamak kaydıyla; 

Çevre Düzeni Planlarında yerleşme ve gelişme alanları dışında kalan 
alanlarda, alt ölçekli imar planı yapılmaksızın yapılabileceği belirtilen 
kullanımlara, alanın özelliği göz önüne alınarak, koruma amaçlı imar planına 
ve geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartları belirlenmesine gerek 
olmaksızın Çevre Düzeni Planı hükümleri doğrultusunda Tabiat Varlıklarını 
Koruma Bölge Komisyonunca izin verilebileceğine oy birliği ile karar verilmiştir.

3.1.  Doğal Sit Alanlarının Yeniden İrdelenme Süreci

17.08.2011 tarih ve 28028 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 
648 sayılı KHK, 2863 sayılı “Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu”nda 
yapılan değişikliğe göre; Ek Madde – 4: “Taşınır tabiat varlıkları hariç tabiat 
varlıkları, doğal sit alanları ve bunlara ilişkin koruma alanları ile ilgili olarak bu 
kanunda öngörülen iş, işlem ve kararlar bakımından görevli ve yetkili bakanlık, 
T.C.Çevre ve Şehircilik Bakanlığıdır.” şeklindeki hüküm doğrultusunda, 644 
sayılı “T.C.Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararname”nin 13/A Maddesi ile Tabiat Varlıklarını Koruma 
Genel Müdürlüğü görev ve sorumlulukları belirlenmiştir. Tabiat Varlıklarını 
Koruma Genel Müdürlüğü görevleri arasında “Tabiat varlıkları ve doğal sit 
alanları ile özel çevre koruma bölgelerinin tespit, tescil, onay, değişiklik ve 
ilanına dair usul ve esasları belirlemek ve bu alanların sınırlarını tespit ve tescil 
etmek, yönetmek ve yönetilmesini sağlamak.” bulunmaktadır.

“2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu”nda, 
“Tabiat Varlıkları”; “jeolojik devirlerle, tarih öncesi ve tarihi devirlere ait 

olup ender bulunmaları veya özellikleri ve güzellikleri bakımından korunması 
gerekli, yer üstünde, yer altında veya su altında bulunan değerler” olarak ifade 
edilirken; 

“Sit”; “tarih öncesinden günümüze kadar gelen çeşitli medeniyetlerin 
ürünü olup, yaşadıkları devirlerin sosyal, ekonomik, mimari ve benzeri 
özelliklerini yansıtan kent ve kent kalıntıları, kültür varlıklarının yoğun olarak 
bulunduğu sosyal yaşama konu olmuş veya önemli tarihi hadiselerin cereyan 
ettiği yerler ve tespiti yapılmış tabiat özellikleri ile korunması gerekli alanlar” 
olarak ifade edilmektedir. 
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“Doğal (tabii) sit” ise “jeolojik devirlere ait olup, ender bulunmaları 
nedeniyle olağanüstü özelliklere sahip yer üstünde, yer altında veya su altında 
bulunan korunması gerekli alanlar” olarak tanımlanmaktadır (T.C. Resmî 
Gazete, 1983).

Bu görevler kapsamında;
644 sayılı KHK’nin mevcut statülerin değerlendirilmesine ilişkin Geçici 

Madde “6” da belirtildiği şekilde, doğal sit alanı ve tabiat varlığı olarak tespit 
ve tescil edilmiş alanlar yeniden değerlendirilmek üzere T.C.Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığına devredilmiştir. T.C.Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan toplam 1273 
adet doğal sit alanı ve bu sit alanlarına ilişkin yaklaşık 30.000 dosyanın devri 
gerçekleşmiştir.

Geçici Madde (6) “Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte, doğal sit alanı 
ve tabiat varlığı olarak tespit ve tescil edilmiş alan ve varlıklara ilişkin her 
türlü belge, bu alan ve varlıkların statülerinin yeniden değerlendirilmesi için en 
geç altı ay içinde Bakanlığa devredilir. Tabiat varlıkları ve doğal sitlerle ilgili 
yeni değerlendirme yapılıncaya kadar bu alanlara ilişkin olarak kültür ve tabiat 
varlıklarını koruma bölge kurullarınca alınmış kararlar geçerlidir.” şeklindedir. 
Söz konusu korunan alanlarla ilgili olarak tespit, yeniden değerlendirme 
ve çalışmalarını gerçekleştirmek üzere Tabiat Varlıklarını Koruma Genel 
Müdürlüğü’nce aşağıdaki çalışmalar gerçekleştirilmiştir.
• Tabiat varlıkları ve doğal sit alanlarına ilişkin her türlü görüş ve 

değerlendirmeleri yapmak üzere 21 ilde 27 adet “Tabiat Varlıklarını Koruma 
Bölge Komisyonu” kurulmuştur

• Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair 
Yönetmelik, Resmî Gazete’de yayımlanarak Yürürlüğe girmiştir.

• “Doğal Sit Alanlarının Değerlendirilmesine İlişkin Teknik Esaslar” 
hazırlanmıştır.

• “Doğal Sit Alanları ve Taşınmaz Tabiat Varlıklarının Bulunduğu Alanların 
Arkeolojik, Kentsel, Kentsel-Arkeolojik, Tarihi Sit Alanları ve Tescilli 
Taşınmaz Kültür Varlıkları ile Bunların Koruma Alanları ve Etkileşim-
Geçiş Sahasının Bulunduğu Alanlar ile Çakıştığı Yerlerde Uygulanacak 
Esaslara İlişkin Protokol” T.C.Kültür ve Turizm Bakanlığı ile T.C.Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı arasında imzalanarak yürürlüğe girmiştir.

Tabiat varlıkları ve doğal sit alanlarını yeniden değerlendirmek üzere öncelikli 
olarak korunan alanların tespit ve yeniden değerlendirilmesini bilimsel 
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temellere oturtmak amacıyla konunun uzmanı akademisyenlerle bir çalışma 
gerçekleştirilmiştir. Çalışma kapsamında Ulusal ve uluslararası mevzuat tarama 
çalışması yapılarak “Tabiat Varlıklarını Koruma Rehberi” hazırlanmıştır. 
Rehberde korunan alanlara ilişkin ulusal ve uluslararası mevzuatın taranmasının 
yanı sıra Dünya Doğayı Koruma Birliği (IUCN) kategorileri ile ulusal koruma 
statüleri eşleştirilerek koruma statüleri yeniden belirlenmiştir. Bu çerçevede 
korunan alanlara ilişkin bilimsel kriterler belirlenerek “Korunan Alanların 
Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik” hazırlanarak 
19.07.2012 tarihinde Resmî Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yönetmelik ile Korunan alanlara ilişkin genel ilkeler başlığında;
MADDE 5 – (1) Korunan alanların belirlenmesi, değerlendirilmesi ve 

korunmasında aşağıdaki ilkelere uyulur. 

a) Korunan alanların statüsünün belirlenmesi ve değerlendirilebilmesi için 
zamana bağlı değişimleri ortaya koyan ekolojik süreçler tanımlanır. 

b) Herhangi bir korunan alanın güncel durumu tespit edilmeden, o alanın 
korunan alan statüsü yeniden değerlendirilemez. 

c) Korunan alanların güncel durumu; alanın biyolojik çeşitliliği, hidrolojisi 
ve hidrojeolojisi başta olmak üzere her açıdan durumu hazırlanacak ön 
değerlendirme raporu sonucuna göre veya gerekli görülmesi durumunda ise 
en az dört mevsimi kapsayan ekolojik temelli bilimsel araştırma yapılarak 
koruma statüsü belirlenir (Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına 
İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair 
Yönetmelik, 2013). 

ç) Herhangi bir korunan alanın statüsünün değerlendirilmesi için belirlenecek 
araştırma alanı sınırları; korunan alanın konumu, büyüklüğü ve doğal 
eşiklerle ilişkisi göz önüne alınarak tespit edilir. 

d) Doğrudan ve dolaylı çevresel etkilere karşı hassas tür ve habitatları içeren 
duyarlı alanlara öncelikli olarak koruma statüsü verilir. 

e) Korunan alanların içinde ve birbiriyle ilişkili korunan alanlar arasında, 
ekolojik koridorlar tesis edilir. şeklinde Madde 5 kapsamında a, b, c, d ve e 
hükümleri bulunmaktadır.

Bu hükümlerden de anlaşılacağı üzere korunan alanların tespiti ve yeniden 
değerlendirilmesinin bilimsel kriterler çerçevesinde yapılacağı taahhüt altına 
alınmıştır.
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Yürürlüğe giren “Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul 
ve Esaslara Dair Yönetmelik” ile doğal sitlerin 3 kategoride belirleneceği ifade 
edilmektedir. Özetle; 

•  “Kesin Korunacak Hassas Alanlar” bilimsel çalışmalar hariç tüm 
kullanımların sınırlandırıldığı alanlar,

•  “Nitelikli Doğal Koruma Alanları” doğal hayata dayalı geleneksel yaşam 
şekillerinin korunacağı alanlar, 

•  “Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanları” düşük yoğunlukta 
faaliyetler, turizm ve yerleşimlere izin verilebilecek alanlar olarak 
tanımlanmaktadır.

“Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair 
Yönetmelik” te herhangi bir korunan alanın güncel durumu tespit edilmeden, o 
alanın korunan alan statüsünün yeniden değerlendirilemeyeceği, bu alanların 
güncel durumu ise alanın biyolojik çeşitliliği, hidrolojisi, hidrojeolojisi başta 
olmak üzere her açıdan durumunun, ekolojik temelli bilimsel araştırma yapılarak 
belirleneceği hususları hüküm altına alınmıştır.

Yönetmeliğe göre, araştırma çalışmaları, alanın özelliklerine göre, en 
az 5 kişilik ekip tarafından (Orman Mühendisi, Ziraat Mühendisi, Biyolog, 
Şehir Plancısı, Su Ürünleri Mühendisi, Jeoloji Mühendisi, Peyzaj Mimarı, 
Çevre Mühendisi, Harita Kadastro Mühendisi ve ilgili mesleklerden) 
gerçekleştirilecektir (T.C. Resmî Gazete, 2012).

Ayrıca Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü’nce korunan alanlarda 
yapılacak olan araştırma çalışmalarının standardizasyonunu sağlamak amacıyla 
bu çalışmaların ne şekilde yapılacağı konusunda yine akademisyenlerle işbirliği 
içinde “Doğal Sit Alanlarının Değerlendirilmesine İlişkin Teknik Esaslar” 
belirlenmiştir. Doğal sit alanlarının yeniden değerlendirilmesini yapmak üzere 
21 ilde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü bünyesinde ön değerlendirme ekipleri 
oluşturulmuştur. 

“Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara 
Dair Yönetmelik” ve “Doğal Sit Alanlarının Değerlendirilmesine İlişkin 
Teknik Esaslar” kapsamında Doğal Sitlerin değerlendirilmesi aşamaları 
aşağıda verilmekte olup Ön değerlendirme ekibi tarafından bu başlıklar altında 
çalışmalar yapılmaktadır.
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·  Araştırma Yapılacak Alanlarda Sınırların Belirlenmesi
·  Ön Değerlendirme 
·  Kapsamlı Biyo-Ekolojik Değerlendirme 
·  Jeolojik-Jeomorfolojik Özellikler 

T.C.Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan: 23 Haziran 2018 Cumartesi tarih ve 
30457 sayılı Resmi gazetede yayınlanan “Tabiat Varlıkları ve Doğal Sit Alanları 
İle Özel Çevre Koruma Bölgelerinde Bulunan Devletin Hüküm ve Tasarrufu 
Altındaki Yerlerin İdaresi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair 
Yönetmelik” kapsamında kullanma izinleri ile ilgili bir takım düzenlemeler 
getirilmiş olup, bu yönetmelik doğal sit alanlarına yönelik son düzenlemedir.

3.1.1. Ön Değerlendirme Raporu Kapsamı ve Formatı

Ön Değerlendirme Raporu, bir doğal sit alanının kapsamlı bilimsel temelli biyo-
ekolojik, jeolojik, hidrojeolojik verileri ile ilgili rapor ile değerlendirilmesine 
gerek olup olmadığı hususunun ortaya konulması amacıyla düzenlenir. 

Ön Değerlendirme Raporu biyolog, orman mühendisi, ziraat mühendisi, 
şehir plancısı, su ürünleri mühendisi, jeoloji mühendisi, peyzaj mimarı, çevre 
mühendisi, harita kadastro mühendisi ve ilgili diğer meslek gruplarından 
oluşturulacak en az 5 kişilik bir araştırma ekibi tarafından hazırlanmaktadır.

Ön Değerlendirme Raporu kapsamında uzmanlar tarafından yapılan 
değerlendirmeler sonucu, ilgili yönetmelik esaslarına göre doğal sit statüsü 
iptal edilir veya kapsamlı bilimsel araştırma raporu hazırlanması önerilir. Bu 
çalışmanın adımları aşağıda başlıklar altında verilmektedir.

·  Genel Müdürlük/İl Müdürlüğü tarafından yapılan Talep veya Talimat 
sonrasında Ön Değerlendirme Raporu hazırlanır

·  Bilimsel Çalışma Gerekli Değil: Doğal Sit Statüsü İPTAL
·  Bilimsel Çalışma Gerekli: “Ekolojik temelli bilimsel araştırma raporu 

hazırlanır. Ardışık dört mevsimi kapsayan araştırma yapılır.
·  Doğal Sit Kategorisi: Araştırma sonucuna göre Yönetmelikte belirlenen 

doğal sit kategorilerinden uygun olan statü önerilir.

Ancak “Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara 
Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in 4. maddesi 
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yönünden itirazın kabulü ile Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından 4. 
maddenin yürütülmesinin durdurulmasına karar verildiğinden mevcut doğal sit 
alanları için Ön Değerlendirme Çalışması iptal edilmiştir.

3.1.2. Doğal Sit Alanlarının Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırması

Doğal Sit Alanlarının korunarak gelecek nesillere aktarılması için sit alanlarının 
bilimsel kriterler ışığında yeniden değerlendirilmesidir. Bu kapsamda tanımlar 
aşağıda verilmektedir.

Doğal Sit: Jeolojik dönemlere ait, ender bulunan ve olağanüstü özelliklere 
sahip korunması gereken alanlardır.

Tabiat Varlıkları: Jeolojik dönemlerle tarih öncesi ve tarihi dönemlere ait 
ender bulunması, özellikleri ve güzellikleri bakımından korunması gerekli yer 
üstünde, yer altında veya su altında bulunan değerlerdir. Türkiye’de 2551 adet 
doğal sit alanı bulunmaktadır. Bu alanların büyüklüğü; 1.991.700 ha. dır. 783.562 
km2 olan ülkemiz yüzölçümünün 96.489 km2 si (%12,3) korunan alandır.

Tabiat Anıtı: Tabiat ve olaylarının meydana getirdiği özelliklere ve bilimsel 
değere sahip ve milli park esasları dahilinde korunan tabiat parçalarını,

Korunan Alan: Biyolojik çeşitliliğin, doğal kültürel kaynakların korunması 
ve devamlılığın sağlanması amacıyla ilgili mevzuata göre yönetilen alanlardır.

1.  Derece Doğal Sit: İlginç özellik ve güzelliklere sahip olması nedeniyle 
mutlaka korunması gereken ve bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak 
alanlardır.

2.  Derece Doğal Sit: Doğal yapının korunması ve geliştirilmesi dışında, kamu 
yararı amacıyla kullanımına da müsaade edilebilecek alanlardır. Turizm 
yapıları ve hizmete yönelik yapılar dışında yapılar yapılamaz.

3.  Derece Doğal Sit: Doğal yapının korunması ve geliştirilmesi ile birlikte 
yörenin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak konut kullanımına da 
açılabilecek alanlardır.

Kesin Korunacak Alan: Kaynak değerlerinin korunması amacıyla alan 
kullanımının ve dışarıdan gelecek tüm etkilerin sınırlandırıldığı, gerektiğinde 
insan giriş çıkışının dahi sınırlandırıldığı alanlardır. Bilimsel araştırma, eğitim 
ya da çevresel izleme amacıyla kullanılır, özel önlemler alınarak korunur. 
Bakanlar Kurulu kararıyla ilan edilerek yapı yasağı getirilir.
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Nitelikli Doğal Koruma Alanı: Doğal yapısı değişmemiş veya az değişmiş, 
insan faaliyetlerinden etkilenmemiş, doğal süreçlerin hâkim olduğu, doğal 
hayata dayalı geleneksel yaşam şekillerinin korunduğu alanlardır.

Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı: Kesin korunacak ve 
nitelikli koruma alanlarını etkileyen ve bu alanlarla bütünlük sağlayan alanlardır. 
Bu alanlarla uyumlu düşük yoğunluklu turizm ve yerleşimlere izin verilebilir.

3.2.  Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Çalışmaları

Doğal sit alanlarında ardışık dört mevsim arazi çalışmaları gerçekleştirilerek 
alanın durumu bu kapsamda değerlendirilmektedir.

•  Alandaki canlıların çevreyle ve birbirleriyle ilişkileri,
•  Yerbilimi ile ilgili çalışmalar, 
•  Yer kabuğunun yüzeyindeki oluşumları,
•  Yeraltı ve suları ile
•  Peyzaj açısından alanın durumu konularında öncelikli veri temini çalışmaları 

yapılmaktadır.

Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Proje Ekibi ise alanın kaynak değerleri 
doğrultusunda belirlenmekte olup aşağıda verilen meslek disiplinlerinden 
oluşmaktadır.
1 Adet Ekolog (Canlıların çevreyle ve birbirleriyle olan ilişkilerini inceleyen 
bilim dalı uzmanı)

1 Adet Kuş uzmanı (Ornitolog)

1 Adet Memeli uzmanı

1 Adet Botanik (Bitkileri konu alan, onları türlerine göre inceleyen bilim dalı 
uzmanı)

1 Adet Omurgasız uzmanı

1 Adet Sürüngen uzmanı (Herpetolog)

1 Adet Hidrojeolog veya Su Ürünleri Mühendisi

1 Adet Peyzaj mimarı

1 Adet Harita Mühendisi

1 Adet CBS sertifikalı uzman olmak üzere 11 kişilik ekip.
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3.2.1. Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Raporu

1-Biyo Ekolojik Değerlendirme: Alanın biyo-ekolojik önemi; kritik türlerin ve 
bu türlere ait habitatların durumu tespit edilir.

Kritik Türler: Tehlike altında olan endemik, dar yayılımlı ve yaşamlarının 
belli dönemlerinde alana bağımlı olan türler demektir.

Doğal Sit Alanı belirlenirken ve kategorize edilirken biyolojik 
türler açısından nitelik ve nicelik analizleri yapılarak puanlama tabloları 
oluşturulmaktadır. Bu puanlama tablolarından elde edilen puanlar istatistik 
yöntem kullanılarak doğal sit dereceleri tespit edilmektedir.

2-Jeolojik, Jeomorfolojik Değerlendirme

•  Çalışma alanına ilişkin büyük ölçekli jeoloji haritası (Yer bilimi),
•  Bu harita baz alınarak jeomorfoloji (Yer kabuğunun yüzeyinde görülen 

şekiller) haritası,
•  Gerekirse yer altı suları ve yer altı su kaynakları haritası hazırlanır.

Bu çalışma sonucunda alanın jeolojik miras niteliği taşıyıp taşımadığı hususu 
uzmanlarca değerlendirilir.

3-Peyzaj Değerlendirmesi
Alanın doğal sit ve tabiat varlığı açısından peyzaj değeri;

•  Arazi formu, topoğrafya
•  Su
•  Arazi örtüsü (Biyoçeşitlilik)
•  Yaban yaşamı açısından değeri ortaya konulur.

Bütün bu açılardan yapılan değerlendirmeler sonucunda, doğal sit alanı 
kategorisi veya gerekirse iptali gerekçeleri ile birlikte açıkça önerilir.
•  Kontrol teşkilatı
•  Muayene ve kabul komisyon tarafından kabulü yapılmakta,
•  Tabiat varlıkları bölge komisyonu tarafından incelenmekte,
•  İl müdürlüğünce onaylanmakta,

Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü inceleme ekibi tarafından da 
incelendikten sonra Bakan Onayına sunulmaktadır.
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Şekil 3. Doğal Sit Alanları Değerlendirilmesi İş Akış Diyagramı

4. Değerlendirme
Sürdürülen sermaye ve rant odaklı ekonomik düzenin kamu yararı ve şehircilik 
ilkelerini dikkate almaması ve yeteri kadar gözetmemesi özellikle şehir içerisinde 
kalmış doğal sit alanlarının bu rant baskısından oldukça fazla etkilenmesinin en 
önemli nedenleri arasında sayılabilir.

18.06.2018 tarih ve 7143 sayılı “Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden 
Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun”un 
“İmar Barışı” ile ilgili yasa maddesi ile yapı kayıt düzenlenmesi, korunan alan 
gözetmeksizin tüm alanları kapsamıştır. T.C.Tarım ve Orman Bakanlığı, orman 
alanlarını bu kapsam dışında tutmuştur. Ancak doğal sit alanlarında yasalara 
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aykırı şekilde inşa edilmiş yapı ve tesislere 3194 sayılı İmar Kanununun geçici 
16’ncı maddesi çerçevesinde yapı kayıt belgesi verilmesi, başta Anayasamız 
olmak üzere 2863 sayılı yasa ile çelişmektedir. 2863 sayılı 16. maddesi 
“Korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ile bunların korunma 
alanlarında ruhsatsız olarak inşaat yapmak yasaktır. Buralarda ruhsatsız olarak 
yapılacak inşaatlar ile koruma amaçlı imar planlarında, plana; sitlerde, sit 
şartlarına aykırı olarak inşa edilen yapılar hakkında imar mevzuatına göre işlem 
yapılır.” şeklindedir. Doğal sit alanlarına yasalara aykırı şekilde inşa edilmiş 
yapı ve tesislerin 3194 sayılı kanunun geçici 16’ncı maddesi çerçevesinde ele 
alınması ve söz konusu hükmün doğal sit alanlarında yasadışı yollarla inşa edilen 
yapı ve tesislere uygulanmaması gerekli iken doğal sit alanlarındaki mevzuat 
gereği çözülemeyen birikmiş sorunların bir kısmına bu yolla çözüm getirilmeye 
çalışıldığı görülmektedir. Bu çözüm koruma kavramının ruhuna aykırı olmakla 
birlikte geri dönüşümü mümkün olmayan tahribatlara sebep olabilmektedir. 

2863 sayılı Yasanın 65. Maddesine göre tescil edilen sit alanları ve 
korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ile korunma alanlarının bu 
kanuna göre tebliğ veya ilan edilmiş olmasına rağmen yıkılmasına, bozulmasına, 
tahribine, yok olmasına veya her ne suretle olursa olsun zarar görmesine kasten 
sebebiyet verenler ile izin alınmaksızın inşaî ve fiziki müdahale yapanlar veya 
yaptıranlar, iki yıldan beş yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adli para 
cezasıyla cezalandırılır. 

İmar barışı kapsamında doğal sit alanları ile ilgili cezai işlem olarak bu 
maddeye atıfta bulunularak sadece 2863 sayılı Yasanın 65. maddesi kapsamında 
suç duyurusunda bulunma hususunda yoğunlaşıldığı görülmektedir. Bu yaklaşım 
kanunun asıl amacı olan “koruma” halini zayıflatmaktadır. 

2863 sayılı Yasanın 17. Maddesine göre bir alanın koruma kurulunca sit 
olarak ilanı, bu alandaki imar planı uygulamasını durdurur. Yapılanma hakları 
ile ilgili müktesep haklar yönetmelikle belirlenir. Koruma amaçlı imar planı 
yapılıncaya kadar, koruma kurulu tarafından üç ay içinde geçiş dönemi yapı 
şartları belirlenir. İlgili valilikler ve belediyeler anılan koruma amaçlı imar 
planını en geç bir yıl içinde koruma kuruluna değerlendirmek üzere vermek 
zorundadırlar. Koruma kurulunca uygun görülerek, belediye veya valilikçe, 
onaylanan koruma amaçlı imar planının yürürlüğe girmesi ile geçiş dönemi yapı 
şartları ayrıca karar almaya gerek kalmadan kalkar. Belediyeler plan hazırlık 
safhasında gerektiğinde Bakanlıktan teknik yardım isteyebilirler. 
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Bu yasa maddesine rağmen birçok belediye beldelerinin koruma amaçlı 
imar planlarını elde etme yönünde isteksiz kalmış teknik ve parasal yetersizlikler 
ve yerel politik baskılar nedeniyle bu planlar yapılamamıştır. Doğal sit alanları 
içerisindeki mevcut tabiat ve kültür varlıklarının, koruma/kullanım dengesi 
gözetilerek yaşatılması ve sürdürülebilirliğin sağlanması önünde en büyük 
engellerden biri de koruma amaçlı imar planlarının olmayışıdır. 

Kültür ve tabiat varlıklarının korunmasında Devletimize düşen görev ve 
yetkiler anayasa ve kanunlarda düzenlenmiştir. Anayasa’nın 63. maddesi ile 
devlete, kültür ve tabiat varlıklarının korunması hususunda ödev yüklemiştir. İlgili 
hükme göre Devlet, tarih, kültür ve tabiat varlıklarının ve değerlerinin korunmasını 
sağlar, bu amaçla destekleyici ve teşvik edici tedbirleri alır. Bu varlıklar ve 
değerlerden özel mülkiyet konusu olanlara getirilecek sınırlamalar ve bu nedenle 
hak sahiplerine yapılacak yardımlar ve tanınacak muafiyetler kanunla düzenlenir. 

Kanun kapsamında koruma altına alınan taşınmaz kültür varlıkları ve sit 
alanları kamu yararı gözetilerek tescil edilmekte ve tescil ile taşınmaz maliklerinin 
mülkiyet hakları kısıtlanmaktadır. Örneğin, imar planı uygulamalarının durması, 
mevcut imar planının yürürlükten kalkması ve yeni plan yapılması, eski plan 
doğrultusunda verilen inşaat ruhsatlarının gözden geçirilmesi, geçiş dönemi 
koruma esasları ve kullanma koşullarının belirlenmesi, koruma amaçlı imar 
planı yapılması yapılaşmanın yasaklanması veya kısıtlanması, izinsiz fiziki ve 
inşaî müdahalelerin yasaklanması, yapıların kullanım amacının değiştirilmesinin 
yasaklanması kısıtlanmaktadır. 2863 sayılı kanunun Kamulaştırma başlıklı 15. 
maddesi, belirtilen esaslara göre taşınmaz kültür varlıkları ve bunların korunma 
alanlarının kamulaştırılacağını düzenlemiştir.

Aynı maddenin (f) fıkrasında “Sit alanı ilan edilen ve 1/1000 ölçekli onaylı 
koruma amaçlı imar planında kesin inşaat yasağı getirilen korunması gerekli 
taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının bulunduğu parseller başka Hazine arsa 
veya arazileri ile müstakil veya hisseli olarak değiştirilebilir.” hükmü ile parsel 
maliklerine kamulaştırma olanağına alternatif olarak sit alanı tescil edilen 
taşınmazın Hazine taşınmazları ile takas imkanı getirilmiştir. Madde hükmüne 
dayanarak, gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerinin mülkiyetinde bulunan, içinde 
korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları bulunması nedeniyle 
sit alanı ilan edilen ve kesin inşaat yasağı getirilen taşınmazların Hazine 
taşınmazları ile değiştirilmesi usul ve esaslarını düzenlemek üzere, 27588 
Resmi Gazete sayılı “Sit Alanlarında Kalan Taşınmazların Hazine Taşınmazları 
ile Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik ” çıkarılmıştır.
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Ancak taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ve bunların koruma alanlarının 
bulunduğu parsellerin maliklerinin mülkiyet hakları, “sit alanı ilan edilmiş 
olma” ve “koruma amaçlı imar planıyla kesin inşaat yasağı getirilme” şartları 
nedeniyle hâlihazırda uzun süreli bir kısıtlamaya tabidir ve kamulaştırmanın 
ne zaman gerçekleşeceği de belirsizdir. Bu şartlar altında kamulaştırma süreci 
içinde doğabilecek mağduriyetlerin önlenebilmesi amacıyla öngörülen takas 
imkânının kullanımına yönelik de bu güne kadar yapılan her hangi bir çalışma 
bulunmamaktadır.

Mülkiyet hakkı üzerindeki kısıtlamaların öngörülemeyen bir süre boyunca 
devam etmesi bireysel yarar ile kamusal yarar arasındaki makul dengeyi bozarak, 
mülkiyet hakkının ölçüsüz biçimde sınırlandırılmasına sebep olmaktadır.

Maden hakları, yasal hakka sahip vatandaşlara, tüzel kişiliği haiz şirketlere, 
bu hususta yetkisi bulunan kamu iktisadi teşebbüsleri ile müesseseleri, bağlı 
ortaklıkları ve iştirakleri ile diğer kamu kurum, kuruluş ve idarelerine mali 
yeterliliği bulunanlara maden hakkı istenen alanın korunan alan olup olmadığına 
bakılmaksızın verilmektedir. Maden arama ruhsatı, işletme ruhsatları ve 
işletme izinleri gibi izinlerin alınmasıyla gerçekleşecek maden faaliyetleri 
için yatırımcıların belli oranlarda ödediği ücretler bulunmaktadır. Madencilik 
işletme izni alınması aşamasında doğal sit alanları ile ilgili kurum görüşü 
alınması gerekmektedir. İzin alınması gereken alan 1. ya da 2. Derece doğal sit 
alanında kalmakta ise bu izin meri mevzuat gereği verilmemektedir. 3. Derece 
doğal sit alanlarında ise belirli koşullara bağlanarak izin verilebileceği 728 
sayılı İlke Kararında düzenlenmiştir. Yeni doğal sit koruma statüleri koruma 
ve kullanma koşullarında ise sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım 
alanlarında izin verilmesi yönünde bir düzenleme yapılmış ise de bu hususta 
mahkemelerce alınan yürütmeyi durdurma kararları bulunmaktadır. Bu durum 
izinsiz madencilik faaliyetlerine sebep olmakta ve geri dönüşü mümkün olmayan 
tahribatlara yol açmaktadır. 

T.C.Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca Türkiye genelinde 2 bin 430 doğal 
sit alanını gözden geçirip statülerini yeniden belirleme çalışmaları yapıldığı ve 
T.C.Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın ‹Doğal sit Alanlarının Ekolojik Temelli 
Bilimsel Araştırma Projesi› adıyla 2014’te başlattığı çalışmada 1 milyon 774 bin 
hektar alanda bulunan 2 bin 430 doğal sit alanı ile özel çevre koruma bölgesi 
olan 180 bin hektarlık Tuz Gölü’nün sit statüsü gözden geçirildiği ve Türkiye, 
Tuz Gölü’yle birlikte 22 bölgeye ayrıldığı bilinmektedir. Ancak bu alanlara 
ilişkin envanter bilgileri (sit sınırları, alan büyüklükleri, sit haritaları, mevcut dit 
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derece belirsizlikleri, parsel malikleri vb.) verilere ait bilgilerin tam olarak belli 
olmadığı bilinmektedir. Dolayısıyla yeniden değerlendirme sürecinde sağlıklı 
sonuçlar elde edilebileceği düşünülmemektedir.

Bu çalışmalar sonucunda belirlenen yeni sit statüleri kesin korunacak hassas 
alanlar, nitelikli doğal koruma alanları ve sürdürülebilir koruma ve kontrollü 
kullanım alanlarının koruma ve kullanma koşullarının belirlendiği 99 sayılı İlke 
kararında bazı muğlak ifadeler bulunmaktadır. Bunlardan biri de Sürdürülebilir 
Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı’nda düşük yoğunluklu turizm ve konuta 
izin verileceği ifadesinde yer alan “düşük yoğunluk” muğlak bir ifade olup 
düşük yoğunlukla tam olarak neyin kastedildiği anlaşılamamaktadır.

Zaman içinde doğal sit olma özelliğini kaybetmiş, tahribata uğramış, 
iklimsel ve insan etkilerinden dolayı özelliğini kaybetmiş, bitki örtüsü ortadan 
kalkmış, doğal sit alanı ile ilgisi kalmadığı düşünülen ve yanlışlıkla sit ilan edildiği 
sit özelliklerinin yeniden gözden geçirilmesi gerekliliği Bakanlıkça ifade edilen 
alanların yeniden değerlendirilmesinde ekolojik, jeolojik, morfolojik yönden 
derecelerinin değiştirilmesi çok zor ve oldukça sorumluluk taşıyan bir çalışma 
olmakla birlikte bir yandan rant baskıları diğer yandan koruma hassasiyeti 
zaman zaman değişik çatışma ve sürtüşmelere sebebiyet vermektedir. 

Doğal Sit alanlarının bir koruma statüsü olarak ayrılması ile korunan alan 
statüsünün devamına yönelik alınacak kararlar ve getirilecek düzenlemeler 
ile birlikte yapılacak iş ve işlemler, doğal sit alanları ile diğer korunan alan 
statülerinin aynı alanda ilan edilmeleri sonrasında yasal anlamda ve alan 
yönetiminde bir takım sıkıntıların yaşanmasına neden olmuştur. 1983 Yılında 
ilan edilen 2873 Sayılı “Milli Parklar Kanunu” kapsamında korunan alanların 
doğal sit statüsü ile çakıştığı oranlar aşağıda verilmektedir.

	Milli Parklar: 20 Adedinin İçinde % 44,96
	Tabiat Parkları :43 Adedinin İçinde % 45,42
	Tabiat Koruma Alanları: 10 Adedinin % 93,17
	Tabiat Anıtları: 4 Adet ve % 97,74 
	Yaban Hayatı Geliştirme Sahası: 15 Adedinin %40,99
	Sulak Alanlar: 60 Adedinin % 41,47’si Doğal Sit Alanı olarak statü 

verilmiştir.



DOĞAL SİT ALANLARININ YENİDEN TANIMLANMASINDA YAŞANAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ      449

5.  Sonuç ve Öneriler
Korunan Alanların T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na Devredilme 
Gerekçelerinin 644 sayılı KHK ile yapılan değişiklikten önce; 

Doğal sitlere ilişkin tespit ve değerlendirilmelerin bilimsel temellere 
dayanmaması,

Tespit işlemleri bünyesinde mimar, hukukçu, şehir plancısı, arkeolog 
ve sanat tarihçisi bulunan konunun uzmanı olmayan Koruma Bölge Kurulları 
tarafından yapılmakta olduğu,

·  Doğal sit alanları, ilginç özellik ve güzelliklere sahip olması tanımında da 
belirtildiği gibi kişiye göre değişebilen bakış açılarıyla, uzmanların kapasite 
ve deneyimleri ölçütünde değerlendirilmediği; 

 644 sayılı KHK ile getirilen yenilikler ile Doğal Sit Alanlarının,
·  Bilimsel Kriterler ile belirlenmesi, 
·  Doğa koruma konusunda uzman meslek disiplinlerinden (Peyzaj Mimarı, 

Biyolog, çevre mühendisi, ziraat mühendisi, harita mühendisi, orman 
mühendisi ve ilgili diğer uzmanlar) komisyonların teşekkül ettirildiği 
söylenebilir.

T.C.Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan devir alınan doğal sit alanları ve tabiat 
varlıkları tespitinin ve tüm alanlara ilişkin bilimsel tespitlerin yeniden bir an 
önce gerçekleştirilmesi ve bu hususta Doğal Sit Alanlarının Değerlendirilmesine 
İlişkin Teknik Esaslar doğrultusundaki Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma 
Çalışmalarının tamamlanmasına karşın yeni sit statülerinin büyük bir kısmının 
belirlenmediği görülmektedir.

Doğal Sit Alanlarının yeniden değerlendirilmesi ve doğal sit özelliği 
taşıyabilecek potansiyel alanların değerlendirilmesi sürecinde yürütülen iş ve 
işlemler ile bu süreçte görev alan Tabiat Varlıklarını Koruma Komisyonlarının 
tüm görev ve yetkileri ile doğal sit alanlarının yönetimine ilişkin hususların 
ayrı bir kanunda düzenlenerek 2863 sayılı kanun kapsamından çıkarılması, 
protokollerle belirlenen konularda uluslararası standartları karşılayacak yasal 
düzenleme yapılması, günün koşullarına uygun seviyeye getirilmesi, söz 
konusu korunması gereken değerlere ilişkin tanımların daha net bir terminoloji 
ile anlatılarak muğlaklığın ortadan kaldırılması gerekmektedir.
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Mevcut düzenlemelere bakıldığında ise 25 Ocak 2017 Resmî Gazete’de 
yayınlanan 2017-99 sayılı Doğal Sit Alanları Koruma ve Kullanma Koşullarına 
İlişkin İlke Kararı ve onun dayanağı Korunan Alanların Tespit Tescil ve 
Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelikte yer alan kavram ve 
tanımlar 29/06/11 tarihli ve 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat 
ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 21/7/1983 tarihli ve 
2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununda bulunmamaktadır. 
Dolayısıyla yasalarla tanımlanması ve sınırları çizilerek hukuki belirlilik 
taşıması gereken konulara yönetmelik ve ilke kararı ile düzenleme yapıldığı 
görülmektedir. Bu hususta Danıştay 6. Dairesine açılan davalar sonucu söz 
konusu ilke kararında kanunda yer almayan hususlarda yürütmeyi durdurma 
kararı alındığı bilinmektedir. Bu nedenle Yeni sit statüsü belirlenen alanlarda 
yürütülen iş ve işlemlerde bahse konu ilke kararı ve ilgili mevzuat kapsamında 
yürütülememektedir. Bu bağlamda söz konusu Yönetmelik ve İlke kararının 
Yasal dayanağının ivedilikle oluşturulması gerekmektedir. 

Doğal sit alanlarının yeniden değerlendirilmesi sonucunda yeni sit 
statülerin belirlenmesi ile; 2863 sayılı kanunun 17. maddesi “a” bendi “Bir alanın 
Koruma Kurulunca sit olarak ilanı bu alanda her ölçekteki plan uygulamasını 
durdurur…” hükmü gereği her ölçekteki plan uygulaması durdurulmaktadır. 
Korunan Alanlarda Yapılacak Planlara Dair Yönetmelik’in doğal sit alanlarında 
yapılacak koruma amaçlı imar planları 5. maddesinde “1. Derece doğal sit alanı 
iken Nitelikli Doğal Koruma Alanı ve Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü 
kullanım alanı olarak, 2. ve 3. Derece doğal sit alanı iken Sürdürülebilir Koruma 
ve Kontrollü kullanım alanı olarak, ilan edilen alanlarda yeni koruma amaçlı imar 
planları yapılıncaya kadar Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin 
Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik hükümleri ile yeni statüler için belirlenen ilke 
kararlarına aykırı olmamak şartıyla yürürlükteki koruma amaçlı imar planları 
geçerli olacağı ifade edilerek bu uygulamaya istisna getirilmiştir.

Ancak kanun ile yapılan bir düzenlemeye , Yönetmelik ile bir istisna 
getirilmesi, normlar hiyerarşisine göre uygun değildir. Bu nedenle bir yerin 
sit ilan edilmesi veya sit statüsünün değiştirilmesi halinde yürürlükte bulunan 
onaylı koruma amaçlı imar planlarının hukuki durumlarının yürütmelerinin 
durdurulması gerekecektir. Bu nedenle çevresel ve sosyal değerlerin hızla tahrip 
olması söz konusu olacaktır. Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Çalışmaları 
Sonucunda belirlenen alanların Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonunca 
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değerlendirme sürecinde koruma kullanma dengesinin kurulması amacıyla 
planlama alt yapısının göz önünde bulundurulması gerekmektedir. 

İlgili yerel idarelerin bütçe yetersizliğinden ve korunan alanlara gerekli 
önemi vermediklerinden alanların plansız kalmasına göz yumulduğu ve koruma 
amaçlı imar planlarının yapılamaması nedeniyle korunan değerlerin zarar 
görmesi yanında özel mülkiyet sahiplerinin de mağduriyet yaşaması nedeniyle 
yeniden değerlendirilen ve yeni sit statüsü belirlenen alanlarda koruma amaçlı 
imar planlarının yapılarak ivedilikle yürürlüğe girmesi için gerekli tedbirlerin 
alınması gerekmektedir.

Yeni sit statülerinin koruma ve kullanma koşullarını belirleyen 2017/99 
sayılı İlke Kararında 2863 sayılı Yasa ile yapı yasağı getirilen takas veya 
kamulaştırması yapılması gereken 1. Derece doğal sit alanlarına ilişkin bu güne 
kadar bu yönde herhangi bir işlem yapılmamış olmasının bu alanlardaki hak 
sahiplerinin mağdur olmasına sebep olduğu görülmektedir. Buna sebep olarak 
Kamu yararı için kullanım hakları sınırlanan özel mülkiyete ait taşınmazların, 
Hazine taşınmazlarıyla takasına veya gerektiğinde kamulaştırılmasına yönelik 
faaliyetlerin yürütülmesinde yeterli envanter bilgisine sahip olunmadığı ve 
bütçe olanaklarının yetersiz olduğu düşünülmektedir. 

Bu bağlamda doğal sit alanlarının yeniden değerlendirilmesi sonucu 
sahip oldukları biyolojik çeşitlilik ve hassasiyeti nedeniyle Bakanlar Kurulu 
kararıyla kesin korunacak hassas alan statüsü özelliğini kazanmış herhangi 
bir müdahalenin yapılmaması gereken alanlarda takas ve kamulaştırma iş ve 
işlemleri ile ilgili mevzuat çalışmalarının yapılması, kriterlerin mağduriyet 
yaratmayacak şekilde belirlenmesi, kamulaştırma taleplerinin incelenmesi 
ve sonuçlandırılması için gerekli iş ve işlemlerin yürütülmesi, kamulaştırma 
iş ve işlemlerinin gerçekleştirilmesine yönelik gayrimenkul değerleme 
raporlarının düzenlenmesini sağlayarak takas ve kamulaştırma iş ve işlemlerinin 
gerçekleştirilmesine yönelik gerekli programların ivedilikle yapılması 
gerekmektedir.

Bilindiği üzere üst üste gelen koruma statüleri ve statü değişiklileri 
sonucunda koruma alanlarında yetki karmaşasından kaynaklanan sorunlar 
yaşanmaktadır. Bazı koruma alanlarında; 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu, 
2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, 2872 sayılı Çevre 
Kanunu, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu ve 
6831 sayılı Orman Kanunu ve diğer ilgili kanun hükümleri eş zamanlı olarak 
uygulanmaktadır.
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Özellikle Bakanlar Kurulu Kararı ile ilan edilen Milli Parklar ile Tabiat 
Parkları ile yine Bakanlar Kurulu kararı ile ilan edilen doğal sit alanlarından 
Kesin Korunacak Hassas Alanların taşıdıkları doğal özellikleri bakımından 
Ülkemizde oldukça geniş alanlarda çakışması kaçınılmazdır. 

Milli parklar bitki örtüsü ve biyolojik olarak çeşitlilik göstermektedir. 
Milli parklar bilimsel ve estetik olarak dünyada nadir olarak bulunan ve nadir 
olarak bulunan değerlerin yer aldığı koruma ve dinlenme özelliklerini içeren 
yerler olarak bilinmektedir. Milli parkların içerisinde dinlenme ve turizm amaçlı 
tesisler bulunmaktadır. Her yıl yüzlerce yerli ve yabancı turist ülkemizdeki milli 
parkları ziyaret etmektedir. Bu parklar genellikle ya devlet tarafından işletilir ya 
da işletilmesi için kurum ve şahıslara verilir. Kesin Korunacak Hassas Alanlarda 
alan kullanımı ve alana tüm etkilerin sınırlandırıldığı, gerektiğinde insanların 
bölgeye girişlerinin engellendiği, bilimsel araştırmalar, eğitim ya da çevresel 
izleme amacıyla özel önlemler alınarak korunacak kara, su, deniz alanları ve 
yapı yasağı getirilen mutlak korunması gereken alanlar olması nedeniyle bu 
alanların çakışması durumunda koruma, kullanma, idare ve yönetim bakımından 
önemli sıkıntılar yaşanacaktır. Bu nedenle başta kesin korunacak hassas alanlar 
olmak üzere nitelikli doğal koruma alanları ve sürdürülebilir koruma ve 
kontrollü kullanım alanlarının çakıştığı diğer korunan alanlarla ilgili ayrı bir 
yasal düzenleme yapılması gerektiği düşünülmektedir.

Dipnot
Bu yayın, Prof. Dr. Öner Demirel danışmanlığında Derya Karslıoğlu tarafından 
hazırlanan “Doğal Sit Alanlarının Yeniden Tanımlanmasında Yaşanan Sorunlar 
ve Çözüm Önerileri” başlıklı yüksek lisans tezinden üretilmiştir.
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1. Giriş

Bitki türlerinin görsel ve morfolojik özellikleri, farklı ekolojik koşullara 
sahip bölgelerde farklılıklar gösterebilmektedir. Bu farklılıklar aynı tür 
ile bitkisel tasarımlarda çeşitli bitkisel kompozisyonlar oluşturmaya 

katkı sağlamaktadır. Aynı zamanda, bitki türlerinin bir alanda yayılışını biyotik 
ve abiyotik faktörler etkilemektedir. Yaşam ortamındaki abiyotik faktörlerin 
bilinmesi, bu faktörlerin türün görsel ve morfolojik özelliklerine olan etkisinin ve 
türün kültür koşullarında yetişme isteklerinin belirlenmesinde etkili olmaktadır. 

Doğal bitki türlerinin görsel ve morfolojik özelliklerinin belirlendiği 
çalışma bulguları, genetik çeşitlilik, doğa koruma ve peyzaj planlama 
çalışmalarında yararlanılan bilgiler olmaktadır. Aynı zamanda bu çalışma 
bulguları, peyzaj tasarımlarına hem süs değeri açısından estetik anlamda, hem de 
fonksiyonel, ekolojik, ekonomik ve sosyal birçok katkının sağlanması anlamında 
alternatif süs bitkilerinin kazandırılması açısından oldukça önemlidir. Peyzaj 
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tasarımlarında özellikle sonbahar yaprak renkleri, dekoratif yaprak, meyve, 
çiçek, sürgün ve gövde özellikleri ile ön plana çıkan akçaağaç türleri, bitkisel 
tasarımlarda ilgi çekici renk, doku, form ve ölçü özelliklerinin sergilendiği 
bitkisel kompozisyonlar oluşturmaya katkı sağlamaktadır. Van Gelderen vd. 
(2001), akçaağaçların kültüre alınmalarının ilgi çekici özellikleri (çiçek, gövde 
ve sonbahar renkleri) için gerçekleştiğini bildirmektedir. Dünyada doğal olarak 
yaklaşık 200 kadar türü bulunan Acer cinsinin (Xu, 1998) Antalya’da 5 takson 
(Acer tataricum, A. platanoides, A. sempervirens, A. hyrcanum subsp. 
sphaerocaryum ve A. monspesulanum subsp. monspessulanum) olmak üzere 
toplam Türkiye’de 22 taksonu doğal olarak bulunmaktadır (Kösa ve Karagüzel, 
2020).

Türkiye’de doğal olarak 600-1700 m yüksekliklerde, Balıkesir, Manisa, 
Uşak, Antalya, Isparta, Burdur, İçel ve Konya’da bulunan A. monspessulanum 
subsp. monspessulanum alt türü, sıcaklık isteği yüksek, nem isteği orta olan, 
kuraklığa toleransı yüksek olan bir türdür (Yaltırık, 1971). Davis (1967) ise bu 
alt türün, Türkiye’de Uşak İtecik’de 1200 m’de, İçel Mut’dan Dağpazarı’na 
kadar olan bölgede 1400 m’de, Burdur Gölhisar’da Kozağaç Köyü yakınlarında 
1000-1200 m’de, Konya Beyşehir’den Akseki’ye kadar olan bölgede 1360 m’de, 
Antalya’da Gebiz Bozburun’da 1700 m’de, Akseki, Emirhisar’da 1700 m’de 
doğal olarak bulunduğunu bildirmektedir. Kışın yaprağını döken, bazı sahalarda 
ağaççık ya da çalı formunda bulunan, yayılış alanı güneye bakan yamaçları sığ, 
taşlı toprakları seçen bu alt tür, bazı yerlerde gölgeli vadi içlerinde, kayalıklar 
arasında bulunmakta ve 5-12 metreye kadar boylanabilmekte olup iyi yetişme 
muhitlerinde 15 m’ye kadar boylandığı görülmüştür (Yaltırık, 1971). Bu alt tür 
çoğunlukla geniş, yayvan tepeli, sık dallı olup düzgün olmayan bir gövdeye 
sahip olup, 20-25 yaşlarına kadar düz kabuklu, pürüzsüz, parlak ve çatlaksız 
olduğu halde daha ileri yaşlarda boyuna ve enine çatlaklar oluşturmakta ve 
esmer kül renginde pullu görünüş almaktadır (Yaltırık, 1971). 

Yaltırık’ a (1971) göre, A. monspessulanum subsp. monspessulanum alt 
türünün genç sürgünleri çıplak, kırmızımtırak esmer renkli olup, ileriki yıllarda 
sürgünler kül rengine dönmektedir. Bu alt türün yaprakları genellikle üç loblu 
olup, yaprak sapı uzunluğu 3,0-9,8 cm arasında bir değişim göstermekte ve 
ortalama 5,2 cm olmakta ve yaprak ayası, 1,1-6,0 cm boyunda, 1,0-7,8 cm 
genişliğinde ve yaprak boyunun genişliğine oranı çoğunlukla 0,60 (0,50-0,95)’dir 
(Yaltırık, 1971). Genellikle üst yüzü koyu yeşil ve çıplak, alt yüzü açık yeşil ve 
çıplak olan yaprakta, ayanın 2/3 kısmını teşkil eden loblar üçgenimsi yumurta biçiminde; 
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uçları küt, kenarları tam olup en geniş yeri 7-15 mm; orta damar yan damarlar 
arası açı çoğunlukla 55 ° (40-75 °)’dir (Yaltırık, 1971). Bu alt türde, çiçekler 
yapraklardan sonra görülmekte olup, çiçek kurulu, 7-27 çiçek (bunlardan 3-9 
adedi dişi çiçektir) kısa saplı yukarı doğru dik duran, 3-5-5 cm uzunluğunda, 
bileşik yalancı şemsiye halindedir ve kurulun boyu ve hemen hemen genişliğine 
eşittir (Yaltırık, 1971). Yaltırık (1971), bu alt türün meyvelerinin yanlardan 
hafif basılmış küre biçiminde olduğunu, meyve kanatlarının çoğunlukla uca 
doğru genişlediğini, 17-22 mm uzunluğunda ve 7-8 mm genişliğinde olduğunu, 
kanatların birbirine paralel veya uçları birbirinin üstüne bindiği gibi aralarında 
40-85 derecelik bir dar açının da var olduğunu bildirmektedir.

Bu çalışmanın amacı, A. monspessulanum subsp. monspessulanum’un 
Antalya’daki yoğun yayılış alanlarında görsel ve morfolojik özelliklerinin ve bu 
özellikler üzerine ekolojik faktörlerin etkilerinin belirlenmesidir.

2.  Materyal ve Yöntem
2.1.  Materyal

Çalışmanın materyalini, Antalya ili Serik ilçesi Sanlı Yaylası (Yuvalı Dağı’nın 
güneybatı yamacı) ve Kemer ilçesi Üçoluk Yaylası’nda doğal olarak yayılış 
gösteren Acer monspessulanum subsp. monspessulanum alt türünün iki farklı 
popülasyonu oluşturmaktadır. Sanlı Yaylası popülasyonunun rakımı 1618-1715 
m, Üçoluk Yaylası popülasyonunun rakımı ise 1401-1450 m’dir. Araştırma 2013-
2014 yıllarında gerçekleştirilmiş ve Sanlı Yaylası’nda 27, Üçoluk Yaylası’nda 
18 olmak üzere toplam 45 genotip üzerinde gözlem ve ölçümler yapılarak bu 
türün görsel ve morfolojik özellikleri belirlenmiştir. Bitki boyutları, büyüme 
şekli ve renk özellikleri (yaprak, meyve, çiçek ve gövde kabuk renkleri) görsel 
özelliklerin belirlenmesinde, yaprak, sürgün, çiçek, meyve ve tohum özellikleri 
ise morfolojik özelliklerin belirlenmesinde çalışma kapsamına alınmıştır. 
Rakım, iklimsel faktörler ve toprak özelliklerinden oluşan ekolojik faktörlerin 
bu alt türün görsel ve morfolojik özellikleri üzerine etkisi incelenmiştir.

2.2.  Yöntem

2.2.1. Ekolojik faktörlerin belirlenmesi

İklimsel veriler meteoroloji istasyonları aracılığıyla elde edilmiştir. 
Popülasyonların bulunduğu rakımlar, arazide GPS kullanılarak tespit edilmiştir. 
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Toprak özelliklerinin belirlenmesi sonbahar aylarında alınan toprak örneklerinin 
analiz edilmesiyle gerçekleştirilmiştir. Toprak örnekleri her iki popülasyonda da 
alanın 3 farklı noktasından 30 cm derinlikten alınmıştır.

2.2.2.  Görsel ve morfolojik özelliklerin belirlenmesi

A. monspessulanum subsp. monspessulanum alt türünün bitki boyutları, büyüme 
şekli ve renk özellikleri (yaprak, meyve, çiçek ve gövde kabuk renkleri) 
ölçümleri 2013 yılı Mart ayı ile 2014 yılı Mayıs ayları arasında arazi koşullarında 
gerçekleştirilmiştir. Yaprak, sürgün, çiçek, meyve özelliklerine ait morfolojik 
ölçümleri araziden toplanan bu organların laboratuvar koşullarında ölçülmesi 
ile belirlenmiştir.

Görsel özelliklerinin değerlendirilmesi kapsamında, bitki boyutları 
olan bitki boy ve taç çapı ölçüleri Haziran ayı içerisinde ölçülmüş ve bu 
ölçümler sonucunda popülasyonlardaki bireylerin ağaç, ağaçcık ve çalı olma 
durumları belirlenmiştir. Renk özelliklerine ilişkin verilerin elde edilmesinde 
Minolta CR- 200 renkmetre (colorimetre) kullanılmış ve ölçümler arazide 
gerçekleştirilmiştir. Gövde kabuk rengi sonbahar-kış aylarında, çiçek ve genç 
sürgün renkleri ilkbahar aylarında, meyve renkleri sonbahar aylarında, yaprak 
renkleri yaz ve sonbahar aylarında belirlenmiştir. Yaprak, çiçek ve meyve renk 
ölçümlerinde CIELAB L*, a* ve b* koordinat değerlerinden yararlanılmıştır. 
L* (parlaklık değeri) doğrudan kullanılmış, renk doygunluk değeri (chroma) 
(a*2 +b*2) ½ fomülü, renk açısı (hue) ise derece cinsinden tan-1 b*/a* formülü 
ile hesaplanmıştır (Banon vd, 2002). Görsel özelliklere ait değerlendirmelerde 
Kösa (2015)’nın kullandığı yöntemden yararlanılmıştır.

Morfolojik özelliklerin belirlenmesinde; yaprak, sürgün, çiçek, meyve 
ve tohum organlarında ölçümler yapılmıştır. Sanlı Yaylası popülasyonunda 7, 
10 ve 10 olmak üzere 3 tekerrürlü olarak toplam 27 birey üzerinde ve Üçoluk 
Yaylası’ndaki popülasyonda 6, 6 ve 6 birey olmak üzere üç tekerrürlü olarak 
18 birey üzerinde gözlem ve ölçümler gerçekleştirilmiştir. Popülasyonlarda 
yer alan her bireyden 15’şer adet yaprak, sürgün, çiçek, meyve ve tohum 
örnekleri alınmış ve bu örnekler ağacın orta ve dış kısımlarından ve ağacın 
etrafını 120° açılarla üçe bölecek şekilde belirlenen 3 noktasından 5’er adet 
temin edilmiştir. Uzunluk ve kalınlık ölçümlerinde cetvel ve kumpas, ağırlık 
ölçümlerinde hassas terazi ve yaprak alan ölçümlerinde ise yaprak alanı 
ölçüm cihazı kullanılarak özellikler değerlendirilmiştir. Sürgün ve yaprak 
özellikleri ölçümleri için yaz aylarında, çiçek özellikleri ilkbahar aylarında, 
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meyve ve tohum özellikleri ise sonbahar aylarında laboratuvar koşullarında 
gerçekleştirilmiş ve araziden toplanan bu örnekler özelliklerini kaybetmemesi 
için buz kutularında muhafaza edilmiştir. Yaprak özellikleri kapsamında, 
yaprak uzunluğu, yaprak eni, sol lob eni, sağ lob eni, orta lob derinliği, yaprak 
kalınlığı, yaprak alanı ve yaprak sapı uzunluğu olmak üzere toplam 9 adet 
özellik ölçülmüştür. Sürgün özellikleri kapsamında, sürgün uzunluğu, sürgün 
kalınlığı ve boğum arası uzunluğu olmak üzere 3 adet özellik ölçülmüştür. 
Çiçek özellikleri kapsamında 9 adet özellik ölçülmüş olup bunlar, çiçek salkımı 
boyu ve eni, bir çiçek salkımındaki çiçek sayısı, çiçek salkımındaki erkek 
çiçek sayısı, çiçek salkımındaki dişi çiçek sayısı, çiçek salkımı sapı uzunluğu, 
çiçek sapı uzunluğu, taç yaprak genişliği, taç yaprak boyu ve genç sürgün 
üzerinde çiçek salkımı sayısıdır. Ölçülen meyve ve tohum özellikleri sayısı ise 
8 adet olup, bunlar meyvede kanatlar arası açı, meyve kanat uzunluğu, meyve 
kanat eni, tohum uzunluğu, tohum eni, meyve ağırlığı, tohum ağırlığı ve kanat 
ağırlığıdır. Yaprak, sürgün, çiçek, meyve ve tohum olmak üzere morfolojik 
özelliklerin ölçülmesinde izlenen yöntemin belirlenmesinde Kösa (2015)’nın 
kullandığı yöntemden yararlanılmıştır.

2.3.  Veri analizi

Alt türün morfolojik özellikleri ile ekolojik özellikler arasındaki ilişkilerin 
saptanmasında SPSS 13.0 istatistik programında korelasyon analizi 
uygulanmış, popülasyonlardaki bitkilerin morfolojik özellikleri arasındaki 
farkların saptanmasında ise aynı programda varyans analizlerinden 
yararlanılmış ve özelliklere ait ortalamalar %5 önem düzeyinde Duncan 
testiyle karşılaştırılmıştır. 

3.  Bulgular 
3.1.  Ekolojik Faktörlerin Belirlenmesi

3.1.1.  İklimsel Veriler

Popülasyonların bulunduğu alanlardaki yıllık ortalama meteorolojik ölçümler 
incelendiğinde, yıllık ortalama yağış miktarı dışındaki diğer tüm verilerin daha 
düşük rakıma sahip olan Üçoluk Yaylası’nda daha yüksek değerlerde bulunduğu 
görülmektedir (Çizelge 1.)
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Çizelge 1. Popülasyonların Bulunduğu Alanlarda Uzun Yıllar Ortalamalarına Göre 
Ortalama Meteorolojik Ölçümler (1980-2000)

Meteorolojik Ölçümler

Alanlar 

Sanlı Yaylası Üçoluk Yaylası

Yıllık Ortalama Sıcaklık (°C)  6  10

Yıllık Ortalama Toplam Yağış Miktarı ( kg/cm2)  1100 1000

Yıllık Ortalama Nispi Nem Oranı (%)  58  60

Yıllık Ortalama Toplam Güneşlenme Süresi (saat/yıl)  2960  3000

Aylık ortalama sıcaklık ve aylık ortalama nispi nem oranı değerleri tüm aylarda 
yüksek rakıma sahip olan Sanlı Yaylası’nda daha yüksek bulunmuştur. Aylık 
ortalama yağış miktarı alanlara göre değişse de yılın 7 ayında yüksek rakıma 
sahip Sanlı Yaylası’nda daha yüksek olarak görülmektedir. Aylık ortalama 
güneşlenme süresinin ise Mart,Nisan ve Eylül aylarında her iki alanda da eşit 
olduğu, diğer aylarda ise düşük rakımda yer alan Üçoluk Yaylası’nda daha 
fazla olduğu dikkat çekmektedir (Çizelge 2).

Çizelge 2. Popülasyonların Bulunduğu Alanlarda Aylara Göre 
Ortalama Meteorolojik Ölçümler

Aylar

Aylık Ortalama 
Sıcaklık Değerleri (ºC)

Aylık Ortalama 
Nispi Nem  
Oranı (%)

Aylık Ortalama Toplam 
Yağış Miktarı ( kg/m2)

Aylık Ortalama 
Toplam Güneşlenme 

Süresi (saat/ay)

Sanlı 
Yaylası

Üçoluk 
Yaylası

Sanlı 
Yaylası

Üçoluk 
Yaylası

Sanlı 
Yaylası

Üçoluk 
Yaylası

Sanlı 
Yaylası

Üçoluk 
Yaylası

Ocak -8 -2 70 68 200 225 160 164

Şubat -4 0 66 66 150 150 162 166

Mart 4 11 64 66 100 75 212 212

Nisan 6 8 60 62 50 50 238 238

Mayıs 12 14 58 62 35 25 290 295

Haziran 16 18 50 56 15 10 340 345

Temmuz 20 23 44 50 3 3 355 365

Ağustos 20 22 46 50 6 3 340 345

Eylül 12 14 48 54 10 5 295 295

Ekim 8 12 56 58 60 50 240 245

Kasım 4 6 64 66 125 100 175 180

Aralık -4 2 70 70 200 200 140 145
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3.1.2.  Toprak Özellikleri

A.monspessulanum subsp. monspessulanum popülasyonlarında toprak 
özellikleri incelendiğinde, pH değerinin 6,67 ile zayıf asidik özellikte olduğu 
tespit edilmiştir. Sanlı ve Üçoluk yaylalarında toprağın organik madde içeriği 
sırasıyla %8,65 ile çok kuvvetli ve %7,88 ile kuvvetli olarak sınıflandırılmıştır. 
Toprakların alkali ve asit tanımlarındaki derecelendirmesi ve organik madde 
sınıflandırması Scheffer ve Schachtschabel (2007)’in pH ve organik madde 
sınıflandırmasına göre yapılmıştır. Toprak özelliklerinin alanlara (rakımlara) 
göre değişimi istatistiksel anlamda değerlendirildiğinde; pH değerleri, kireç, 
kum ve organik madde içeriği bakımından iki alan (rakım) arasındaki farklılıklar 
istatistiksel açıdan önemli bulunmazken diğer toprak özellikleri bakımından iki 
alan (rakım) arasındaki farklılıkların istatistiksel açıdan önemli olduğu tespit 
edilmiştir (Çizelge 3).

Çizelge 3. A. monspessulanum subsp. monspessulanum Popülasyonlarında Toprak 
Özelliklerinin Alanlara (Rakımlara) Göre Değişimi 

Toprak Özellikleri

Alan (Rakım)
Önemlilik 

(P Değerleri)
Sanlı Yaylası
(1618-1715m)

Üçoluk Yaylası
(1401-1450m)

pH 6,67 ay 6,67 a 1
EC 204,00 b 288,67 a 0,039
Kireç (%) 0,80 a 0,80 a -
Kum (%) 58,67 a 50,00 a 0,13
Kil (%) 6,27 b 23,20 a 0,003
Mil (%) 35,07 a 26,80 b 0,015
Organik Madde (%) 8,65 a 7,88 a 0,29
P (mg L-1) 22,67 b 38,33 a 0,002
K (mg L-1) 521,00 a 374,00 b 0,001
Ca (mg L-1) 6717,33 a 5445,33 b 0,005
Mg (mg L-1) 341,67 a 245,00 b <0,001

y : Satırlarda Duncan testine göre %5 önem düzeyine göre farklı ortalamalar ayrı harflerle 
gösterilmiştir.

3.1.3.  Topoğrafik Özellikler

A.monspessulanum subsp. monspessulanum popülasyonlarının bulunduğu
alanlardan olan Sanlı Yaylası’nda enlemin 37° 21’- 37 ° 20’34 boylamın ise 31
° 01’16 - 31 ° 01’42 olduğu, Üçoluk Yaylası’nda ise enlemin 36 ° 30’05 - 36 °
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30’13, boylamın 30 ° 23’15 - 30 ° 23’41 olduğu tespit edilmiştir. Sanlı Yaylası 
1618-1715 m rakım aralığı ile yüksek rakımı, Üçoluk Yaylası ise 1401-1450 
rakım aralığı ile daha düşük rakımı temsil etmektedir. 

3.2.  Görsel Özelliklerin Belirlenmesi

3.2.1.  Bitki Boyutları ve Büyüme Şekli

Sanlı Yaylası popülasyonundaki bireylerin boy ortalaması 5,96 m, taç çapı ortalaması 
ise 5,15 m olarak belirlenirken, Üçoluk Yaylası popülasyonunda ise boy ortalaması 
5,39 m, taç çapı ortalaması ise 4,72 m olarak belirlenmiştir. Popülasyonlar boy ve 
taç çapı ortalamalarına göre incelendiğinde, her iki popülasyonda da ortalamalar 
Ellison (2002)’un ağaççık tanımlamasındaki 3-6 m boy aralığında bulunduğundan 
bu popülasyonlar “ağaççık” formlu olarak değerlendirilmiştir. Alanlar (akımlar) 
arasındaki bitki boy ve taç çapı ölçüleri arasındaki farklar istatistiksel anlamda 
önemli bulunmamıştır. Her iki popülasyondaki bireylerin tek gövdeli ve yuvarlak 
taç yapısına sahip oldukları belirlenmiştir. 

3.2.2.  Renk Özellikleri

3.2.2.1.  Çiçek Rengi

A. monspessulanum subsp. monspessulanum’un çiçek renk özellikleri üzerine 
rakımın etkisi istatistiksel açıdan değerlendirildiğinde (a*) değerleri arasındaki 
farkın istatistiksel açıdan %5 düzeyinde önemli olduğu, rakımın diğer çiçek 
renk özelliklerinde yarattığı farklılıkların istatistiksel açıdan önemli olmadığı 
belirlenmiştir (Çizelge 4). İki alanda (rakımda) da çiçek renk tonlarının birbirine 
çok yakın ve açık sarı olduğu tespit edilmiştir.

 Çizelge 4. A. monspessulanum subsp. monspessulanum  
Popülasyonlarında Rakımın Çiçek Rengi Özelliklerine Etkisi

Çiçek Rengi Özellikleri

Alan (Rakım)
Önemlilik 
(P Değerleri)

Sanlı Yaylası
(1618-1715m))

Üçoluk Yaylası
(1401-1450m

(L) 60,25 ay 60,11 a 0,526
(a*) -11,34 b -11,45 a 0,023
(b*) 39,17 a 39,14 a 0,934
Chroma 40,82 a 40,81 a 0,978
Hue ( ° ) -1,29 a -1,29 a 0,435

y : Satırlarda Duncan testine göre %5 önem düzeyine göre farklı ortalamalar ayrı harflerle 
gösterilmiştir.
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3.2.2.2. Meyve Kanat ve Tohum Rengi

A. monspessulanum subsp. monspessulanum’un meyve kanat renk özellikleri 
üzerine rakımın etkisi istatistiksel açıdan değerlendirildiğinde; (b*) değerleri 
ve chroma değerleri arasındaki farkın istatistiksel açıdan %5 düzeyinde 
önemli olduğu, rakımın diğer meyve kanat renk özelliklerinde yarattığı 
farklılıkların ise istatistiksel açıdan önemli olmadığı tespit edilmiştir (Çizelge 
5). Bu alt türde meyve kanat renklerinin açık kahverengi tonlarında ve Sanlı 
Yaylası’nda meyve kanat renginin Üçoluk Yaylası’na göre daha koyu olduğu 
belirlenmiştir.

Çizelge 5. A. monspessulanum subsp. monspessulanum Popülasyonlarında 
 Rakımın Meyve Kanat Rengi Özelliklerine Etkisi

Meyve Kanat Rengi 
Özellikleri

Alan (Rakım)

Önemlilik (P 
Değerleri)

Sanlı Yaylası
(1618-1715m)

Üçoluk Yaylası
(1401-1450m)

(L) 65,76 ay  66,91 a  0,151

(a*)  2,58 a  3,02 a  0,480

(b*)  30,90 b  31,92 a  0,033

Chroma  31,03 b  32,12 a  0,019

Hue ( ° )  1,41 a  1,41 a  0,931

y : Satırlarda Duncan testine göre %5 önem düzeyine göre farklı ortalamalar ayrı harflerle 
gösterilmiştir.

A. monspessulanum subsp. monspessulanum’un meyve tohum renk özellikleri
üzerine rakımın etkisi istatistiksel açıdan değerlendirildiğinde (b*) değerleri
arasındaki farkın istatistiksel açıdan %1, chroma değerleri arasındaki farkın
%0,01 düzeyinde önemli olduğu belirlenirken, rakımın diğer meyve tohum renk
özelliklerinde yarattığı farklılıkların istatistiksel açıdan önemli olmadığı tespit
edilmiştir (Çizelge 6). Bu alt türün incelenen popülasyonlarında meyve tohum
renkleri kahverengi tonlarında ve Sanlı Yaylası’nda meyve tohum renginin
Üçoluk Yaylası’na göre daha koyu olduğu belirlenmiştir.
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Çizelge 6. A. monspessulanum subsp. monspessulanum Popülasyonlarında 
Rakımın Meyve Tohum Rengi Özelliklerine Etkisi

Meyve Tohum 
Rengi Özellikleri

Alan (Rakım)
Önemlilik 

(P Değerleri)
Sanlı Yaylası
(1618-1715m)

Üçoluk Yaylası
(1401-1450m)

(L) 44,86 ay 48,47 a 0,116
(a*)  7,04 a  8,24 a 0,275
(b*)  23,31 b  27,66 a 0,003
Chroma  24,45 b  28,88 a <0,001
Hue ( ° )  1,28 a  1,28 a  0,975

y : Satırlarda Duncan testine göre %5 önem düzeyine göre farklı ortalamalar ayrı 
harflerle gösterilmiştir.

3.2.2.3. Olgun Yaprak Ön Yüzü Rengi

A. monspessulanum subsp. monspessulanum’un olgun yaprak ön yüzü renk 
özellikleri üzerine rakımın etkisi istatistiksel açıdan değerlendirildiğinde;
(b*) değerleri arasındaki farkın istatistiksel açıdan %5 düzeyinde önemli, 
rakımın diğer olgun yaprak ön yüzü renk özelliklerinde yarattığı farklılıkların 
istatistiksel açıdan önemli olmadığı tespit edilmiştir (Çizelge 7). Bu alt türün 
çalışma kapsamına alınan popülasyonlarında olgun yaprak ön yüzü renginin 
yeşil ve Sanlı Yaylası’nda olgun yaprak ön yüzü renginin Üçoluk Yaylası’na 
göre daha koyu tonlarda olduğu belirlenmiştir.

Çizelge 7. A. monspessulanum subsp. monspessulanum Popülasyonlarında 
 Rakımın Yaprak Ön Yüzü Rengi Özelliklerine Etkisi

Olgun Yaprak Ön Yüzü 
Rengi Özellikleri

Alan (Rakım) 

Önemlilik 
(P Değerleri)

Sanlı Yaylası
(1618-1715m)

Üçoluk Yaylası
(1401-1450m)

(L) 40,88 ay 43,23 a 0,121

(a*) -15,28 a -15,37 a 0,935

(b*) 20,57 b 23,66 a 0,023

Chroma 25,65 a 28,27 a 0,091

Hue ( ° ) -0.93 a -0.99 a 0,111

y : Satırlarda Duncan testine göre %5 önem düzeyine göre farklı ortalamalar ayrı harflerle 
gösterilmiştir.
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3.2.2.4. Sonbahar Yaprak Rengi

A. monspessulanum subsp. monspessulanum’un sonbahar yaprak renk özellikleri 
üzerine rakımın (farklı alanların) etkisi istatistiksel açıdan değerlendirildiğinde;
(a*) değerleri ve renk açısı (hue) değerleri arasındaki farkın istatistiksel açıdan
%5 düzeyinde, (b*) değerleri arasındaki farkın ise istatistiksel açıdan %1 
düzeyinde önemli, rakımın aydınlık değerleri (L) ve renk doygunluk değerleri 
(chroma) üzerinde yarattığı farklılıkların ise istatistiksel açıdan önemli olmadığı 
tespit edilmiştir (Çizelge 8). Sanlı Yaylası’ndaki popülasyonda sonbahar yaprak 
renginin kırmızı tonlarında, Üçoluk Yaylası’nda ise sarı tonlarında olduğu 
belirlenmiştir.

Çizelge 8. A. monspessulanum subsp. monspessulanum Popülasyonlarında 
 Rakımın Sonbahar Yaprak Rengi Özelliklerine Etkisi

Sonbahar Yaprak Rengi 
Özellikleri

Alan (Rakım)
Önemlilik 

(P Değerleri)
 Sanlı Yaylası
 (1618-1715m)

 Üçoluk Yaylası
 (1401-1450m)

(L) 47,4 ay 52,73 a 0,068
(a*) 20,36 a 11,37 b 0,026
(b*) 20,61 b 25,74 a 0,010
Chroma 29,58 a 29,38 a 0,922
Hue ( ° ) 0,80 b 0,99 a 0,019

y : Satırlarda Duncan testine göre %5 önem düzeyine göre farklı ortalamalar ayrı harflerle 
gösterilmiştir.

3.2.2.5. Gövde Kabuk Rengi

A. monspessulanum subsp. monspessulanum’un Sanlı Yaylası’nda bulunan
popülasyonunda yer alan bireylerin Üçoluk Yaylası’nda bulunan bireylerden
daha yaşlı bireyler oldukları ve bu popülasyondaki bireylerin gövde kabuklarının
dikine çatlaklar oluşturdukları ve gri-kahverengi tonlarındaki renklere sahip
oldukları belirlenmiştir. Üçoluk Yaylası’nda bulunan bireylerin de bu özelliklerle
benzer gövde kabuk desen ve renk özellikleri gösterdiği tespit edilmiştir.

3.3.  Morfolojik Özelliklerin Belirlenmesi

3.3.1. Yaprak Özellikleri 

A. monspessulanum subsp. monspessulanum alt türünün yaprak boyu 3,18 cm,
yaprak eni 4,63 cm, yaprak boyunun genişliğine oranı 0,69, yaprak sapı uzunluğu
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3,58 cm, orta damar yan damar arası açı 58°, sol lob eni=sağ lob eni 1,15 cm, 
orta lob eni 1,41 cm, orta lob derinliği 1,88 cm, yaprak alanı 8,91 cm2 ve yaprak 
kalınlığı 0,63 mm olarak belirlenmiştir. Orta lob eni ve yaprak sapı uzunluğu 
değerleri arasındaki fark istatistiksel açıdan %5 düzeyinde önemli, rakımın 
ölçülen diğer yaprak özellikleri üzerinde yarattığı farklılıklar ise istatistiksel 
açıdan önemli bulunmamıştır (Çizelge 9). 

Çizelge 9. A. monspessulanum subsp. monspessulanum Popülasyonlarında 
 Rakımın Yaprak Özelliklerine Etkisi

Yaprak Özellikleri

Alan (Rakım) Önemlilik 
(P Değerleri)

 Sanlı Yaylası
(1618-1715m)

 Üçoluk Yaylası
(1401-1450m)

Yaprak Boyu (cm) 2,78 ay 3,57 a 0,063
Yaprak Eni (cm) 4,12 a 5,14 a 0,061
Sol Lob Eni (cm) 1,01 a 1,29 a  0,071
Orta Lob Eni (cm) 1,23 b 1,58 a 0,046
Sağ Lob Eni (cm) 1,01 a 1,28 a 0,084
Orta Lob Derinliği (cm) 1,65 a 2,11 a 0,074
Orta Damar-Yan Damar Arası 
Açı (°) 58,84 a 57,89 a 0,381
Yaprak Sapı Uzunluğu (cm) 2,93 b 4,23 a 0,025
Yaprak Alanı (cm2) 6,70 a 11,11 a 0,088
Yaprak Kalınlığı (mm) 0,38 a 0,87 a 0,386

y : Satırlarda Duncan testine göre %5 önem düzeyine göre farklı ortalamalar ayrı harflerle 
gösterilmiştir.

3.3.2. Sürgün Özellikleri 

A. monspessulanum subsp. monspessulanum alt türünün genç sürgün uzunluğu 
2,99 cm, boğum arası uzunluğu 2,39 cm ve sürgün kalınlığı 1,62 mm olarak 
belirlenmiştir. Bu alt türde rakımın sürgün özellikleri üzerinde yarattığı 
farklılıkların istatistiksel açıdan önemli olmadığı belirlenmiştir (Çizelge 10).

Çizelge 10. A. monspessulanum subsp. monspessulanum Popülasyonlarında 
 Rakımın Sürgün Özelliklerine Etkisi

Sürgün Özellikleri

Alan (Rakım) Önemlilik 
(P Değerleri)

 Sanlı Yaylası
(1618-1715m)

 Üçoluk Yaylası
(1401-1450m)

Genç Sürgün Uzunluğu (cm) 2,65 ay 3,32 a 0,470
Boğum Arası Uzunluğu (cm)  2,11 a 2,67 a 0,131
Sürgün Kalınlığı (mm)  1,61 a 1,62 a 0,963

y : Satırlarda Duncan testine göre %5 önem düzeyine göre farklı ortalamalar ayrı harflerle 
gösterilmiştir.
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3.3.3.  Çiçek Özellikleri 

A. monspessulanum subsp. monspessulanum alt türünün çiçek kurulu boyu 
4,24 cm, çiçek kurulu eni 4,19 cm, bir çiçek kurulundaki çiçek sayısı 12 adet, 
aynı çiçek kurulundaki erkek çiçek sayısı 9 adet, aynı çiçek kurulundaki dişi 
çiçek sayısı 3 adet, çiçek kurulu sapı uzunluğu 0,76 cm, çiçek sapı uzunluğu 
3,48 cm, taç yaprak genişliği 0,53 cm, taç yaprak boyu 0,55 cm, genç sürgün 
üzerindeki çiçek kurulu sayısı 3 adet olarak belirlenmiştir. Bu alt türde çiçek 
özellikleri üzerinde rakımın yarattığı farklılıkların istatistiksel açıdan önemli 
olmadığı saptanmıştır (Çizelge 11). Popülasyonlarda çiçeklenmenin mayıs 
ayında yapraklanmadan hemen sonra başladığı ve yalancı şemsiye şeklinde 
bir çiçek kuruluna sahip olduğu, çiçek kurullarının sürgünler üzerinde aşağıya 
doğru sarkık veya dik olarak durduğu, dişi çiçeklerin çiçek kurulunun genellikle 
merkezinde bulunduğu tespit edilmiştir.

Çizelge 11. A. monspessulanum subsp. monspessulanum Popülasyonlarında 
 Rakımın Çiçek Özelliklerine Etkisi

Çiçek Özellikleri

Alan (Rakım)
Önemlilik 

(P Değerleri) Sanlı Yaylası
(1618-1715m)

 Üçoluk Yaylası
(1401-1450m)

Çiçek Kurulu Boyu (cm) 4,26 ay 4,22 a 0,163
Çiçek Kurulu Eni (cm) 4,21 a 4,16 a 0,195
Bir Çiçek Kurulundaki Çiçek 
Sayısı (adet) 12,21 a 12,36 a 0,321
Aynı Çiçek Kurulundaki Erkek 
Çiçek sayısı (adet) 8,95 a 9,13 a 0,194
Aynı Çiçek Kurulundaki Dişi 
Çiçek Sayısı (adet) 3,27 a 3,24 a 0,701
Aynı Çiçek Kurulundaki Çiçek 
Kurulu Sapı Uzunluğu (cm) 0,76 a 0,76 a 0,743
Aynı Çiçek Kurulundaki Çiçek 
Sapı Uzunluğu (cm) 3,50 a 3,46 a 0,227
Taç Yaprakların Genişliği (cm) 0,53 a 0,53 a 0,436
Taç Yaprakların Boyu (cm) 0,55 a 0,55 a 0,529
Genç Sürgün Üzerinde Çiçek 
Kurulu Sayısı (adet)

2,97 a 3,04 a 0,290

y : Satırlarda Duncan testine göre %5 önem düzeyine göre farklı ortalamalar ayrı harflerle 
gösterilmiştir.
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3.3.4. Meyve Özellikleri 

A. monspessulanum subsp. monspessulanum’un meyve kanat uzunluğu 1,54 
cm, meyve kanat eni 0,75 cm, meyvede kanatlar arası açı 40 ͦ , tohum uzunluğu 
0,49 cm, tohum eni 0,38 cm, meyve ağırlığı 0,054 g, tohum ağırlığı 0,046 g ve 
kanat ağırlığı 0,009 g olarak tespit edilmiştir.

İki alandaki tohum eni değerleri arasındaki farkın istatistiksel açıdan %5 
düzeyinde önemli, tohum uzunluğu, meyve ağırlığı ve tohum ağırlığı değerleri 
arasındaki fark istatistiksel açıdan %1 düzeyinde önemli, meyve kanat uzunluğu, 
meyve kanat eni ve kanat ağırlığı değerleri arasındaki fark istatistiksel açıdan 
%0,1 düzeyinde önemli bulunmuştur (Çizelge 12).

Çizelge 12. A. monspessulanum subsp. monspessulanum Popülasyonlarında 
 Rakımın Meyve Özelliklerine Etkisi

Meyve Özellikleri

Alan (Rakım)
Önemlilik 

(P Değerleri) Sanlı Yaylası
(1618-1715m)

 Üçoluk Yaylası
(1401-1450m)

Meyve Kanat Uzunluğu (cm) 1,346 by 1,734 a 0,001
Meyve Kanat Eni (cm) 0,610 b 0,883 a <0,001
Meyvede Kanatlar Arası 
Açı ( ° ) 45,81 a 33,537 a 0,131
Tohum Uzunluğu (cm) 0,444 b 0,540 a 0,004
Tohum Eni (cm) 0,350 b 0,401 a 0,017
Meyve Ağırlığı (g) 0,042 b 0,065 a 0,003
Tohum Ağırlığı (g) 0,034 b 0,057 a 0,002
Kanat Ağırlığı (g) 0,006 b 0,012 a <0,001

y : Satırlarda Duncan testine göre %5 önem düzeyine göre farklı ortalamalar ayrı harflerle 
gösterilmiştir.

3.4.  Ekolojik Özellikler ile Büyüme ve Morfolojik Özellikler  Arasındaki 
İlişkiler

3.4.1.  Ekolojik Özellikler ile Yaprak Özellikleri Arasındaki İlişkiler

A. monspessulanum subsp. monspessulanum popülasyonlarında ekolojik
özellikler ile yaprak özellikleri arasındaki ilişkiler incelendiğinde, rakım
ile orta lob eni ve yaprak sapı uzunluğu arasında ve sıcaklık ile orta lob eni
ve yaprak sapı uzunluğu arasında %5 düzeyinde önemli pozitif korelasyon
saptanmıştır. Buna karşın yağış ile orta lob eni ve yaprak sapı uzunluğu arasında
%5 düzeyinde önemli negatif korelasyon hesaplanmıştır. Toprak özelliklerinden
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elektiriksel iletkenlik (EC) ile yaprak boyu, yaprak eni, sol lob eni, orta lob eni, 
sağ lob eni, orta lob derinliği ve yaprak sapı uzunluğu arasında %5 düzeyinde 
önemli pozitif korelasyon belirlenmiştir. Toprak kum içeriği ile orta damar-yan 
damar arası açı değerleri arasında %5 düzeyinde önemli pozitif korelasyon 
saptanmıştır. Analiz sonuçları toprak mil içeriği ile yaprak boyu, yaprak eni, sol 
lob eni, sağ lob eni, orta lob derinliği, ve yaprak alanı arasında %5 düzeyinde, 
orta lob eni ve yaprak sapı uzunluğu arasında ise %1 düzeyinde önemli negatif 
korelasyon olduğunu göstermiştir. Toprak magnezyum (Mg) içeriği ile yaprak 
sapı uzunluğu arasında %5 düzeyinde önemli negatif korelasyon saptanmıştır. 
Toprak pH, kireç, kil, organik madde, fosfor (P), potasyum (K) ve kalsiyum 
(Ca) içeriği ile yaprak özellikleri arasındaki ilişkilerin istatistiki açıdan önemli 
olmadığı tespit edilmiştir (Çizelge 13).

Çizelge 13. A. monspessulanum subsp. monspessulanum’un Yaprak Özellikleri İle 
Ekolojik Özellikler Arasındaki İlişkiler

Ekolojik 
Özellikler YB YE SOLE OLE SALE OLD ODYDA YSU YA YK

Rakım 0,787 0,791 0,773 0,819(*) 0,753 0,768 -0,441 0,868(*) 0,746 0,437

Sıcaklıkz 0,787 0,791 0,773 0,819(*) 0,753 0,768 -0,441 0,868(*) 0,746 0,437

Yağışz -0,787 -0,791 -0,773 -0,819(*) -0,753 -0,768 0,441 -0,868(*) -0,746 -0,437

pH -0,367 -0,331 -0,334 -0,257 -0,355 -0,309 -0,064 -0,206 -0,384 -0,399

EC 0,813(*) 0,839(*) 0,829(*) 0,885(*) 0,824(*) 0,850(*) 0,017 0,866(*) 0,802 0,690

Kireç .(a) .(a) .(a) .(a) .(a) .(a) .(a) .(a) .(a) .(a)

Kum -0,175 -0,19 -0,143 -0,231 -0,132 -0,157 0,866(*) -0,315 -0,123 0,194

Kil 0,598 0,607 0,576 0,642 0,557 0,578 -0,654 0,712 0,549 0,207

Mil -0,914(*) -0,909(*) -0,915(*) -0,921(**) -0,893(*) -0,898(*) 0,074 -0,941(**) -0,890(*) -0,664

Organik 
Madde -0,713 -0,723 -0,675 -0,67 -0,669 -0,706 0,208 -0,738 -0,719 -0,557

P 0,694 0,691 0,681 0,715 0,649 0,662 -0,495 0,795 0,646 0,291

K -0,742 -0,736 -0,735 -0,772 -0,717 -0,712 0,402 -0,794 -0,697 -0,401

Ca -0,765 -0,746 -0,748 -0,765 -0,735 -0,715 0,425 -0,779 -0,72 -0,420

Mg -0,773 -0,770 -0,764 -0,804 -0,746 -0,748 0,405 -0,833(*) -0,730 -0,432

YB: Yaprak Boyu, YE: Yaprak Eni, SOLE: Sol Lob Eni, OLE: Orta Lob Eni, SALE: Sağ Lob 
Eni, OLD: Orta Lob Derinliği, ODYDA: Orta Damar-Yan Damar Arası Açı, YSU: Yaprak Sapı 
Uzunluğu, YA: Yaprak Alanı, YK: Yaprak Kalınlığı.
*, **: Korelasyon sırasıyla 0,05 ve 0,01 olasılık düzeylerinde önemli.
Z: Uzun yılların ay ortalamaları kullanılmıştır.
.(a): Kireç değerleri sabit olduğu için program tarafından hesaplanamamıştır.

 3.4.2.  Ekolojik Özellikler ile Çiçek Özellikleri Arasındaki İlişkiler 

A. monspessulanum subsp. monspessulanum popülasyonlarında ekolojik
özellikler ile çiçek özellikleri arasındaki ilişkiler incelendiğinde, toprak pH
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değeri ile genç sürgün üzerinde çiçek kurulu sayısı arasında % 5 düzeyinde 
önemli pozitif korelasyon saptanmıştır (Çizelge 14).

Çizelge 14. A. monspessulanum subsp. monspessulanum’un Çiçek Özellikleri İle 
Ekolojik Özellikler Arasındaki İlişkiler

Ekolojik 
Özellikler CKB CKE CKCS CKECS CKDCS CKCKSU CKCSU TYG TYB GSUCKS

Rakım -0,649 -0,614 0,492 0,614 -0,202 -0,173 -0,581 -0,397 -0,326 0,521

Sıcaklıkz -0,649 -0,614 0,492 0,614 -0,202 -0,173 -0,581 -0,397 -0,326 0,521

Yağışz 0,649 0,614 -0,492 -0,614 0,202 0,173 0,581 0,397 0,326 -0,521

pH 0,097 0,177 0,019 0,357 -0,654 -0,715 0,282 -0,676 -0,237 0,835(*)

EC -0,295 -0,296 0,607 0,607 0,043 -0,031 -0,276 -0,297 -0,172 0,668

Kireç .(a) .(a) .(a) .(a) .(a) .(a) .(a) .(a) .(a) .(a)

Kum 0,386 0,273 0,221 -0,069 0,578 0,684 0,192 0,357 0,266 -0,370

Kil -0,608 -0,538 0,252 0,459 -0,384 -0,400 -0,481 -0,429 -0,339 0,511

Mil 0,643 0,662 -0,788 -0,789 -0,053 -0,165 0,664 0,339 0,288 -0,478

Organik 
Madde 0,524 0,583 -0,408 -0,131 -0,566 -0,478 0,633 -0,048 0,412 0,253

P -0,764 -0,72 0,537 0,731 -0,338 -0,234 -0,676 -0,540 -0,419 0,566

K 0,595 0,553 -0,454 -0,625 0,300 0,213 0,519 0,355 0,190 -0,541

Ca 0,615 0,584 -0,396 -0,517 0,205 0,089 0,571 0,202 0,123 -0,328

Mg 0,612 0,574 -0,478 -0,626 0,252 0,188 0,541 0,365 0,236 -0,536

CKB: Çiçek Kurulu Boyu, CKE: Çiçek Kurulu Eni, CKCS: Bir Çiçek Kurulunda Çiçek Sayısı, 
CKECS: Aynı Çiçek Kurulunda Erkek Çiçek Sayısı, CKDCS: Aynı Çiçek Kurulunda Dişi Çiçek 
Sayısı, CKCKSU: Aynı Çiçek Kurulunda Çiçek Kurulu Sapı Uzunluğu, CKCSU: Aynı Çiçek 
Kurulunda Çiçek Sapı Uzunluğu, TYG: Taç Yaprakların Genişliği, TYB: Taç Yaprakların Boyu, 
GSUCKS: Genç Sürgün Üzerinde Çiçek Kurulu Sayısı.
*: Korelasyon 0,05 olasılık düzeylerinde önemli.
z: Uzun yılların ay ortalamaları kullanılmıştır.
.(a): Kireç değerleri sabit olduğu için program tarafından hesaplanamamıştır.

 3.4.3.  Ekolojik Özellikler ile Meyve Özellikleri Arasındaki İlişkiler

A. monspessulanum subsp. monspessulanum popülasyonlarında ekolojik
özellikler ile meyve özellikleri arasındaki ilişkiler incelendiğinde, rakım ve
sıcaklık ile meyve kanat uzunluğu, meyve kanat eni, tohum uzunluğu, meyve
ağırlığı, tohum ağırlığı ve kanat ağırlığı arasında %1 düzeyinde, tohum eni
arasında ise %5 düzeyinde önemli pozitif korelasyonlar saptanmıştır. Yağış
ile meyve kanat uzunluğu, meyve kanat eni, tohum uzunluğu, meyve ağırlığı,
tohum ağırlığı ve kanat ağırlığı arasında %1 düzeyinde, tohum eni arasında ise
%5 düzeyinde önemli negatif korelasyonlar hesaplanmıştır. Buna karşın toprak
elektriksel iletkenlik (EC) ile meyve kanat eni, tohum uzunluğu, tohum eni,
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meyve ağırlığı, tohum ağırlığı ve kanat ağırlığı arasında %5 düzeyinde önemli 
negatif korelasyon belirlenmiştir. Toprak kil içeriği ile meyve kanat uzunluğu 
ve tohum uzunluğu arasında %1 düzeyinde, meyve kanat eni, tohum eni,  
meyve ağırlığı, tohum ağırlığı ve kanat ağırlığı arasında %5 düzeyinde önemli 
pozitif korelasyonlar saptanmıştır. Analiz sonuçları toprak mil içeriği ile 
meyve kanat uzunluğu, meyve kanatları arası açı ve tohum ağırlığı arasında 
%5 düzeyinde, meyve kanat eni, meyve ağırlığı ve kanat ağırlığı arasında %1 
düzeyinde önemli negatif korelasyon olduğunu göstermiştir. Toprak fosfor 
(P) içeriği ile meyve kanat uzunluğu, meyve kanat eni, meyve ağırlığı, tohum 
ağırlığı ve kanat ağırlığı arasında %1 düzeyinde, tohum uzunluğu arasında %5 
düzeyinde önemli pozitif korelasyonlar saptanmıştır. Toprak potasyum (K) 
içeriği ve kalsiyum (Ca) içeriği ile meyve kanat uzunluğu, tohum uzunluğu, 
meyve ağırlığı ve tohum ağırlığı arasında %5 düzeyinde, meyve kanat eni ve 
kanat ağırlığı arasında %1 düzeyinde önemli negatif korelasyonlar 
belirlenmiştir. Toprak magnezyum (Mg) içeriği ile meyve kanat uzunluğu, 
meyve kanat eni, meyve ağırlığı, tohum ağırlığı ve kanat ağırlığı arasında %1 
düzeyinde, tohum uzunluğu ve tohum eni arasında ise %5 düzeyinde önemli 
negatif korelasyonlar saptanmıştır (Çizelge 15).

Çizelge 15. A. monspessulanum subsp. monspessulanum’un Meyve Özellikleri İle 
Ekolojik Özellikler Arasındaki İlişkiler

Ekolojik 
Özellikler MKU MKE MKAA TU TE MA TA KA

Rakım 0,977(**) 0,992(**) -0,688 0,945(**) 0,891(*) 0,958(**) 0,968(**) 0,983(**)
Sıcaklıkz 0,977(**) 0,992(**) -0,688 0,945(**) 0,891(*) 0,958(**) 0,968(**) 0,983(**)

Yağışz -0,977(**) -0,992(**) 0,688 -0,945(**) -0,891(*) -0,958(**) -0,968(**) -0,983(**)
pH 0,011 -0,049 -0,076 -0,039 0,028 -0,088 -0,078 -0,001
EC 0,804 0,851(*) -0,688 0,873(*) 0,832(*) 0,833(*) 0,835(*) 0,839(*)

Kireç .(a) .(a) .(a) .(a) .(a) .(a) .(a) .(a)
Kum -0,716 -0,601 0,017 -0,709 -0,705 -0,532 -0,620 -0,560

Kil 0,952(**) 0,916(*) -0,482 0,921(**) 0,884(*) 0,865(*) 0,906(*) 0,896(*)
Mil -0,854(*) -0,941(**) 0,905(*) -0,804 -0,737 -0,938(**) -0,896(*) -0,958(**)

Organik 
Madde -0,616 -0,578 0,169 -0,649 -0,689 -0,674 -0,689 -0,511

P 0,942(**) 0,959(**) -0,752 0,841(*) 0,794 0,926(**) 0,917(**) 0,975(**)
K -0,910(*) -0,959(**) 0,752 -0,865(*) -0,774 -0,894(*) -0,894(*) -0,967(**)

Ca -0,872(*) -0,931(**) 0,703 -0,826(*) -0,717 -0,869(*) -0,867(*) -0,931(**)
Mg -0,940(**) -0,978(**) 0,737 -0903(*) -0,825(*) -0,926(**) -0,929(**) -0,980(**)

MKU: Meyve Kanat Uzunluğu, MKE: Meyve Kanat Eni, MKAA: Meyve Kanatları Arası Açı, TU: 
Tohum Uzunluğu, TE: Tohum Eni, MA: Meyve Ağırlığı, TA: Tohum Ağırlığı, KA: Kanat Ağırlığı.
*, **: Korelasyon sırasıyla 0,05 ve 0,01 olasılık düzeylerinde önemli.
z: Uzun yılların ay ortalamaları kullanılmıştır.
.(a): Kireç değerleri sabit olduğu için program tarafından hesaplanamamıştır.
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3.4.4.  Ekolojik Özellikler ile Büyüme ve Sürgün Özellikleri Arasındaki 
İlişkiler

A. monspessulanum subsp. monspessulanum popülasyonlarında ekolojik 
özellikler ile büyüme ve sürgün özellikleri arasındaki ilişkiler incelendiğinde, 
toprak pH’sı ile bitki taç çapı arasında ve toprak mil içeriği ile boğum arası 
uzunluğu arasında %5 düzeyinde önemli negatif korelasyon olduğunu 
göstermiştir. Diğer ekolojik özellikler ile büyüme özellikleri (boy ve çap) ve 
sürgün özellikleri arasındaki ilişkilerin ise istatistiki açıdan önemli olmadığı 
tespit edilmiştir (Çizelge 16).

Çizelge 16. A. monspessulanum subsp. monspessulanum’un Büyüme Ve Sürgün 
Özellikleri İle Ekolojik Özellikler Arasındaki İlişkiler

Ekolojik Özellikler BOY CAP GSU BAU SK

Rakım -0,471 -0,279 0,37 0,688 0,025

Sıcaklıkz -0,471 -0,279 0,37 0,688 0,025

Yağışz 0,471 0,279 -0,37 -0,688 -0,025

pH -0,750 -0,873(*) -0,086 0,127 -0,797

EC -0,637 -0,562 0,727 0,789 0,147

Kireç .(a) .(a) .(a) .(a) .(a)

Kum 0,421 0,107 0,320 -0,019 0,481

Kil -0,493 -0,240 0,115 0,480 -0,189

Mil 0,374 0,316 -0,661 -,899(*) -0,295

Organik Madde 0,053 -0,253 -0,311 -0,412 -0,588

P -0,469 -0,317 0,271 0,709 -0,089

K 0,382 0,257 -0,358 -0,653 0,013

Ca 0,173 0,024 -0,305 -0,567 -0,123

Mg 0,418 0,269 -0,380 -0,677 -0,014

BOY: Bitki Boyu, CAP: Bitki Taç Çapı, GSU: Genç Sürgün Uzunluğu, BAU: 
Boğum Arası Uzunluğu, SK: Sürgün Kalınlığı.
*: Korelasyon 0.05 olasılık düzeylerinde önemli.
z: Uzun yılların ay ortalamaları kullanılmıştır.
.(a): Kireç değerleri sabit olduğu için program tarafından hesaplanamamıştır.

3.4.5. Ekolojik Özellikler ile Yaprak Renk Özellikleri Arasındaki  İlişkiler

A. monspessulanum subsp. monspessulanum popülasyonlarında ekolojik 
özellikler ile yaprak ön yüzü renk özellikleri arasındaki ilişkiler 
değerlendirildiğinde, rakım, sıcaklık, toprak kil içeriği ve toprak fosfor (P) 
içeriği ile yaprak ön yüzü rengi (b*) değeri arasında arasında ve toprak pH’sı
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ile yaprak ön yüzü rengi (a*) değeri arasında %5 düzeyinde önemli pozitif 
korelasyon saptanmıştır. Buna karşın yağış, toprak potasyum (K) ve magnezyum 
(Mg) içeriği ile yaprak ön yüzü rengi (b*) değeri arasında %5 düzeyinde önemli 
negatif korelasyon hesaplanmıştır. Toprak kalsiyum (Ca) içeriği ile yaprak ön 
yüzü rengi (b*) değeri arasında da %1 düzeyinde önemli negatif korelasyon 
belirlenmiştir (Çizelge 17).

Çizelge 17. A. monspessulanum subsp. monspessulanum’un Olgun Yaprak 
Ön Yüzü Renk Özellikleri İle Ekolojik Özellikler Arasındaki İlişkiler

Ekolojik 
Özellikler

L* a* b* Chroma Hue(°)

Rakım 0,701 -0,044 0,873(*) 0,743 -0,716
Sıcaklıkz 0,701 -0,044 0,873(*) 0,743 -0,716

Yağışz -0,701 0,044 -0,873(*) -0,743 0,716
pH 0,204 0,856(*) -0,306 -0,563 -0,437
EC 0,367 0,213 0,497 0,333 -0,605

Kireç .(a) .(a) .(a) .(a) .(a)
Kum -0,450 0,223 -0,594 -0,574 0,323

Kil 0,673 -0,106 0,836(*) 0,734 -0,631
Mil -0,681 -0,102 -0,798 -0,629 0,774

Organik 
Madde -0,058 0,471 -0,529 -0,614 0,052

P 0,857(*) 0,078 0,904(*) 0,728 -0,842(*)
K -0,767 0,027 -,0887(*) -0,746 0,748

Ca -0,738 0,235 -0,953(**) -0,877(*) 0,636
Mg -0,738 0,033 -0,883 -0,746 0,737

L*: Aydınlık Değeri , a*;kırmızı/yeşil değeri , b*:sarı/mavi değeri, Chroma ; 
Renk Doygunluk Değeri, Hue(°) ; Renk Açı Değeri
*, **: Korelasyon sırasıyla 0,05 ve 0,01 olasılık düzeylerinde önemli.
z: Uzun yılların ay ortalamaları kullanılmıştır.
.(a): Kireç değerleri sabit olduğu için program tarafından hesaplanamamıştır.

3.4.6.  Ekolojik Özellikler ile Sonbahar Yaprak Renk Özellikleri  Arasındaki 
İlişkiler

A. monspessulanum subsp. monspessulanum popülasyonlarında ekolojik
özellikler ile sonbahar yaprak renk özellikleri arasındaki ilişkiler incelendiğinde,
toprak fosfor (P) içeriği ile sonbahar yaprak rengi aydınlık (L) değeri arasında
%5 düzeyinde önemli pozitif korelasyon belirlenmiştir. Analiz sonuçları yağış,
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toprak potasyum (K) ve magnezyum (Mg) içeriği ile sonbahar yaprak rengi (a*) 
değeri arasında %5 düzeyinde önemli pozitif korelasyon olduğunu göstermiştir. 
Toprak fosfor (P) içeriği ile ile sonbahar yaprak rengi (a*) değeri arasında %1, 
rakım, sıcaklık ve toprak kil içeriği ile sonbahar yaprak rengi (b*) değeri ve 
sonbahar yaprak rengi renk açısı değeri (hue) arasında ise %5 düzeyinde önemli 
pozitif korelasyonlar saptanmıştır. Yağış, toprak potasyum (K), kalsiyum (Ca) 
ve magnezyum (Mg) içeriği ile sonbahar yaprak rengi (b*) değeri ve sonbahar 
yaprak rengi renk açısı değeri (hue) arasında %5 düzeyindeki önemli korelasyon 
negatif olarak belirlenmiştir. Toprak pH, elektriksel iletkenlik (EC), kireç, 
kum ve organik madde içeriği ile sonbahar yaprak rengi özellikleri arasındaki 
ilişkilerin ise istatistiki açıdan önemli olmadığı tespit edilmiştir (Çizelge 18).

Çizelge 18. A. monspessulanum subsp. monspessulanum’un Sonbahar Yaprak Renk 
Özellikleri İle Ekolojik Özellikler Arasındaki İlişkiler

Ekolojik 
Özellikler

L* a* b* Chroma Hue(°)

Rakım 0,778 -0,865(*) 0,917(*) -0,052 0,887(*)

Sıcaklıkz 0,778 -0,865(*) 0,917(*) -0,052 0,887(*)

Yağışz -0,778 0,865(*) -0,917(*) 0,052 -0,887(*)

pH -0,085 -0,073 -0,280 -0,465 -0,203

EC 0,482 -0,591 0,732 0,062 0,760

Kireç .(a) .(a) .(a) .(a) .(a)

Kum -0,492 0,586 -0,734 -0,059 -0,763

Kil 0,735 -0,833(*) 0,911(*) -0,031 0,900(*)

Mil -0,742 0,801 -0,749 0,141 -0,689

Organik 
Madde -0,636 0,506 -0,683 -0,088 -0,646

P 0,842(*) -0,933(**) 0,809 -0,251 0,754

K -0,700 0,816(*) -0,864(*) 0,021 -0,823(*)

Ca -0,702 0,783 -0,894(*) -0,073 -0,832(*)

Mg -0,729 0,834(*) -0,890(*) 0,025 -0,854(*)

L*: Aydınlık Değeri , a*;kırmızı/yeşil değeri , b*:sarı/mavi değeri, Chroma ; 
Renk Doygunluk Değeri, Hue(°) ; Renk Açı Değeri
*, **: Korelasyon sırasıyla 0,05 ve 0,01 olasılık düzeylerinde önemli.
z: Uzun yılların ay ortalamaları kullanılmıştır.
.(a): Kireç değerleri sabit olduğu için program tarafından hesaplanamamıştır.

3.4.7.  Ekolojik Özellikler ile Meyve Renk Özellikleri Arasındaki  İlişkiler

A. monspessulanum subsp. monspessulanum popülasyonlarında ekolojik
özellikler ile meyve kanat rengi ve meyve tohum rengi özellikleri arasındaki
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ilişkiler incelendiğinde, toprak kum içeriği ile meyve kanat rengi (a*) değeri 
arasında %5 düzeyinde önemli negatif, rakım, sıcaklık ve toprak fosfor (P) 
içeriği ile meyve kanat rengi (b*) değeri arasında %5 düzeyinde önemli pozitif 
korelasyon saptanmıştır. Benzer şekilde yağış, toprak potasyum (K), kalsiyum 
(Ca) ve magnezyum (Mg) içeriği ile meyve kanat rengi (b*) değeri arasında 
%5 düzeyinde önemli negatif, toprak mil içeriği ile meyve kanat rengi (b*) 
değeri arasında ise %1 düzeyinde önemli pozitif korelasyon belirlenmiştir. 
Rakım, sıcaklık, toprak elektriksel iletkenlik (EC) değeri ve fosfor (P) içeriği 
ile meyve kanat rengi renk doygunluk değeri (chroma) arasında %5 düzeyinde 
önemli pozitif korelasyonlar saptanmıştır. Yağış, toprak mil ve kalsiyum (Ca) 
içeriği ile meyve kanat rengi renk doygunluk değeri (chroma) arasında %5 
düzeyinde önemli negatif korelasyonlar hesaplanmıştır. Toprak potasyum (K) 
ve magnezyum (Mg) içeriği ile meyve kanat rengi renk doygunluk değeri 
(chroma) arasında %1 düzeyinde önemli negatif korelasyonlar saptanmıştır. 
Analiz sonuçları toprak potasyum içeriği ile meyve tohum rengi aydınlık (L) 
değeri arasında %1 düzeyinde, toprak organik madde içeriği ile meyve tohum 
rengi (a*) değeri arasında ise %5 düzeyinde önemli negatif korelasyon olduğunu 
göstermiştir. Rakım, sıcaklık, yağış, toprak kil, fosfor (P), potasyum (K), 
kalsiyum (Ca) ve magnezyum (Mg) içeriği ile meyve tohum rengi (b*) değeri 
arasında %1 düzeyinde önemli pozitif, toprak mil içeriği ile meyve tohum rengi 
(b*) değeri ve meyve tohum rengi renk doygunluk değeri (chroma) arasında ise 
%5 düzeyinde önemli negatif korelasyon belirlenmiştir. Rakım, sıcaklık, toprak 
kil ve fosfor (P) içeriği ile meyve tohum rengi renk doygunluk değeri (chroma) 
arasında %1 düzeyinde önemli pozitif, yağış, toprak potasyum (K), kalsiyum 
(Ca) ve magnezyum (Mg) içeriği ile ile meyve tohum rengi renk doygunluk 
değeri (chroma) arasında ise %1 düzeyinde önemli negatif korelasyonlar 
saptanmıştır. Toprak pH’sı ve kireç içeriği ile meyve renk özellikleri arasındaki 
ilişkilerin istatistiki açıdan önemli olmadığı tespit edilmiştir (Çizelge 19). 

Çizelge 19. A. monspessulanum subsp. monspessulanum’un Meyve Renk Özellikleri 
İle Ekolojik Özellikler Arasındaki İlişkiler

Ekolojik 
Özellikler MKR-L

MKR-
a

MKR-
b MKR-CH MKR-H

MTR-
L

MTR-
a

MTR-
b

MTR 
-CH

MTR 
-H

Rakım 0,663 0,363 0,847(*) 0,884(*) -0,046 0,707 0,534 0,958(**) 0,984(**) 0,017

Sıcaklıkz 0,663 0,363 0,847(*) 0,884(*) -0,046 0,707 0,534 0,958(**) 0,984(**) 0,017

Yağışz -0,663 -0,363 -0,847(*) -0,884(*) 0,046 -0,707 -0,534 -0,958(**) -0,984(**) -0,017

pH -0,329 0,395 0,178 0,217 -0,702 0,183 -0,139 0,047 0,012 0,190
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EC 0,429 0,266 0,803 0,822(*) 0,113 0,597 0,39 0,736 0,746 0,036

Kireç .(a) .(a) .(a) .(a) .(a) .(a) .(a) .(a) .(a) .(a)

Kum -0,126 -0,862(*) -0,333 -0,457 0,624 -0,448 -0,462 -0,691 -0,727 0,082

Kil 0,509 0,588 0,715 0,790 -0,290 0,665 0,547 0,932(**) 0,964(**) -0,017

Mil -0,807 0,047 -0,922(**) -0,895(*) -0,294 -0,668 -0,421 -0,850(*) 0-,861(*) -0,08

Organik 
Madde -0,642 0,082 -0,150 -0,140 -0,462 0,136 -0,819(*) -0,307 -0,426 0,663

P 0,732 0,284 0,879(*) 0,903(*) -0,121 0,732 0,492 0,963(**) 0,982(**) 0,072

K -0,624 -0,341 -0,913(*) -0,947(**) 0,061 -0,841(*) -0,347 -0,995(**) -0,988(**) -0,229

Ca -0,675 -0,262 -0,844(*) -0,872(*) -0,056 -0,800 -0,341 -0,970(**) -0,967(**) -0,216

Mg -0,643 -0,345 -0,896(*) -0,930(**) 0,043 -0,795 -0,418 -0,985(**) -0,990(**) -0,151

MKR-L: Meyve Kanat Rengi Aydınlık Değeri (L*), MKR –a: Meyve Kanat Rengi (a*), MKR -b: 
Meyve Kanat Rengi (b*), MKR -CH: Meyve Kanat Rengi - Chroma(Renk Doygunluk Değeri), 
MKR -H: Meyve Kanat Rengi - Hue (Renk Açı Değeri), MTR-L: Meyve Tohum Rengi Aydınlık 
Değeri (L), MTR -a: Meyve Tohum Rengi (a*), MTR -b: Meyve Tohum Rengi (b*), MTR -CH: 
Meyve Tohum Rengi- Chroma (Renk Doygunluk Değeri), MTR -H: Meyve Tohum Rengi- Hue 
(Renk Açı Değeri).
*, **: Korelasyon sırasıyla 0,05 ve 0,01 olasılık düzeylerinde önemli.
z: Uzun yılların ay ortalamaları kullanılmıştır.
.(a): Kireç değerleri sabit olduğu için program tarafından hesaplanamamıştır.

3.4.8.  Ekolojik Özellikler ile Çiçek Renk Özellikleri Arasındaki  İlişkiler

A. monspessulanum subsp. monspessulanum popülasyonlarında ekolojik 
özellikler ile çiçek renk özellikleri arasındaki ilişkiler incelendiğinde, rakım, 
sıcaklık ve toprak elektriksel iletkenlik (EC) değeri ile çiçek renk (a*) değeri 
arasında %5 düzeyinde önemli negatif, yağış, toprak mil, potasyum (K), 
kalsiyum (Ca) ve magnezyum (Mg) içeriği ile çiçek renk (a*) değeri arasında 
ise %5 düzeyinde önemli pozitif korelasyon olduğu görülmektedir. Toprak pH, 
kireç, kum, kil, organik madde ve fosfor (P) içeriği ile çiçek renk özellikleri 
arasındaki ilişkilerin istatistiki açıdan önemli olmadığı tespit edilmiştir (Çizelge 
20).

Çizelge 20. A. monspessulanum subsp. monspessulanum’un  
Çiçek Renk Özellikleri İle Ekolojik Özellikler Arasındaki İlişkiler

Ekolojik Özellikler L* a* b* Chroma Hue(°)

Rakım -0,328 -0,872(*) -0,044 -0,014 0,397

Sıcaklıkz -0,328 -0,872(*) -0,044 -0,014 0,397

Yağışz 0,328 0,872(*) 0,044 0,014 -0,397

pH 0,587 0,281 -0,710 -0,718 0,573

EC 0,214 -0,836(*) -0,089 -0,058 0,499

Kireç .(a) .(a) .(a) .(a) .(a)
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Kum 0,350 0,403 0,596 0,577 -0,705

Kil -0,37 -0,748 -0,269 -0,242 0,547

Mil 0,234 0,889(*) -0,298 -0,324 -0,090

Organik Madde 0,377 0,545 -0,425 -0,445 0,168

P -0,416 -0,774 -0,014 0,009 0,298

K 0,357 0,877(*) 0,039 0,010 -0,386

Ca 0,532 0,895(*) -0,106 -0,134 -0,243

Mg 0,338 0,887(*) 0,034 0,005 -0,392

L*: Aydınlık Değeri , a*;kırmızı/yeşil değeri , b*:sarı/mavi değeri, 
Chroma ; Renk Doygunluk Değeri, Hue(°) ; Renk Açı Değeri
*: Korelasyon 0,05 olasılık düzeylerinde önemli.
z: Uzun yılların ay ortalamaları kullanılmıştır.
.(a): Kireç değerleri sabit olduğu için program tarafından 
hesaplanamamıştır.

4. Tartışma ve Sonuç
Bu çalışmada, Acer monspessulanum subsp. monspessulanum alt türünün doğal 
olarak bulunduğu iki farklı popülasyonundaki görsel ve morfolojik özellikleri 
belirlenmiş ve bu özellikleri üzerine ekolojik faktörlerin etkileri tespit edilmiştir.

A. monspessulanum subsp. monspessulanum’un Sanlı Yaylası’ndaki 
popülasyonunda bulunan toplam 27 bireyinin boy ortalaması 5,96 m, taç çapı 
ortalaması ise 5,15 m olarak belirlenirken, Üçoluk Yaylası’ndaki 
popülasyonunda bulunan toplam 18 bireyinin boy ortalaması 5,39 m, taç çapı 
ortalaması ise 4,72 m olarak belirlenmiş, her iki popülasyonda türün formu 
Ellison (2002)’e göre ağaççık olarak tanımlanmıştır. Polat (2014), Uşak ili Eşme 
ilçesi doğusunda yer alan Beydağı üzerinde 1000 m’den sonra yoğunluk 
kazanarak yayılış  gösteren A. monspessulanum subsp. monspessulanum’un 7 
m’ye kadar boy yapabildiğini tespit etmiştir.

A. monspessulanum subsp. monspessulanum popülasyonlarında çiçek

rengi her iki rakımda da açık sarı- yeşil renk tonlarında, meyve tohum renkleri 
kahverengi tonlarında ve Sanlı Yaylası’ndaki meyve tohum rengi Üçoluk 
Yaylası’na göre daha koyu tonlarda, meyve kanat renkleri açık kahverengi 
tonlarında ve Sanlı Yaylası’nda meyve kanat rengi Üçoluk  Yaylasına göre 
daha koyu tonlarda, olgun yaprak ön yüzü renginin yeşil renk olduğu, Sanlı 
Yaylası’nda olgun yaprak ön yüzü renginin Üçoluk  Yayla’sına göre daha koyu 
tonlarda, Sanlı Yaylası’nda sonbahar yaprak rengi kırmızı tonlarında Üçoluk 
Yaylası’nda sarı tonlarında olduğu tespit edilmiştir. Gövde kabuk renkleri her iki 
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popülasyonda da benzer özellikte gri-kahverengi tonlarında ve yaşlı bireylerin 
gövde kabuklarının dikine çatlaklar oluşturduğu belirlenmiştir. Bu sonuçlardan 
gövde kabuk rengi ve yaprak ön yüzü rengi özellikleri Yaltırık (1971)’ın 
bulgularına benzerdir.

Bu çalışma sonucunda, A. monspessulanum subsp. monspessulanum alt 
türünün yaprak boyu 3,18 cm, yaprak eni 4,63 cm, yaprak boyunun genişliğine 
oranı 0,69, yaprak sapı uzunluğu 3,58 cm, orta damar yan damar arası açı 58 ͦ, 
sol lob eni=sağ lob eni 1,15 cm, orta lob eni 1,41 cm, orta lob derinliği 1,88 
cm, yaprak alanı 8,91 cm2 ve yaprak kalınlığı 0,63 mm olarak belirlenmiştir. 
Bu sonuçlar, Yaltırık (1971)’ın bu alt tür için tespit ettiği yaprak boyunun 
yaprak enine oranı 0,60 (0,50-0,95), orta damar yan damar arası açı 55 ͦ 
(40-75), yaprak sapı uzunluğu 5,2 (3,0-9,8) cm, lobun en geniş yeri 0,7-1,5 
cm bulguları benzerlik göstermektedir.

Bu çalışmada, A. monspessulanum subsp. monspessulanum alt türünün 
çiçek kurulu boyu 4,24 cm, çiçek kurulu eni 4,19 cm, bir çiçek kurulundaki 
çiçek sayısı 12 adet, aynı çiçek kurulundaki erkek çiçek sayısı 9 adet, aynı 
çiçek kurulundaki dişi çiçek sayısı 3 adet, çiçek kurulu sapı uzunluğu 0,76 cm, 
çiçek sapı uzunluğu 3,48 cm, taç yaprak genişliği 0,53 cm, taç yaprak boyu 0,55 
cm, genç sürgün üzerindeki çiçek kurulu sayısı 3 adet olarak belirlenmiştir. Bu 
sonuçlara benzer olarak Yaltırık (1971), A. monspessulanum subsp. 
monspessulanum alt türünde, çiçek kurulu boyunu 3,5-5 cm, çiçek kurulu enini 
çiçek kurulu boyuna hemen hemen eşit, bir çiçek kurulundaki çiçek sayısını 
7-27 adet, aynı çiçek kurulundaki dişi çiçek sayısını 3-9 adet olarak tespit 
etmiştir.

Bu çalışma sonucunda, A. monspessulanum subsp. monspessulanum alt 
türünün meyve kanat uzunluğu 1,54 cm, meyve kanat eni 0,75 cm, meyvede 
kanatlar arası açı 40  ͦ , tohum uzunluğu 0,49 cm, tohum eni 0,38 cm, meyve 
ağırlığı 0,054 g, tohum ağırlığı 0,046 g ve kanat ağırlığı 0,009 g olarak 
belirlenmiştir. Bu sonuçlardan meyve kanat uzunluğu değeri Yaltırık (1971)’ın 
elde ettiği meyve kanat uzunluğundan (1,7-2,2 cm) daha düşük bulunurken, 
meyve kanat eni ise Yaltırık (1971)’ın elde ettiğini meyve kanat enini (0,7-0,8 
cm) değeri ile aynı bulunmuştur. Yaltırık (1971), Acer monspessulanum türünün 
başka bir alt türü olan A. monspessulanum subsp. microphyllum’da toplam 
1000 tane meyvenin kanatlı ağırlığının 63,01 g, kanatsız ağırlığının 47,540 g ve 
sadece kanatların ağırlığının 15, 470 g olduğunu bildirmektedir.
     Bu çalışma sonucunda, A. monspessulanum subsp. monspessulanum alt 
türünün görsel ve morfolojik özelliklerden bitki boyu, bitki taç çapı, yaprak, 
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sürgün, meyve, çiçek, olgun yaprak ön yüzü rengi, sonbahar yaprak rengi, 
meyve kanat rengi, meyve tohum rengi ve çiçek rengi özellikleri ile ekolojik 
faktörlerden rakım, sıcaklık, yağış ve toprak özellikleri arasındaki ilişkiler tespit 
edilmiştir. A. monspessulanum subsp. monspessulanum’da tüm ekolojik 
faktörlerin (rakım, sıcaklık, yağış ve toprak) yaprak özellikleri, meyve 
özellikleri, olgun yaprak ön yüzü rengi, sonbahar yaprak rengi, meyve kanat 
rengi, meyve tohum rengi ve çiçek rengi özellikleri üzerine etkili olduğu yapılan 
istatistik analizleri sonucunda tespit edilmiştir. Ancak, ekolojik faktörlerden 
rakım, sıcaklık ve yağışın çiçek özellikleri, bitki boyu, bitki taç çapı ve sürgün 
özellikleri, toprak özelliklerinin de çiçek özellikleri ve bitki boyu üzerinde etkili 
olmadığı yapılan istatistik analizleri sonucunda saptanmıştır. A. monspessulanum 
subsp. monspessulanum’da popülasyonlar arasındaki bitki özellikleri arasındaki 
farklılıklar üzerinde rakım, sıcaklık, yağış ve toprak özelliklerinin etkilerinin 
yoğun olduğu yapılan analizler sonucunda tespit edilmiştir. A. monspessulanum 
subsp. monspessulanum popülasyonları arasında yaklaşık 110 km’lik bir mesafe 
olması yanında rakımları arasında yaklaşık 300 m farkın olması, dolayısıyla 
sıcaklık ve yağış değerlerinin de bu popülasyon alanlarında farklılıklar 
göstermesi sonucunda bu peyzaj faktörlerinin popülasyonlar arasında morfolojik 
düzeydeki genetik çeşitliliği etkilediği tespit edilmiştir. Bu sonuca benzer 
şekilde, yapılan bazı çalışmalarda bitki popülasyonlarında genetik çeşitlilik 
üzerinde, çoğrafi yapının (Tsuda vd., 2010), iklimsel çevre koşulları ve insan 
etkilerinin (Martin vd., 2012), yerel iklim koşullarının (Ortego vd., 2012), 
çevresel ve iklimsel faktörlerin (Vernesi vd., 2012), popülasyonlar arası 
mesafelerin ve yüksekliklerin (Guajardo vd., 2010) etkisi olduğu belirlenmiştir.

Bu çalışma sonucunda, A. monspessulanum subsp. monspessulanum alt 
türünün görsel ve morfolojik özellikleri değerlendirildiğinde, bu alt türün 
özellikle peyzaj tasarımı ve planlama çalışmalarında kullanılabilecek ilgi çekici 
estetik özelliklere sahip genotiplerinin olduğu belirlenmiştir. Bu alt tür, sahip 
olduğu renksel özellikler (çiçek, olgun yaprak, sonbahar yaprak, meyve tohum 
ve kanat, gövde), dekoratif çiçek, meyve ve yaprak şekli, form ve ölçü özellikleri 
ile bitkisel tasarımda birçok tasarım ilkelerini sağlamada kullanılabilecek 
potansiyele sahiptir. Aynı zamanda sahip olduğu bu bitkisel özellikler, bu alt 
türün bitkisel tasarımda birçok alanda ekolojik ve fonksiyonel amaçlarla 
kullanılabileceğini göstermektedir. Bu alt türün bulunduğu alanların genellikle 
kayalık ve toprak varlığının az olduğu eğimli alanlar olması bu alt türün kaya 
bahçelerinde kullanılabileceklerini ve aynı zamanda erozyon kontrolü bitkisi 
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olarak kullanılabileceğini göstermektedir. Ayrıca bu çalışma sonucunda, A. 
monspessulanum subsp. monspessulanum alt türüne ait görsel ve morfolojik 
özelliklerin tespit edilmesi, Peyzaj Mimarlığı’nda istenilen özelliklere sahip 
bireylere ulaşılması açısından önemlidir. Aynı zamanda, bu çalışma sonucunda 
elde edilen bilgiler bu alt türün korunmasına, genetik çeşitliliğine, çoğaltılmasına 
ve kültüre alınmasına yönelik gelecekte yapılacak diğer çalışmalara yardımcı 
olacaktır.
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1. Giriş

Günümüzde sürdürülebilirlik kaygıları çerçevesinde çeşitli disiplinler 
tarafından yönetilen çalışmalardan bir tanesi de sürdürülebilir malzeme 
arayışlarıdır. Bu çalışmada bu sürdürülebilir malzemelerden olan 

nişasta bazlı biyoplastiklerin peyzaj mimarlığı alanında kullanım olanakları 
tespit edilmeye çalışılmıştır. Sürdürülebilirlik olgusu çok çeşitli şekillerde 
tanımlanmakta olup bu tanımlamalardan biri de öngörülemeyenleri tasarlama ve 
daha iyi bir gelecek için yeni malzemeleri keşfetmektir. Bu malzemelerden olan 
plastikler hafiflik, sağlamlık ve düşük maliyet özellikleri ile sanayi sektörlerinde 
yaygın olarak kullanılmakta ve küresel ekonomide önemli yer tutmaktadır 
(Küçükali ve Yalman, 2020). Petrol kökenli plastikler biyolojik olarak 
ayrışmayan bir yapıdadır ve bu şekilde doğada uzun yıllar kalarak birikmekte 
ve çevresel sorunlar oluşturmaktadır. Son yıllarda biyoplastik olarak bilinen 
malzemeler ise yenilenebilen hammaddelerden elde edilen, tarımsal ürünlere 
dayalı yenilikçi plastiklerdir. Biyoplastikler, insanlar, bitkiler, hayvanlar için 
zararlı maddelerin üretimini önleyerek, enerji verimliliği yüksek ve doğada 
biyolojik olarak çözünebilir artık oluşturmaktadır. Bu malzemeler günümüzün 
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en büyük problemlerinden biri olan çevre kirliliğinin önlenmesinde önemli 
bir yeşil malzeme olarak belirtilebilir. Biyoplastik, aşırı malzeme kullanımı 
nedeniyle sürdürülebilir olmayan inşaat, uygulama ve üretim çözümlerine de 
katkıda bulunmaktadır. Özellikle biyoplastikler mimarları, peyzaj mimarlarını, 
malzeme bilimcilerini ve üreticileri ilgilendiren yeni disiplinler arası çözümler 
sunmaktadır. Sonuç olarak bitki bazlı biyoplastikler enerji geri kazanımı yoluyla 
mimari ve peyzaj uygulamalarında sürdürülebilirliği desteklemektedir. Bu 
çerçevede bu yeni malzemenin sınırlarını anlamak ve nişasta bazlı biyoplastik 
malzemenin peyzaj mimarisinde kullanım alanları keşfetmek önem arz 
etmektedir.

2. Biyoplastikler
Yeni nesil plastik olarak adlandırılan biyoplastikler doğada çözünebilen 
selüloz ve nişasta bileşiminden oluşmaktadır. Dünyada üretilen biyoplastiğin 
ana maddesi mısır, şeker kamışı, patates, hint yağı ve deniz algleridir (Thakur 
ve diğerleri, 2018). Biyoplastikler tarım atığından üretilmekte olup biyo 
bozunur özelliklerinden dolayı sürdürülebilir bir ekosistemi desteklemektedir. 
Biyoplastiklerin biyobozunur olmasında en büyük etken fiziksel ve kimyasal 
yapısıdır. Çevre koşulları, ısı, nem ve oksijen oranı biyobozunurluk süresini 
etkilemektedir. Ayrıca şeker oranı arttıkça biyobuzunurlakta artmaktadır 
(Pilla, 2011). Plastik malzemeler ekolojik dengede oluşturdukları sorunlar ve 
toksik madde birikimine neden olmalarına rağmen kolay şekil alma ve düşük 
maliyetinden dolayı daha çok tercih edilen malzeme olmuşlardır. Bu petrol kökenli 
ucuz malzemenin taşınılabilir kolaylığı ve fazla tüketimi desteklemesinden 
dolayı çevre kirliliği oranı da artmıştır. Bitkisel bazlı plastikler doğadan gelip 
doğaya karışma özelliğinden dolayı birçok araştırmacının dikkatini çekmektedir. 
Mekanik ve su absorplama özelliklerinden dolayı yeni nesil plastikler birçok 
uygulama alanlarında tercih edilmektedirler. Örneğin, ambalaj tasarımı ve 
mimarlık ve peyzaj mimarlığı sektöründe kullanımına başlanmıştır (Peelman ve 
diğerleri, 2013). 

2.1. Biyoplastiklerin Yapısı ve Bileşimi

Biyoplastik, nişasta amiloz ve amilopektin denen iki farklı monomerden 
oluşmaktadır. İdeal bir plastik polimeri uzun ve düz bir zincirden oluşan esnek 
ve güçlü bir yapıdadır. Amiloz bu istenilen yapıdayken, amilopektin kısa 
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ve dallı bir zincire sahiptir. Bu sebeple hidroliz adı verilen basit bir adımla 
amilopektin yapıları sirke yardımı ile parçalanarak uzaklaştırılır. Buna ek olarak 
gliserin oluşacak olan biyoplastiğin parlak ve pürüzsüz olmasını sağlamaktadır. 
Yeni nesil bu malzemenin esneklik oranı gliserin miktarının arttırılması ile 
ayarlanmaktadır. Nişasta düşük maliyetinden dolayı biyoplastik üretiminde 
kullanılan biyobozunur polimer elde edilen bir malzemedir (Mose ve Maranga, 
2011). 

Nişastadan biyoplastik üretiminde dikkat edilmesi gereken zayıf mekanik 
özellikler ve yüksek nem absorblama gibi iki önemli dezavantajı söz konusudur. 
Bu dezavantajları gidermek için alternatif kompozit malzemeler geliştirilmesi 
gerekmektedir (Wittaya 2009). Ambalaj sektöründeyse iki farklı formülle 
biyoplastik üretilmektedir. Mısır ve patatesten elde edilen biyoplastikler 
karşılaştırıldığında her ikisinin de avantaj ve dezavantajları vardır. Örneğin, 
mısır nişastasından elde edilen biyoplastik, patatesten elde edilen biyoplastiğe 
göre daha ekonomiktir (Peelman ve diğerleri, 2013)

2.2. Biyoplastiklerin Normal Plastiklerden Farkı 

Atıktan üretilen plastikler de dahil olmak üzere geleneksel plastiklerle 
karşılaştırıldığında, biyopolimerlerin ikame potansiyelinin daha yüksek olduğu 
söylenilebilir. Bu konuda yapılan çalışmalar ilerledikçe biyoplastiklerin 3D 
yazıcılar gibi sentetik plastikler için kullanılan makinelerle işlenebilme olasılığı 
da artmaktadır.

Geleneksel plastikler tarımsal atık maddelere göre daha sağlam malzemeler 
olarak bilinmektedirler. Kolay şekil alabilirliği ve düşük maliyetinden dolayı 
daha çok tercih edilmektedir. Biyoplastiklerse yenilebilen tarım tabanlı yenilikçi 
malzemelerdir. Günümüzde artık bir çok sektörde yeni nesil plastik olan 
biyopastikler geleneksel plastik yerine kullanılabilmektedir.

Özetlemek gerekirse yeni nesil plastiklerin geleneksel plastiklerden 
farkları;

● Üretim esnasında daha az enerjiye ihtiyaç duyulması
● Biyobozunur özelliğinin olması
● Petrol gibi fosil tabanlı malzemelere bağlı kalmadan tamamen tarımsal 

atıklardan oluşan sürdürülebilir malzemeler olmalarıdır.

Bazı mikroorganizmalar toprağa karışan biyoplastik içindeki nişastaya ulaşmak 
için enzim salgılayarak plastiği parçalamaktadır. Sonuç olarak mikroorganizma 
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amacına ulaşır, biyoplastik ise toprakta ayrışıp kaybolur ve böylece çevre kirliliği 
önlenmiş olur. Nişasta haricinde selüloz, lignin, naylon, polietilen, polipropilen, 
polilaktik asit ve polihidroksi alkanatlar (PHA) gibi polimerler de biyoplastik 
üretimi için biyolojik olarak sentezlenmeye başlanmıştır (Luengo ve diğerleri, 
2003). 

3. Biyopastik Üretimi
Biyopastikler petrol kaynaklı olmadıklarından dolayı üretimleri geleneksel 
plastiklere göre daha kolaydır. Bu nedenle bir çok kuruluş ve sivil toplum örgütü 
tarafından dünya çapında sürdürülebilirlik olgusunun önemini vurgulamak 
için insanların evde kendi biyoplastiklerini nasıl yapacaklarının açıklandığı 
çeşitli bilgilendirme platformları söz konusudur. Bu amaçla gerekli olan 
malzemeler; bir ısıtıcı, bir tencere, su, nişasta, gliserin ve sirke gibi oldukça 
temel malzemelerdir. Buna ek olarak üretilen biyoplastiği yayıp kurutmak için 
düz bir yüzey ve alüminyum folyo da gerekmektedir.

Biyoplastikler sürdürülebilir malzemeler olup, büyük ölçüde biyolojik 
olarak parçalanabilirler ve biyouyumludurlar. Biyoplastik; biyopolimer (ler) 
ile plastikleştirici (ler) ve diğer katkı malzemeleri kullanılarak oluşturulur. 
Bunun dışında nişasta, jelatin, agar, sorbitol ve gliserin kullanarak ta biyoplastik 
oluşturulabilir. Su ısıtıldığında nişasta moleküllerini bozar. Kuruduklarında, 
düzensiz polimer zincirleri birbirine dolanır ve düzgün bir film oluşur. Granüller 
şişer ve patlar, yarı kristal yapı kaybolur ve daha küçük amiloz molekülleri 
granülden sızmaya başlar, suyu tutan ve karışımın viskozitesini artıran bir ağ 
oluşturur. Bu işleme jelatinleştirme denir. Pişirme sırasında nişasta bir macun 
haline gelir ve viskozitesi daha da artar. Macunun soğutulması veya uzun süre 
saklanması sırasında, yarı kristal yapı kısmen eski haline döner ve nişasta 
kalınlaşarak içinde bulunan suyu dışarı atar. Isıtma, karıştırma ve kesme gerilmesi 
süreci, nişasta granüllerini parçalayarak, sirke, jelatin ve gliserinin bir araya 
gelmesine yardımcı olmaktadır. Oluşan biyoplastik malzemenin 3D yazıcılarla 
kalıplanacak direnç, dayanıklılığı, nem ve farklı hava koşullarına bağlı malzeme 
davranışı ölçülebilmektedir. Yapılan çalışmalar neticesinde biyoplastiğin beton 
için çimentoya eş değer malzeme olduğu belirlenmiştir. Patates nişastasıyla 
oluşturulan biyoplastiklerin ağları oldukça güçlüdür. Biyoplastikler nişastadan 
ve ayrıca mısırdan elde edilen polilaktik asitten, poli-hidroksibutirattan soya 
bazlı plastiklerden de elde edilebilmektedir (Keshavarz ve Roy, 2010). Meyve 
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ve sebze atıklarından elde edilen polisakkaritlerden elde edilen biyoplastikler 
daha çok ambalaj ve ürün tasarımında kullanılmaktadır.

Biyobozunurluk mikroorganizmaların malzemeleri su, karbondioksit 
ve kompost gibi doğal maddelere dönüştürdüğü kimyasal bir süreçtir. 
Biyobozunma süreci hava koşullarına, malzemeye ve uygulamaya bağlıdır. 
Avrupa’da biyobozunurlukla ilgili yürürlükte olan bir yönetmelik (Norma EN 
13432/2002) bu malzemelerin davranışlarıyla ilgili standartları belirlemektedir. 
Her biyobazlı, biyolojik olarak parçalanabilir anlamına gelmez. Aslında, bazı 
yağ bazlı plastikler bile özel katkı maddeleri ekleyerek okso-bozunur veya 
UV-bozunur hale gelebilir. Bunun tersine, doğal kaynaklı bazı polimerler 
biyolojik olarak parçalanamaz. Biyobozunur yenilenebilir biyoplastikler 
topraktan gelip geri toprağa dönmesiyle doğal ve sürdürülebilir yaşam için 
umut vermektedir. Alglerden oluşturulan biyoplastiklerse farklı aşamalardan 
elde edilmektedir. Agar, alginat ve agar - nişasta, alginat - nişasta, agar - alginat 
karışımından oluşmaktadır. Biyoplastik üretiminde alglerin kullanımına yönelik 
çok az çalışmaya rastlanılmakta, alglerin kullanımıyla ilgili alınmış sadece 
birkaç patent (US56564103A ve WO00/1106 ambalajlama sanayinde film ve 
köpük materyallerin üretiminde; WO 2007079719 dolgu maddesi üretiminde; 
RM2002A000592 araba lastiği yapımında) bulunmaktadır Yapılan araştırmalarda 
alglerin saf PVA dan daha iyi sonuç verdiği biyokompozit bir madde olarak 
kullanıldığında biyobozunurluğu % 80 oranında gerçekleşmektedir (Chiellini 
ve diğerleri, 2008).

3.1. Kullanınlan Materyaller

Bu çalışmada çeşitli biyoplastikler üretilmiş ve bu amaçla malzeme olarak mısır 
nişastası, HCl (Sigma - Aldrich, % 37), gliserin, petri kabı ve saklama kaplama, 
karbon fiber, nanokil, gıda katkı boyası, sirke, mor havuç suyu ve biyoplastiği 
kaynatmak için ocak kullanılmıştır.

Literatürde, pirinç bitkisinden nanokristal selüloz ve matris olarak nişasta 
temelli biyoplastik üretimi kullanılmaktadır. Bu çalışmada farklı oranlarda 
nişasta ve gliserin oranı ile çözelti hazırlanmıştır. Sirke ve gliserin biyoplastiğin 
bağ oluşturmasını sağlamaktadır. Mor havuç suyuyla elde ettiğimiz biyoplastik 
tarımsal atık kaynaklarımızın sürdürülebilir özelliğini desteklemeye yönelik bir 
çalışmadır. Daha çok ticari olarak kullanılan biyoplastikler sentetik polimerlerden 
(polivinil alkol, poliester, poliesteramit) ve yenilenebilir enerji kaynaklarından 
olan nişasta ve türevleri, selüloz, polihidroksikokonat, polilaktik asit son yıllarda 
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ilgi çekmektedir (Sawpan ve diğerleri, 2002; Singh ve diğerleri, 2003; Iannace 
ve diğerleri, 2001, Di Franco ve diğerleri, 2004)

4. Biyoplastiğin Sentezi
Küresel biyoplastik pazarının, 2019 - 2024 döneminde kaydedeceği bileşik 
yıllık büyüme oranının yüzde 20’nin üzerine çıkması bekleniyor. European 
Bioplastics tarafından yapılan bir araştırmaya göre, dünyadaki biyoplastik üretim 
kapasitesinin 2021 yılına kadar 6,1 milyon tona çıkması bekleniyor. Avrupa şu 
anda biyoplastik ambalajlama için kilit bir bölge. AB, birçok çevre koruma 
girişimini destekleyip yardımcı olmakta ve Avrupa’daki birçok ülke, biyoplastik 
ambalaj pazarını yönlendiren ve motive eden biyoplastik ambalajlamayı teşvik 
etmektedir. Ayrıca Avrupa, sadece biyoplastik kullanımında öne çıkmakla 
kalmıyor, aynı zamanda plastiğin kullanımını azaltıcı önlemler almasıyla 
da çevreci davranışlar sergilemektedir. Bu amaçla sadece son tüketici değil 
şirketler de bilinçlendirilmektedir. Buna ek olarak Avrupa 2020 stratejisi içinde 
de biyoplastiklere büyük önem vermektedir. Bu çerçevede Avrupa’da biyo 
bazlı ürünleri kullanan kuruluşlara vergi indirimi gibi teşvikler verilmektedir. 
Tüm biyoplastik endüstrisi için önemli bir merkez olan Avrupa dünya çapında 
en büyük pazar olarak öne çıkarken, biyoplastiklerin fiili üretimi ve bölgesel 
kapasite gelişimi açısından Asya başı çekmektedir. Küresel olarak 2018’de 
üretilen biyoplastiklerin yüzde 50’sinden fazlası Asya’da üretilmiştir. Küresel 
biyoplastik üretim kapasitesinin yaklaşık beşte biri de Avrupa’dadır (Escobar 
ve Britz, 2021).

4.1. Sentez Aşaması

Nişasta, glikoz moleküllerinin birbirine bağlanmasıyla oluşur. Nişastanın 
yapısındaki glikoz molekülleri iki farklı şekilde birbirlerine bağlıdır: glikoz 
moleküllerinin doğrusal bir zincir oluşturduğu amiloz ve dallanmalara sahip 
amilopektin. Nişasta yaklaşık dörtte bir oranında amiloz, dörtte üç oranında 
amilopektinden oluşur. Amilopektin dallanmış bir yapıda olduğundan glikoz 
moleküllerinin birbirine bağlanarak uzun molekül yani polimer oluşturmasını 
engeller. Bu nedenle biyoplastik oluşumunun ilk aşamasında nişastadaki glikoz 
molekülleri birbirinden ayrılır. Isı, su ve sirke nişastanın molekülleri arasındaki 
bağların kopmasında etkilidir. Sirke (asetik asit adı verilen bir asit çözeltisidir) 
nişastadaki, dallanmış bir yapıya sahip olan amilopektin moleküllerinin düz 
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zincirli amiloz moleküllerine parçalanmasını sağlar. Nişasta-su karışımına 
sirke eklenip karışım ısıtıldığında nişasta molekülleri suda çözünür ve karışım 
akışkanlığı düşük bir hâl alır. Yani karışım jelatinleşmeye başlar. Karışım 
soğumaya başlandığında amiloz molekülleri arasında hidrojen bağları oluşur ve 
böylece uzun zincirli biyoplastik elde edilir. Gliserin biyoplastikteki molekül 
zincirlerinin düzenli bir yapı oluşturacak şekilde (bu bölgeler kristal bölgeler 
olarak isimlendirilir) bir araya gelmesini zorlaştırır. Bu sayede elde edilen 
biyoplastik daha esnek olur. Buna karşın karışıma gliserin eklenmediğinde elde 
edilen biyoplastik hayli kırılgan bir yapı sergileyecektir.

4.2. Ürünler

Nişastadan ve sarı gıda boyasından elde edilen biyoplastikler Şekil 1’de 
görüldüğü gibi bir form elde etmektedir. Üretiminde herhangi bir karbon salınım 
olmayan bu biyoplastikler aynı zamanda herhangi bir zehirli madde oluşumuna 
neden olmamaktadırlar.

 

Şekil 1. Nişastadan ve sarı gıda boyasından elde edilen biyoplastik örnekleri

Aynı şekilde Şekil 2’de görüldüğü gibi mavi gıda boyası ve mor havuç suyu 
ile elde edilen biyoplastik örnekleri ambalaj malzemelerinin üretiminde, lens 
imalatı, gözlük çerçevesi, diş dolgusu, mutfak eşyası, mobilya, otomotiv 
endüstrisinde, tekstil ürünlerinde, inşaat sektöründe ve peyzaj düzenlemelerinde 
kent mobilyası üretimi ve çeşitli sert peyzaj elemanı malzemesi olarak 
kullanılabilecek potansiyele sahiptir. Petrol ürünlerinden elde edilmeyen bu 
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biyoplastikler yeşil malzeme olarak nitelendirilebilecek çevresel özelliklere 
sahiptir.

 

Şekil 2. Mavi gıda boyası ve mor havuç suyu ile elde edilen biyoplastik örnekleri

Şekil 3’de gerek nişastadan ve sarı gıda boyasından elde edilen biyoplastikler, 
gerekse mavi gıda boyası ve mor havuç suyu ile elde edilen biyoplastiklerin 
folyo kağıdında bekletilerek forma girmesi süreci görülmektedir. Böylelikle 
akışkanlığı azalarak daha az su içeren yapıya sahip olan bu biyoplastikler çeşitli 
ürünlerin kullanımına uygun malzeme özellikleri sergileyebilmektedirler. 

Şekil 3. Çeşitli karışımlardan elde edilen biyoplastiklerin  
folyo kağıdında bekletilerek forma girmesi süreci 

Tüm bunlara ek olarak tıkanan ya da daralan kalp damarlarının açılmasında 
kullanılan kalp damar stentleri, kırık kemiklerin onarılması için vücuda 
yerleştirilen vida ya da çiviler ve biyolojik olarak parçalanma özelliğine sahip 
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dikişler gibi tıp ve sağlık alanında da geniş bir kullanım alanı söz konusu 
olabilecek bu malzemelerin en büyük özelliği doğada kısa sürede bozunması 
sürecine paralel olarak insan vücudunda da belirli süre ile kalması istenilen ve 
ikinci bir operasyonla alınmasına gerek kalmayacak malzemeler olmalarıdır.

4.3. Biyoplastiğin Avantaj ve Dezavantajları

Dünyadaki petrol oranının yaklaşık yüzde 8’i geleneksel plastik üretimi için 
kullanılmaktadır. Yeni nesil plastik olan biyoplastikler yenilenemez kaynak 
olan petrolün kullanımının azalması yanında ekolojik sistem üzerinde de kirlilik 
yükü azalması şeklinde avantajlar sağlamaktadır. Geleneksel plastikler doğada 
bozunurken zamanla karbon salmaktadırlar. Biyoplastikler ise karbon salmak 
yerine kullanılan atık malzemenin vejetatif büyüme aşamasında absorbe ettiği 
karbonu doğaya geri döndürmek gibi ekolojik sistem üzerinde olumlu etkileri söz 
konusudur. Yapılan çalışmalarda biyoplastikler ile atmosfere toplamda daha az 
karbon salındığı tespit edilmiştir. Böylelikle petrolün işlenmesi sırasında oluşan 
atıklar ve tesislerden salınan zehirli gazlar, biyoplastik üretiminde oluşmayacağı 
için çevreci bir malzeme olarak tanımlanmaktadır.

Petrol kaynakları dünyadaki dağılımları ve elde edilebilme koşulları 
açısından belirli bölgelerde yer almaktadır. Bu durum heterojen bir gelir 
dağılımına neden olmakta ve stratejik olarak önem kazanan petrol kaynaklarının 
yönetimi konuları ülkeler arasında çok yönlü sorunlara neden olmaktadır. 
Biyoplastikler ise tarıma dayalı atık malzemelerin kaynak olarak kullanılması ile 
elde edildiği için tarımsal faaliyet gerçekleştiren her ülkede tarımsal ekonomik 
gelir kaynağı olma potansiyeline sahiptir. 

Bu bağlamda yeni nesil biyoplastiklerin avantajları aşağıda verilmiştir:

● Doğada çözünürken karbon emisyonları oldukça azdır.
● Yenilenebilir sürdürülebilir atıklardan oluşmaktadır.
● Geleneksel plastiklerde bulunan ftalatlar veya bisfenol gibi sağlığı zararlı 

katkı malzemeleri içermezler.
● Biyoplastik kullanımı mimarlık ve tasarım alanında da gelişerek 

sürdürülebilir mimarlığı ve peyzajı desteklemektedir.
Buna karşın yeni nesil biyoplastiklerin dezavantajları aşağıda verilmiştir:
● Çoğu biyoplastiklerin geleneksel plastiklere kıyasla sahip olduğu bir 

sınırlama olarak düşük dirençlilik durumu söz konusudur. 
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● Bazı biyoplastik üretiminde kullanılan malzemeler petrolden elde edilenlere 
göre daha yüksek maliyetlidir.

● Tarımsal atıktan üretilen biyoplastikler insan ihtiyaçları ile rekabet etmektedir. 
Tarımsal mahsulleri biyoplastik üretimine ayırmak daha karlı olduğundan, 
insanların temel ihtiyacını karşılamasını olumsuz etkilemektedir. Ancak 
bu dezavantaj ıstakoz dış iskeletleri, yumurta kabukları, lignin, mahsul 
kalıntıları ve algler gibi insanlar tarafından tüketilmeyen atıklardan elde 
edilen biyoplastikler için geçerli değildir. 

● PLA biyoplastik, geleneksel PET (polietilen tereftalat) plastiğe çok 
benzer, ancak geri dönüştürülemez. Bu nedenle, her iki plastik türü de bir 
geri dönüşüm kabında karıştırılırsa, bu içerik geri dönüştürülemez. Bu 
bağlamda, PLA’nın artan kullanımının plastiklerin geri dönüştürülmesine 
yönelik mevcut çabaları engelleyebileceğine dair endişeler söz konusudur.

● Biyoplastikler fiziksel özellikleri ve görünüşleri açısından plastiklerden 
farklı olmadıkları için geri dönüşüm kutularına atılırken dikkat edilmesi 
gerekir. Aksi halde atık biyoplastikler kirlenmiş kullanılmaz hale gelerek 
geri dönüşüm açısından kullanılamaz hale gelirler.

4.4.  Biyopastiğin Kullanım Ömrü

Ayrışma seviyesi ile ilgili olarak, biyoplastikler biyolojik olarak parçalanabilir 
olabilir veya olmayabilir. Biyolojik olarak parçalanabilenler, uygun koşullara 
tabi tutulduğunda nispeten kısa sürelerde (günler ila birkaç ay arasında) 
ayrışırlar. Biyolojik olarak parçalanamayan biyoplastikler, petrokimya kökenli 
geleneksel plastikler gibi davranırlar. Bu durumda, ayrışma süresi on yıllar 
ve hatta yüzyıllar şeklindedir. Bazı bilim adamları gerçek bir biyoplastiğin 
biyolojik olarak parçalanabilir olması gerektiğini düşündüğünden, bu kriterle 
ilgili tartışmalar da vardır.

Biyobazlı ve biyolojik olarak parçalanabilen biyoplastikler arasında 
polilaktik asit (PLA) ve polihidroksialkanoat (PHA) bulunmaktadır. PLA, en 
yaygın kullanılan biyoplastiklerden biridir ve esas olarak mısırdan elde edilir. 
Bu biyoplastik, yüksek sıcaklıklara daha az dirençli olmasına rağmen, polietilen 
tereftalata (PET, geleneksel bir polyester tipi plastik) benzer özelliklere sahiptir. 
PHA, kendisini oluşturan spesifik polimere bağlı olarak değişken özelliklere 
sahiptir. Bitki hücrelerinden veya biyoteknoloji yoluyla bakteri kültürlerinden 
elde edilir.



BİYOPLASTİKLERİN PEYZAJ MİMARLIĞI ALANINDA KULLANIMLARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA      493

Bunlara ek olarak biyo-polietilen (BIO-PET), biyobazlı, biyolojik olarak 
parçalanamaz olan, geleneksel polietileninkilere benzer özelliklere sahiptir. 
Bio-PET polietilen tereftalata benzer özelliklere sahiptir. Her iki biyoplastik de 
genellikle şeker kamışından üretilir ve bir ara ürün olarak biyoetanol elde edilir. 
Mükemmel ısı yalıtım özelliklerine sahip geri dönüştürülebilir bir biyoplastik 
olan biyo-poliamid (PA) da bu kategoriye girmektedir.

Biyobazlı olmayan biyolojik olarak parçalanabilir olan, biyolojik 
bozunabilirlik, kullanılan hammaddenin türü ile değil, polimerin kimyasal 
yapısı ile ilgilidir. Bu nedenle, biyolojik olarak parçalanabilen plastikler 
uygun işlemlerle petrolden elde edilebilir. Bu tür biyoplastiklerin bir örneği, 
poliüretanların imalatında kullanılan polikaprolaktonlardır (PCL). Bu, 
polibütilen süksinat (PBS) gibi petrol türevlerinden elde edilen bir biyoplastiktir.

5.  Biyoplastiklerin Peyzaj Mimarisinde Uygulama 
Alanları

Biyoplastiklerin peyzaj mimarisinde kullanımı değerlendirilirken ilk olarak 
ekosistem özellikleri açısından doğal özellikleri incelenmiştir. Biyoplastik 
üretiminde yenilenebilir doğal polisakkarit kaynağı olarak alglerin kullanılması, 
hem hammadde teminine hem de plastik atıklar neticesinde denizlerde ortaya 
çıkan çevresel ve sağlık problemlerini önleyebilmektedir. Denizlerde ve 
okyanuslarda biriken plastikler, hidrofobik kimyasalları akümüle ettiğinden suda 
çok yavaş bozunmakta, dolayısıyla plastik endüstrisinin atıkları deniz yüzeyinin 
kirlenmesinde başlıca etkenlerden biri olmaktadır. Bu kirleticiler aynı zamanda 
su yüzeyinde konsantre halde poliklor bifenil (PCB) ve diklordifenildikloretilen 
(DDE) içermektedir. Deniz hayvanları plastik atıklarının bir bölümünü 
yiyeceklerle karıştırmakta, deniz kuşlarının midelerinden sürekli olarak deniz 
yüzeyinde bulunan plastik atıkların çıktığı görülmektedir. Balık ve kuşların 
plastik granülleri yiyecek olarak tüketmeleri üzerine yapılan araştırmalarda bu 
canlılarda yüksek miktarda PCB bulunduğu ve üremenin olumsuz etkilendiği 
gösterilmiştir (Peakall, 1970; Kime, 1995; Brown ve diğeleri, 2009). Denizlere 
atılan plastiklerin hem denize hemde deniz canlıların bu petrol bazlı plastikleri 
tükettiği düşünecek olursak dolayısıyla insanlara verdiği hasar oldukça fazladır. 
Alglerden yani deniz yosunlarından oluşturulan biyoplastiklerin yenilenebilir 
doğal kaynaklı olduğunu düşünecek olursak hem denizler hem deniz canlıları 
hem de insanlar için oldukça yararlı bir madde olduğu söylenebilmektedir.
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Peyzaj mimarlığında nişasta bazlı biyoplastik üzerine yapılan araştırmalar 
oldukça sınırlı ve yenidir. Biyoplastikler ve özel olarak nişasta bazlı biyoplastikler 
daha çok mühendislik disiplinlerinin ilgi alanında olduğu için tasarım 
disiplinlerinde, özellikle mimari ve peyzaj mimarlığında bir malzeme olarak 
kullanılmaya başlanması diğer disiplinlere göre zaman almıştır. Biyoplastik 
ve biyokompozit malzeme ve ürünlerin denenmesi çalışmalarına örnek 
olarak Marilu Valente isimli mimarlık öğrencisinin biyoplastik tuğla tasarımı 
ve bu tuğlanın çekme mukavemeti ve dayanıklılığı ile ilgili yaptığı deneyler 
verilebilir. Biyoplastikten yapılmış bir diğer proje ise nişasta, selüloz, lignin 
ve biyopolimerler gibi %90’ın üzerinde yenilenebilir malzemeler içeren ve bir 
binanın yangın çıkışı olarak kullanılan Stuttgart’taki Arboskin Pavilion’udur. 
Şekil 4’te de görüldüğü gibi kabuk, yüksek sıcaklıkla kalıplanmış lazerle 
kesilmiş modüllerle parametrik bir tasarım olarak tasarlanmıştır.

Şekil 4. Arboskin pavillion, Stuttgart (Özdamar ve Ateş, 2018)

Bir diğer çalışma ise Roma’da La Sapianza Üniversitesi’de professor Cecilia 
Cecchini tarafından yürütülen Teknoloji ve Tasarım dersi öğrencileri tarafından 
yiyecek atıklarından yapılan biyoplastik malzeme örnekleridir. 
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Şekil 5. Yiyecek atıklarından yapılan biyoplastik örnekleri (Cecchini, 2017)

Bu biyoplastik deneyleriyle birlikte, nişasta bazlı biyoplastiklerin mimaride ve 
peyzaj mimarisinde performansını değerlendiren daha fazla araştırma yapılması 
gerektiği ortaya çıkmıştır. Özellikle çimentoya alternatif olarak biyoplastik 
malzemenin de kullanılabileceği tezi test edilerek özellikle kent mobilyaları ve 
dış mekan malzemesi olarak kullanımının uygunluğu görülmektedir. Patates 
nişastasından üretilen biyoplastik, öncelikle tabaka halinde şekillendirilmeye ve 
kalıplanmaya uygun bir malzemedir. Bunun yanında kırılganlık, dayanıklılık, 
basınç, nemli ve farklı koşullar altında malzeme davranışı açısından test 
edildiğinde kullanım olanaklarının çok geniş olduğu söylenilebilir.

Son olarak kentsel alanlarda; yani park, meydan, kaldırım, otopark gibi 
kamuya açık alanlarda, halk tarafından kullanılan şehir mobilyalarının malzeme 
seçiminde biyoplastikler karbon ayak izini azaltan ve kent konforunu arttıran bir 
alternatif olarak değerlendirilebilir. Aynı zamanda biyoplastikler banklar, otobüs 
durakları, sokak ışıkları, çöp kutuları, panolar ve bitki saksılarında kullanılarak 
işlevsel olarak uygun, estetik ve ekolojik olarak sürdürülebilir ve çevre dostu bir 
yaklaşım ile geleceğin peyzaj mimarlarına malzeme seçimi açısından geniş bir 
yelpaze sunmaktadır.

6.  Sonuç
Yapılan çalışmalar günümüzde ağırlıklı hammadde olarak bitkisel maddeler 
kullanılsa da önümüzdeki dönemlerde CO2 ve metan (CH4) gazından da 
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biyoplastik üretilebileceğini ortaya koymaktadır. Metan gazından üretilen 
PLA’nın fiziksel olarak daha sağlam olacağı düşünülmektedir. Biyoplastikler 
Avrupa’da öncü pazar niteliğindedir. Geleneksel plastiklerin en çok kullanıldığı 
alanlar ambalajlar olup özellikle turizm sektörü ve en belirgin kollarından biri 
olan yiyecek ve içecek işletmelerinde yoğun olarak kullanılmaktadır. Örneğin 
İtalya’da peynir ambalajı, yoğurt, süt kapları olarak yenilenebilir biyoplastik 
yoğun olarak kullanılmaktadır. Bunun yanında gün geçtikçe ABD ve Avrupa 
Birliği ülkelerinde ambalaj üretiminde ve sayısı gittikçe artan çok çeşitli 
sektörlerde biyobozunur malzeme kullanımı zorunlu hale gelmektedir. Avrupa 
Çevre Ajansı’nın yaptığı çalışmalarda en büyük atık kalemi olan plastiklerin 
temel kaynaklarından olan ambalaj sektöründe biyoplastiklerin test edilerek 
koruyucu, sağlıklı, ekonomik olduğu gözlemlenmiştir. Biyoplastiklerin modern 
tıp, ulaşım, iletişim teknolojileri ve endüstriyel tasarım çözümlerinde de 
tercih edilen bir malzeme olduğu görülmektedir. Avrupa Komisyonu da 2018 
Ocak ayında, yeni “Plastik Atıkla Mücadele Stratejisini” açıklamış, buna göre 
2030’a kadar Avrupa Birliği ülkelerinde piyasadaki bütün plastik ambalajların 
geri dönüştürülebilir olması hedeflenmektedir. Bunlara ek olarak PLA içeren 
biyoplastikler petrol bazlı geleneksel plastiklerle karşılaştırıldığında fiyat 
ve performans açısından avantaj sağlamaktadır. Gıda sektöründe kullanılan 
ambalajların PLA’nın yüksek oksijen bariyerinden dolayı katkı maddesi ve aroma 
kullanılmadan gıdalar olduğu gibi muhafaza edilebilmektedir. Biyoplastikler 
saydam ve pürüzsüz baskı kalitesi sağlamaktadırlar. Yüksek kıvrılma ve basınca 
karşı dayanıklıdır. 

Tüm bu özellikleri çerçevesinde biyoplastiklerin Türkiye’de de üretimi 
ekonomik kalkınmaya katkı sunabilecek düzeyde olabilir. Gelişmekte olan 
ülkeler kategorisinde olan ve bir petrol ülkesi olmayan Türkiye tarım alanında 
ve tarımsal ürün çeşitliliği açısından oldukça zengindir. Çok önemli bir ithalat 
gideri olan plastiğin üretiminde Türkiye yüksek tarım potansiyelini kullanarak 
dış ülkelere ekonomik bağımlılığını azaltabilir, doğru yatırımlar ile geleceğin 
plastik sektörüne öncülük ederek ekonomik açıdan da sürdürülebilir kalkınma 
sağlayabilir. Türkiye’de de geridönüştürülebilir biyoçözünür plastik kullanımının 
teşvik edildiği yeme - içme sektörü gibi çeşitli uygulamalar söz konudur. Bunun 
yanında biyoplastik kullanımını çevreci olarak görünmek ve bir anlamda halkla 
ilişkiler ve tanıtım faaliyeti olarak biyoplastik kullanan küresel şirketlerin sayısı 
giderek artmaktadır. Ancak biyoplastiklerin kullanımının artmasına karşın, 
gerçekte plastiğin neden olduğu çevre sorunlarına kesin bir çözüm olup olmadığı 
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da tartışılmaktadır. Sonuç olarak Türkiye’de de plastikten ilaca, enerjiden tarıma 
kadar birçok sektör biyoteknoloji araştırmalarına hız vermekte ve biyoplastik 
kullanım olanakları gün geçtikçe artmaktadır. Bu bağlamda Türkiye’de bilgi ve 
teknolojiye dayalı bir sanayinin oluşumu için önemli adımlar atan Türk Plastik 
Sanayicileri Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV) ile TOBB Plastik, 
Kauçuk, Kompozit Sektör Sanayi Meclisi’nin (TOBB-BIO) biyoplastik üretimi 
konusunda yaptığı yatırımlar ve projeler öne çıkmaktadır. 

Araştırma sonucunda, yüksek petrol fiyatları ve artan sera gazlarının 
etkisiyle geliştirilen teknolojilerden biri olan yenilenebilir biyo-temelli 
malzeme tasarımında merak uyandırmayı amaçlamaktadır. Yenilikçi malzeme 
için sirke, nişasta, gliserol, tuz ve sudan oluşan nişasta bazlı bir biyoplastik 
malzeme oluşturulmaktadır. Biyoplastikler, kullanım alanlarına bağlı olarak 
sürdürülebilirlik açısından gerçek bir devrim oluşturmaktadır. Fosil bazlı 
plastiklerin karbon ayak izi ve uzun vadede çevreye verdiği zararı düşünecek 
olursak doğal olanın yapay olandan daha iyi olduğunu düşünerek hareket etmemiz 
gerekmektedir. Biyoplastikler geleneksel plastiklerle karşılaştırıldığında, atıktan 
üretilmeleri, doğaya kazanımlarının daha kısa sürededir. Biyoplastik üretiminde 
yüksek bir biyomas kaynağı potansiyeline sahip olan algler, biyoplastik üretimi 
sentetik plastik üretimine göre daha yüksek bir maliyete sahip olması dolayısıyla 
tarıma dayalı biyoplastiklere veya geleneksel plastiklerle karşılaştırıldığında 
dezavantajlıdır. Sürdürülebilir kalkınma için yenilikçi malzeme olan 
biyoplastikten ilham alarak kendi tarım potansiyelini kullanabilen ülkeler hem 
ekonomik hem ekolojik açıdan kalkınma sağlayabileceklerdir.
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İklim krizini yönetebilmek amacıyla sürdürülebilir kalkınma, Kyoto Protokolü 
ve güncel olarak Paris Anlaşması kapsamında küresel ölçekte pek çok 
önlem girişimleri bulunmaktadır. İklim krizini önleme sürecinde ekonomi, 

endüstri ve mekânsal boyutta sırası ile döngüsel ekonomi, yeşil mutabakat 
ve yeşil altyapı yaklaşımları ile çözüm arayışları gündemdedir. Özellikle 
iklim protokollerinin başarısızlıkları ve ülke katkılarının belirsizliklerini 
aşma sürecinde Avrupa Birliği ülkelerinin 2050 yılına kadar iklim nötr kıta 
olma hedefleri birçok ülkenin endüstriyel ve mekânsal stratejilerini yeniden 
gözden geçirme sürecini tetiklemiştir. Ülkelerin iklim politikaları değişkendir 
ancak iklimi değiştiren nedenler üzerine eğilmedikçe sürece iklim krizinin ve 
farklı çözüm arayışlarının hedefleri istenilen başarıyı sağlayamamaktadır. Bu 
nedenle bu çalışmada Türkiye’deki küresel iklim değişikliğine neden olan 
karbon emisyonlarının nedenleri kök neden analizi ile sorgulanmıştır. Uzun 
vadede ekonomi, endüstri ve sağlıklı mekânsal sistemlerin bütüncül olarak 
kurgulanabilmesi için mevcut sorunların belirlenmesi büyük önem taşımaktadır. 
Dolayısı ile karbon emisyonuna neden olan ekonomik, endüstriyel ve mekânsal 
sorunların kökenlerini bilmek sorunların çözülmesinde ve stratejilerin 
geliştirilmesinde güçlü bir argüman olarak kullanılmasına olanak sağlamaktadır. 

1. Küresel İklim Değişikliği
Evrimsel olarak büyük patlamadan bu yana evrenin yaşı yaklaşık olarak 
14 milyar yıl, Dünya’nın yaşı ise 4,5 milyar yıl olarak tahmin edilmektedir. 
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NASA iklim değişikliği platformunun araştırmalarına göre son 650 bin yıldır 
Dünya yaklaşık olarak yedi buzul döngüsü yaşamış ve içinde bulunduğumuz 
son modern iklim çağına 11 700 yıl önce başlamıştır. Tarih boyunca dünyanın 
iklimi ve atmosferdeki karbondioksit seviyesi değişiklik göstermiştir. Ancak 
istatistiksel olarak %95 olasılık üzerinde özellikle endüstri devriminin ve nüfus 
artışının etkisi ile 1950 yılından günümüze ciddi bir kırılma yaşanmıştır. Son 
yüzyılda atmosferik karbondioksit (CO2) ve sera gazları konsantrasyonları 
kaydedilmemiş birikime ulaşmıştır. Sera gazlarının birikimine ilişkin özellikle 
NOAA ve NASA envanterleri küresel ısınma ve küresel iklim değişikliğinin 
altında yatan konsantrasyon birikimlerini bilimsel kanıt olarak ortaya 
koymaktadır (Şekil 1).

Şekil 1. Son 650 bin yıl atmosferde karbondioksit seviyesi (Gaffney ve Steffen, 2017) 

Paleoiklim verilerine göre insan etkisiyle gerçekleşmesi olası küresel ısınma 
değerlerinin 250 katı hızla atmosferik CO2 artışı gerçekleşmektedir (Gaffney ve 
Steffen, 2017). İklim değişikliği, iklimin ortalama durumunda onlarca yıl ya da 
daha uzun süre yaşanan istatistiksel olarak anlamlı değişimlerdir (REC, 2015). 
Gözlemsel veriler iklimsel verilerin davranışlarını anlamak ve ortaya konulması 
açısından büyük öneme sahiptir. 19. Yüzyılın sonlarından günümüze antropojen 
etkiyle artan CO2 emisyonları nedeniyle Dünya’nın sıcaklık ortalaması 1.18oC 
artmıştır. Buna ek olarak son 40 yıldır en şiddetli sıcaklık anomalileri meydana 
gelmiştir (Şekil 2 ve Şekil 3). 
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Şekil 2. Uzun dönem sıcaklık anomali (Morice ve diğerleri, 2021)

Şekil 3. Küresel kara ve okyanus sıcaklık indeksleri (NASA/GISS, 2021) 

Endüstrileşme sonrası doğal sermayenin tahribi, sanayileşme ve kentleşme 
gibi insan faaliyetlerinden kaynaklanan sera gazı emisyonlarının artışı küresel 
ısınmanın en büyük aktörleridir (IPCC, 2014). Emisyonlar nedeni ile küresel 
iklim değişikliğinin altında yatan ışınım dengesinin bozulması ile karşı karşıya 
kalınmaktadır. Diğer bir ifade ile iklim değişikliğinin temel nedeni gezegendeki 
ışınım dengesinin değişime uğramasıdır. Işınım dengesi güneşten atmosfer 
sistemine giren kısa dalgalı güneş enerjisi ile yeryüzünden yansıyan uzun 
dalgalı enerji arasındadır. Normal şartlar altında ekosistem denge halindeyken 
atmosfer tabakası kısa dalgalı güneş enerjisine karşı daha az geçirgendir. Fakat 
atmosfer tabakasının incelmesi ve antropojen kaynaklı emisyonların barındırdığı 
aerosoller yeryüzü ve atmosfer arasında asılı kalarak sera etkisini arttırmaktadır. 
Güneşten yeryüzüne ulaşan ve yeryüzü tabakasından yansıyan ışınımlar 
arasındaki bu dengeyi değiştiren etmen iklim sistemini de etkilemektedir. Işınım 
dengesindeki bu değişim yalnızca ısınmak değil aynı zamanda soğuma etkisi ile 
de oluşabilir. Sera gazlarının atmosferdeki oranının antropojen etkiyle artması 
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ısıtma eğilimi oluşturan pozitif ışınımsal zorlamanın oluşmasına yol açmaktadır. 
Yerküre/atmosfer ortak sisteminin enerji dengesine yaptığı pozitif katkı ise 
kuvvetlenmiş sera etkisi olarak adlandırılır. Bu etki ile ortalama sıcaklıklarında 
yaşanan artış küresel ısınmadır (REC, 2015). 

İnsan kaynaklı faaliyetlere bağlı olarak atmosferdeki sera gazı birikimlerinin 
artması veya küresel ısınma, bir dizi zincirleme reaksiyonu tetiklemektedir. 
Ülkesel veya bölgesel düzeyde gerçekleştirilen antropojen eylemler küresel 
düzeyde yansıma göstermektedir. Küresel sıcaklık ortalamalarındaki artış 
başta buzulların erimesine, kar örtüsünün değişimine, yeryüzünün sıcaklık 
değişimlerine, deniz seviyesinin artışına, okyanus sıcaklıklarının değişimine, 
deniz ekosisteminde verim düşüşüne, sıcaklıkla birlikte daha çok suyun 
buharlaşmasına, yağış düzensizliklerinin artmasına, kentsel sistemde geçirimsiz 
yüzeyler arttıkça artan yağışlarlar birlikte daha çok konut, tarım ve iş yerlerinin 
su baskınları yaşamasına, artan sıcaklıklarla birlikte biyoçeşitliliği kaybına ve 
dolayısı ile ülke ve küresel ekonomide negatif geri beslenim ile karşı karşıya 
kalınmaktadır.

2. Kök-Neden Analizi
Kök Neden Analizi (KNA) sıklıkla ortaya çıkan problemlerin nedenini belirleme 
ve problemi çözme yöntemlerinden biridir (Cerniglia-Lowensen, 2015). İlk 
olarak mekanik üretim süreçlerinde sistem tabanlı gizli sorunları belirleme 
yöntemi olarak mühendislik endüstrisinde ortaya çıkmıştır. Başlangıçta 
retrospektif yaklaşım ile endüstriyel süreçleri analiz etmek için geliştirilen KNA, 
günümüzde bilgi teknolojileri, bilgisayar, mühendislik, telekomünikasyon, kaza 
analizleri ve sağlık sektöründe sıklıkla kullanılır hale gelmiştir (Byrne, 2017). 
KNA, sorunun kaynağını tanımlamak, problemleri veya uygunsuzluğu ele 
almak için kullanılan sistematik bir süreçtir (Connelly 2012; Menon ve diğerleri, 
2016). 

Bu çalışmada Türkiye perspektifinde küresel iklim değişikliğine neden 
olan karbon emisyon artışının altında yatan sebepleri ortaya koymak amacıyla 
balık kılçığı (Ishikawa) diyagramı ile karbon emisyonlarının altında yatan 
sebeplerin belirlenmesi hedeflenmiştir. Çalışmanın ilk aşamasında problemin 
kaynağı olan karbon emisyon artışı belirlenmiştir. İkinci aşamada probleme 
neden olan faktörlerin belirlenmesi sağlanmış, üçüncü aşamada ise faktörleri 
belirleyen etkenlerin neler olduğuna ilişkin sorular sorularak beyin fırtınası 
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gerçekleştirilmiştir. Küresel iklim değişikliğine neden olan antropojen kaynaklı 
karbon emisyonu sorununu ortaya çıkaran nedenleri belirlemek ve bu nedenlere 
daha geniş bir bakış açısı sunmak için balık kılçığı modeli tercih edilmiştir. 
Karbon emisyonuna neden olan kritik faktörler ve faktörleri oluşturan sorunları 
en alt seviyeye indirmek için üst çerçeveden bir bakış ve değerlendirme olanağı 
sağlanmıştır. Bu kapsamda KNA, istenmeyen olayla ilişkili doğrudan ve dolaylı 
faktörlerin belirlenmesini sağlayarak istenmeyen olayların tekrarlanmasını 
önlenmesi amacıyla stratejilerin belirlenmesini planlamak üzere önceliklendirme 
sunmaktadır. Bu durum ise mevcut sorunların tespiti ve yararlı etkiye sahip 
olacak önlemlerin yaygınlaştırılmasını olanaklı hale getirmektedir (Brook ve 
diğerleri, 2015). 

KNA sürecinde analiz hazırlıkları ekip organize etme süreci ile başlar. 
KNA sürecine ön veren ekibin problem hakkında bilgi olması kritik faktörlerin 
tespiti açısından önemlidir. Bu nedenle çalışmada oluşturulan ekip Peyzaj 
Mimarlığı alanında yüksek lisans ve doktora öğrenimi sürecinde akademisyen 
ve araştırma görevlileri tarafından gerçekleştirilmiştir. Problemin tanımlanması 
süreci özellikle ekolojik krizlerin yaşandığı, orman yangınlarının arttığı ve 
küresel iklim değişikliğinin daha çok hissedildiği günlerde Türkiye altyapısı 
ve mevcut durumunun sorgulanması sürecinde tespit edilmiştir. Buna ek olarak 
Avrupa iklim nötr kıta olma hedefine hizmet eden Avrupa Yeşil Mutabakatı 
Türkiye’deki karbon emisyonlarına sebep olan itici güçlerin yeniden gözden 
geçirilmesi için güçlü bir neden olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenle 
çalışmada temel problem mevcut karbon emisyonu olarak belirlenmiştir (Şekil 
4).
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3. Karbon emisyonu kritik faktörleri 
Küresel iklim değişikliğine neden olan sera gazlarının başlıca nedeni endüstri 
devrimi sonrası modern toplum yaşamına geçiş ve fosil yakıtların kullanımı, 
kentleşme süreciyle arazi örtüsü/kullanımı değişimi ve çevresel atıklar olarak 
üç temel kategoriye ayırmak mümkündür. Şekil 5’te gösterilen IPCC çalışma 
raporuna göre küresel ısınmaya neden olan en büyük sera gazı faktörleri elektrik, 
ısınma, endüstri ve ulaşım faktörleridir. Bu faktörlerin ortak noktası ise fosil 
yakıt üretimine yol açmalarıdır. Bu bakımdan fosil yakıt kullanımına neden olan 
temel belirleyici enerji ve ulaşım gereksinimidir. 

  

(a)            (b)

Şekil 5. (a) Küresel ölçekte sektörlere göre sera gazı dağılımı,  
(b) küresel emisyondaki sera gazlarının dağılımı (IPCC, 2014)

Şekil 6. Sektöre göre Türkiye’de sera gazı emisyonları (CO2e) (Ayas, 2020)

Özellikle Türkiye ölçeğinde sera gazı emisyonlarının en büyük belirleyicisi 
%72 oranında enerji gereksinimidir (Şekil 6). Özellikle enerji tüm ekonomik 
sektörlerin motorudur. Dolayısı ile sorun enerji üretip üretmemekten çok, 
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enerjinin hangi ekonomik vizyonla hangi amaçlar için üretildiği ve tüketildiğidir 
(Aşıcı, 2017). Türkiye son 15 yılda Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü 
(The Organization for Economic Co-operation and Development-OECD) 
ülkeleri arasında en yüksek seviyede artan enerji talebi ile dünyanın en hızlı 
büyüyen ekonomilerinden biridir (Kalkınma Planı, 2019). Dolayısı ile karbon 
stratejilerinin belirlenmesinde enerji gereksinimi baskın alt nedenlerden 
biridir. Karbon emisyonu artışında enerji alt nedenini besleyen en büyük itici 
güç endüstri sektörüdür. Endüstri sektörünün karbon emisyonlarında bu kadar 
aktif rol oynamasının temel nedenleri ise ekonomik büyüme hedefleri, modern 
yaşam dönüşümleri ve fabrika/tesis emisyon artışlarıdır. Fabrika/tesis üretimleri 
artan nüfus gereksinimlerinin karşılanması ve ekonomik büyümeye hizmet 
etmesi açısından kısa vadede Yurtiçi Gayri Safi Milli Hasıla (GSMH)’ya büyük 
katkılar sunmasına rağmen uzun vadede küresel iklim değişimi için negatif 
ekolojik ve ekonomik kayıplar oluşturmaktadır. Özellikle Türkiye’de yasal 
boşluklar, sera gazı ölçüm eksikliği, bu konudaki uzman eksikliği ve sürecin 
karmaşık algılanması nedeniyle endüstri sektörünün emisyon potansiyeli yeşil 
mutabakat için ciddi risk oluşturmaktadır. Bu nedenle yeşil mutabakat sürecine 
evrilme gereksinimi sorgulanan ve adaptasyonu araştırılan Türkiye’de karbon 
emisyon artışındaki en büyük nedenlerden biri fabrika/tesislerin emisyon ölçüm 
sistemlerinin henüz sistematik bir zemine aktarılmamasıdır. 

Türkiye’de fosil yakıt kullanımına besleyen diğer bir alt neden ise ulaşımdır. 
Türkiye’de ulaşım nedeni ile oluşan karbon emisyonlarının 1990 yılından 2017 
yılına kadar sırası ile %12,8’den %16,1 oranına artış gösterdiği ve bu artışın %93 
oranında karayolu ulaşım sisteminden kaynaklandığı belirlenmiştir. 2018 yılında 
ise uluslararası havacılık dâhil olduğunda karbon emisyonları %25 oranına 
ulaşmaktadır (ÇŞB, 2020). Küresel ölçekte ve Türkiye’de araç endüstrisinin 
gelişmesi ve ekonomik gücün artması ile birlikte araç kullanımı yoğunluğu 
artış göstermiştir. Araç kullanım yoğunluğunun artışında özellikle bireysel araç 
tercihlerinin sıklaşması ve toplu taşımanın yaygın etkisinin arttırılamaması bu 
sektördeki fosil yakıt kullanımlarının temel alt nedenlerini oluşturmaktadır. 
Dolayısı ile bu çalışmada sürdürülebilir ulaşıma neden geçilemediği ve 
bireysel araç kullanım yoğunluğunun altında yatan nedenler sorgulanmıştır. 
Nedenlerin altında genellikle kentlerin erişilebilirlik problemlerin bulunduğu 
ve bu problemin bireysel motorlu taşıtlar ile çözümlenebildiğini söylemek 
mümkündür. İyi tasarlanmamış kentler bireylerin fiziksel ödünlerini azaltarak 
bireysel konforu ön plana çıkarmaktadır. Dolayısı ile sürdürülebilir ulaşım 
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hedeflerinden uzaklaşılarak ülkesel karbon emisyonlarının artışı ile karşı karşıya 
kalınmaktadır. 

Türkiye’de karbon emisyon artışında arazi örtüsü/kullanımının değişimi 
özellikle kentleşme ve gıda gereksinimini karşılayan tarım alanları aracılıyla 
dönüşüm geçirmektedir. Doğal peyzaj niteliğindeki her arazi gerek gıda ihtiyacı 
ile tarım alanlarına gerekse yerleşim sağlamak için kente dönüşmektedir. 
Dolayısı ile tarım ve kente dönüşen her süreç karbon emisyonlarını meydana 
getirmektedir. Ayrıca doğal peyzajın saldırgan kentleşme hareketi ile karşı 
karşıya gelmesi sonucu karbon emisyonlarını ödünleyecek (offset) mekanizması 
zarar görmektedir. Buna ek olarak ormansızlaşma ve orman yangınları da 
özellikle karbon emisyonu salınıma açısından ciddi bir kaynak olarak ön plana 
çıkmaktadır. Dolayısı ile arazi örtüsünün arazi kullanımına geçişi karbon 
emisyonlarının başlangıç noktası olarak nitelendirilebilir. 

Türkiye’de ve dünyada karbon emisyonu probleminin diğer ve en az 
yüzdelik paya sahip nedenlerinden biri de çevresel atıklardır. 1990 yılından 
2018 yılına kadar atıklardan kaynaklı karbon emisyonu %137 oranında artış 
göstermiştir. Nüfus artışı, endüstrileşmenin ve küreselleşmenin sağladığı 
tüketim zincirindeki kolay ulaşım, tüketim alışkanlıklarını arttırarak atık 
sektörünü beslemektedir. Atık sektörünün bertaraf yöntemlerinin ve ayrıştırma 
işlemlerinin evsel ölçeğe inememiş olması ve katı atık çöp depolarından sızan 
metan gazı karbondioksit eşdeğeri açısından karbon emisyonlarınına ciddi 
oranda baskı oluşturmaktadır. Çünkü 1 ton metan gazının eş değeri 25 ton 
karbondioksittir. Dolayısı ile atık sektörünü emisyon açısından payı küçük olsa 
da karbon emisyonu açısından etkisi yüksek derecededir. 

4. İklim Krizi / Önlem Çabaları 
Küresel iklim değişimi ülkelerin sahip olduğu ekonomik güç, nüfus, teknoloji 
ve enerji kullanımları gibi çok bileşene sahiptir. Bu nedenle de belirsizliğini 
ve stokastik yapısını korumaktadır. Nüfusun hızlı artışı, bu artışla birlikte 
gıda ve barınma gibi temel ihtiyaçların karşılanabilmesi, ülkeler arasındaki 
rekabet dolayısı ile ekonomide saldırgan bir büyümeye yol açmıştır. Ülkeler 
arasındaki ekonomik rekabet güçlü devlet olmanın temel koşullarından biri 
haline gelmiştir. Küresel olarak bireyden topluma değişen ve artan dinamiklerin 
karşılanması karmaşık ve kompleks bir yapı oluşturmakla birlikte ekosistemin 
ciddi olarak zarar görmesi ile sonuçlanmaktadır. Dolayısı ile küresel ölçekteki 
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çözüm arayışları pek çok yeni arayışlar gündeme getirmiştir. Geçmişte ekolojik 
kaygılar ile öne çıkan çözüm arayışları güncel konjonktürde Avrupa ülkeleri 
önderliğinde farklı bir çözüm alternatifine evrilmektedir. Bu alternatifin 
yaptırım gücü Kyoto Protokolü’ne göre ekonomik zemini barındırdığı için 
dönüşüm kaçınılmaz olarak görülmektedir. Nitekim Paris Anlaşması’nın 
uzantısı olarak nitelendirilen ve anlaşmanın argümanlarını güçlendiren yeni bir 
öneri olarak 2019 yılında “Avrupa Yeşil Mutabakat (European Green Deal)” 
bütün ekonomik sektörleri kapsayan yeni nesil endüstriyel devrim olarak öne 
çıkmaktadır. Avrupa ülkelerinin söylemi bu kez oldukça büyüktür. Çünkü 
Avrupa Birliği (AB) 2050 yılına kadar Dünya’nın ilk iklim nötr kıtası olma 
hedefini açıklamıştır. Bu hedefin açıklanmasında küresel iklim değişimi artan 
sera gazı emisyonları ve yeşil düzene geçişin yeknesak bir ilerleyişte olması 
yatmaktadır. Büyük söylemde net bir tarihin belirlenmesi sürecin hızlanması 
için temel bir motivasyon görevi görmektedir. Yeşil Mutabakat sürecinin yerine 
getirilebilmesi içinse temel araç Döngüsel Ekonomi (Circular Economy) olarak 
belirlenmiştir. Şekil 7’de döngüsel ekonomi aracılığıyla üretimden kaynaklı 
emisyonların azaltım hedefleri gösterilmiştir. 

Şekil 7. Döngüsel ekonomide emisyonlarla mücadele 
(Ellen Macartur Foundation, 2019)

Döngüsel ekonominin temel amacı geri dönüşüm, yeniden kullanım, ürünlerin 
yaşam döngülerin belirlenmesi ile hem çevre hem ekonomi açısından ortak 
faydalar oluşturmak olarak açıklanmıştır (European Comission, 2015) . Bir 
ürünün üretim aşamasından bertafına kadar yaşam döngüsünün optimize 
edilmesi aracılığı ile emisyonların %45 oranında azaltılması öngörülmektedir 
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(Şekil 7). Döngüsel ekonomideki ise temel argüman Karbon Ayak İzi (Carbon 
Footprint)’dir. Karbon ayak izi bir ürünün hammadde çıkarımından üretim 
sürecine, üretim sürecinden kullanım sonu bertaraf sürecine kadar atmosfere 
salınan karbondioksit eşdeğerindeki sera gazı muhasebesidir (Carbon Trust, 
2007). Karbon ayak izi birey, ürün, kurum ve ülke düzeyinde hesaplanabilir. 
Karbon ayak izinin hesaplanmasında ise Yaşam Döngüsü Analizi (Life Cycle 
Assessment) yönteminden destek alınır. Yaşam Döngüsü Analizi, bir ürün ya 
da hizmet üretiminde kullanılan ham maddelerin elde edilmesinden başlayarak, 
ilgili tüm üretim, sevkiyat, tüketici tarafından kullanım ve kullanım sonrası atık 
olarak bertarafı da kapsayan yaşam döngüsünün farklı aşamalarındaki çevresel 
etkilerini belirlemek, raporlamak ve yönetmek için kullanılan bir yöntemdir 
(Demirer, 2011). 

5. Sonuç ve Değerlendirme 
Küresel iklim değişimi, yalnızca ekolojik bir tehlike olarak değil ekonomik 
yaptırım karşısında ülkelerin endüstrilerini yeniden revize etme durumu ile 
karşı karşıya bırakmaktadır. Avrupa Birliği’nin iklim nötr kıta hedefi küresel 
ısınmanın katastrofik etkisinin önüne geçilmesi için tasarlanmış yeni endüstri 
devrimi olarak nitelendirilmektedir. Nitekim küresel iklim değişikliğinin önünde 
ekolojik tedbirler yeterli olmamakla birlikte endüstri aracılığı ile ekonomik 
tedbirlerin oluşturulması gündemdedir. Ancak ekonomik perspektif ile ele 
alınan büyüme faktörü ülkelerin vazgeçemeyecekleri bir tatmin hususudur. Bu 
bağlamda özellikle Kyoto Protokolü sonrasında ülkelerin ürettikleri emisyonların 
azaltımı konusu bir açmaza girmektedir. Nitekim, ortak geleceğimiz raporu 
ile başlayan süreç Kyoto Protokolü ve son olarak Paris Anlaşması ile devam 
etmektedir. Ve fakat Kyoto Protokolü’nden bu yana ABD ve Rusya gibi süper 
güçlerin süreçteki değişken tavırları, protokole taraf olan ülkelerin ise azaltım 
taahhütlerini yerine getirememelerinin temel sebebi büyüme hedeflerinden 
vazgeçememeleridir. Ekonomik sistem içinde oluşan üretim ve tüketim süreçleri 
ekosistemi tehdit eden atık maddeler ve sera gazı emisyonları üretmektedir. 
Ülkeler protokol kapsamında emisyon azaltım hedefi belirlediklerinde bunu iki 
yol ile gerçekleştirme durumuna sahiptirler; (i) yenilenebilir enerji sanayilerinin 
geliştirilmesi –ki bu yüksek düzeyde yatırım gerektirir veya (ii) ülkenin tasarruf 
yolunu seçerek emisyon azaltımını sağlamak için daha az emisyon üreten 
teknolojileri tercih edilmesidir. Bahsi geçen her iki olası durumda da ülkelerin 
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tercihleri ve taahhüt ettikleri emisyon hedeflerine ulaşma çabası yatmaktadır. 
Ancak emisyon azaltım hedeflerinin gerçekleştirilmesi ya gelecek nesiller için 
bugünün ekonomik getirilerinden vazgeçilmesi veya yenilenebilir enerji sanayi 
sektörüne büyük yatırımların yapılmasını gerektirmektedir (Ersoy Mirici, 2017). 

Küresel iklim değişimini 1,5oC sınırında tutabilmek için güçlü söylemler 
ile öne çıkan Yeşil Mutabakat, Türkiye gibi gelişmekte olan ekonomiler için bir 
çıkmaz oluşturmaktadır. Bunun temel nedeni fosil yakıt temelli enerji kaynakları 
ve endüstrilerin yanı sıra doğal peyzajların saldırgan kentleşme hareketi ile 
karbon emisyonların artışı iki yönden de olumsuz bir tablo oluşturmaktadır. 
Doğal peyzajların negatif karbon emisyonu için yutak işlevinin olması insanlar 
için en önemli ekosistem hizmetlerinden biridir. Bu çalışmada karbon yutağı 
işlevi gören doğal peyzajların karşı karşıya kaldığı antropojenik karbon 
emisyonlarının kaynakları ve bu kaynakların oluşmasının altında yatan sebepler 
kök neden analizi ile irdelenmiştir. Yeşil Mutabakat argümanlarından biri olarak 
büyük beklentiler üstelenen döngüsel ekonomi stratejilerinde bile 2050 yılına 
kadar karbon emisyonlarının azaltılması için karbon yakalama ve depolama 
potansiyelinden beklentiler %55 oranındadır. Karbon Yakalama ve Depolama 
(Carbon Capture and Storage-CCS) karbonun atmosferden yakalanarak 
ayrıştırılmasından sonra depolanması veya endüstride kullanıma uygun hale 
getirilmesi işlemidir. Dünya kamuoyunu ikilemde bırakan karbon yakalama 
teknolojisi karbon yoğun endüstrilerin bir bileşeni olarak kompakt bir tesis 
kurma süreci ile özellikle fosil yakıtlara daha bağımlılığı arttırma konusunda 
ve jeolojik sızıntılardan kaynaklı riskleri barındırmaktadır. Doğal yollardan 
karbon yakalama ve depolama süreci ise peyzajın sağladığı en önemli ekosistem 
hizmetlerinden biridir. Dolayısı ile özellikle kentsel sistemlerde mahalle 
ölçeğinde birey ve konutların potansiyel karbon ayak izleri tespit edilerek 
potansiyel karbon ayakizini ödünleyecek (offset) yeşil altyapı sisteminin kent 
dinamiklerine eklemlenmesi büyük önem taşımaktadır. Buna paralel şekilde 
sürdürülebilir ulaşım sistemleri ve kent sistemlerinde erişilebilirlik sorunlarının 
çözülmesi de ulaşımdan kaynaklı karbon emisyonlarının azalmasında büyük 
rol üstlenecektir. Enerji ve endüstri sektöründe ise fabrika/tesislerin emisyon 
potansiyellerini ve bu konudaki uzman yetersizliğini aşarak emisyon birimleri 
oluşturması ve döngüsel ekonomiye geçişte ciddi bir ivme katacaktır. Endüstride 
dekarbonizasyon ve ürünlerin ikinci el olarak yeniden kullanılması ikinci el 
sektörünü güçlendirerek döngüsel ekonomi zemini güçlendirecektir. 
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Küresel iklim değişikliğinde aktör yalnızca endüstri değil pek çok boyut 
barındırmaktadır. Bu çalışmada bireysel davranış alışkanlıkları, tüketim 
artışı, kentlerin verimli peyzaj kapasitelerini yitirmesi, ulaşım planlaması 
ve erişilebilirlik sorununun bireysel araç tercihleriyle aşılması, doğal kaynak 
kullanımında bedelsizlik, konutlarda henüz evsel atıklarda geri dönüşüm 
sistemlerine geçilememesi gibi zincir reaksiyonlar küresel iklim değişikliğinin 
bireysel içgüdüler ile toplumsal davranışlara dönüştürdüğü tespit edilmiştir. 
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1. Giriş

Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal İşler Dairesi / Nüfus Bölümü 
(UNESDA / PD, 2013), dünyanın kentsel nüfusunun 2050 yılına kadar 
%60 oranında artacağını tahmin etmektedir, bu da yaklaşık 2,5 milyar 

mutlak bir nüfus artışı anlamına gelmektedir. Bu nüfus artışı kırsaldan kente 
olan göçün daha da artmasına neden olmakta, küresel ölçekten kent ölçeğine 
kadar işsizlik ve geçim sıkıntısı, gıda güvenliği, hava kirliliği, ekolojik tahribat 
gibi ekolojik, ekonomik ve sosyal problemler oluşturmaktadır (Türker & 
Akten, 2020). Bu problemlerin yanı sıra nüfus artışından doğan gıda ihtiyacının 
karşılanamaması bütün dünyada kentsel yoksulluk ve kentsel gıda güvensizliği 
sorunlarını da beraberinde getirmektedir. Dolayısı ile kaliteli gıdaya erişim ve 
ekolojik, ekonomik ve sosyal kentsel problemlerin iyileştirilmesi için kentsel 
tarım uygulamaları önemli bir çözüm olarak düşünülmektedir (Durukan, 2019; 
Türker & Akten, 2020).

Kentsel tarım kentlerin içerisinde veya çeperinde kentsel ve doğal atıkları 
kullanılarak her türlü gıda ve gıda dışı ürünlerinin üretilmesi, dağıtılması, 
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pazarlanmasıyla ilgili tüm faaliyetlerdir (Türker & Akten, 2020). Kentsel 
tarım, küreselleşmiş tarımsal üretimin aksine, sürdürülebilir kentsel gelişmenin 
sağlanması ve kendi gıda ihtiyaçlarını karşılayan kentlerin oluşturulmasında 
kullanılan ya da kullanılması gereken önemli stratejilerden biridir (Kanbak, 
2018; Çelik, 2018).

Dünya tarım örgütlerinin tanım ve söylemleri çerçevesinde, kentsel 
tarımın kentteki toprak ve su kapasitesine göre yapıldığını ve nüfusun bu 
kapasite oranınca ya da daha fazlasını talep ettiğini ve bu sayede kentsel 
atıklarını değerlendirerek, kentteki üretime girdi sağladığını söylemek 
mümkündür (Efe, 2003). 

Kentsel tarım, şehir sisteminin gelişmiş alanları içinde gerçekleşmekte 
olup; a) küçük çiftlik boyutlarında, b) bahçe şeklinde, c) mal sahiplerinin, 
çiftliklerinin yakınında yaşaması, d) arazi kullanımının tarım dışı arazilerde 
meydana gelmesiyle çatışmalara engel olması e) dikey tarım gibi toplumun 
karmaşıklıklarına uyum sağlaması özelliklerini sergilemektedir (Ayambire ve 
diğerleri, 2019).

Kentsel tarım uygulamaları 2030 yılına kadar ulaşılması beklenen 17 
maddelik Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinden yoksulluğa (1) ve açlığa (2) 
son başta olmak üzere, birçok hedefle doğrudan veya dolaylı olarak ilişkilidir.

1.1.  Kentsel Tarımın Faydaları

Kentsel tarım, sürdürülebilir kentlerin oluşturulmasında önemli bir adımdır 
(Kanbak, 2018). Yerel ölçekte gıda temini ve iş olanağı sağlamanın yanı sıra, 
çevresel sürdürülebilirlik, sağlık ve sosyal etkileşim gibi birçok farklı konuda 
olumlu etkisi olduğu düşünülmektedir (Tomar, 2013).

Kentsel tarım standart bir kent sisteminde oluşan çöplere, atık sularına 
ve organik atıklara çözüm olabilmektedir (Yılmaz, 2015). Suyun verimli 
kullanılmasına, hava ve toprak kalitesinin artmasına, biyo-çeşitliliğin 
sürdürülmesine, yoksulluğun azaltılmasına, enerji tasarrufuna, kentlerde yeşil 
alanların oluşturulmasına ve gıda güvencesine katkıları bulunmaktadır (Kanbak, 
2018; Yılmaz, 2015).

1.2.  Kentsel Tarım ve Gıda Güvenliği

Kentleşme, sanayileşme ve tarımdaki hızlı gelişmelere karşın kentsel 
sürdürülebilirliğin oluşturulmasında doğal kaynakların korunması, madde akışı 
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döngüsünün ve gıda güvencesinin sağlanması gerekmektedir (Tomar, 2013; 
Kanbak 2018). Gıda güvenliği , her zaman tüm insanlar için yeterli, güvenli, 
besleyici ve kültürel açıdan uygun gıdaya fiziksel, sosyal ve ekonomik erişim 
anlamına gelmektedir (Halliday & Emanuel, 2020).

Gıda üretimi ve dağıtımındaki teknolojik modernizasyona rağmen hala 
dünyada milyonlarca insan açlık ve yetersiz beslenme ile karşı karşıyadır 
(Kanbak, 2018). Gıda fiyatları ve nakliye masraflarının fazla olması ve yoksul 
nüfusun ucuz ve güvenilir gıdaya erişim talebi kentlerin kendi bünyesinde 
tarımsal üretim yapılmasının sağlanması gerektiğini göstermektedir 
(Yenigül, 2016).

Kentsel tarım küresel düzeyde yaygın olarak uygulanmaktadır. İnsanların 
kentsel tarımı uygulamalarının temel nedenleri, hızlı kentsel büyüme ve 
sürdürülemez kentleşme yaşayan ülkelerde yaygın olan yoksulluk, gıda 
güvensizliği ve kötü ekonomik koşullardır. Afrika şehirlerindeki kentsel 
nüfusun %40’ı ve Latin Amerika’daki kentsel nüfusun %50’si tarafından 
uygulanmaktadır (Turan, 2015).

Gıda ve Tarım Örgütü’ne (2012) göre; kentsel tarım, Afrika’daki artan 
kentsel yoksulluk seviyeleri ve gıda kıtlığı nedeniyle önemli bir uluslararası 
kalkınma meselesidir. Çoğu Afrika şehrinde tarım, gıda üretimini ve evcil 
hayvan yetiştiriciliğini kapsamaktadır. Bu tarımsal faaliyetlerin çıktıları, 
kentsel yoksulların beslenme ihtiyaçlarını, gıda bütçesini tamamlamaya ve 
gıda harcamalarını da azaltmaya yardımcı olmaktadır. Yaounde kentinde 
üretilen sebzelerin %25’i çiftçiler tarafından tüketilmektedir (Ayambire ve 
diğerleri, 2019).

Tarım arazilerindeki azalma sonucu gıda güvensizliği yaşayan Senegal’in 
başkenti Dakar’da kent yönetimi, çözüm olarak mikro-bahçecilik (micro-
gardening) tarım türüne yönelmiş durumdadır. Mikro-bahçecilik ahşap tepsi, 
vazo, şişe gibi ev eşyalarının içinde ürünlerin yetiştirilmesi pratiğidir ve 
çatı, avlu ya da küçük boş alanlarda tarım yapılmasını mümkün kılmaktadır 
(Sivrikaya, 2020, s. 64).

Kentsel tarım bazı bölgelerde farklı amaçlarla ön plana çıkmaktadır (Tablo 
1). Bu durum ülke ve şehirlerin ekonomik ve sosyal yapısına göre değişmektedir. 
Örneğin Hong Kong’ da tarımsal amacın yanında daha kaliteli yaşam ve yeşil 
dönüşüm hedeflenirken, ekonomik açıdan geri olan Endonezya’da ise direk 
olarak ekonomi amaçlı yapılmaktadır (Kapan & Öztoprak, 2020).
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Tablo 1: Ülkelerin Kentsel Tarım Yapılış Amaçları (Kapan & Öztoprak, 2020)
ÜLKE /ŞEHİR KENTSEL TARIMIN YAPILIŞ AMACI
Küba Ekonomik gelir sağlaması
ABD (Detroit) Bahçecilik faaliyetlerinin sürdürülmesi
İngiltere (Londra) Şifa (tıbbi) bahçelerinin kurulması
İngiltere (Londra) Toprağın iyileştirici özelliğinin (terapi, rehabilitasyon) 

kullanılması
İspanya (Girona) Sosyalleşme amaçlı olarak kullanılması
ABD (Kansas City) Mültecilere ve göçmenlere istihdam sağlaması
Hong Kong Kentsel ısı adası etkisinin hafifletmesi
Endonezya (Çakarta) Ekonomik kriz

Küba’da kentsel tarım (Şekil 1) gıda üretiminin neredeyse tamamının yerel 
düzeyde ve yerel tüketime yönelik bir ekolojik tarım yöntemiyle yapılmaktadır. 
Üreticiden tüketiciye zincirinin dünyadaki en kısa örneği olup, halka doğrudan 
satılan taze tarımsal ürünlerin temel kaynağı haline gelmiştir (Keskin, 2019).

Şekil 1: Küba’da Kentsel Tarım (Özkaya, 2016)

Tilburg’da kentsel bahçecilik Hollanda’nın diğer tüm şehirlerinde olduğu gibi, 
şehrin yakın çevresinde insanların kendi istek ve ihtiyaçları doğrultusunda sebze, 
meyve ve çicek yetiştirmek için organik toprak alanlar mevcuttur. Temel kural, 
toprağın organik kalmasını sağlamak ve bölgedeki doğanın ve ekosistemin 
korunmasına katkıda bulunmak için organik tarım yapmaktır. Bu bahçeler, 
havanın temizlenmesi, yağmur suyunun yeniden kullanılması ve toplanması gibi 
ekosistem hizmetleri sunmaktadır. Hollanda’da yüksek katlı bir binanın inşaat 
projesi ekonomik kriz nedeniyle yapılamayıp daha sonra sosyal bir girişim olan 
De Tuin Projesi’ne (Tablo 2), dönüştürülmüştür. Bahçenin tasarımında alanın 
doğal özelliklerinden maksimum fayda sağlayarak yerel karakterin korunmasına 
önem verilmiştir (Arslantaş ve diğerleri, 2020).



TOPLULUK BAHÇELERİNİN KENTSEL TARIM AÇISINDAN İNCELENMESİ       519

Tablo 2: De Tuin Biodivers – Biyolojik  
Çeşitlilik Bahçesi Projesi (Arslantaş ve diğerleri, 2020)

Kazanımlar

Yeri
Cross Kalverstraat ve 
Tilburgseweg, Tilburg

Kır çiçekleri, çalılar, meyve 
ağaçları, otlar ve sebze bahçesi,

Sağlanan 
Yeşil 
Altyapı 
Ve Doğa 
Tabanlı 
Çözümler

Biyolojik yağmur suyu hendeği,
Sulamanın Doğa Tabanlı 
Çözümlerle sağlanması,
Geçirgen Döşeme,
Topluluk Bahçesi,
Tozlaşma için bitkilendirme

Topluluk girişimi,
0,20 ha alan kapsaması,
Sivil toplum ve mahalle sakinleri 
için açık hava eğitimleri,
İnsan - doğa ilişkisini geliştirmek,
Toplum katılımı,

Uygulama 
ölçeği

Mahalle

Etki alanı Mahalle, Şehir

Almanya’da Andernach Belediyesi, 2010 yılında başlattığı “Yenebilir Kent” 
(Edible City) Projesi kapsamında kenti daha yaşanılabilir ve çevre dostu 
yapmak için permakültür bahçeleri (Şekil 2) oluşturmuştur. Bu bahçelerde 
kent sakinlerinin farklı meyve, sebze ve bitkileri ekmesine ve buralardan 
hasat toplamasına izin verilmektedir. Bu sayede kent sakinleri bitki 
yetiştirme ve hasat döngüleri hakkında daha fazla bilgiye sahip olabilmekte, 
sosyalleşme fırsatı bulabilmektedirler. Ayrıca, permakültür bahçelerinde her 
yıl bir ürün öne çıkarılmakta ve o ürünün farklı türleri ekilmektedir. Yenebilir 
Kent Projesi besin güvenliğine, biyoçeşitliliğe, kaliteli ve sağlıklı yaşama, 
ekonomik kalkınmaya, alternatif ve sürdürülebilir tarıma katkı sunmaktadır 
(Sivrikaya, 2020, s. 65).

Şekil 2: Yenebilir kent projesi kapsamında yapılan  
permakültür bahçeleri, Andernach, Almanya (Sivrikaya, 2020)
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1.3. Kentsel Tarım Modelleri ve Ülkemizdeki Örnekleri

Bugün ülkemizde dâhil olmak üzere dünyanın birçok kentinde tarımsal 
faaliyetler içerisinde olan bir nüfus bulunmaktadır. Bu kentsel tarım 
faaliyetleri konut bahçelerinde, çatı, duvar, teras veya balkonlarında, park veya 
bahçelerde, yol kenarlarında, seralarda ve yerel yönetimlerce ayrılmış alanlarda 
sürdürülmektedir (Efe, 2003; Kanbak, 2018). Ayambire ve diğerleri’nin (2019) 
yaptıkları araştırmalar sonucunda hızlı kentleşme oranına rağmen şehirlerde ve 
çevrelerinde tarımı teşvik etmeye ve sürdürmeye yardımcı olabilecek stratejileri 
/ uygulamaları (Tablo 3) belirlemişlerdir. 

Tablo 3: Kentsel tarım modelleri ve ülkemizdeki örnekleri (Ayambire ve diğerleri, 
2019; AOÇ, 2020; Yücel, 2020; Arslantaş ve diğerleri, 2020;  

Kapan & Öztoprak, 2020; URL 4).

Arka 
bahçecilik

Mahsullerin fiziksel olarak kapalı 
alanlarda yetiştirilmesini ve çoğunlukla ev 
tüketimi için ‘arka bahçeler’ olarak 
adlandırılan özel ev alanlarında 
yetiştirmeyi içerir. Bazı durumlarda 
fazladan gelir elde etmek için kalanları 
satarlar. Arka bahçeler artan hane halkı 
gıda güvenliğine, hane halklarının gıda 
harcamalarının azalmasına ve çevresel 
faydaların sağlanmasına katkıda 
bulunmaktadır. Arka bahçecilik ülkemizde 
kentsel tarımın en iyi örneğidir. Gelir 
durumu fark etmeksizin, arka bahçesi olan 
hemen hemen her evde mutlaka bir ekin 
yetiştirilir. Bu ev; tek katlı müstakil bir ev, 
villa, apartman ya da site olabilir. 

Arka Bahçe Örneği, 
İstanbul (URL 1)

Arka Bahçe Örneği, 
Antalya (URL 2)

Bina-entegre 
tarım 
modelleri 
(BIFM’ler)

Ekin yetiştirme ortamı olarak binalardaki 
(ör. Çatılar) iç mekan (ör. Duvarlar ve 
balkonlar) ve / veya açık alanlar kullanır. 
Ülkemizde birçok kişi evinin balkonunda, 
pencere pervazında çiçeklerinin yanında 
birkaç adet saksı da olsa fesleğen, nane, 
maydanoz, roka ve biberiye gibi aromatik 
bitkiler ya da birber, domates, çilek, 
limon gibi ekinleri yetiştirmektedir.

Balkonda Ekin 
Yetiştirme Örneği 

(URL 3)
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Marjinal 
topraklarda 
çiftçilik

Marjinal araziler, düşük üretkenlik ve 
düşük yatırım getirisi ile karakterizedir. 
Ayrıca konvansiyonel mahsullerin 
yetiştirilmesi ile konut ve ticari gelişim 
için uygun olmadığı düşünülmektedir. Bu 
araziler arasında sulak alanlar, sele yatkın 
alanlar, yüzey su kütlelerinin kıyıları, 
yol kenarları, terk edilmiş çöplükler ve 
tepeler bulunmaktadır. Kentsel marjinal 
arazilerin mahsul yetiştiriciliği amaçlarına 
yönelik desteğinin, şehirlerdeki tarımsal 
arazi kıtlığının etkilerinin hafifletilmesi 
için önemli bir potansiyele sahiptir. Sulak 
alanların tarım amacıyla tasarlanması ve 
kullanılması konusunda, su kalitesinin 
iyileştirilmesi ve sel suyu depolaması 
karbon depolaması, belirli türlerin 
korunması ve büyümesi gibi yüzlerce işlevi 
bulunmaktadır.

Atatürk Orman Çiftliği 
1920’ler (AOÇ, 2020).

Atıl şehir 
arazisinin 
ve arazi 
envanterinin 
geçici 
kullanımı

Boş arsalar, terk edilmiş mülkler, elektrik 
iletim hatları altındaki araziler, imar için 
önerilen araziler ve arsalar, şehir arazi 
kaynaklarının önemli bir bölümünü 
oluşturur ve mahsul yetiştiriciliği için 
potansiyel sunar. Boş ve / veya atıl kurumsal 
arazilerin kentsel mahsul yetiştiriciliği için 
önemli bir arazi kaynağıdır. Çiftçiler için 
yaratılan istihdam ve kazandıkları gelirin 
yanı sıra, sebze değer zincirindeki birçok 
aktör (toptancılar ve perakendeciler dahil) 
sebzecilikten yararlanmaktadır. Faydalar 
istihdam (sürücüler, sebze toptancıları ve 
perakendeciler ve gıda satıcıları söz konusu 
olduğunda) ve haneler için gıda kaynakları 
arasında değişir.

Adana Çukurova Kent 
Bostanı (Yücel, 2020).

Adana Çukurova Kent 
Bostanı (Yücel, 2020).

Türkiye ve AB arasında Sivil Toplum 
Diyaloğu Projesi kapsamında, Adana 
Çukurova’da atıl durumda bulunan bir 
alanda, engelli vatandaşların da rahatça 
kullanabileceği yükseltilmiş platformlarla 
bir kent bostanı oluşturulmuş.
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Doğrudan 
devlet edinimi 
ve arazi devri

Bilinçli olarak kentsel tarımı teşvik etmek 
ve çevreyi korumak isteyen şehirler için 
yayagın bir uygulamadır. Bu uygulamanın 
avantajı, çiftçilerin, yenilenmeye tabi 
olabilecek belirli bir süre için araziye 
erişim kazanmasıdır. Bu yaklaşım, çok 
işlevli tarımın benimsenmesine izin 
verecek ve kentsel tarımın kentsel gıda 
sistemlerine katkısını artıracaktır. Ek 
olarak, istihdam, gelir ve hane halkı 
tüketimi için gıda yoluyla bu çiftçiler için 
güvenli geçim kaynakları yaratır. 
Ankara’da kentsel tarım örneklerinden biri 
olan Çiğdemim Bostanı 2012’de 
kurulmuştur. Bostan doğayla uyumlu 
yaşam pratiklerinin geliştirilmesi ve kent-
kır ilişkisi, yerel üretim ve tüketim, temiz 
ve erişilebilir gıda konularında dikkat 
çekmektedir. Bostanda düzenlenen 
etkinliklerle mahalle sakinlerinin ekolojik 
tarım, kompost yapımı, sürdürülebilir 
yaşam ve tohum konularında bilgileri ve 
farkındalıkları arttırılmaktadır.

Çiğdemim Bostanı 
(Arslantaş ve diğerleri 

2020)

Çiğdemim Bostanı ve 
Çevresi (Arslantaş ve 

diğerleri 2020)

Konteyner 
Yetiştiriciliği / 
Bahçecilik

Çiftçilerin özel kaplarda meyve ve sebze 
yetiştirdiği kentsel tarıma bir yaklaşımdır. 
Konteyner çiftçiliği, geleneksel literatürde 
çuval çiftçiliği olarak da bilinir. 
Çuvallarda ekinlerin (çoğunlukla 
sebzelerin) dikey olarak yetiştirilmesini 
içerir. Kil, ahşap, plastik ve metal, çiftçilik 
için bir kap yapmak için kullanılabilecek 
diğer bazı malzemelerdir. Bu kaplar ya iç 
mekana (pencere pervazına, verandaya, 
balkona ya da kapı eşiğine) ya da dışarıya 
yerleştirilebilir. Konteyner çiftlikleri 
küçük böcekler için bir yaşam alanı 
sağlayabilir ve tozlayıcıların varlığını 
etkileyebilir. Bunlar, şehrin gelişimi için 
kritik ekosistem hizmetleri sunar. 

Antalya, Aksu’da 
Çuvalda Ekin 

Yetiştirme Örneği 
(URL 4)

Antalya, Aksu’da 
Çuvalda Ekin 

Yetiştirme Örneği 
(URL 4)
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Ülkemizde yetiştiricilikte bu yöntemi 
tercih eden birçok çiftçi bulunmaktadır. 
Onlardan bir tanesi; Antalya Aksu’da 
yaşayan elektronik mühendisi bir çiftçi, 
serasına kurduğu çuvallarda biber 
yetiştirmeye başlamıştır.

Yeni ortaya 
çıkan 
topraksız 
tarım 
modelleri

Hızlı kentleşmenin kentsel mahsul 
yetiştiriciliği için arazi mevcudiyeti 
üzerindeki etkilerini iyileştirmek için 
topraksız tarım modelleri ortaya çıkmıştır. 
Film çiftçiliği hidrojel teknolojisini 
kullanır ve bu da hidro membranda 
çiftçiliği mümkün kılar. Hidro membran, 
bitkilere verilen su ve besin maddelerini 
bir damlama sistemi ile emer. Aeroponik 
tarım sistemi kökleri puslu bir ortama 
maruz bırakarak havada bitki yetiştirme 
işlemidir. Hidroponik ise suya bağlıdır. Su 
çözücü içinde bir besleyici çözelti 
kullanarak bitkilerin büyümesini içerir. 
Her iki teknoloji de sınırlı alan 
kullanımını, su kullanım verimliliğini ve 
sınırlı kimyasal kullanımını teşvik 
etmektedir, bu da onları hızla kentleşen 
şehirlerde kentsel mahsul çiftçiliğinin 
sürdürülmesi için ideal kılmaktadır. 
İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi 
ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
işbirliğiyle 2017 yılında başlatılan 
“Topraksız Tarım Araştırma ve Uygulama 
Serası” projesi, üniversitenin Davutpaşa 
Kampüsü’nde kullanılmayan sera alanı 
restore edilerek topraksız tarım sahasına 
dönüştürülmüş.

Aeroponik Tarım 
Sistemi (Açıksöz ve 

diğerleri 2019)

Hidroponik Tarım 
Sistemi (Açıksöz ve 

diğerleri 2019)

İBB ve YTÜ İşbirliği-
yle Kurulan Topraksız 

Tarım Araştırma ve 
Uygulama Serası 

(Kapan & Öztoprak, 
2020)

Pandemi süreci insanlar için büyük risk ve belirsizlik taşımaktadır. Bu yüzden 
toplumun yaşam biçimlerinde ciddi bir değişim olmuş ve insanların alışkanlıkları 
değişmeye başlamıştır. Covid-19 pandemi sürecinin toplumsal, ekonomik, 
turizm, sosyo-ekonomi, gıda gibi birçok konuda olumsuz etkileri bulunmaktadır. 



524      Peyzaj Araştırmaları-I

Topluluk bahçelerinin Covid-19 pandemi sürecinde oluşan olumsuz etkileri 
azaltma; topluluk direncini artırma, gıda kaynaklarının güvenliğini sağlama, 
iklim değişikliğinin etkisini hafifletme, kentteki atıl alanların aktif işlevlendirme, 
travmatik stresi azaltma gibi önemli faydaları bulunmaktadır (Schoen & Blythe, 
2020; Shimpo ve diğerleri, 2019). 

Bu araştırmanın amacı; dünyada kentsel tarım uygulamaları arasında ön 
plana çıkan topluluk bahçelerinin önemini ve faydalarını araştırmanın yanı 
sıra topluluk bahçelerinin kente ekosistem hizmetleri ve gıda temini kolaylığı 
sağladığını, kullanıcılara ise sosyal ve psikolojik olarak faydalı olduğunu ortaya 
koymaktır.

2. Materyal ve Yöntem
Çalışmada kentsel tarımın faydaları ve dünya çapındaki ve ülkemizdeki 
kentsel tarım uygulamaları incelenmiştir. Gıda güvencesi açısından topluluk 
bahçelerinin ön plana çıktığı gözlemlenmiştir. Araştırmalar doğrultusuda 
topluluk bahçelerinin faydaları ve kriterleri belirlenmiştir. Güncel akademik 
araştırmalar, kitaplar, haber kaynakları, raporlar ve kurumlar tarafından 
açıklanmış olan istatistiklerden yararlanılmıştır. 

Literatür taraması kapsamında çalışmanın anahtar kelimeler olan Kentsel 
tarım ve Topluluk bahçeleri ile ilgili makaleler ve araştırmalar incelenmiştir. 
Topluluk bahçeleri üzerinde yoğunlaşarak faydaları ve tasarım kiterleri 
belirlenmiştir (Şekil 3). Topluluk bahçelerinin, yerel iklim ve su düzenlemesinin 
yanı sıra biyolojik çeşitlilik için habitat sağlanması gibi kentsel topluluklara 
önemli ekosistem hizmetleri sağladığı görülmüş ve gıda üretimi, sosyal aktiviteler 
ve kentsel yeşil altyapı dahil olmak üzere çeşitli bağlamlarda incelenmiştir. 
Ardından araştırma konusu çerçevesinde incelenen güncel makaleler ve literatür 
taraması doğrultusunda Türkiye’de topluluk bahçelerinin oluşumuna yönelik 
öneriler geliştirilmiştir.
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Şekil 3: Çalışma Yöntemi Şematik Gösterimi 

3. Topluluk Bahçesinin Tanıtımı
Topluluk bahçeleri belirli üyeleri olan, kamusal veya bireysel arazilerde yer 
alan, küçük-orta ölçekli gıda üretimi ve süs bitkileri yetiştiriciliği yapılan 
alanlardır (Yılmaz, 2015). Topluluk bahçelerinde genel olarak gıda üretimi 
ön plandadır fakat bazı bahçelerde ise yetiştirilen bitkilerin çoğu süs bitkisidir 
(Petrovica ve diğerleri, 2019). Bahçelerden elde edilen ürünler genelde tüketim 
ve eğitim amaçlarıyla kullanılmasının yanı sıra, yerel yönetimin uygulamaları 
ve bahçe ile uğraşan üyelerin hedefleri doğrultusunda pazarlanabilmektedir 
(Yılmaz, 2015). 

Topluluk bahçeleri, hem her yaştan, ırktan, etnik köken ve sosyoekonomik 
statüdeki bireyler hem de engelliler tarafından kullanılabilmektedir (Draper 
& Freedman, 2010). Temel amaç aynı yörede yaşayanlara dönük bir iletişim, 
eğitim ve gıda güvenliğidir (Koç, 2003). Topluluk bahçeleri, özel veya kamu 
arazisini istenilen ölçülerde parsellere ayrılarak oluşturulabilmektedir (URL 5, 
Koç, 2003).

Dünya çapında, topluluk bahçeleri estetik ve topluluk geliştirme, fiziksel 
veya zihinsel sağlık veya arazi koruma gibi çeşitli amaçları yerine getirebilir 
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(URL 5). Kuzey Amerika’da ve Avrupa’da bahçeciliğe karşılık olarak kullanılan 
bir terimdir (Koç, 2003). Modern ABD tarihinde topluluk bahçeciliğinin ortaya 
çıkışı genellikle I. Dünya Savaşı’na atfedilir. Ancak, orijinal hareket 1890’larda 
başlamıştır. Dönemin sosyal, çevresel ve ekonomik ikliminin bir sonucu olarak 
okul bahçeleri ve boş arsa yetiştirme projeleri şekillenmeye başlamıştır (Draper 
& Freedman, 2010).

Avustralya’da ilk topluluk bahçesi 1977’de Nunawading, Victoria’da 
kurulmuş. Çek Cumhuriyeti’nde ise ilk defa 2002’de kurulmuş ama 2020’de 
116’dan fazla topluluk bahçesine sahiptir. Japonya’da tren istasyonlarındaki 
çatılar topluluk bahçelerine dönüştürülmüş. İngiltere’de topluluk bahçesi, 
yerleşik bir alanda bulunan ve genellikle yerel topluluk bireyleri tarafından 
bağımsız, kar amacı gütmeyen bir kuruluş olarak yönetilmektedir. Kuruluşlar, 
bahçenin ekimi, çevre düzenlenmesi, bakımı için büyük bir sorumluluğa 
sahiptir. Camden kentindeki topluluk bahçesi bu duruma örnektir (Şekil 4; 
URL 5).

Şekil 4: Phoenix Garden 2009 (URL 5)

Hızlı kentleşme sonucunda kent merkezinin neredeyse kaybolduğu 
Barselona’da kentsel bahçecilik 1980’lere dayanmaktadır. 2008’deki küresel 
mali krizden bu yana, Avrupa’daki diğer şehirlerde olduğu gibi, Barselona’da 
da kentsel topluluk bahçeleri (Tablo 4) bir trend haline gelmiştir (Arslantaş ve 
diğerleri, 2020).
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Tablo 4: Topluluk Bahçesi Örneği: Barcelona (Arslantaş ve diğerleri, 2020)
Kazanımlar

Adı
Espai Germanetes, 
Barcelona – Barselona 
Topluluk Bahçesi 

Hava kalitesi ve atık yönetimi dahil 
çevre kalitesinin arttırılması,
Kentsel yenileme, arazi kullanımı ve 
kentsel gelişme ,
Mahalle içinde üretim ve tüketim 
alışkanlıklarının değişmesi,
Besin ve yeşil alanlara erişiminin 
arttırılması,
Kompostlama gibi töntemlerle 
atıkların dönüştürülmesine katkıda 
bulunmak,
Yerel üreticilerin desteklenmesi ile 
yerel ekonomiye katkıda bulunmak,
Bulundukları yerlerde yeşil, yaşam 
alanı ve biyolojik çeşitliliğin 
arttırılması,
Kentsel ısı ada etkisinin azaltılması,
Sosyal adalet, uyum ve eşitlik.

Yeri
Carrer Viladomat 142, 
08015 Barselona

Sağlanan Yeşil 
Altyapı Ve 
Doğa Tabanlı 
Çözümler

Topluluk Bahçesi

Uygulama 
ölçeği

Kentsel arsa

Etki alanı Mahalle, Şehir

Almanya’nın Leipzig şehrindeki topluluk bahçelerinde yapılan saha araştırmaları 
ve röportajlar genel olarak; topluluk bahçelerinin yüksek sayıda bitki türü, 
bahçeler tarafından sunulan yüksek mikro habitat çeşitliliği nedeniyle kentsel 
biyoçeşitlilik ve önemli ekosistem hizmetleri sağladığını göstermektedir. 
Bahçenin katkısı ise büyük ölçüde yönetim yoğunluğunun derecesine ve bir 
ölçüde şehir içindeki konumuna bağlıdır. Ayrıca topluluk bahçelerinde yağmur 
suyu hasadının önemli bir rol oynadığı görülmüştür (Cabral ve diğerleri, 2017). 

Topluluk bahçelerini kentsel park sistemlerine entegre etmek, topluluk 
bahçeciliğinin ayak izini ve uygulamasını genişletmek ve onu kentsel 
peyzajların daha istikrarlı, ayrılmaz bir parçası haline getirmek için önemli 
fırsatlar sunmaktadır. Bu entegrasyon, halk tarafından daha az görünen alanların 
aksine, bahçenin bahçıvan olmayanlar tarafından daha sık kullanılmasına yol 
açabilen topluluk bahçesinin görünürlüğünü güçlendirmekte ve topluluğa olan 
ilgi düzeyini yükseltmektedir (Hou & Grohmann, 2018).

Seattle’daki entegrasyon uygulamasında (Şekil 5), şehirdeki planlama 
ve tasarım uygulamalarının ayırt edici özelliği olan katılımcı süreçlerden 
faydalanılmıştır. Özellikle, yeni parkların tasarımındaki katılımcı süreç, 
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komşuların ve bahçecilik ile uğraşanların şehirde daha fazla topluluk bahçesinin 
oluşturulması konusunda savunmalarını sağlamıştır. Seattle’daki Topluluk 
bahçelerini kentsel park sistemlerine entegre etme deneyimi, topluluk bahçelerinin 
kamusal kullanımların daha fazla entegrasyonundan faydalanabildiğini ve bu da 
topluluk bahçelerini çok modlu sosyal alanlar olarak desteklediğini göstermiştir 
(Şekil 6; Hou & Grohmann, 2018).

Şekil 5: Seattle Kirke Park, Yerleşim Planı  (Xiaotian Wang tarafından yapılan grafik) (Hou 
& Grohmann, 2018).

a b c

  Şekil 6: a. Bahçe Gönüllüleri Tarafından Oluşturulan Sanat Çalışmaları, Barton Street. 
b. Seattle’daki Summit Slope Park. c. Oxbow Park, Seattle’daki Topluluk Bahçesi Arazileri

(Hou & Grohmann, 2018).

New York Doğu Harlem’de yapılan araştırma, topluluk bahçelerinin çevresel ve 
gıda faydalarının yanında sosyal ve psikolojik faydalarının olduğunu göstermiştir. 
Kullancılar kişisel refah, topluluk dayanışması ve kolektif etkinlik duygularının 
geliştiğini, gıda temininin beslenme ve sağlık açısından kendilerine iyi geldiğini 
belirtmişlerdir (Petrovica ve diğerleri, 2019). İyi kurulmuş topluluk bahçeleri, gıda 
kaynaklarının güvenliğini sağlamaya yardımcı olabilmekte ve bir felaket sonrasında 
gerekli altyapı desteğini sağlayabilmektedir. Bununla birlikte, her şeyden önce, 
topluluk bahçeleri sosyal etkileşimleri güçlendirmeye, stresi azaltmaya ve bir kriz 
anında ihtiyaç duyulan sosyal sermayeyi oluşturmaya yardımcı olmaktadır. Bu 
nedenle, olası krizlerden önce topluluk bahçelerinin planlanması ve kurulması, kriz 
durumunda topluluk direncinin artmasına yardımcı olacaktır. Bahçeler, sosyal
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etkileşimi teşvik eden özelliklerle, kontrol ve normallik duygularını 
güçlendirmek ve stresi azaltmak için grup bahçeciliği faaliyetleriyle 
tasarlanmalıdır. Uygun topluluk oluşturma faaliyetlerini ve olaylarını 
destekleyecek şekilde yönetilmelidirler (Shimpo ve diğerleri, 2019).

Salgın sonrası sağlığını ve ekonomisini yeniden inşa ederken, topluluk 
bahçeleri , kriz zamanlarında hem gıda arzına hem de toplumun direncine katkıda 
bulunmanın bir yolu olarak herhangi bir iyileştirme planında rol almalıdır 
.Sağlık ve sosyal destek sağlamadaki rolleri resmi olarak kabul edilmeli ve buna 
göre finanse edilmelidir. Topluluk bahçeciliği, özellikle İngiltere’deki obezite 
krizi ve bununla ilişkili Covid-19’un ölüm oranı etkisiyle mücadele etmek için 
ciddi bir önlem olarak görülmelidir (Schoen & Blythe, 2020).

İngiltere Mart 2020'de Covid-19  pandemisi başlarında, Londra’daki 
pek çok topluluk bahçesi, hükümetin çalışmaya devam edip edemeyecekleri 
konusundaki belirsiz tavsiyelerine rağmen acil gıda sağlayıcıları olarak öne 
çıkmıştır. Bu tür bahçeler esnek, topluluk merkezli yaklaşımının yanı sıra 
bahçeciliğin zihinsel ve fiziksel sağlık yararları bulunmaktadır. Salgın sonrası 
iyileşme planına topluluk bahçeleri dahil edilmelidir. İçinde bulundukları yerel 
topluluklara fayda sağlamak için ürünleri kullanılan topluluk bahçesi örnekleri 
şöyledir (Schoen & Blythe, 2020):

· Camden’deki Calthorpe Community Garden’ın, normalde ürünleri tesis
bünyesindeki kafeye yönlendirilirken, kafe kapandığında, muhtaç insanlar
ve muhtaç aileler için haftalık gıda bankası işletilmeye başlanmıştır. Kutular
bağışlanan yiyecekler ve bahçeden taze sebzelerle doldurulmuş. Ayrıca
üyelere tohum göndererek ve evde sebze yetiştirmelerine yardımcı olan bir
‘evde yetiştirme’ grubu başlatılmıştır.

· Tower Hamlets’te yerel sakinlere hizmet veren küçük bir topluluk bahçesi
olan Cranbrook Community Food Garden’ın, bahçe kapısından küçük
miktarlarda ürün satma şeklindeki olağan uygulamasını durdurulmuş ve
bunun yerine yerel toplulukta ihtiyacı olanlara bağışlanmıştır.

· Hackney’deki Castle Climbing Club’daki topluluk bahçesi, normalde tesis
içindeki yeni kurulan ‘Castle Food Service’ kafesi, yerel sakinlerden oluşan
küçük bir gruba ve Covid-19 krizinde acil yiyecek tedarikçisi olarak çalışan
Tırmanma Merkezi’ne tedarik edilmesi için ürünleri yönlendirilmiştir.

· Wallington’daki Sutton Community Farm (Şekil 7), Mart ayında,
kapatılmadan hemen öncesine göre sebze kutuları talebinde %50 artış
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olduğu görülmüştür. Sutton bahçesinin, her zamanki restoran malzemeleri 
eve teslimatlara aktarılmış ve büyüme programını, normalde kutularda 
bulunanlardan daha fazlasını ve restoran müşterileri için daha az ince 
yapraklı marulu dahil edecek şekilde ayarlanmıştır.

Şekil 7: Sutton Community Farm (Schoen & Blythe, 2020)

3.1.  Topluluk Bahçesi Faydaları

Üretim bir topluluğu bir arada tutan etkenlerden biridir. Mahalle yapılarını 
güçlendiren ortak faaliyetler, günümüzde giderek azalmaktadır. Topluca yapılan, hep 
birlikte geliştirilen, süreç odaklı işler toplulukların güçlenmesini sağlamakta, mahalle 
ruhunu desteklemekte ve sosyal ağları ön plana çıkarmaktadır (Çekül Vakfı, 2019).

Topluluk bahçeleri, komşuların bitki, sebze ve meyve yetiştirmek için bir 
araya gelebileceği yerlerdir. Bu tür bahçeler bir mahalle ve mahalle sakinleri için 
beslenmeyi, fiziksel aktiviteyi, topluluk katılımını, güvenliği ve ekonomik 
canlılığı artırmaktadır (Local Government Commission, 2020).

Kentsel alanlarda tanımlanan gıda erişilebilirliği; meyve ve sebze gibi taze 
ürünlere sınırlı erişimi olan sakinleri ifade etmektedir (URL 5). Tarihsel olarak 
topluluk bahçeleri, savaş zamanlarında veya ekonomik bunalım dönemlerinde 
yiyecek sağlamaya da hizmet etmiştir. Kent sakinleri genellikle marketlerde, 
benzin istasyonlarında ve fast-food restoranlarında pahalı işlenmiş gıdalar gibi
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gibi sağlıksız yiyecek seçeneklerine güvenmek zorunda kalmaktadır. Topluluk 
bahçeleri, taze yiyeceklerin yerel mahallelerde daha yakın bir yerde olması için 
erişilebilirlik sağlar (URL 5). Tüketicinin kaliteli gıdaya ulaşması ve gıda 
güvenliğinin sağlanmasında topluluk bahçeleri ön plana çıkmaktadır (Yılmaz, 2015).

Meyve ve sebzeler gibi sağlıklı yiyeceklere sınırlı erişim, sağlıklı 
beslenmenin önünde büyük bir engeldir. Düşük gelirli, yetersiz hizmet alan 
topluluklar obezite açısından en yüksek risk altındadır, çünkü genellikle ana 
yemek kaynağı marketler veya fast-food zincirleridir. Pahalı meyve ve 
sebzeler de düşük gelirli aileler için maliyet açısından kısıtlamaktadır. Topluluk 
bahçeleri, yetersiz hizmet alan toplulukların sakinlerine kendi meyve ve 
sebzelerini yetiştirme fırsatı vererek erişimi ve satın alınabilirliği 
artırmaktadır (Local Government Commission, 2020).

Ağaçlı meyve 
bahçesi

Çalılık meyve 
bahçesi

Şifalı bitki 
yatağı

Yükseltilmiş 
sebze 

yatakları

Açık eğitim 
ve aktivite

alanı

Mahalle evi, çay 
ocağı, dükkân, depo

Şekil 8: Kent içinde atıl alanların değerlendirilmesini amaçlayan orta boy bir bahçe; 
toplam örnek alan: 200 m² (10x20) (Çekül Vakfı, 2019, s. 41)

       Topluluk bahçeleri, tarımsal üretimde küresel bir düşüşe neden olması beklenen 
iklim değişikliğinin etkisini hafifletmeye, kentteki atıl alanların aktif 
işlevlendirilmeye ve kentteki yeşil alanın artırılmasına yardımcı olmaktadır (Şekil 8). 
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Özellikle çocukların çevreye duyarlı yetişmesi ve toprakla ilişki 
kurabilmeleri açısından bu tip bahçeler, yeşil alanlarımızı hızla 
kaybettiğimiz kentlerimizde, küçük nefes alma alanları yaratmaktadır 
(Çekül Vakfı, 2019).

Bahçeler, kentli bahçıvanları gıda kaynağıyla yakınlaştırmakta, sosyal bir 
topluluk oluşturarak izolasyonu ortadan kaldırmakta ve modern kent yaşamını 
rahatsız eden iki yabancılaşma biçimi ile mücadele etmektedir. Topluluk 
bahçeleri, gıda üretim bilgilerinin daha geniş toplulukla ve daha güvenli 
yaşam alanlarıyla paylaşılması gibi sosyal faydaları bulunmaktadır (URL 5). 
Bu faydalar özelikle gençlerin uyuşturucu kullanımından ve suçlardan uzak 
durmasına yardımcı olmaktadır (Türker & Akten, 2020).

Draper & Freedman’ın (2010) derleme makalesinde bilgilerin analizi 
sonucu, ABD’deki topluluk bahçeciliğine katılımın amaçları, faydaları ve 
motivasyonları açısından değerlendirilerek bazı temalar belirlemişlerdir. 
Bunlar; sağlık yararları, gıda kaynağı / güvenliği, ekonomik gelişme, gençlik 
eğitimi, beceri gelişimi ve istihdam, açık alanın kullanımı ve korunması, 
mahallenin güzelleştirilmesi, suç önleme, boş zaman ve açık hava 
rekreasyonu / eğlence, kültürel koruma ve ifade, sosyal etkileşimler / 
ilişkilerin geliştirilmesi, topluluk örgütleme, yetkilendirme ve seferberlik.

Bir felaketten önce iyi kurulmuş ve uğrak yeri olan topluluk bahçeleri, 
acil felaketten kurtarma döneminin ötesine uzanan sürekli uzun vadeli faydalar 
sağlayabilir. Afet yaşayanlarda uzun süreli ruh sağlığı sorunları yaygındır 
(Spittlehouse ve diğerleri 2014). Hem afet öncesi hem de (geçici) afet 
sonrasında topluluk bahçeleri travmatik stresi azaltmada faydalı olabilir ve acil 
afet iyileşme sürecinde önemli roller oynayabilir. Bu tür bahçelerin 
planlanması, istikrarlı bir öz-yönetim ve uzun vadede topluluk desteğini 
sağlamak için kamu idaresi ve mali desteğinin artırılmasıyla iyileştirilebilir. 
Topluluk bahçeleri, bir depremden sonra, yardım malzemeleri temin 
edilene kadar birkaç gün boyunca insanları besleyecek şekilde tasarlanabilir. 
Yeşil açık alanlar, binalara göre altyapı hasarına daha az eğilimlidir. Topluluk 
bahçeleri acil durum tahliye noktası olarak kullanılmasa da jeneratör gibi 
tesisler, depolanmış yağmur suyu, altyapı hasarları ve buna bağlı su kıtlığı 
durumunda kullanılabilir (Shimpo ve diğerleri, 2019).



TOPLULUK BAHÇELERİNİN KENTSEL TARIM AÇISINDAN İNCELENMESİ       533

Bahçedeki sosyal sermaye inşasını destekleyen mekansal tasarım ve 
topluluk faaliyetleri de depremden önce ve sonra toplulukların dayanıklılıklarını 
güçlendirmek için önemlidir . New Brighton Community Garden (Şekil 9) 
geniş bir alanı kaplayan ve bahçıvanların ayıklama, sulama ve hasat sırasında 
sosyalleşmesini destekleyen ortak sebze tarlaları gibi bir dizi faydalı tasarım 
özelliği sunmaktadır. Dinlenme alanları ve yemek masaları, iletişimi ve paylaşımı 
teşvik etmektedir. Sosyal faaliyetlerle ilgili olarak, bahçe koordinatörü önemli bir 
uyarıcı rol oynamaktadır. Paylaşılan yemek zamanları çağrısı yapan ortak bahçe 
faaliyetlerini teşvik etmekte, açık gün gibi sosyal etkinlikler düzenlemekte ve 
yeni bahçıvanlar da dahil olmak üzere herkesin hoş karşılandığını hissetmesini 
sağlamaktadır (Shimpo ve diğerleri, 2019).

Topluluk bahçelerinin faydaları sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin, 
yoksulluğa son , açlığa son, sağlıklı bireyler, erişilebilir ve temiz enerji, 
sürdürülebilir şehir ve yaşam alanları, sorumlu tüketim ve üretim ve iklim 
eylemi hedefleri ile ilişkilendirilebilir. 

Şekil 9:  New Brighton topluluk bahçesi (mekansal plan; 
ölçek yaklaşık 1: 1000) (Shimpo ve diğerleri, 2019).

3.2. Topluluk Bahçelerin Tasarım Kriterleri

Topluluk bahçeleri topluluklara hobi amaçlı yiyecek üretimi ve sosyal toplanma 
alanı sağlar. Arazi mülkiyeti devlete, bir derneğe veya hayır kurumuna aittir. 
Yönetiminden bir grup gönüllü sorumludur. Sebze, meyve veya süs bitkileri 
yetiştirilmektedir. Buradan elde edilen gıdaları gönüllü işçiler veya mahalledeki 
kişiler tüketebilir. Erişim saatleri organizasyon sorumlularına bağlıdır. Bahçe 
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içerisinde açık veya gizli ekim alanları, depolar, çim alan, kompost alan, küçük 
gölet, mevsimlik çiçeklerin olduğu alanlar ve topluluk için oturma ve dinlenme 
alanları genelde bulunmaktadır (Akyol, 2011). Akyol (2011)’e göre topluluk 
bahçelerinin tsarım kriterleri söyle açıklanmıştır; Bahçe alanı, 10 adede kadar 
tahsis bahçelerinin ayrı parsellerin içermelidir. 1000-5000 m2 arasında değişir, 
su ve elektrik kaynaklarının erişilebilir olması, bahçeler sadece bireysel kullanım 
veya aile kullanımı için değil, toplum kullanımı için tasarlanmalıdır. İzin 
veriliyorsa araçların bahçeye girmesi için dikkatli olunmalı, yaya sirkülasyonu 
uygun olmalı ve sert peyzaj malzemeler bahçe tasarımına uygun olmalıdır. 
Doğal malzeme tercih edilmeli, bahçe çevresine tampon bölgesi uygulanmalı, 
bahçe boyunca net bir aydınlatma planı uygulanmalı, ekipmanlar için bir depo 
ve bir kompostlama alanı gereklidir. (Akyol, 2011)

Topluluk bahçeciliğinin temel bir yönü, genellikle projenin konseptinden 
bahçenin yönetimine ve bakımına kadar ortak bir çaba olmasıdır. Bahçeler 
kamusal veya özel arazilerde olabilmektedir. Topluluk bahçeleri harici bir 
kuruluş (bir hayır kurumu gibi) veya bahçıvanların kendileri tarafından ya 
da muhtemelen ücretli bir koordinatör tarafından yönetilebilmektedirler. 
Katılımcıların bahçe ile ilgilenme nedenleri genellikle, mahallelerinin estetiğini 
iyileştirmeye istekli olmaları, bahçelerini daha sürdürülebilir bir meyve ve sebze 
kaynağı olarak görmeleri veya sosyal ya da sağlık nedenleridir. Katılımcılar 
genel olarak gönüllü olmalıdır. Bu, topluluk bahçeciliğini bahçıvanların maaş 
alabilecekleri (bazı biçimlerdeki) pazar bahçeciliği gibi benzer çabalardan 
ayıran faktörlerden biridir. Bahçenin amaçları tipik olarak yerel halk için fırsatlar 
sağlamaya, yerel çevreyi iyileştirmeye ve / veya yiyecek için meyve ve sebze 
üretmeye odaklanmaktadır (Lovell ve diğerleri, 2014). 

4. Sonuçlar
Kentsel tarım uygulamalarıyla; yaşam alanlarının karşı karşıya kaldığı 
çevresel sorunları özellikle gıda temini ve güvenliğini sağlayan, kendi kendini 
besleyebilen sürdürülebilir yerleşim alanlarının oluşturulacağı öngörülmektedir. 
Dünyada kentsel tarım uygulamaları arasından topluluk bahçelerinin ön plana 
çıktığı tespit edilmiştir. Topluluk bahçeleri birçok ülkede I. Dünya Savaşı’ndan 
beri mevcuttur. Günümüzde de bu bahçelerin kente sağladığı ekosistem 
hizmetleri ve gıda temini kolaylığının yanı sıra özellikle kullanıcıların sosyal ve 
psikolojik olarak faydalandığı görülmüştür. 
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Bu çalışmada güncel akademik araştırmalar, kitaplar, haber kaynakları, 
raporlar ve kurumlar tarafından açıklanmış olan istatistiklerden yararlanılmıştır. 
Kentsel tarım ve topluluk bahçesi ile ilgili sistematik araştırmalar yapılmıştır. 
Bu doğrultuda topluluk bahçelerinin Türkiye’de de tasarlanması önerilmektedir.

Ülkemizde kentsel tarım örnekleri küçük çaplı da olsa görülmektedir. 
Kentteki arka bahçeler bunun en iyi örneğidir. Fakat arka bahçeler bireysel 
kullanıma uygundur. Bu yüzden topluluk bahçeleri özellikle mahalle ölçeğinde 
insanları bir araya getirerek yardımlaşma ve birliktelik duygusu geliştirilebilir. 
Ülkemize yapılacak yatırımlardan biri de sürdürülebilir kentsel tarım şekli olan 
topluluk bahçeleridir.

Topluluk bahçeleri ile Türkiye’deki atıl alanlar, ortak kullanılan ve 
gelişmemiş alanlar değerlendirilebilir. Böylece kentsel alanlarda beklenen 
iklim değişikliğinin etkisini hafifletmeye yardımcı olur. Şehir parklarına (veya 
millet bahçelerine) entegre edilmiş şekilde de topluluk bahçeleri tasarlanabilir. 
Ekonomik ve sosyal ihtiyaçların sadece devlet eliyle karşılanması mümkün 
değildir. Bu yüzden topluluk bahçelerinin oluşumu ve yönetilmesinde ilgili 
paydaşlar (kuruluşlar, vakıflar vb.) tarafından desteklenmesi gerekmektedir. 
Bahçeler kamusal veya özel arazide yer alabilir ve harici bir kuruluş (bir hayır 
kurumu gibi) veya bahçıvanların kendileri tarafından yönetilebilir.

Topluluk bahçeleri, kentsel alanlarda gıda erişilebilirliği sağlamasının 
yanında yağmur suyunu absorbe eder ve yoğun kentsel alanlarda yağmur 
suyundan yüzey akışını azaltarak, diğer kentsel yeşil alanlara benzer şekilde su 
düzenlemesinde önemli bir rol oynayabilir. Bu bahçeler olası kriz, deprem ve afet 
dönemleri için yatırım amaçlı planlanabilir. Deprem bölgesi olan ülkemizde, afet 
sonrasında toplanma noktası görevini üstlenebilir. Bir depremden sonra, yardım 
malzemeleri temin edilene kadar birkaç gün boyunca insanları besleyecek 
şekilde planlanıp, tasarlanabilir. Travmatik stresi azaltmada faydalı olabilir ve 
acil afet iyileşme sürecinde önemli roller oynayabilir. Topluluk bahçeleri acil 
durum tahliye noktası olarak kullanılmasa da jeneratör gibi tesisler, depolanmış 
yağmur suyu, altyapı hasarları ve buna bağlı su kıtlığı durumunda kullanılabilir.
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1. Giriş

Bugünün enerji kaynakları, yenilenemeyen enerji kaynaklarİ ve 
yenilenebilen enerji kaynakları şeklinde sınıflandırılmaktadır. HES’ler 
güneş, rüzgâr gibi kaynaklarla birlikte yenilenebilir enerji kaynakları 

arasında yer almakta olup elektrik üretimi yönünden dünyada toplam elektrik 
üretiminin yaklaşık %30 u karşılamaktadır. Günümüzde elektrik üretiminin 
yaklaşık %70’i hidroelektrik santrallerden elde ediliyor. Hidroelektrik 
enerjisinde öncü olan ülkeler arasında Çin, Brezilya, Kanada, ABD, 
Venezuela, Japonya, İsveç, Türkiye, Fransa ve İtalya yer almaktadır. 
Türkiye, Avrupa’da Norveç’ten sonra en fazla yıllık hidroelektrik enerji üretim 
potansiyeline sahip ikinci ülke sıfatını taşımaktadır (Berkün ve diğerleri, 2008; 
Turhan ve diğerleri, 2015; Dinçer ve diğerleri, 2017).

NT-HES projeleri, enerji üretimi için uygun coğrafi koşulların ve 
tesislerin sağlandığı, başlangıç ve bitiş noktası olarak birkaç kilometre 
uzunluğundaki alanları kapsayan projelerdir (Ak ve diğerleri, 2008). Bu 
tesisleri oluşturan birimlerin inşaları sırasında en fazla tahribat riski cebri boru, 
yol ve kanal kazıları yapılırken oluşmaktadİr. Tahribat oranı, kazı miktarı ve alanı 
arazi eğimiyle doğrudan ilişkilidir. Örneğin, cebri boruların açıktan kazı yöntemiyle 
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yerleştirilmesi oldukça zor olmakla beraber, emniyetli çalışma alanı 
sağlanması için birçok yaklaşım yolunun açılması, kilometrelerce iletim 
kanalı açılması amacıyla çok uzun bir alanın niteliğinin değiştirilmesi, açıkta 
kazı yapılması ve hafriyatların kontrolsüzce dökülmesi sonucu orman ve bitki 
örtüsünün tahribatı, dere yataklarına bırakılan hafriyat ve atıklar ile 
buralarda yapılan inşaat çalışmaları sonucu sucul ekosistemi zarar görmesi 
gibi birçok olumsuz etkiler oluşmaktadır (Kurdoğlu ve Özalp, 2009; Coşkun 
2010; Özalp ve diğerleri, 2010; Aksungur ve diğerleri, 2011; Selim 2011; 
Bobat 2013; Kocabaş ve diğerleri, 2013; Aslan ve Soğuksulu, 2017). 

HES’lerin işletilmesi süresince tehlikeli atıkların oluşmaması, sera gazı 
salınımının (CO2) oldukça düşük seviyelerde olması nedenleriyle tercih edilen 
bir enerji üretim kaynağı görülse de çevreye verdikleri zararlar göz önüne 
alındığında aslında o kadar da temiz bir enerji yöntemi olarak 
değerlendirilmesi mümkün olamamaktadır.

1.1. Hidroelektrik Santrallerin Ekolojik ve Sosyal Yapı Üzerindeki Etkileri

Doğal bitki örtüsü ile kaplı Orman ve mera alanlarının, su ve toprak gibi 
önemli kaynakların korunması yönünde birçok faydaları mevcuttur. Ancak son 
yıllarda ülkemizde, hızla artan birçok farklı yatırım faaliyetleri bu alanlarda 
gerçekleştirilmeye başlanmıştır. Bunlar arasında birçok tahrip edici ve kirletici 
etkileri olan; özellikle su üretimi sağlayan havzaların yukarı kısımlarında 
yapılan ve yapımlarına son yıllarda hız verilen çalışmaların başında “nehir tipi 
hidroelektrik santral” (NT-HES) tesisleri gelmektedir (Özalp ve diğerleri, 
2010). Hidroelektrik santrallerin hem yapım aşamalarında hem de işletim 
sürecinde ekosistem üzerinde olumsuz etkiler bıraktığı bilinmektedir. Bu 
etkiler ve sorunları, su kaynakları üzerindeki etkileri (su miktarı ve rejimi 
üzerinde, su kaynaklarının kirlenmesi ve sedimantasyon, telafi suyu (can suyu) 
sorunu), bitki örtüsü ve hayvan toplulukları (fauna) üzerindeki etkileri, 
enerji nakil hatlarının yaratacağİ sorunlar, sosyal açıdan ve yerel 
yönetimler bağlamında ortaya çıkan sorunlar olarak sayabiliriz.

a) Su Kaynakları Üzerindeki Etkileri

Nehirler çok karmaşık yapılı dinamik sistemlere sahiptir. Bu sistemler, 
çözünmüş oksijen miktarına (DO) tesir eden çok çeşitli değişken koşullardan 
ve nehir yatağı üzerinde inşa edilen yapılardan etkilenmektedir. Karbonlu oksijen 
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gereksinimi (CBOD), Azotlu oksijen gereksinimi (NBOD), fotosentez, algler, 
kirletici maddelerin taşınma süreleri nehirlerdeki DO konsantrasyonuna tesir 
eden önemli faktörlerden bazılarıdır. Hidroelektrik santrallerin (HES) 
türbinleri sudaki oksijen seviyesini düşürmektedir. Yüksekten düşen sular 
nedeniyle hava azotunun aşırı doygunluk düzeyinde çözülmesi de balıklar için 
öldürücü olmaktadır. Bu tesirler nehrin kompleks dinamik yapısını 
etkilemekte ve değiştirmektedir (Berkün ve diğerleri, 2008).

Hidroelektrik santrallerin (HES) su kaynakları açısından oluşturduğu bir 
diğer önemli etki ise derelerin su miktarı ve rejimi üzerinde yaptığı etkilerdir. 
Bir tesisler çalışmaya başladıklarında üzerinde kurulduğu su kaynaklarından 
önemli bir miktarını regülâtörlerle su iletim kanallarına veya tünellere 
taşımasından dolayı su kaynağındaki akış olumsuz yönde etkilenmektedir. 
Özellikle bu değişen akış miktarındaki azalış akarsu sistemlerine bağlı olan 
bitki örtüsü (dere kenarı vejetasyonu) ile sucul canlıların habitatlarının 
olumsuz şekilde etkilemektedir. Bu olumsuz durum, yağışın ve dolayısı ile 
dere akışının azaldığı kurak dönemlerde çok daha ciddi olarak kendini 
göstermektedir (Özalp ve diğerleri, 2010). 

Diğer önemli etki ise bu santrallerin inşası sırasında ortaya çıkan su 
kaynaklarını kirletmesi ve sedimantasyon birikimidir. Özellikle de havzaların 
yukarı bölümlerinde planlanan NT-HES tesislerine ait birçok birimin inşa 
edilmesi sürecinde ve tünel şeklindeki su iletim kanallarının yapımı sırasında 
oldukça geniş bir alan tahrip edilmektedir. Bu inşaatlar sırasında ortaya çıkan 
çok miktarda hafriyatın uygun tekniklerle depolanmayarak eğimli şevlerden 
aşağıya gelişigüzel bırakılması ile hem su kaynakları kirlenmekte hem de 
sediment birikimi görülmektedir (Özalp ve diğerleri, 2010).

Ayrı bir sorun olarak karşımıza çıkan derelerden regülâtörlerle üretim 
amaçlı alınacak olan su miktarı ve derelerin doğal yatağında ne kadar su 
bırakılacağı konusu gelmektedir. Su kaynağı içerisindeki ve çevresindeki 
ekolojik yaşamın sürdürülebilmesi için yeterli olması gereken “can suyu”, 
veya “telafi suyu” olarak bilinen bu su miktarını belirlerken (suyun debisi ve 
akış rejimi, kullanım durumu, dere kenarı vejetasyonu, sucul canlılar vb.) bir 
çok etmen göz önünde bulundurulmaktadır. Bu su miktarının ne kadar olacağı 
projeye esas alınan son on yıllık ortalama akımın en az %10 u olacaktır” 
ibaresi dikkate alınarak belirlenmektedir. Ancak işletim aşamasında bu miktar 
firma sahiplerinin inisiyatifine kaldığı görülmektedir. Bu durumda hem ekolojik 
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döngü hemde sosyal döngü açİsİnda olumsuzlukların ortaya çıkmasına zemin 
hazırlamaktadır (Özalp ve diğerleri, 2010).

b) Bitki Örtüsü ve Hayvan Toplulukları (Fauna) Üzerindeki Etkileri

Üzerinde  HES yapılacak dere yatağındaki su miktarındaki değişimler 
dere kenarı vejetasyonu üzerinde olumsuz etkiler yaratmaktadır. Ormanlık 
alanlardan geçen bu tesislerinin yaklaşım ve ulaşım yolları ve iletim tüneli 
ve kanalları vb. tesislerinin yapımı aşamasında ortaya çıkan hafriyatların 
gelişigüzel bir biçimde şevlerden aşağıya bırakılması sonucu o bölgedeki bitki 
örtüsünün ortamdan uzaklaşması gibi olumsuzluklar yaratmaktadır. Ayrıca 
bitki örtüsünün uzaklaşması sonucu çıplak kalan toprak yüzeyinin dış etmenlere 
karşı korumasız kaldığı, şiddetli toprak erozyonunun oluştuğu, su 
kaynaklarının kirlendiği ve sediment birikiminin olduğu görülmektedir (Muluk 
ve ark., 2009). Ayrıca, sarp ve eğimli bir yapıya sahip olan bu arazilerde 
şevlerden gelişigüzel atılan hafriyat, bitki örtüsü yanında genellikle sığ olan 
verimli toprak tabakasını da tahrip etmekte, bu alanlarda yeni bir bitki 
örtüsünün oluşmasını oldukça zorlaştırmaktadır. Bu sorunlara ek olarak 
havzaların suyun yağışlarla toplandığı ve üretildiği yukarı bölümlerinde 
planlanan NT-HES tesislerinin sağlıklı orman ekosistemi üzerinde olumsuz bir 
baskı oluşturması gelmektedir (Karadeniz ve diğerleri, 2011).

NT-HES tesislerin yapım aşamasından itibaren oluşan habitat 
bölünmeleri nedeniyle beslenme ve üreme alanları tahrip edilmekte ve hayvan 
toplulukları doğrudan zarar görmektedir. İnşaat, patlatma, iş makineleri 
ve taş kırma şantiyelerinin oluşturduğu olumsuz etkiler hem canlılar için 
stres ortamı yaratmakta hem de bu etkilerin olmadığı benzer başka alanlara 
yönlendirmektedir. Bunun sonucu olarak da göç eden türler ile göç edilen 
alanlardaki türler arasında tür içi ve türler arası rekabet ya da habitatların 
yetmemesi sonucu popülasyonlarda azalmalar yaşanmakta, bu da doğrudan 
yaban hayvanları sayısını etkilemektedir. Dere sistemindeki bozulmalar yine 
yaban hayvanlarının su ve beslenme ilişkilerini bozmakta, değişik amfibi ve 
el değmemiş derelerin çoğunda varlığını sürdürebilen nadir türlerin sayıları 
azalmaktadır (Aksungur ve diğerleri, 2011).

c) Enerji Nakil Hatlarının Yaratacağı Sorunlar

NT-HES tesislerinde üretilen elektriğin ulusal dağıtım şebekesine ulaştırılması 
için kurulması gereken iletim hatlarının ormanlık alanlardan geçtiği güzergâhta 
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20 ile 60 m arasında değişebilen şeritler oluşturulması gerekmektedir. Bu 
şeritlerin oluşturulabilmesi için temizlenen ağaçlar sonucu bir bütün olan 
orman ekosistemini çok parçalı habitat bölünmelerin gerçekleştiği ve dolayısı 
ile dış etkilerden (böcek istilası, rüzgâr ve kar devrikleri) daha çok zarar 
görebilecek bir yapıya dönüşmekte hem de bitki örtüsünden temizlenen 
şeritlerde ve yakın çevrelerinde toprak erozyonu riski ortaya çıkmaktadır 
(Karadeniz ve diğerleri, 2011; Yılmaz ve diğerleri 2012; Hassoy, 2018).

d) Sosyal Açıdan ve Yerel Yönetimler Bağlamında Ortaya Çıkan Sorunlar

NT-HES tesislerinin yapım ve işletim aşamalarında ekolojik olumsuzluklar 
yanı sıra çok önemli sosyal ve yönetsel sorunlar da ortaya çıkmaktadır. 
Sosyal açıdan en önemli sorun, bu tesislerin kullanıcıları olan yöre halkının 
ve tesislerin planlandığı bölgelerdeki ilgili yerel yönetimlerin görüşleri 
alınmadan bu projelerin hazırlanması ve inşaatlarına başlanmasıdır. Bunun 
sonucu olarak da kamuoyunda HES’lere karşı olumsuz bir önyargının 
oluşması ve sürecin doğru yönetilmediği durumların ortaya çıkmaktadır 
(Turhan ve diğerleri, 2015). 

Herhangi bir faaliyetten dolayı “Bozulan Arazilerin Doğaya Yeniden 
Kazandırılması Yönetmeliğine” göre; birinci aşamada bozulan alana ilişkin 
genel bilgiler verilmektedir. İkinci aşamada faaliyet izni alınan alanİn 
koordinatları, mevcut alt yapı, topoğrafik harita, rehabilitasyon planı, jeolojik 
durum, toprak, flora, fauna gibi doğal elemanlara ilişkin bilgiler, alanın ve 
yakın çevresinin sosyo-ekonomik durumu, iklim özellikleri gibi bilgiler 
verilmektedir. Üçüncü aşamada faaliyet esnasında ve sonrasında yapİlacak 
çalışmalar, faaliyet esnasında oluşabilecek etkilere karşı alınacak önlemler 
anlatılmaktadır. Dördüncü aşamada, doğaya yeniden kazandırma çalışması 
çerçevesinde yapılacak çalışmalar için uygulama süreci tanımlanmaktadır 
(Kalaycı ve Uzun, 2017). 

Yapılan bu çalışmada; Artvin ili, merkez ilçesine bağlı, Karçal deresi 
Alabalık köyü mevkii’nde gerçekleştirilen Kalecik Hidro-Elektrik-Santrali 
(HES) tesisinin inşası aşamasında, tahrip edilen doğal peyzajın, ekolojik 
ve estetik değerlerinin yeniden kazandırılması için yapılması gerekenler 
ve tahrip edilen yüzeylerin bitkilendirilmesinden (Biyo-restorasyon) sonra, 
saha eski haline dönüşümü için uygun yöntemlerin neler olduğu ortaya 
konularak bu tahribatların onarİmİ ve tahrip edilen alanların tekrardan doğaya 
kazandırılmasına yönelik öneriler sunulmuştur. 
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2. Çalışma Alanı
Alabalİk (Kalecik) HES regülatörü Artvin il merkezinin doğusunda, Alabalık 
Köyünün ise mansabında yapİlan tesis Ardahan F48-a4 ve Ardahan F48-d1 
numaralı 1/25.000’lik paftalarda yer almaktadır. Alabalık (Kalecik) Regülatörü 
ve Hidroelektrik Santrali (HES) Projesi, Artvin ili, Merkez ilçesi, Alabalık 
Köyü sınırları içerisinde, İl Merkezinin kuş uçuşu yaklaşık 23 km doğusunda; 
toplamda yaklaşık 6.250 m2’lik alan kullanılmıştır. Proje alanına en yakın 
yerleşimler; regülatör ve iletim tüneli başlangıcının bulunduğu Alabalık 
Köyü’dür. Regülatör noktası ile Alabalık Köyüne 50 m mesafede yer 
almaktadır. Proje alanını gösterir 1/25.000 ölçekli Arazi Varlığı Haritasına göre 
ve 1/25.000 ölçekli Orman Meşcere Haritası’na göre projenin tüm üniteleri 
“Orman Sayılan Alanlar” içerisinde kalmaktadır (Anonim, 2014; Anonim, 
2015) (Şekil 1). Kalecik Regülatörü ve HES Projesi kapsamında; su 
çevirme yapısı, Kalecik Regülatörü, iletim tüneli, regülatörün inşasının kuru 
zeminde yapılabilmesi için derivasyon yapıları, regülatörde doğal yaşamın 
sürekliliğinin sağlanması için balık geçidi, şantiye alanı, yükleme havuzu, 
cebri boru ve hidroelektrik santral binası gibi üniteler inşa edilmektedir (Şekil 
2). 

Şekil 1. Çalışma Alanının Konumu
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2016-2017 yılında gerçekleştirilen ÇED raporunu hazırlayan ekip, Ortaköy 
Orman İşletme Şefi ve orman muhafaza görevlileri ile yapılan görüşmeler 
ve saha çalışmaları doğrultusunda gerçekleştirilen etütlerde proje alanın 
genel yapısı (Jeomorfolojik, Ekolojik, Peyzaj vb.), doğal özellikleri ve yakın 
çevresiyle ilişkileri incelenerek; bu çalışmalar boyunca örnek toplama, fotoğraf 
çekme gibi yollarla elde edilen tüm veriler ve ekip tarafından üretilen 
yükseklik grupları, eğim, bakı, arazi varlığı gibi hassas bölgelere ait haritalar 
kullanılarak değerlendirmeler yapılmıştır. Yapılan mevcut durum analizi 
sonucu sorunlar ve peyzaj onarım hedefleri belirlenmiştir.

2.1. Araştırma Alanının Özellikleri

a) Flora yapısı

Proje alanının yer aldığı bölgede Karadeniz İklimi hüküm sürmektedir. Bölgenin 
doğal bitki örtüsü yükselti-iklim kuşaklarına göre şekillenmiş olup, klimaks bitki 
topluluğu Abies nordmanniana ve Picea orientalis’tir. Projenin yapıldığı 
bölgedeki vejetasyon gelişimi iyidir. Faaliyet alanı içinde ve çevresinde 3 önemli 
ekosistem tespit edilmiştir. Bunlar; riparian (nehiryatağı), çayırlıklar ve orman 
ekosistemleridir. Proje sahası içinde ve çevresinde yayılış gösteren bitki 
türlerinden Acer divergens hariç hiçbir tür ulusal ve uluslararası koruma 
kriterleri içerisinde yer almamaktadır (Altun ve diğerleri. 2014) (Şekil 3). Orman 
vejetasyonu yüksekliğe bağlı olarak bir zonlaşma göstermektedir. 1500 m’ye 
kadar olan yükseltilerde daha çok yaprak döken türlerin dominant olduğu 
mezofil karakterli bir orman vejetasyonu hâkimdir. Bu zonda dominant ve 
yaygın olan ağaç ve çalı türleri; “Fagus orientalis, Alnus glutinosa, Quercus 
petraea subsp. iberica, Carpinus betulus, Corylus avellana, Rhododendron 
ponticum, Frangula alnus, Mespilus germanica, Cornus sanguinea, Clematis 
vitalba, Buxus sempervirens, Osmanthus decorus, Ostrya carpinifolia, Ulmus 
glabra, Sorbus torminalis, Taxus baccata, Viburnum lantana, İlex colchica, 
Daphne pontica, Tilia rubra subsp. caucasica, Rhododendron luteum, Lonicera 
caucasica, Sambucus nigra, Ribes biebersteinii” yaygın ve dominant türleridir. 
1500 m’nin üzerinde bu bitkilere Picea orientalis, Abies nordmanniana ssp. 
nordmanniana eşlik etmektedir. Riperyan vejetasyonu sulak alanların civarını 
içermektedir. Proje alanı ve çevresinde derelerin kenarında galeri ormanı olarak 
da adlandırılabilecek higrofil ve mezofil karakterli türlerden oluşan 
vejetasyon tipi hâkimdir (Şekil 3). Dere boyunca ağaç ve ağaççıklardan “Alnus 
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Şekil 2. A: Alabalık (Kalecik) HES tesisinin kurulacağı havza (inşaat çalışmaları 
başlamamıştır). B: proje esnasında kazı fazlalarının depolanacağı döküm sahaları 

(proje öncesi halleri) C: proje esnasında kazı fazlalarının depolanacağı döküm  
sahaları (proje öncesi halleri) D: alabalık (Kalecik) regülatörü ve HES projesi  

(inşaat çalışmalarının devam ettiği süreç)
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glutinosa (Kızılağaç), Sambucus nigra (Mürver), Salix triandra (Söğüt), 
Ulmus glabra, Tamarix smyrnensis (Ilgın), Punica granatum (Nar), Vitis 
sylvestris (Yabani asma), Euonymus europeus (Hanımeli), Rubus canescens 
(Böğürtlen), sarılıcılardan; Periploca graeca, Clematis vitalba (Asma), 
Otsu türlerden; Brachipodium pinnatum, Carex pendula, Agrostis gigantea, 
Mentha longifolia (Su nanesi), Bolboshoenus maritimum, Juncus inflexus ve 
Thypha sp.” gibi higrofit ve mezofil türler hakimdir. Riparian vejetasyon 
tamamen suya bağımlı olarak gelişir. Proje alanındaki Flora listesinde tür ve 
tür altı düzeyde yer alan 189 adet bitki taksonunun fitocoğrafik bölgelere göre 
dağılımı; Akdeniz elementi 5, Avrupa-Sibirya elementi 45 İran Turan elementi 
12, Karadeniz elementi 28 ve Doğu Akdeniz elementi 4 şeklindedir. Geri 
kalan 95 tür ise kozmopolit veya fitocoğrafik bölgesi belirsizler kategorisinde 
yer almaktadır. Çalışma alanı içerisinde bulunan “Acer divergens varyete 
divergens, Centaurea woronowii, Sempervivum glabrifolium, Dactylorhiza 
osmanica varyete osmanica, Cyclamen parviflorum alttür parviflorum, 
Cyclamen parviflorum alttür subalpinum” bitki türleri endemik türlerdir 
(Anonim, 2014; Anonim, 2015).

Şekil 3. Proje alanı ve çevresi riperyan vejetasyonu

b) Fauna yapısı

Faaliyet alanı ve çevresinde bulunan ve habitat özelliği nedeniyle bulunması 
muhtemel 5 tane amfibi türünden 1 tür VU (zarar görebilir) kategorisinde 
yer almakta olup diğer türler LC (düşük risk) kategorisindedir. Proje alanı 
ve çevresinde bulunan ve habitat özelliği nedeniyle bulunması muhtemel 13 
tane sürüngen türünden 1 tanesi EN (tehlikede), 1 tanesi NT (tehlike sınırına 
yakın), 3 tanesi LC (düşük risk) kategorisinde bulunup, herhangi bir tehdit ile 
karşı karşıya değildir. Proje alanı ve çevresinde bulunan ve habitat özelliği 
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nedeniyle bulunması muhtemel 36 tane kuş türünün tamamı LC (düşük risk) 
kategorisinde bulunmaktadır. LC kategorisindeki türler yaygın olup herhangi 
bir tehdit altında değildir. Proje alanı ve çevresinde bulunan ve habitat özelliği 
nedeniyle bulunması muhtemel 16 tane memeli türünden 15 tanesi LC (düşük 
risk) kategorisinde yer almakta olup, bir tür herhangi bir kategoriye dâhil 
edilmemiştir. Tehdit altında olan Darevskia  derjugini ile endemik tür olan 
Darevskia clarkorumolup çalışma alanİn içerisinde bulunmaktadır. (Altun ve 
diğ. 2014; Anonim 2014; Anonim 2015).

c) Toporafya, jeoloji ve jeomorfoloji

Proje kapsamında yer alan tesislerin inşa edileceği alanlar genel itibariyle eğimli ve 
hareketli bir jeomorfolojik yapıya sahiptir. Proje alanı içerinde tepeler, vadiler, 
yamaçlar, akarsu yatakları, yerleşim birimleri yer almakta, arazinin topografik yapısı 
oldukça değişkenlik göstermektedir. Proje alanına en yakın yerleşim yeri çevirme 
yapısı ve regülatörün 30 metre güneyinde yer alan Alabalık Köyü’dür. Bundan sonra 
en yakın yerleşim yeri santral yapısının 2200 metre batısında yer alan Pırnallı 
Köyü›dür (Anonim 2014; Anonim 2015). Çalışma alanı çevresinde yükseklik 
grupları yaklaşık olarak 600-2150 metre arasında değişmekte olduğu görülmektedir. 
Bu da arazi yapısının ne kadar ciddi derecede değiştiğini göstermektedir. Proje 
alanında eğim grupları değişkenlik göstermekle birlikte proje yapıları çevresinde 
eğim derecesi genel olarak %20-30 ve %30 un üzerinde olduğu görülmektedir. 
Mesozoyik ve Senozoyik yaşlı birimlerin yüzeylendiği Doğu Pontidler’in kuzey ve 
güney zonları içinde yer alan proje alanı ve çevresinde, Liyas’ta başlayan ve Eosen 
sonlarına kadar periyodlar halinde gelişimini sürdüren magmatizmanın ürünü 
olarak volkanik, volkano–tortul ve intrüsif kayaçlar yaygındır. Proje 
kapsamındaki sanat yapı yerlerinden regülatör, çevirme yapısı ve iletim hattı ile 
iletim tünelinin büyük bir kesiminde Jura-Alt Kretase yaşlı Pınarlı Granitleri 
yüzeylerken iletim tünelinin son kesimleri ile yükleme havuzu, cebri boru ve 
santral alanı yerlerinde ve güzergâhlarında Jura-Kretase yaşlı Bentderesi 
Formasyonu’na ait metamorfit ve volkanitler anakayayı oluşturmaktadır. 
Bölgede yaygın olan diğer bir birim ise proje alanı doğusundaki topografik 
yükseltileri oluşturan Üst Kretase yaşlı Tosunlu Formasyonu’na ait volkanitler 
ve sedimanter kayalardır. Karadeniz Bölgesi gerek iklimsel gerekse topografik 
koşulları açısından heyelan potansiyeli oldukça yüksek olan bir bölgemizdir. Özellikle 
dik yamaç ve yükseltileri oluşturan volkanik kökenli kayaçların atmosferik şartlarda 
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fiziksel ve kimyasal bozunmaları sonucu kayaçların üzerinde oluşan ayrışma 
zonları yüksek eğim ve yağmur suyunun etkisiyle kolayca kaya düşmelerine ve 
toprak kaymalarına sebep vermektedir (Anonim 2014; Anonim 2015). Heyelan 
risk haritaları incelendiğinde, proje alanına en yakın kitle hareketleri santral 
alanının yaklaşık 4,7 km güneyinde 2 adet Tip 1 eski heyelan, yaklaşık 5,7 km 
güneyinde 1 adet Tip 1 eski heyelan ve yine yaklaşık 5,7 km güneyinde 1 adet 
Tip 2 aktif heyelan şeklindedir. Söz konusu heyelanlar proje alanına çok uzak 
mesafelerde gözlenmekte olup, proje alanı ve yakın çevresinde büyük ölçekli 
heyelan/kayma/akma şeklinde kitle hareketi tespit edilmemiştir (Şekil 4).

d) Hidrojeoloji

Proje alanında yüzeydeki kayaçlar Doğu Karadeniz Bölgesinin diğer yörelerinde 
olduğu gibi genelde volkanik kökenli olup sedimanter kökenli kayaçlar ise, 
genellikle ara katkı şeklinde gelişmiştir. Bu nedenle akifer özelliği 
göstermezler. Kırık ve çatlak sistemlerinde bulundurdukları az miktardaki suyu 
da üst kotlarda küçük kaynaklar şeklinde boşaltmakta olup yer yer vadi 
diplerinde akış gösteren akarsuları beslemektedir. Bölgede yeraltı suyu 
yalnızca akarsuların mansap bölümlerinde oluşan akifer özelliğindeki 
alüvyonlarda bulunmaktadır. Ancak proje alanında dere yataklarının eğiminin 
yüksek olması nedeniyle alüvyonun yayılımı oldukça dar ve derinliği de azdır. 
Dolayısıyla önemli kalınlığa sahip olmayan bu tür akiferler yeraltı suyu 
potansiyeli bakımından verimsizdir. Regülatör yerinde yapılan basınçlı su 
testlerinde geçirimlilik değeri 0,37 ile 2,37 Lugeon arasında çıkmıştır. Bu 
sonuçlara göre Pırnallı granitlerinin ilksel olarak geçirimsiz, çatlak 
sistemlerine bağlı olarak da ikincil gözenekli lige sahip olduğunu 
söyleyebiliriz. Berta deresi formasyonunu oluşturan birimlerin genelde 
geçirimsiz ile az geçirimli olarak tanımlamak mümkündür. Santral yerinde 
açılan sondajlarda geçilen Tosunlu formasyonuna ait birimlerde elde edilen 
değerleri 1,39 ile 4,95arasİnda olup az geçirimlidir. Tosunlu formasyonunun 
kırmızı çakıl taşları ile temsil edilen ve bünyesinde kumtaşları da bulunduran 
Isotevler üyesinin geçirimli özellikte olduğu düşünülmektedir. Kuvaterner 
yaşlİ genç çökellerden yamaç molozunda kilin hakim litoloji olduğu, 
dolayısıyla bu birimin geçirimliliğinin sınırlı olduğu başka bir deyişle 
geçirimsiz-az geçirimli özellikte olduğu düşünülmektedir. Alüvyonda genelde 
iri dane (kum, çakıl, blok) hakim olması nedeniyle, bu birimin geçirimli - çok 
geçirimli özellikte olduğu düşünülmektedir (Anonim, 2014; Anonim, 2015).
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Şekil 4. Topografya, jeoloji, jeomorfoloji ve heyelan risk haritaları
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e) Toprak yapısı

Projenin çevresel etki değerlendirme çalışmaları kapsamında, proje alanı 
içerisinde ana madde, iklim, topoğrafya, bitki örtüsü ve zamanın etkisi ile 
çeşitli büyük toprak grupları, “Artvin İli Arazi Varlığı” kitaplarından ve Tarım 
ve Köy işleri Bakanlığı tarafından hazırlanan Artvin iline ait 1/25.000 ölçekli 
Arazi Varlığı haritaları incelenmiştir. Buna göre eğimli topoğrafyaya sahip 
arazilerde 1/25.000 ölçekli arazi varlığı haritalarına göre proje alanı içerisinde 
büyük toprak grupları olarak sadece kahverengi orman toprakları (M) ve çıplak 
kaya ve molozlar (ÇK) bulunmaktadır (Anonim, 2014; Anonim, 2015). 
Kalecik HES projesinin sınırları içerisinde yer aldığı Artvin ili toprakları altı 
grupta toplanmaktadır. Bunlar, kahverengi ve kireçsiz kahverengi orman 
toprağı, kırmızı topraklar, sarı podzolik topraklar, yüksek dağ çayır toprakları, 
alüviyal ve koluviyal topraklardır. Arazi kullanım kabiliyet sınıflarına göre ise 
VII. sınıf araziler arasında yer almaktadır. Proje alanı içerisinde şimdiki arazi
kullanımı bakımından orman, fundalık sayılan araziler bulunmaktadır. 1990
yılı Artvin ili Arazi Varlığı kitabından alınan verilere göre; proje yeri olan
Artvin ili toplam 743.644 ha yüzölçümüne sahip olup, 89.659 ha tarım arazisi,
102.393 ha çayır-mera arazisi, 439.803 ha orman arazisi, 40.447 ha fundalık
arazisi, 2.376 ha tarım dışı arazi, 68.871 ha hali arazisi ve 95 ha su
yüzeylerinden oluşmaktadır. Regülatör yeri, iletim hattı güzergâhı, cebri
boru güzergahı ve santral yeri kısmen kamuya kısmen de özel mülkiyetli
arazilerdir (Anonim, 2014; Anonim, 2015). Grup C; bu topraklar yavaş
geçirgenlik oranına sahiptir. Orta ince ve

Şekil 5. Büyük toprak grupları, arazi varlığı, hidrolojik 
toprak grupları ve su geçirim haritaları
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ince tekstür içerikleri orta derece olup geçirgenlikleri yavaştır. Su iletkenlikleri 
de düşük orandadır. D grubundaki topraklara yakındır. Grup D (Yüksek akım 
potansiyeli); bu topraklar çok düşük geçirgenlik özelliklerine sahiptir. Yüksek 
kil içeriğine sahip bu topraklar yüzeydeki kil tabakasından dolayı su iletkenliği 
çok yavaştır (Özdemir, 2007) (Şekil 5). 

f) İklim yapısı

Artvin, Doğu Karadeniz Bölgesinin iklim yönünden en çok değişkenlik gösteren 
ilidir. Kıyı kesimi ile Cankurtaran dağları silsilesinin içine aldığı alanda tipik her 
mevsim yağışlı Karadeniz İklimi görülmektedir. Cankurtaran dağları silsilesinden 
Borçka ve Artvin Merkez’e kadar olan alanda iklim daha soğuk kışlar ve daha az 
yağışları olan Karadeniz iklimi şeklindedir. Bu alana Şavşat ve civarını da 
eklemek mümkündür. Ardanuç ve Yusufeli de ise kısmen Karasal iklim ile 
Akdeniz ikliminin bir karışımı olan yazları sıcak ve kurak, kışları ise normal 
karasal iklime oranla kısmen ılık ve daha az yağışlı bir iklim söz konusudur. Hatta 
bu alanın bazı kesimlerinde iklim Akdeniz iklimine çok yaklaşmaktadır. Kalecik 
Regülatörü ve HES Projesinin planlandığı havzada ise genellikle karasal iklime 
yakın bir iklim hüküm sürer. Bunun yanı sıra bulunulan yüksekliğe göre iklimde 
farklılıklar görülür. Kışlar uzun ve çok kar yağışlıdır. Havzanın doğu ve güney 
kesimlerinde Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu bölgeleri iklimlerinin geçiş 
özellikleri görülür (Anonim, 2014; Anonim, 2015; Anonim, 2018).

2.2.  Peyzaj Fonksiyonu Yönünden Hassas Alanların Belirlenmesi

HES güzergâhının geçtiği bölgelerdeki peyzaj karakterinin durumunun incelenmesi 
amacıyla jeoloji, topografya, arazi varlığı durumu verilerinden elde edilen su 
geçirimliliği haritası ve habitat analizi haritaları çakıştırılmış; bunun ardından bahsi 
geçen bu özelliklerin tek, iki ve tüm fonksiyonlar açısından alanda bulunma 
hassasiyetleri incelenmiştir. Böylelikle tek fonksiyon ve/veya birden fazla 
fonksiyon açısından peyzaj değeri yüksek, peyzaj fonksiyonu yönünden hassas 
alanlar belirlenmiştir. Analizleri yapılan peyzaj fonksiyonları açısından çakışma 
olup olmadığına bakılmaksızın çok yüksek ve yüksek peyzaj değerine sahip hassas 
alanlar, öncelikli koruma alanlarıdır. Proje alanı ve çevresindeki peyzaj 
hassasiyetinin I. derecede gözlendiği alanlar proje alanının neredeyse tamamına 
yayılmış durumdadır. Proje alanı bütününde yer yer küçük lekeler halinde çok 
nadir de olsa II. ve III. derece hassas alanlar mevcuttur (Şekil 6). 
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Habitat fonksiyonu haritasına göre (Şekil 6), proje alanında habitat 
fonksiyonu çok yüksek ve yüksek alanlar bulunmaktadır. Haritaya göre, 
proje yapılarından sadece yükleme havuzu ve cebri borunun bir kısmı habitat 
fonksiyonu çok yüksek alanlarda, cebri borunun diğer bölümü ve santral yapısı 
ise habitat fonksiyonu yüksek alanlarda yer almaktadır. Bunun dışındaki proje 
yapıları habitat fonksiyonu orta olan alanlarda yer almaktadır. Alanda habitat 
fonksiyonu çok yüksek olan başka alanlarda mevcuttur ve alansal olarak büyük 
bir yayılım göstermektedir Fakat proje yapıları bu alanlarla çakışmamaktadır. 
İletim hattı ise tünel şeklinde ilerleyen bir yapıda olmasınedeniyle tünel inşası 
sİrasİnda alanda bir baskı oluşturacağı ama işletim esnasında yüzeysel bir 
zararlanma meydana getirmeyecektir. Alanda benzer karakterdeki orman ve 
maki yapısının büyük oranda bulunuyor olması ve sayılan faktörlerin çoğunun 
habitat fonksiyonu çok yüksek ve yüksek olan alanlardan uzak bölgelerde 
olması nedeniyle yüksek oranlarda zararlar oluşturmayacağı fakat oluşabilecek 
muhtemel zararlarının, önerilen onarım tekniklerinin uygulanması ile kısa 
sürede eski haline dönüşebileceği öngörülmektedir.

Şekil 6. Peyzaj fonksiyonu açısından hassas alanlar ve habitat fonksiyonu haritası
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3. Peyzaj Restorasyon Süreci
National Research Council (1992)’e göre restorasyon, ekosistemin fonksiyon 
ve yapısının yeniden kurulmasıdır. Ekolojik restorasyon, müdahale olmadan 
önceki koşullara ve fonksiyona olabildiğince yakın olarak geri dönülmesi 
sürecidir. Bu tanımlama ekosistemler doğal dengede olduğunda geçerlidir. Bu 
nedenle bir sistemi tam olarak yeniden yaratmak mümkün değildir. 
Restorasyon, genel yapının, fonksiyonların tekrar oluşturulduğu, dinamik fakat 
ekosistem davranışlarının kendi kendine sürdürülebildiği bir süreçtir 
(Yavuzşefik ve Uzun, 2005). Bu sürecin doğru işleyebilmesi için proje alanı 
verilerinin dikkatlice değerlendirmeleri yapılmalıdır. 

Genel olarak proje alanı eğimli ve hareketli bir jeomorfolojik yapıya 
sahiptir. Genel olarak %20-30 ve üzeri eğime sahip heyelan riski yüksek bir 
alandır. Özellikle Kalecik HES Projesi kapsamında yer alan proje yapılarının 
inşa edileceği alanlar, arazinin yüksek eğimli bölgesinde yer aldığı için toprak 
erozyonu meydana gelme olasılığı mevcuttur. Genel toprak yapısına 
baktığımızda da yavaş geçirgenliğe sahip yüksek akım potansiyeli olan 
erozyon riski yüksek bir yapıya sahip olduğunu söyleyebiliriz. Bu durum; 
toprak kaybına ve arazi veriminin düşmesine, sediman taşınması ile 
akarsularda su kalitesinin düşmesine ve oluşabilecek bir kayma ile ciddi 
topografik değişikliklere neden olabilecektir. Bu nedenle inşaat çalışmalarında 
ilk olarak, alt toprağın kaldırılması aşırı erozyona neden olmayacak ve 
erozyondan etkilenmeyecek biçimde olacaktır. Arazinin hazırlanması, inşaat 
ve tesis aşamasındaki faaliyetler kapsamında aşağıdaki geçici erozyon 
önlemleri yürütülmelidir.

Proje alanının jeomorfolojik yapısında genel olarak vadi oluşumu 
gözlenmektedir. Vadi tabanında akan ana dere ve onu besleyen diğer yan 
derelerle beraber vadi oluşumları birbirini takip etmektedir. Bununla beraber 
alana ait topografik harita incelendiğinde proje alanında yükseklik değişiminin 
çabuk farklılaştığı, dere tabanından uzaklaştıkça arazi yüksekliğinde arttığı 
görülmektedir. Erozyon fonksiyonu analizi haritasından da anlaşılacağı üzere 
yükseklik gruplarındaki bu hızlı değişim eğimin fazla olduğu alanların ortaya 
çıkmasına sebep olmaktadır. Proje alanının büyük bir kısmında yüksek 
erozyon riski görülmektedir. Özellikle HES yapısının bulunduğu bölge, 
buralarda yapılacak kazı çalışmaları ve eğimin dik olduğu alanlar erozyon 
riskinin de bulunduğu bölgeler olarak göze çarpmaktadır. Sahip olduğu bu olumsuz 
özellikler nedeni ile ortaya çıkan ve çıkabilecek zararların onarılması amacıyla 
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restorasyon (alanın eski haline getirilmesi) ve rehabilitasyon (iyileştirilmesi) 
çalışmaları üzerinde durmak çok doğru bir yaklaşım olacaktır. Suyun 
taşınması, regülatör ve HES yapısı için yapılacak kazı çalışmaları, proje 
alanının da noktasal bir bölgede kuşkusuz zararlanma meydana getirecektir. 
Bu alanda aynı zamanda erozyon riski orta ve çok yüksektir. Bu açıdan hem 
kazı alanı iyileştirmesi hem de erozyon kontrol amaçlı düzenlemelere 
gidilmelidir. Bununla birlikte kazı fazlası malzeme depo alanları da 
çalışmalar sırasında sıklıkla kullanılacağı için değişimlerin meydana geleceği 
alanlar arasındadır. Bu alanlarda yapılacak bitkilendirme çalışmaları sırasında 
kazı ve depo sahası iyileştirmesi esasları dikkate alınmalıdır.

- Yüzey akışını kesintiye uğratmak ve tabanın oyulmasını önlemek amacıyla,
malzeme birikintileri bırakılmalı,

- Toprağın stabilizasyonunu sağlamak üzere özellikle ormanlık alanlarda
kesilecek ağaç kökleri olabildiğince yerinde bırakılmalı. Dikine ve enine
eğimlerde gerektiğinde drenaj kanalları oluşturulmalı,

- Eğimlerin kesilmesi gerektiğinde mini savaklar oluşturularak, bu savaklar
eğim boyunca akıntının aşağİya deşarjını sağlamalı,

- Çökmeler, toprak kayıpları gibi durumların önlenmesi için sürekli izleme
yapılmalı,

- Gerektiğinde, yüzey toprakla ve bir erozyon şiltesiyle kaplanacak ve yerli
türler kullanılarak tohumla veya çalılarla bitkilendirilmeli,

- Ağaçlandırma ve peyzaj çalışmaları sırasında dikilebilecek bitki türleri
bölgenin vejetasyonunda yer alan ağaçlardan kullanılmalı.

Projenin uygulanması sonucunda alana hem geçici hem de kalıcı bazı proje 
yapıları da getirilecektir. Yükleme havuzu ve HES yapısı buna örnek olarak 
verilebilir. Bu tip kalıcı yapıların proje alanında görsel olarak farklılık yaratacağı 
ve çevrenin doğal görünümüne uyumuz bir yapı sergileyeceği kesindir. Şantiye 
alanı, kırma-eleme tesisi gibi proje yapıları geçici de olsalar alanda zararlanma 
meydana getireceklerdir. Hem faaliyet sırasında bu yapıların görünürlüklerinin 
azaltılması hem de inşaat sonrası rehabilitasyonun hız kazanması açısından 
perdeleme amaçlı bitkilendirme yöntemine başvurulabilir. 

Projenin hayata geçirilmesi durumunda en fazla zararlanma proje 
alanının da HES yapısının bulunduğu alan çevresinde ortaya çıkacaktır. 
Peyzaj çalışmalarında özellikle habitata uygun bitki dikimi yapılmalıdır. Bunun 
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yolu da yakın çevredeki mevcut bitki varlığı tahlilinin iyi yapılmasından 
geçmektedir. Eğer habitata uygun doğal bitkiler kullanılırsa tahrip olan alanlar 
kolayca rehabilite edilebilecektir. Peyzaj düzenlemesi amaçlı bitkiler seçilirken 
bölgenin alanda var olan ve/veya her ortama kolayca uyum sağlayabilen türlerin 
tercih edilmesi ekosistemin dengesi açısından da son derece önemlidir. Ayrıca 
üst toprağın sıyrılması, depolanması, alt toprağın kaldırılması ve depolanması 
peyzaj onarım çalışmalarının önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Çünkü üst 
toprak, tohum bankasını barındırmaktadır. Yeniden bitki örtüsü oluşturma 
çalışmalarının en gerekli elemanlarındandır. Bu durum hem biyolojik 
restorasyon hem de erozyonla mücadele yönünden çok önemlidir. 

Kalecik HES proje alanında büyük oranda makilik ve/veya otsu bitkiler ile 
bitki örtüsü az ya da olmayan alanlar bulunmaktadır. Özellikle bu alan üzerinde 
yapılacak onarım çalışmalarında öncelikle bitki topluluklarının doğal 
süksesyonları incelenmelidir. Bahsi geçen bu türler uzun yıllar süre gelen doğal 
şartlara en iyi uyum sağlamış ve o bölgede yetişebilen, alana özgü türlerdir. 
Yapılacak onarım çalışmalarında öncü bitki kullanımlarına öncelik verildiği 
takdirde bitkilendirme çalışmalarının başarı oranları artacaktır. Özellikle dere 
yatağı ve çevresinde ortaya çıkacak tahribatın onarımında kullanİlacak bitki 
türleri hem alüvyal topraklara hem de ıslak topraklarda gelişebilme özelliğine 
sahip olmalıdır. 

Alanın genel durumu incelendiğinde özellikle HES yapısının bulunduğu 
bölge, buralarda yapılacak kazİ çalışmaları ve eğimin dik olduğu alanlar erozyon 
riskinin de bulunduğu bölgeler olarak göze çarpmaktadır. Şevlerde erozyonu 
önlemek için üç farklı yöntem kullanılmaktadır:

1. Teraslama yöntemi
2. Çukurlarda bitkilendirme yöntemi
3. Şevlerde eğimli taş duvarlarİn bitkilendirilmesi yöntemi.

Kalecik HES proje alanı için şevlerde önerilen dikim yöntemi «teraslama 
yöntemi»dir. Çoğu zaman bakım istemeyen bitkileri öncü bitkiler olarak 
kullanmak kolaylık olacaktır. Yapılan araştırmalara göre en iyi uygulama 
türlerin üstün vasıflarını dikkate alarak düşey ve yatay olarak değişik 
özelliklerle yapılacak bir kombinasyon oluşturmaktır. Böylece türler bir 
diğerinin zayıf yönünü ortadan kaldırmış olurlar. Örneğin; kuvvetli kök 
gelişmesi gösteren türler (Alnus incana, Cotoneaster acutifollus, Salix 
purpurea. Cornus anguine 
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a. Fraximİs ormus, Viburnum lantana, Acer negundo, Berberis vulgaris. 
Hippophae rhmanoides, Ligustrum vulgare, Castanea sativa vb.) ile gövde 
gelişmesi gösteren türlerin (Alnus incana. Betula pendula. Prunus mahlep. 
Crataegus monogyna, Hippophae rhmanoides, Salix purpurea vb.) yan yana 
dikilmesi ile birbirlerinin zayıf yönlerini kapatarak onarım sürecinin başarılı bir 
şeklide devam etmesi sağlanmış olacaktır. Proje alanında çim yüzey 
oluşturulması gereken fakat bunun için eğimin dik olduğu alanlarda ise 
hydroseeding (püstürkme) yönteminin kullanılması önerilmektedir. Köklü 
çeliklerin kullanılarak oluşturulacak canlı çitler proje alanı içerisinde özellikle 
eğimin yüksek olduğu alanlarda, şevlerde toprağın tutulması açısından 
kullanılması, ayrıca perdeleme amaçlı bitkilendirmenin yapılacağı alanlarda 
önerilmektedir.

Çalışma kapsamında hazırlanan “Bitkilendirme Master Planında” (Şekil 7) 
erozyon problemi olan bölgeler, eğimli alanlar ve şevlerin görüldüğü bölgelerde 
erozyon kontrol amaçlı bitkilendirme, kıyı düzenleme çalışmaları gereken 
bölgelerde kıyı düzenleme amaçlı bitkilendirme, istenmeyen görüntülerin 
saklanması gerektiren bölgelerde perdeleme amaçlı bitkilendirme, kazı ve depo 
sahası iyileştirmesi gereken bölgeler de kazı alanı iyileştirmesi, depo sahası 
iyileştirmesine yönelik bitkilendirme çalışmalarının yapılması gerekli olan alanlar 
belirlenmiştir. Aynı zamanda bu planda bu alanların bitkilendirilmesinde 
kullanılacak bitki tür listeleri de (Tablo 1) hazırlanmıştır.

Tablo 1. Bitkilendirme aşamalarında kullanılabilecek öneri bitki türleri

Kıyı Düzenlemesi 
Alanlarında Önerilen Türler

Depo ve Perdeleme 
Alanlarİnda Önerilen 
Türler

Erozyon Kontrol 
Alanlarında Önerilen 
Türler

Pinus sylvestirs 
Juniperus oxycedrus 
Acer platanoides 
Crataegus monogyna 
Tilia rubra 
Quercus sp.
Cotoneaster horizontalis
Pyracantha coccinea 
Berberis sp.

Pinus sylvestirs 
Cupressus sempervirens
Thuja orientalis
Juniperus oxycedrus
Crataegus monogyna 
Berberis sp. 
Picea orientalis
Cornus mas 
Cotoneaster horizontalis
Pyracantha coccinea 

Pinus sylvestirs 
Rosa canina 
Thuja orientalis
Juniperus oxycedrus
Crataegus monogyna 
Berberis sp. 
Picea orientalis
Cornus mas 
Cotoneaster horizontalis
Pyracantha coccinea 
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Şekil 7. Bitkilendirme Master Planı

İnşaat sırasında ve sonrasında oluşacak olumsuz görsel etkinin en aza indirilmesi 
amacıyla, görsel peyzaj fonksiyonu başlığı altında yapılmış görünürlük analizi 
çalışmaları ile ortaya çıkan haritalardan hareketle özellikle bu yapıların 
çevrelerinde görünürlük değeri yüksek alanların bitkilendirilmesi faydalı 
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olacaktır. Kazı fazlası malzeme alanları her ne kadar çalışma sona erdikten 
sonra iyileştirilecek de olsa bu süreç tamamlanana kadar bozulmuş görünümü 
ile dikkat çekecektir. Bu sebeple kazı fazlası malzeme alanı 1’in kuzey, güney 
ve doğu, kazı fazlası malzeme alanı 2’nin batı ve güney, kazı fazlası malzeme 
alanı 3’ün doğu ve batı, kazı fazlası malzeme alanı 4’ün batı ve kazı fazlası 
malzeme alanı 5’in kuzey ve batı yamaçları; Kalecik HES yapısının çevresi 
ve ağırlıklı olarak kuzeybatı, kuzeydoğu yönleri bitkilerin kullanılması ile 
perdelenmesi önerilmektedir. 

Üst toprak en fazla 45 cm derinliğe kadar sıyrılmalıdır. Sıyrılan üst 
toprak, tekrar kullanılmaya hazır vaziyette yüksekliği 1.50 m’yi geçmeyen 
kümeler halinde biriktirilmelidir. Aynı şekilde alt toprak ile de 
karıştırılmamalıdır. Tekrar kullanılmak üzere yığılmış toprak kümelerinin 
yüksekliği 1.50 m’yi geçmeyecek, sahadan hiçbir şekilde üst toprak 
uzaklaştırılmayacak, herhangi bir şekilde gömülmemelidir. Çıkıntılı 
silindirler ya da yüzey pürüzleştirici ekipmanlar kullanılarak üst toprak 
ve alt toprak arasında iyi bir bağın oluşturulması için eğimli alanlarda üst 
toprağın sabitlenmesi yapılmalıdır. 

Projenin hayata geçirilmesi durumunda en fazla zararlanma proje 
alanının da HES yapısının bulunduğu alan çevresinde ortaya çıkacaktır. Peyzaj 
çalışmalarında özellikle habitata uygun bitki dikimi yapılmalıdır. Bunun yolu da 
yakın çevredeki mevcut bitki varlığı tahlilinin iyi yapılmasından geçmektedir. 
Eğer habitata uygun doğal bitkiler kullanılırsa tahrip gören alanlar kolayca 
rehabilite edilebilecektir. Örneğin dere boylarındaki tahrip gören yerlere 
Tamarix smyrnensis, Hippophae rhamnoides subsp. caucasica, Salix excelsa 
ve Populus nigra, eğimli yamaçlara da Quercus libani, Quercus 
macranthera subsp. syspirensis, ve Quercus cerris var. cerris gibi ağaç ve 
çalılar dikilir ise başarı oranı oldukça artacaktır.

HES yapısı çevresinde çalı grupları ile yapılacak çalışmalarda çalılar, 
kullanılan bitkinin büyüklüğüne göre 1x1 m, 1,5x1,5 m gibi uzaklıklarla ve 
çapraz şekilde yerleştirilerek tatbik edilmelidir. Proje yapıları yakın çevresinde 
büyük ağaçların kullanılması, köklerin yapılara zarar verebileceği ihtimali göz 
önünde bulundurulduğu için önerilmemektedir. Proje yapılarının uzağında ise 
çalı ve/veya ağaç kullanımı önerilmektedir. Dikimi gerçekleştirilecek ağaçlar, 
fidanlıklardan saksılı veya tüplü olarak temin edilmeli, sağlıklı olmalarına 
özen gösterilmelidir. Ağaç dikim uzaklıkları küçük ağaçlar için 2x2 m ile 5x5 
m aralığında değişmekte büyük ağaçlar için daha fazla olmalıdır. Çalı ve ağaç 
dikimi işlemleri yapılırken izlenecek sıra şu şekilde olmalıdır:
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Dikim çukuru, bitkinin kök boğazİndan biraz daha derin kazılmalı 
Bitki yerleştirilmeden önce çukur dibine 2-3 cm kadar gübre atılmalı 
Bitki çukura yerleştirildikten sonra çukurdan çıkarılan toprak çukura geri 

doldurulmalı
Gübre desteği sağlanmalı ve can suyu verilmeli 
Gerekiyorsa herekleme işlemi gerçekleştirilmeli
Çalışma alanlarında oluşabilecek erozyon sonucunda meydana gelen 

sedimanlar en yakın çevrede bulunan su kaynaklarını kirletebilir. Bu riskin 
bulunduğu; su geçişlerinde ve faaliyet alanlarının bir su yatağı ile kesiştiği 
veya paralel olduğu yerlerde sedimanlı su girişini engellemek üzere sediman 
önleyici, silt kafes veya saman balyası engeli biçiminde düzenekler 
kurulmalıdır. Üst toprağın sıyrıldığı ve bitki örtüsünün tahrip olduğu 
kısımlarda yağışlı dönemde çıplak kalması beklenen sahalarda sediman 
filtreleri ve tutucu düzenekler uygulanabilir. Bunun yanı sıra regülatör 
inşaatlarında kuruda çalışmak üzere dere akışlarını sağlamak için geçici 
yapılar kullanılarak ve yapıların tamamlanmasİ sonrasında dere yatağında 
aşırı bulanıklılık minimize edilebilir.

4. Sonu ve neriler
İnşaat sonrasında özellikle kazı dolgu çalışmaları (orijinal arazi topografyasının 
bozulması) ve kalıcı tesis yapılarının inşaatıyla, proje alanın bulunduğu bölgede 
doğal peyzaj üzerinde fiziksel ve görsel açıdan değişimler meydana gelecektir. 
Bu değişimlerin boyutu inşaat süresince yapılacak koruma tedbirleri sayesinde 
minimuma indirilebilir, dolayısıyla onarım çalışmalarının daha hızlı ve kısa 
sürede büyük başarı oranıyla sonuçlanmasına yardımcı olacaktır. 

Alana özgü bitki türlerinin tespit edilmesi, doğru ekim yöntemlerinin 
kullanılması, iyi bir tasarım ve daha sonrasında yapılacak izleme ve bakım 
programları, peyzaj onarım çalışmalarının başarısını artİracaktır. İnşaat sonrası 
yapılacak çalışmalarda ilk hedef ‘‘Doğal Peyzaj Düzenleme’’ yöntemlerinden 
yararlanarak ekolojik sistemlerin yeniden oluşturulmasıdır. Kalecik HES Projesi 
kapsamında özellikle santral binası, depo alanları; inşaat sonrasında değişime 
uğrayacak, doğal yapısından farklı peyzaj karakterleri gösterecek, alanlar olarak 
değerlendirilmiştir. İnşaat sonrasında, faaliyet alanlarının eski haline getirilmesi 
ve onarılması çalışmaları kapsamında yapılacak ilk çalışma arazide yapılacak 
konturlama çalışmalarıdır. Proje kapsamında arazi topografyasının bozulduğu 
alanlardaki düzenleme çalışmaları (konturlama) sırasında mümkün olduğunca 
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alanın çevresinde bulunan mevcut konturlara, doğal arazinin konturlarına 
uyulmaya çalışılmalı. Gerçekleştirilen konturlama çalışmalarından sonra 
gerekli noktalarda hem toprak altında hem de yüzeyde gerekli drenaj sistemleri 
oluşturularak inşaat öncesi dönemde sıyrılan üst toprak serilmesi çalışmalarına 
başlanılmalı. İnşaat sonrasında yapılacak kalıcı erozyon önlemleri kapsamında 
çok eğimli alanlarda yüzey erozyonunu engellemek için ahşap perdeler ve/
veya gabion duvar uygulamaları kullanılabilecek yöntemler arasındadır. 
Kalecik HES Projesi kapsamında bitkilendirme sürecinde; daha çok 
yapraklı, düz alanlarda dikey formlu, eğimli alanlarda yatay ve yer örtücü 
özellikte bitkiler kullanılmalı. Yapraklı ağaçların arasında mutlaka iğne 
yapraklı/ibreli ağaçlarda kullanılmalıdır. Bu uygulama monotonluğu ortadan 
kaldırırken aynı zamanda bitkilendirme başarısının artmasını sağlayacaktır. 
Bitkilendirmede renk olarak yeşil ve tonları kullanılmalı.

Kalecik Regülatörü ve Hidroelektrik Santrali Projesinde yapılacak peyzaj 
onarİm çalışmalarında;
 Alandaki mevcut doğal bitki örtüsünü bozmamak için su çevirme yapısı, 

regülatörler ve santral binası etrafında yapılması planlanan peyzaj onarım 
çalışmaları doğal ve tamamlayıcı özellikte olmalıdır.

 Doğal vejetasyon yoğun bir bitki örtüsünden oluştuğu için erişim yolu, 
regülatör ile santra bölgelerinde özellikle yamaç kısımlarda ağaçlandırma 
yapılması hem erozyonu önlemek hem de bu alanların görsel etkilerini 
önlemek açısından faydalı olacaktır.

 Proje alanında, bitkilendirme çalışmalarının önerilen zaman aralığı olan 
mayıs, haziran veya en geç eylül ayları arasında yapılmalı.

 Doğal görünümü bozmamak için; seri ve sıralı dikim yapılmamalı.
 Kullanılacak bitkilerin, doğal peyzaj yapısında bulunan renklerle uyumlu 

olması sağlanmalı.
 Bitkilendirmede küçük boylu fidanların kullanımı maliyeti düşürüp, 

taşıma ve dikim kolaylığı sağlarken, büyük boy fidanların kullanımı 
amaca daha kısa sürede ulaşmamızı sağlayacaktır. Bu nedenle 
çalışmalarda büyük boy fidan kullanılmalı

 İnşaat sonrasında oluşan yeni lekelerin ve koridorların görsel açıdan 
olumsuz etkilerini minimize etmek için sütun ve piramit formlu ağaç ve 
çalılarla perdeleme çalışmaları yapılmalıdır. Perdeleme çalışmalarında 
uzundan kısaya doğru, boy sıralamasına göre dikim yapılmalıdır. Farklı 
formda bitkiler kullanılarak monotonluktan kaçınılmalıdır.
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HES projelerinde çevresel sorunların başında gelen iki ana unsur olan, tesis 
aşamasında doğaya verilen zarar ile dereye bırakılması planlanan can suyu 
miktarları büyük önem taşımaktadır. Bu çalışma kapsamında Artvin ili 
sınırlarında bulunan Kalecik HES örneğinde, benzer alanlar için biyolojik 
onarımda izlenmesi gereken yöntem aşamalarına yer verilmiştir. Ortaya 
konulan yöntem ile bundan sonraki uygulamaya yönelik olarak bir örnek 
olabilecektir. 

Peyzaj onarım çalışmaları sonrası doğanın kendini onarması çok uzun 
yıllar almaktadır. Bu kapsamda alanda seçilecek bitki türlerinin çeşitleri, 
dağılımları ve alana özgü bitki türleri seçimi bu süreyi etkileyen en önemli 
konuların başında gelmektedir. Yapılan çaışmada onarım sahasının eski haline 
getirilmesi amacıyla alana özgü bitki türleri seçimi önerilmiştir. Günümüzde 
yapılmakta olan enerji ve madencilik faaliyeteler sonrası onarım ve planlama 
çalışmalarında farklı meslek disiplinleri bir arada çalışmaktadır. Onarım plan 
ve uygulamaları çok disiplinli yaklaşımla yapılmalı, stabilizasyon için toprak 
mekanikçisi, toprak verimliliği için toprak bilimcisi, yüzey ve yeraltı suları 
için hidrojeolog, temel bilimler için ekolog ve alan kullanım planlaması için 
peyzaj mimarları katılmalıdır (Ulusoy ve Ayaşlİgil, 2012; Demir ve diğerleri 
2017).

Ayrıca proje alanlarında yer alan endemik bitkilerin korunması ve 
sürdürülebilirliği için; endemik, nadir ve nesli tehdit altında olan türlere 
ait tohumlar mutlaka toplanmalı, tohumların bir kısmı ilgili Tohum Gen 
Bankalarına ulaştırılmalı, Yöreye özgü hassas türler tohum yada fide olarak 
ekolojik özellikleri yakın olan alan dışı habitatlara taşınarak (Ex-Situ) yeni 
populasyonlar oluşturulmalıdır. Bitkilerin taşıma noktalarına kazık çakılarak 
yerlerinin belirlenmesi ve daha sonrasında yaşama oranlarının kontrol 
edilebilmesi sağlanmalıdır.
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1. Giriş

Günübirlik rekreasyonel etkinliklerin gerçekleştiği mekânlar, 
rekreasyonun yapıldığı mekâna göre açık veya kapalı mekânlar 
olabileceği gibi yerel sınıflamaya göre kentsel veya kırsal mekânlar 

olarak ele alınabilir. Günübirlik rekreasyon mekânları, bir günü dolduracak 
rekreasyonel aktivitelerin yapıldığı, günü aktif ve etkin şekilde geçirmeye olanak 
sağlayacak rekreasyon mekânlarıdır. Literatürde yaygın olarak yer alan anlayışa 
göre günübirlik rekreasyon mekân kavramı, piknik, mesire ve eğlence alanları ile 
eşleşse de, günümüzde kullanıcı tarafından mekân ölçeğinde "yer"ler de günübirlik

* “Bu çalışma Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından
desteklenmiştir. Proje Numarası: 17 - ZRF - 010”
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“yer”ler de günübirlik rekreasyon mekânı olarak tercih edilmektedir. 
Günübirlik rekreasyon, bir gün boyunca yapılan, gün içinde yakın çevreye 
seyahat edilse dâhi gecenin gidilen yerde geçirilmediği, aynı gün dönüşün 
gerçekleştiği bir günde yapılan rekreasyondur. Gün içinde birey veya 
grupların rekreasyonel gereksinimlerini giderebildikleri mekânların özellikleri 
ele alındığında mevcut konuma uzaklık konusu gündeme gelmektedir. Mevcut 
konuma uzaklık, seyahat süresini etkilediğinden temel belirleyici kriter olarak 
karşımıza çıkmaktadır. 

Özgüç (2003), kentsel alan çevresindeki rekreasyonel faaliyet bölgelerini 
belirlediği çalışmasında bu bölgeleri günlük gezinti bölgeleri, hafta sonu 
gezinti bölgeleri, tatil bölgesi olarak sınıflamıştır. Buna göre günlük gezinti 
bölgeleri, kentsel alanlardan en fazla 60 - 80 km. uzaklıktaki bir bölge 
içerisinde kalmaktadır (Sağlık, 2014). Ayaşlıgil (1997) ise, rekreasyon 
çeşitlerini ortalama süre, yenilenme şekli, rekreasyon formu ve 
rekreasyon tesislerine göre sınıflandırmış, buna göre günlük rekreasyon 
mekânları, geçirilen ortalama sürenin 4 saat olduğu, konut ya da yakın yeşil 
alanların rekreasyon tesisi olarak tercih edildiği alanlardır (Sağlık, 2014).

2. Mekânsal Seçenekler
Sağlık’a (2014) göre, modern yaşam ve beraberinde getirdiği kentleşme, stres 
gibi olumsuz etkilerden uzaklaşmak için kentliler, uygun zamanlarda 
dinlenmek, eğlenmek vb. aktivitelerde bulunmak üzere yaşadıkları kentin 
yakınındaki doğal alanlara gitmektedir. Kent yaşamından uzaklaşma imkânı 
olmayanlar ise; rekreasyonel gereksinimlerini kent merkezlerindeki rekreasyon 
alanlarında gidermektedirler. 

Rekreasyon mekanları yer aldığı bölgenin özelliklerine ve sunduğu imkânlara 
göre kentsel ve kırsal rekreasyon mekanları olarak ikiye ayrılmaktadır. 

2.1. Kentsel Günübirlik Rekreasyon Mekânları 

Kent içindeki açık veya kapalı mekânlarda gerçekleştirilen rekreasyonel 
etkinlikler, genellikle bireylerin iş, okul vb. sorumluluklarından arta kalan 
günlük  boş zamanlarında kolayca ulaşabildiği, kentsel yerleşim alanları 
içerisinde ve / veya yakın çevrelerinde gerçekleşmektedir (Kaya, 2006; Sağlık, 
2014). Kentsel günübirlik rekreasyon mekanlarının genel özellikleri aşağıda 
sıralanmaktadır (Kaya, 2006):



GÜNÜBİRLİK REKREASYONDA MEKÂNSAL SEÇENEKLER       567

 Kent içinde konumlanırlar.
 Yoğun fiziksel tesise sahip olmaları nedeniyle yatırım masrafları fazladır.
 Çeşitli kullanım olanaklarıyla farklı kullanıcı grupları tarafından  kullanılabileceği 

gibi toplumun sadece belirli bir grubuna da hizmet verebilir.
 Ev ve hobi bahçeleri hariç büyük çoğunluğu herkesin kullanımına açıktır.
 Kuruluş amaçlarının temeli gün içindeki kısa süreli kullanımlardır.
 Yıl boyunca yoğun olarak kullanılmakta olup kullanımlarda meteorolojik 

olayların etkisi fazla değildir.

2.1.1.  Kültürel mekânlar 

Kentin kültürel yüzeyini yansıtan ve kentin gündelik yaşamının inşa edildiği 
sinema ve tiyatrolar, restoran, kafe ve kahvehaneler, müzeler ve galeriler, 
kütüphaneler ve benzeri mekânlar, kentliliğin inşasında rol üstlenen ve 
kentlilerin gündelik yaşamlarını sürdürmelerine aracılık eden modern yaşamın 
odak kurumlarıdır (Aytaç, 2007). 

“Yeme/içme, eğlenme, vakit geçirme, gösteri, moda, yürüme, bakma, kendini 
salıverme, özgürlük, kaçış vb. yaşamsal durumlar ve aktiviteler” bu mekânlarda 
gerçekleşmektedir. Kültürel mekânlara ilişkin örnekler Şekil 2.1’de verilmiştir.

İstanbul Modern
İstanbul-Türkiye (İstanbul Modern, 2020)

Metropolitan Sanat Müzesi New York-ABD 
(The Metropolitan Museum of Art, 2020)

Trafalgar Meydanı
Londra-İngiltere (Mayor of London, 2020)

Aspendos Açık Hava Tiyatrosu 
Antalya-Türkiye (Ipanews 2018)

Şekil 2.1. Kültürel mekânlara ilişkin uygulama örnekleri
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Kentsel günübirlik rekreasyonel etkinliklerin bir kısmı sanat yerleri, kültür 
merkezleri, müzeler gibi kültürel mekânlarda gerçekleşmektedir (Sevil ve ark., 
2012; Alakoç’tan, 2018).

Kültürel mekânlarda, insanlar çeşitli nedenlerle bir araya gelerek yemek 
yeme, buluşma, görüşme gibi eylemleri gerçekleştirmekte (Aydoğan, 2000; 
Sağlık’tan, 2014), rekreasyonel faaliyetlere aktif olarak katılmaktan 
hoşlanmayan bireyler ise; sanat olaylarını takip etme, ünlü yapıtları 
deneyimleme gibi estetik yönü ağır basan faaliyetleri gerçekleştirmektedir 
(Sağlık, 2014). Bir diğer deyişle kültürel mekânlar, günübirlik sosyal ve 
estetik rekreasyonel faaliyetlerin uygulama alanıdır.

Kentsel günübirlik rekreasyon mekânı olarak, sinema, tiyatro, müze, 
sanat galerilerinin yanı sıra meydanlar da Bağbaşı’na (2010) göre “kent 
toplumunun doğal, kültürel ve sosyal özelliklerini sergiledikleri mekânlar” 
olarak önem taşımaktadır (Altınay, 2016). Meydanların; şenlik, bayram, 
festival, kutlama vb. toplu kutlanan etkinliklerin gerçekleşmesine mekân 
oluşturması bakımından önemi büyüktür. Dolayısıyla toplumları bir araya 
getirerek sosyalleşmesinde etkin rol oynarlar. 

2.1.2.  Spor tesisleri

Altınay’a (2016) göre, kentsel günübirlik rekreasyon mekânı olarak 
değerlendirilen spor tesisleri, aktif rekreasyon amacıyla ilgi görmektedir. 
Spor alanları, stadyumlar, spor salonları gibi açık veya kapalı spor tesislerinde 
voleybol, basketbol, futbol, binicilik, su sporları, atıcılık, yoga, dans gibi spor 
aktiviteleri gerçekleştirilebilmektedir. Spor tesislerine ilişkin örnekler Şekil 
2.2’de verilmiştir.
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All England Lawn Tennis and Croquet Club 
Wimbledon-Birleşik Krallık (Wimbledon, 2020)

Ülker Sports Arena İstanbul-Türkiye 
(Ülker Spor ve Etkinlik Salonu, 2020)

Burhan Felek Voleybol Salonu İstanbul -Türkiye 
(Türkiye Voleybol Federasyonu, 2019)

Sports International  
İzmir-Türkiye (Sports International, 2020)

Şekil 2.2. Spor tesislerine ilişkin uygulama örnekleri

Spor aktiviteleri, açık ve kapalı günübirlik rekreasyon tesislerinde tek başına 
olduğu gibi küçük gruplar halinde, takım olarak veya topluluk oluşturmak 
suretiyle gerçekleştirilebilir. Söz konusu aktiviteler, farklı yaş gruplarından, 
yeteneklerden ve yetenek seviyelerinden insana hitap etmektedir (National 
enter for Biotechnology Information, 2010). 

Rekreasyonel bir etkinlik olarak spora katılım, pasif (izleyici) ve aktif 
(sporcu) katılım olmak üzere iki şekilde ele alınmaktadır (Karaküçük, 2014; 
Demirdağ ve Yaylı’dan, 2016). Her iki katılım durumunda da katılımcıların 
zihinsel ve fiziksel sağlık durumları olumlu yönde etkilenmekte, iletişim 
becerileri gelişmektedir. Bireyler sağlıklı olmak ve bunu korumanın yanı sıra 
sosyal gereksinimlerine yönelik olarak ta rekreasyonel amaçlı spor aktiviteleri 
gerçekleştirmektedir (Demirdağ ve Yaylı 2016).

Spor tesislerinin çoklukla yeşil alanlar içinde tesis edilmesi gerek 
ülkemizde gerekse gelişmiş ülkelerde yaygın bir uygulamadır (Kayalı, 1996; 
Erdoğan ve ark.’ndan, 2012). Bu kapsamda ele alındığında Erdem’e (2006) 
göre, spor tesislerinin birincil amacı spor faaliyetlerinin gerçekleştirilmesine 
uygun mekânı sağlamak olup aynı zamanda kentin kamuya açık aktif kullanıma 
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uygun yeşil alanlarını da temsil etmektedir (Erdoğan ve ark., 2012). Spor temelli 
rekreasyonel aktivitelerin gerçekleştirilmesi için gereken mekânların üretilmesi 
Erdoğan ve ark.’na (2012) göre kentlilerin barınma ve eğitim gereksinimlerinin 
karşılanması kadar önemlidir. 

2.1.3.  Çeşitli nitelikte park ve bahçeler 

Su parkları, botanik bahçeleri, hayvanat bahçeleri, bölge ve kent parkları, tema 
parkları, fuar / panayır, hobi bahçeleri, macera parkları gibi çeşitli nitelikte 
park ve bahçeler dış mekân rekreasyon aktivitelerine imkan veren mekânlardır. 
Çeşitli nitelikte park ve bahçelere ilişkin örnekler Şekil 2.3.’te verilmiştir.

Disney’s Typhoon Lagoon Water Park 
Orlando-ABD (Walt Disney World, 2020)

İzmir Doğal Yaşam Parkı 
İzmir-Türkiye (İzmir Doğal Yaşam Parkı, 2018)

Central Park 
New York-ABD (Central Park, 2010)

Kew Gardens (Davies Alpine House) 
Richmond-Birleşik Krallık

Şekil 2.3. Çeşitli nitelikte park ve bahçelere ilişkin uygulama örnekleri

Aquaparklar olarak da adlandırılan su parkları, suya dayalı aktif rekreasyon 
alanları olup imkân tanıdıkları aktivitelerle farklı yaş gruplarından insanlara 
hizmet etmektedir (Malkoç, 2002; Malkoç ve Küçükerbaş, 2004). 

Nacak’a (2000) göre ilk örneklerine 1990’larda Amerika Birleşik 
Devletleri’nde rastlanılan su parklarının sayısı, değişen küresel ekonomik 
yapıyla birlikte gelişen turizm ve rekreasyon sektörlerinin de etkisiyle, hızla 
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artış göstermiş ve ülkemizde de su parklarının farklı ticari ve rekreasyonel 
kullanım alanları oluşmuştur (Malkoç Yiğit, 2006).

Reade ve Waran’a (1996) göre günümüzde hayvanat bahçelerinin 
rekreasyon rolü, araştırma - koruma - eğitim rollerinin gerisinde kalsa da 
(Altuğ Turan ve Malkoç True, 2017) doğal yaşamdan uzaklaşan insanların 
yaban hayvanlarını ve davranışlarını gözlemleyerek onları tanımalarını 
sağlayan (Özkan ve ark., 2010) ve böylece yaban hayatı hakkında eğitim 
veren önemli rekreasyon mekanları arasındadır.

Hayvanat bahçeleri aynı zamanda rekreasyon olanakları ile yerli ve 
yabancı turistler için çekici mekânlar olup toplum bilincini arttırma konusunda 
üstlendikleri misyonla da önem taşımaktadır (Altuğ Turan ve Malkoç True, 
2017). 

Kent parkları kamu ya da özel mülkiyete ait mekânlar olup; kent 
içinde rekreasyonel, eğitsel ve kültürel kullanım için ayrılmış alanlar olarak 
tanımlanmaktadır (Gold, 1980; Yorulmaz, 2006; Altınay’dan, 2016). Uslu’ya 
(2016) göre doğal bir oluşumun rekreasyonel amaçlar için korunarak 
günümüze ulaşan parçaları olmanın ötesinde, insan eliyle rekreasyonel 
amaçlar için dönüştürülen veya üretilen ve kentlilerin günlük yaşamını 
şekillendirebilen kamusal alanlardır. 

Pamay’a (1978) göre kent içinde olmaları nedeniyle kentlilere günlük 
veya hafta boyunca, aktif ve/veya pasif rekreasyon olanakları sunmaları temel 
işlevleridir (Uslu, 2016). Sosyal ilişkilerin kurulmasına zemin hazırlamak, 
doğa ile ilişki kurulmasını sağlamak ve kent ekolojisi üzerinde olumlu etkiler 
yapmak ise rekreasyonel değerlerini destekleyen diğer temel işlevleridir 
(Yorulmaz, 2006; Altınay’dan, 2016). 

Kent yaşamının hareketsizleştirdiği kentlilerin bireysel ve grup olarak bir araya 
gelerek sportif etkinliklerde bulunmalarına imkân sağlaması yönüyle sağlıklı yaşamın 
desteklenerek toplum sağlığının güçlendirilmesi yönünde katlıları da bulunmaktadır. 

2.1.4.  Alışveriş mekânları

Tarihi çarşılar, alışveriş merkezleri, yaya bölgeleri gibi çeşitli nitelikte alışveriş 
mekânları geçmişte olduğu gibi günümüzde de rekreasyon aktivitelerinin gerçekleştiği 
mekânlardır. Ek Bektaş’ın (2018) belirttiği üzere günümüzde rekreasyonel ihtiyaçların 
çoklukla alışveriş merkezlerinde giderildiği düşünülmektedir.
      Bu durumun sebebi olarak ise alışverişin, tüketicilerin günlük ihtiyaçlarını 
karşılamasının yanı sıra psikolojik tatmin sağlayan bir eylem oluşu gösterilmektedir 
(Altınay ve Bilgimöz, 2015). 
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Bu çerçevede, Roberts (1999), tüketime odaklanarak insanların yaygın 
bir şekilde boş vakitlerini tüketimle ilişkilendirdiklerini savunarak; boş 
vakitlerin alışveriş merkezlerinde dolaşmak suretiyle sınırsız harcama 
yapılan tüketim odaklı zamanlar olarak geçirildiğini belirtmektedir (Aytaç, 
2005). Alışveriş mekânlarına ilişkin örnekler Şekil 2.4’te verilmiştir.

Tarihi Kemeraltı Çarşısı 
İzmir-Türkiye

Oxford Street 
Londra-İngiltere

Forum Bornova Alışveriş ve Yaşam 
Merkezi İzmir-Türkiye

İstanbul Cevahir AVM 

İstanbul-Türkiye (Cevahir AVM, 2020)

Şekil 2.4. Alışveriş mekânlarına ilişkin uygulama örnekleri

Sağlık (2014), alışveriş mekânlarında gerçekleşen bu rekreasyonu, ticari rekreasyon 
olarak adlandırarak insanların rekreasyonel gereksinimlerini gerek kurum ve 
kuruluşların sunduğu hizmetler ile masrafsız olarak gerekse kâr amacıyla sunulan 
hizmetleri satın alarak giderebileceklerini belirtmiştir. 

Altınay ve Bilgimöz’e (2015) göre ise alışveriş mekânları aynı zamanda 
rekreasyonel alışveriş adı altında tüketicilerin boş zamanlarında, yenilenmek ve eğlenmek 
üzere alışveriş yaptıkları mekânlardır. Bäckström’in  (2006), “tüketicilerin alışverişi 
eğlence ile tecrübe ettiği deneyime dönüştüren bir eylem” olarak tanımladığı rekreasyonel 
alışveriş, perakendeciler ve yenilikçilerin son zamanlarda geliştirildiği yeni bir stratejidir 
(Akalın, 2020). 

Günümüzde ofis, konut, spor merkezi gibi çeşitli işlevlere sahip mekânları bir 
arada bulunduran yaşam komplekslerine dönüşen alışveriş merkezleri, insanların çeşitli
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ihtiyaçlarını karşılayabilir duruma gelmiştir. Alışveriş merkezleri, insanların satın alma 
ihtiyaçlarını gidermenin yanı sıra dinlenme, seyir, yürüyüş gibi rekreasyonel 
aktiviteleri gerçekleştirilebilecekleri mekânlar olarak tasarlanmaktadır (Ek Bektaş, 
2018). 

İnsanların tarihi çarşılar, alışveriş merkezleri, yaya bölgeleri gibi çeşitli 
alışveriş mekânlarında gerçekleştirdiği rekreasyonel eylemlerden bazıları ilgili 
açık ya da kapalı mekânda tek başına veya arkadaşlarla sosyalleşme, gezinme, 
yeni ürünler, mağazalar ya da akımlar hakkında bilgi sahibi olmak (Akalın, 
2020), yeme-içme, tuvalet, bebek bakımı gibi temel yaşamsal ihtiyaçları 
giderme, dinlenme, yeni insanlarla tanışma olarak sıralanabilir. 

2.2.  Kırsal Günübirlik Rekreasyon Mekânları 

Kırsal rekreasyon, şehir merkezinin dışında yer alan orman, su kenarı ve dağlık 
bölgelerde yapılan aktivitelerdir. Kırsal günübirlik rekreasyon aktivitelerinden 
bazıları; yürüyüş ve geziler, suya dayalı sporlar, balık tutma, dağcılık, motor 
sporları, bisiklete binme, doğa incelemeleri, piknik yapma gibi etkinliklerdir 
(Ayaşlıgil, 1997; Sağlık’tan, 2014) 

Kırsal rekreasyon aktivitelerinin yapılması için su kıyıları, dağlar, 
ormanlar, yaylalar, termal alanlar ile tarihi ve arkeolojik alanlar elverişli 
yerlerdir. Bu alanlar arasında başlıcaları piknik alanları, kamping alanları, tatil 
köyleri, dinlenme kampları, karayolu rekreasyon alanları, rekreasyonel çiftlikler, 
kırsal hayvanat bahçeleri, kış sporları merkezleri, av sahaları, kuş gözlem 
alanlarıdır (Özkan, 2002).

Kent sakinleri öncelikli olarak kısa süreli boş zamanlarında, kendi yakın 
çevrelerinde bulabilecekleri kentsel rekreasyon alanlarına gitmeyi tercih etseler 
de zamanla gelir düzeyinin artmasına paralel olarak hayat standartlarının 
yükselmesi ve toplu taşım imkânlarının gelişmesi kırsal alanlara olan talebi 
arttırmıştır (Kaya, 2006; Demirel, 1997; Duran’dan, 2014).

“Kırsal rekreasyonun üç yönü vardır; en önemlisi, kırsal alanlarda bulunma 
isteği, ikinci olarak rekreasyona elverişli alanların varlığı, üçüncüsü ise kırsal 
alanlarda yaşayanların kendi geleneksel yaşam tarzlarını tüm doğallığıyla ve 
değiştirmeksizin korumaları karşısında bu alanları ziyarete gelenlerin tesadüfen 
kırsal yaşama ilişkin motifleri ve tarımsal yaşam biçimini beğenerek görme 
istekleridir” (Crowe,1966; Pirselimoğlu’ndan, 2007). Kırsal rekreasyon 
alanlarının genel özellikleri aşağıda sıralanmaktadır (Özkan, 2001):
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 Yerleşim alanları dışında yer alırlar.
 Fiziksel tesislerin ağırlığı fazla değildir.
 Herkesin kullanımına açık alanlardır.
 Genellikle hafta sonlarında ya da tatillerde kullanılırlar.
 Yıl içinde kullanım dönemlerini meteorolojik olaylar belirler.
 Yer seçiminde doğal ya da kültürel ayrıcalıklı nitelikler öne çıkmaktadır.

2.2.1.  Kış sporları merkezleri

Kış sporlarının yapılabildiği merkezler, Ülker’e (1987) göre özellikle 
endüstrileşme ve takiben kentleşmenin artışıyla insanların dinlenme ve tatil 
yapma gereksinimlerinin yaz mevsimlerinde olduğu kadar kış mevsimlerinde 
de - bir diğer deyişle yıl boyu - giderilmesine yönelik talebin bir karşılığı 
olarak rağbet görmeye başlamıştır (Yılmaz ve Özkan, 1994). Kış sporları 
merkezlerine ilişkin örnekler Şekil 2.5’te verilmiştir.

Uludağ Kayak Merkezi 
Bursa-Türkiye (RedBlue Guide, 2016)

Erciyes Kayak Merkezi 
Kayseri-Türkiye (Kayseri Erciyes A.Ş., 2018)

Pradaschier Kayak Merkezi 
Lenzerheide-İsviçre (Arosa Lenzerheide, 2020)

Kitzbuhel Kayak Merkezi 
Kitzbühel-Avusturya (Enuygun, 2020)

Şekil 2.5. Kış sporları merkezlerine ilişkin uygulama örnekleri

Dinlenme ve tatil geçirme amaçlı arayışlar zamanla doğa araştırmaları ve 
gözlemler, gezi ve yürüme, tırmanma ve kış sporları gibi sportif amaçlı eylemleri 
de kapsamıştır. Bu gelişmeler, çoklukla birbirine bağımlı olarak gelişen ve ülke 
ekonomileri için de önemli rol oynayan dağ turizminin ve paralelinde kış 
sporlarının gelişmesine neden olmuştur (Yılmaz ve Özkan, 1994). Kış sporları 
merkezlerinin rekreasyonel potansiyelinin arttırılması için yapılabilecek bazı
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 eylemler Yılmaz ve Özkan (1994) tarafından şu şekilde özetlenmiştir:
 Kış sporları merkezlerinde aktif ve pasif rekreasyona imkân verecek 

eğlence, alışveriş merkezleri, yeme-içme mekânları ve seyir terasları 
oluşturulmalıdır.

 Kış sporları merkezlerine yakın konumda rekreasyonel alt ve üst tesislerle 
donatılmış konaklama mekânları tesis edilmelidir.

 Kış sporları merkezlerinde aydınlatma titizlikle tasarlanmalı, kış aylarında 
gece kayağı, yaz aylarında çim kayağı, dağ turlarına imkân tanınmalıdır.

2.2.2.  Su sporları merkezleri 

Su ve su kıyıları dinlendirici, coşku ve heyecan verici, düşündürücü, rahatlatıcı, 
ilham verici, eğlendirici ve serinletici etkileriyle açık hava rekreasyon 
etkinliklerinin odak noktasıdır (Özkan ve ark., 1995). Su yüzeyleri ve kıyılarının 
rekreasyonel kullanımı suyun kalitesi, sıcaklığı, derinliği, büyüklüğü ve akma 
hızı ile kıyının topografyası ve toprak özellikleri ile doğrudan ilgilidir. 
Rekreasyonel etkinliklerin gerçekleştirileceği suların kullanılabilecek kadar 
temiz ve pis kokularından arındırılmış olması gerekir (Özkan, 2002). Su sporları 
merkezlerine ilişkin örnekler Şekil 2.6’da verilmiştir.

The National Water Sports Centre 
Victoria-Avustralya (Parks Victoria,2020)

The Mantes-la-Jolie Water Sports Centre 
Paris-Fransa (Dezeen, 2012)

Singapore Water Sports Centre
Kallang-Singapur (Sportshub, 2020)

Liverpool Watersports Centre 
Liverpool-Birleşik Krallık

(Liverpool Watersports Centre, 2020)

Şekil 2.6. Su sporları merkezlerine ilişkin uygulama örnekleri
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Pigram ve Jenkins (1999), suya dayalı rekreasyonel etkinlikleri su içinde, 
üzerinde, altında veya etrafında, suya temas edilerek veya edilmeden yapılan 
etkinlikler olarak tanımlamıştır. Suya dayalı rekreasyonu ise; suyla ilişkili 
ortamlarında gerçekleşen rekreasyon olarak açıklamaktadır (Turgut ve 
Ardahan, 2013). 

Suya dayalı rekreasyonel etkinliklerden bazıları yüzme, rekreasyonel 
balıkçılık, yelken, sörf, dalış, kitesurf, windsurf, kano, rafting, bot turları, su 
kıyısında gezinme, kumda yürüme, denizi seyretme, deniz kabuğu toplama, 
piknik, kamping olarak sayılabilir (Özkan, 2002; Turgut ve Ardahan, 2013; 
Göçmen ve Doğan, 2014).

Su sporlarında, diğer spor dallarında da olduğu gibi, güvenlik çok 
önemlidir. Örneğin su üstü sporlarından kitesurf, windsurf ve yelken sporları 
rüzgâr kuvveti ile yapılmaktadır. Deniz trafiği ve can güvenliği açısından risk 
teşkil eden bu spor türlerinde özellikle aşağıdaki hususların dikkate alınması 
önem taşımaktadır (Göçmen ve Doğan, 2014):

 Parkur alanlarının belirlenmesi,
 Hâkim rüzgar yönü,
 Plajın coğrafi konumu,
 Yakın çevredeki ikinci konutların varlığı ve yoğunluğu,
 Plajın halkın kullanıma açık olması.

2.2.4.  Golf alanları

Golf, hem bir spor aktivitesi hem de bir rekreasyonel aktivite olarak kabul 
edilmektedir (Brooks, 2006). Golf, insanların açık havada rekreasyon 
gereksinimlerinin karşılanması hedefiyle tüm dünyada yaygın olarak yapılan 
ve altyapı olarak çok geniş açık veya yeşil alanlara ihtiyaç duyulan bir spordur 
(Hocaoğlu, 2010). Golf alanlarına ilişkin örnekler Şekil 2.7’de verilmiştir. 
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St. Andrews Old Course 
Fife-İskoçya (Golf Advisor, 2020)

Augusta National Golf Club 
Georgia-ABD (Wikipedia, 2020)

Corballis Links (Dublin 
Dublin-İrlanda (Golf Escapes, 2020)

Antalya Golf Kulübü 
Antalya-Türkiye (Oggusto, 2020)

Şekil 2.7. Golf alanlarına ilişkin uygulama örnekleri

Golf sahaları ve özellikle golf tesisleri, çoklukla doğal çevrenin insan eliyle 
yeniden düzenlemeleriyle tesis edilmektedir (Brooks, 2006). Golf sahalarının, 
yerli ve yabancı turistler için ek eğlence tesisi sunma, turist destinasyonu 
olarak ülkenin rekabet gücünü artırma gibi avantajları bulunmaktadır 
(Markwick, 2000).

Diğer taraftan bu sahaların tesisi, iklim değişikliğinin etkilerinin 
yaşandığı geniş Akdeniz Havzası’nda geniş yüzeylere yayılmış çim sahaların 
bakımında yoğun su gereksinimi ve kimyasal kullanımı gerektirmesi nedeniyle 
çevre dostu bir eylem olarak görülmemektedir. Bu anlamda da golf sahaları 
çeşitli çevre sorunlarına yol açmakta ve doğa korumacı bakış açısıyla tepki 
çekmektedir (Hocaoğlu, 2010). 

Bu bakımdan ister rekreasyon amacıyla yerel ölçekte, ister turizm 
amacıyla uluslararası ölçekte, golf sahalarının tesisi sık sık tartışma konusu 
olmaktadır (Markwick, 2000). Golf sahalarının inşaatı ve bakımı, çevresel 
sorunlara yol açma potansiyeli taşıdığından çevre üzerindeki etkinin sürekli 
olarak izlenmesini sağlamak üzere gelişmiş ülkelerde yasalar ve 
yönetmeliklere bağlı olarak gerçekleşmektedir (Brooks, 2006). 



578      Peyzaj Araştırmaları-I

2.2.5. Piknik / Mesire alanları

Piknik alanları, piknik aktivitesinin gerçekleştirildiği alanlar olup mesire yeri, hıdırlık, 
günübirlik rekreasyon alanı olarak da anılmaktadırlar. Yerleşim alanlarının yakın 
çevresinde, su kıyıları, ormanlar, kitleli ağaçlara sahip bol gölgeli alanlar ve peyzaj 
estetiği yönünden ayrıcalıklı niteliklere sahip mekânlarda, planlı ya da plansız şekilde 
düzenlenmiş, sınırlı bazı tesis ve olanaklar içeren kırsal rekreasyon alanlarıdır (Özkan, 
2002). Piknik / mesire alanlarına ilişkin örnekler Şekil 2.8’de verilmiştir.

Belgrat Ormanı 
İstanbul-Türkiye (Seyahat Dergisi, 2020)

Mogan Mesire Alanı 
Ankara-Türkiye

Çiçekliköy Mesire Alanı 
İzmir-Türkiye

Buca Gölet Alanı 
İzmir-Türkiye

Şekil 2.8. Piknik / Mesire alanlarına ilişkin uygulama önerileri

Genellikle kentsel alanlardaki yaşam koşullarıyla insanların aradığı çevre arasında 
bir uyum sağlanamadığından, bu dengeyi korumak için kişi, doğa eksenli 
rekreasyonel etkinliklere ihtiyaç duymaktadır (Akten, 2003; Kurdoğlu ve 
Düzgüneş’ten, 2011). 
     Orman içi rekreasyon alanları, insanların açık havada, orman içinde ve yabanıl 
çevredeki doğal kaynaklara bağlı (Hammit, 2004; Kurdoğlu ve Düzgüneş’ten, 
2011) aktif ya da pasif rekreasyonel etkinlikler gerçekleştirebildikleri, içinde bazı 
sosyal donatıların bulunduğu doğa parçalarıdır (Kurdoğlu ve Düzgüneş, 2011). 
Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’ne (Resmi Gazete, 2017) göre piknik alanları, 
kentlilerin günübirlik eğlenecekleri ve dinlenebilecekleri alanlardır.
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Piknik / mesire alanları doğa eksenli rekreasyonel etkinlikler için en uygun 
ve en çok tercih edilen mekânlardır. Bu alanlar, ülkemizde çoklukla ormanlar ve 
tabiat parkları ile insan eliyle tesis edilen kent ormanları içinde yer almaktadır. 
Özkan (2002), piknik alanlarının kırsal rekreasyon alanları içinde en ön sırada 
yer almasının nedenleri su şekilde sıralamıştır:

 Kent yakın çevresinde günübirlik rekreasyonel kullanıma olanak sağlayan, 
doğa içinde rekreasyona en ucuz ve kolay ulaşılan alanlardır.

 Piknik aktivitesi, dolayısıyla piknik alanları günümüz kırsal rekreasyon 
aktiviteleri ve alanları içinde en eski geçmişe sahip olanıdır.

 Özellikle ülkemizde önemleri giderek artmasına rağmen nicelik ve 
nitelikleri geliştirilememekte, kent yakın çevresinde bulunan piknik 
alanları giderek azalmakta ve yok olmaktadır.

2.2.6. Doğa sporları merkezleri 

Dinç’e (2006) göre doğa sporları, insanın sahip olduğu bilgi, beceri ve 
kondisyonunu kullanarak, herhangi bir motor veya hayvan gücü desteği almadan, 
doğada var olan potansiyel zorluk ve risklere karşı mücadele etme ve yaşamı 
sürdürme etkinlikleridir (Ekinci ve ark., 2012). Doğa spor merkezlerine ilişkin 
örnekler Şekil 2.9’da verilmiştir.

Jõulumäe Recreational Sports Centre 
Parnu-Estonya (Visitestonia, 2020)

Outdoor Sports Centre Southampton-
Birleşik Krallık (Activenation, 2020)

Outdoor Sports Complex 
South Tyrol-İtalya (Kaltern, 2020)

Homeros Adventure Doğa Sporları Merkezi 
İzmir-Türkiye (Facebook, 2019)

Şekil 2.9. Doğa sporları merkezine ilişkin uygulama örnekleri
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Bektaş’a (2010) göre ise; insanları doğayla bütünleştiren uygulaması ve 
seyretmesi büyük zevk ve heyecan veren, tutku yaratan, doğa özlemini ortaya 
çıkaran bir spor dalıdır (Ekinci ve ark., 2012).

Doğa sporları ayrıca, yalnız yaz aylarında yapılan deniz-kum-güneş 
amaçlı turizme alternatif olması ve böylece turizm sezonunun tüm yıla 
yayılabilmesine imkân sağlaması bakımından da önemlidir. Doğa sporlarından 
bazıları trekking, paintball, orientring, kampçılık, piknik, kamping, kuş 
gözlemciliği, foto safari vb. olarak sıralanabilir (Girti Gültekin ve Uzun, 2012). 

Açıksöz ve ark. (2006) doğa sporlarının bünyesinde çeşitli spor türleri 
bulundurduğunu belirterek bu spor türlerinden doğa yürüyüşünü ele almıştır. 
Doğa yürüyüşü genellikle kentin stresinden kurtulmak isteyen doğasever 
insanların, hafta sonunda ya da günübirlik, doğal güzellikleri yaşamak ve 
doğada bulunmak amaçlı, kente yakın parkurlarda profesyonel bir rehber 
eşliğinde, birey veya grup halinde gerçekleştirdikleri bir doğa aktivitesidir 
(Ekinci ve ark., 2012).

2.2.7. Su kıyıları

Kıyılar canlıların birbirleriyle ilişki içinde oldukları dinamik yapılı sistemler 
olarak biyolojik, hidrobiyolojik, ekolojik, klimatik, fizyolojik ve estetik 
özellikleriyle çeşitli avantajlar sağlamaktadır (Şimşek ve Korkut, 2009). Su 
kıyılarına ilişkin örnekler Şekil 2.10’da verilmiştir.



GÜNÜBİRLİK REKREASYONDA MEKÂNSAL SEÇENEKLER       581

Mavi Göl Parkı 
Ankara-Türkiye (Anfa, 2020)

Karşıyaka Sahil Bandı 
İzmir-Türkiye

Vistula Nehir Kıyısı 
Krakow-Polonya (Inyourpocket, 2020)

Mississippi Nehir Kıyısı 
Minneapolis-ABD (NPS, 2020)

Şekil 2.10. Su kıyılarına ilişkin uygulama örnekleri

Kıyılar, kente sağladıkları ekolojik katkıların yanı sıra, sahip oldukları yeşil alan 
potansiyelleriyle kentliye de sosyalleşme ve yaşam kalitesini arttırma fırsatı 
sunmaktadır (Tülek ve Barış, 2014).

Gerek insan gerekse ekosistem açısından çok büyük bir öneme sahip olan 
su kaynakları, rekreasyonel faaliyetler için de önemli bir altyapı oluşturmaktadır 
(Kheyri, 2019). Sağladıkları avantajlar nedeniyle tarih boyunca yerleşim ve 
kullanım amaçları açısından sosyal bir önem kazanmıştır (Şimşek ve Korkut, 
2009).

Bir diğer deyişle su kıyılarının zengin doğal ve kültürel özellikleri ile tüm 
canlı varlıkların bir araya geldiği biyolojik ve psikolojik yenilenme alanları 
olduğu söylenebilir. Bu özellikleriyle su kıyıları rekreasyon alan planlaması için 
oldukça önemli alanlardır. Geçmişten günümüze kadar su kıyıları, bahsedilen 
rekreasyon fonksiyonu ve sahip olduğu diğer fonksiyonlar nedeniyle çeşitli 
şekillerde kullanılmıştır (Şimşek ve Korkut, 2009).

Su kıyılarında gerçekleştirilebilecek rekreasyonel aktivite sayısı çok 
fazladır. Su yüzeyleri ve su kıyıları; olta balıkçılığı, güneşlenme, yüzme, 
kayık-sandal-bot-sürat motoru-yelken-kano kullanma, doğa yürüyüşü, doğa 
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fotoğrafçılığı, kuş ve kelebek gözlemciliği, bitki gözlemciliği, tarım ve çiftlik 
turizmi, bisiklet binme, at binme, denizi seyretme, deniz kabuğu toplama, 
piknik, kamping vb. gibi farklı rekreasyon faaliyetleri için önemli potansiyellere 
sahiptir (Özkan, 2002; Baylan ve ark., 2019).

Sonuç olarak; günümüzde, yoğun iş hayatı ve kent dinamiklerinin etkisi 
altındaki kentliler, rekreasyonel gereksinimlerini gidermek adına daha pratik 
çözümler aramakta, kent merkezi veya kent merkezi yakın çevresinde, gün 
içinde gerçekleştirebildikleri rekreasyonel faaliyetlere ve mekânlara ilgi 
göstermektedir. Bu kapsamda, günübirlik rekreasyon mekânları, kent halkının 
yoğun kentsel yaşam döngüsü içinde kaybettikleri fiziksel ve psikolojik enerjiyi 
tekrar kazanabilecekleri mekânlar olarak büyük önem taşımaktadır. 
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1. Giriş

Bilgisayar, icat edildiği günden bu yana olağanüstü bir ilerleme 
kaydetmiştir. Toplumsal yaşantımızda bilgisayar her alanda 
yaygınlaşarak, teknolojinin gelişmesi ile paralel olarak büyük başarılar 

elde etmiştir (Liu, 2013). Tasarımcılar, iş yüklerini hafifleten, verimliliği artıran, 
çalışma süresini azaltan, kaliteyi artıran ve tasarımı müşterinin gereksinimlerine 
uygun hale getiren tasarım, plan ve simülasyonlar için bilgisayar teknolojilerini 
giderek daha fazla kullanmaktadırlar (Liu, 2000). 

Bilgisayar teknolojilerinde hemen her disiplinde ilerleme kaydedilmesi ile 
peyzaj mimarlığı alanında da bilgisayar destekli tasarımların peyzaj tasarımları 
ile nasıl birleştirileceği, tasarımcılar ve bilgisayar uzmanları arasında odak 
noktası ve trendin yanı sıra bu iş alanında da güncel bir konu haline gelmiştir 
(Xu ve Yang, 2012). 

Günümüz mühendislik ve mimarlık alanlarına yönelik çalışan teknoloji 
uzmanları, üç boyutlu olarak daha etkili düşünebilmemiz için bizlere kullanıcı ara 
yüzü kolay ve pratik olacak şekilde 3 boyutlu yazılım programlarını öğretmeye 
ve kullanıcıları bilinçlendirmeye çalışmaktadırlar. Çünkü etrafımızda ki her şey 
üç boyutlu olarak inşa ediliyor. Tüm cisimleri kağıt veya beyaz tahtalar gibi 
iki boyutlu ortamlarda elle tasarlamak yerine, kullanıcılar doğrudan 3B’de 
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çalışabilmekte ve bu da model çıktısına her zamankinden daha kolay hale 
getirmektedir. Böylelikle tasarımcının zihninden geçenler, diğer insanlar ile 
paylaşabilecekleri bir dış ortama aktarılabilir (Yang ve Song, 2007).

Bu çalışma, bu tür yazılım ve programlama dili gelişmelerine değinmek 
ve farkındalık yaratabilmek amacıyla, bilgisayar destekli tasarımlarda peyzaj 
tasarımına nasıl yardımcı olduğuna dair gerçek örnekleri analiz ederek 
bilgisayarın avantajlarını göstermeyi amaçlamaktadır.

1.1. Peyzaj Mimarlığı ve Dijital Dünya 

Dijital dünyanın en önemli aktörü olan bilgisayar teknolojisi, geleneksel tasarım 
yöntemlerinin başaramayacağı şeyi oluşturur ve peyzaj tasarımını daha hızlı, 
daha rahat ve daha verimli hale getirir. Bu nedenle, bilgisayar teknolojisinin 
gelişimi peyzaj tasarımı için daha geniş bir alan keşfetmiştir (Jacy, 2002). Peyzaj 
tasarımcıları, planları mükemmelleştirmek, çalışma verimliliğini artırmak ve 
ilgi alanlarını optimize etmek için bilgisayarı kullanabilmektedirler. Bilgisayar 
destekli peyzaj tasarımı parlak bir geleceğe sahip olacak ve daha da entegre hale 
gelecektir. Bilgisayar teknolojisinin nasıl kullanılacağı, daha fazla araştırılmaya 
değer sıcak bir konu olmaya devam edecektir (Wiberg, 2010).

Peyzaj tasarımında, “Bilgisayar Destekli Tasarım” kavramı kapsamında 
kullanıcı listesine giren birçok yazılım programı yer almaktadır. AutoCAD, 
3D-Max, Maya, Sketch up programları bu programlar arasında en yaygın 
olanlarıdır. Bu kapsamda daha özellikli çalışmaları ön plana çıkarabilmek adına 
farklı programlarda geliştirilmiştir. Bunlardan bazıları; 

·  Real time Landscaping Pro,
·  Landscape deck patio designer 12,
·  Better homes and gardens landscaping and deck designer,
·  Turbo floorPlan Landscape Deck,
·  Total 3D home Landscape Design,
·  Imagine pro 7,
·  Landscape Vision,
·  Custom 3D Land,
·  3D Home Architect & Landscape Design Deluxe,
·  3D Landscape Design for Everyone,
·  Earthscapes,
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·  LandCAD and
·  3D garden composer programlarıdır (Okasha ve Okasha, 2013). 

Real time Landscaping programı (Gerçek Zamanlı Program) bu alt programların 
en yaygın olanlarındandır (Şekil, 1). Yine aynı sıklıkta kullanılan programlardan 
biri de Turbo floorPlan Landscape Deck programıdır (Şekil, 2).

Şekil 1. “Real time Landscaping” programı desteği  
ile tasarlanan bir ev bahçesi (Ideaspectrum, 2021) 

 

Şekil 2. “Turbo floorPlan Landscape Deck” programı ile  
hazırlanan plan ve 3 boyutlu tasarım (Coohom, 2021)

Peyzaj projeleri kapsamında en yaygın olarak kullanılan AutoCAD programı; 
elektrik-elektronik, makine, otomasyon, mimari tasarım gibi birçok uzmanlık 
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alanında olduğu gibi peyzaj mimarlığı disiplininde de ön plana çıkmaktadır 
(Şekil, 3)

Şekil 3. “AutoCAD” programı desteği ile hazırlanan New York Şehir Parkı ve 
Rekreasyon Alanı tasarımı (Wiberg, 2010)

Bu programlar, özellikle peyzaj tasarımı alanında çalışırken, diğer alanlara önemli 
ölçüde müdahale etmeden, mevcut mimari planlar ile uyumlu olarak peyzaj 
tasarım ilkelerine uygun planlamalar ortaya konulmasını amaçlamaktadırlar. 
Belirlenen çalışma alanlarında yazılım programı özelliklerini kullanarak, 
planlanan tasarımlarda kaliteli ve spesifikasyonlar açısından bilimsel temellere 
dayalı olarak sınıflandırma yapılmaktadır. Her program, spesifikasyonlarını, 
tasarım sürecinin adımlarını ve peyzaj projeleri düzeyinde nasıl çalıştığını 
gösterecek şekilde yazılmıştır (Wiberg, 2010). 

 Peyzaj tasarım projelerinin en önemli kısmı olan sunum paftaları 
hazırlanırken birkaç programdan aynı anda yararlanılmakla birlikte, projede 
vurgulanmak istenen önemli alanlar daha detaylı hazırlanarak, görsellik ön 
plana çıkarılacak şekilde çalışılmaktadır (Şekil, 4; Şekil, 5).
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Şekil 4. Awbrey Park peyzaj master planı ve Markham  
Ravine Park sunum paftaları (Xu ve Yang, 2012)

Şekil 5. The Johnson Park peyzaj master planı sunum paftası (Liu, 2013)

2. Peyzaj Projeleri Tasarım Aşamaları 
Peyzaj projeleri tasarımları gerçekleştirilirken, belirlenen çalışma hakkında 
talep edilenlerin iyi listelenmesi, çalışma alanına ait doğayı koruma-kullanma 
prensibine bağlı olarak mevcut değerlerin araştırılması, müşteri profillerinin 
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talep ve gereksinimleri ile birlikte değerlendirilerek bölgesel ve çevresel etkenler 
dikkate alınarak proje aşamalarına geçilmelidir (Sağlık ve Kelkit, 2015).

Planlanan bir peyzaj tasarım projesi birçok farklı aşamadan geçmektedir 
(Şekil, 6). Bu aşamaların sıralaması ve süreçlerinin iyi yönetilmesi önem 
arz etmektedir. Geçmişten gelen elle yapılan çizim gibi geleneksel tasarım 
yöntemleri ile bilgisayar teknolojileri günümüz tasarım çalışmalarıyla beraber 
kullanılmaktadır. Özellikle görsel ağırlıklı olarak oluşturulan ve en önemli 
paftalardan biri olan sunum paftaları yüksek teknoloji imkânlarından yararlanma 
açısından oldukça ön planda yer almaktadır. 

 Şekil 6. Peyzaj tasarım aşamaları gösterimleri (Liu, 2000)

Çalışma kapsamında, iki bloktan oluşan ve 20’şerden toplam 40 daireli bir 
sitenin peyzaj tasarım projesinin tüm yapım süreçleri örnek çizimler ile birlikte 
anlatılmıştır. Ayrıca yeni yaşam alanları yaratırken, sürdürülebilir bir doğa 
kullanımını amaçlayan bir tasarım projesi örneğini yansıtmak amaçlanmıştır. 

2.1. Çalışma Alanının Belirlenmesi

Çalışmanın ilk adımını, alanın projeyi talep eden kişi tarafından belirlenerek 
teslim edilmesi aşaması oluşturmaktadır. Bu aşamada Mersin ili Yenişehir 
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merkez ilçesinde örnek proje çalışmamız olarak seçilen alanın gerekli tüm 
analiz çalışmaları gerçekleştirilerek mevcut plan ve projelerine ulaşılmıştır. 
Alanın içerisine konumlandırılacak site peyzaj tasarım projesi için gerekli tüm 
peyzaj tasarımı değerlendirmeleri ortaya konulmuştur. 

2.2. Sörvey Analizi Aşaması 

Uygulanabilir peyzaj tasarım projesi oluşturabilmek için çalışma alanı ve etrafı 
hakkında detaylı inceleme ve analizler gerçekleştirilmiştir. Özellikle iklime 
bağlı rüzgâr yönü gibi parametreler ile topoğrafya, toprak yapısı, su kaynağı, 
gürültü alanları gibi özellikler tespit edilerek plan üzerine işlenmiştir. Şekil, 7’de 
belirtildiği üzere su kaynağı, hâkim rüzgâr yönü, gürültü alanları, ağaçlandırma 
alanı ve konut alanlarının olduğu yerler belirtilmiştir.

 Şekil 7. Sörvey Analizi Aşaması

2.3. Leke Diyagramı Aşaması

Çalışma alanında yapılan sörvey analizi aşaması tamamlandıktan sonra, tasarımı 
talep eden müşteri veya konut sahipleri ile görüşme yapılarak ihtiyaç duyulan 
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gereksinimler ve beklenen tasarım fikirleri hakkında bilgi alınır. Daha sonrasında 
ise alanın leke diyagramı veya strüktür diyagramı olarak adlandırılabilinen 
aşamaya geçilir. Ayrıca bu aşama “alan kullanımı çalışması” olarak da 
isimlendirilebilinir. Bu çalışma aşamasında tasarımın içermesi gereken işlevler 
belirlenir. Belirlenen bu işlevlerin hem kendi aralarında hem de konut ile olan 
ilişkileri tasarlanır. Belirlenen bu işlevler ve konumları, daha önce elimizde olan 
vaziyet planı üzerine dairesel leke çalışması biçiminde ölçek olmadan oransal 
bir mantıkla yerleştirilir (Şekil, 8). Bu aşama geleneksel olarak el çizimi ile 
yapılabileceği gibi farklı programlar kullanılarak da yapılabilir. 

Şekil 8. Leke Diyagramı Aşaması

2.4. Vaziyet Planı Aşaması

Bu aşama peyzaj tasarım ilkelerine bağlı olarak tasarım öğelerinin bir arada 
kullanılarak proje aktarıldığı ilk adımdır. Geleneksel olarak elle veya farklı 
bilgisayar yazılımları yardımıyla gerçekleştirmiş olduğumuz Sörvey analizi 
ve leke diyagramı çalışması sonucunda ortaya çıkan çalışma alanının mevcut 
durumu ve sınırlarını belirleyen ön tasarım çalışması ortaya konulmaktadır. 
Şekil, 9’da peyzaj projelerinde en sık kullanılan programlardan biri olan 
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AutoCAD çizim programı desteği ile daha önce leke olarak ölçeksiz belirlenen 
kullanım alanları ölçülü bir şekilde tasarlanmıştır. 

Şekil 9. Vaziyet Planı Aşaması

2.5. Uygulama Planı Aşaması

Uygulama paftası, özellikle tasarlanan sert zeminin ölçülendirilerek projenin 
alana aplike edileceği zaman gerekecek olan ölçü bilgileri vaziyet planı üzerine 
aktarılarak oluşturulur. Bu kapsamda alanda tasarım içerisinde var olan tüm 
detayların çapı, uzunluğu, varsa derinliği ve eni tek tek hesaplanarak üzerlerine 
tek formatta düzgün ve okunaklı bir şekilde ölçülendirilerek yazılır (Şekil, 
10). Ölçülendirme yapılırken alanın belirli röper noktalarından yararlanılarak 
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kullanımların bu noktalara olan uzaklıkları belirlenir. Böylece aplikasyon 
aşamasında daha pratik bir uygulama yapılabilmesine katkı sağlanır. 

Şekil 10. Uygulama Planı Aşaması

2.6. Plantasyon Planı Aşaması

Bu aşamada proje alanı içerisinde bitkisel bir kompozisyon ile tasarlanarak 
yerleştirilen ve çalışma alanında yetişmesi uygun olan bitkilerin dağılımı 
yapılarak detaylı şekilde gösterilmektedir. Bitkisel tasarım vaziyet planı üzerine 
işlenerek gerçekleştirilmektedir. Plan üzerinde her bitki türü için ayrı gösterime 
sahip bitkiler paftanın sağ tarafında yer alan lejant içerisinde açıklamaları 
ile yer almaktadır. Böylelikle alan içerisinde yer alan ağaç, ağaççık, çalılar, 
yer örtücüler, sarılıcılar, çim alanlar ve sert zemin ile kaplı olmayan alanlar 
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tasarlanmaktadır. Bu pafta içerisinde projede kullanılan tüm bitkiler adetleri ve 
ölçüleri ile birlikte yer almaktadır (Şekil, 11). 

Şekil 11. Plantasyon Planı Aşaması

2.7. Aydınlatma-Sulama Planı Aşaması 

Bu aşamada yer alan sulama planında çalışma alanının önceki aşamalarda 
belirlenen su kaynağına yakın ve uyumlu olacak şekilde tasarlanan planının 
projeye aktarılması işlemi gerçekleştirilir. Özellikle bitkisel tasarımın yapılacağı 
tüm noktaların en uygun maliyet ve planlama ile çözümlenerek projeye üzerine 
aktarılması gerçekleştirilir. 

Aydınlatma detayları hazırlanırken de sulama tasarımında olduğu gibi en 
uygun çözümlemeler yapılarak alan üzerine noktasal ve çizgisel işaretlemeleri 
yapılır. Diğer paftalar ile uyumlu olarak hazırlanan lejant kısmında aydınlatma 
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ve sulamada kullanılan malzemeler ve bunların gösterimleri hakkında açıklayıcı 
bilgiler verilebilir. 

Şekil 12. Aydınlatma-Sulama Planı Aşaması

2.8. Kesit ve Detaylar

Kesit gösterimleri yapılırken alan içerisinde bulunan ve vurgulanmak istenilen 
alan kullanımlarını kapsayacak şekilde vaziyet planı üzerinde belirlenen 
noktalardan çizilen çizginin geçtiği tüm kullanımları ve topoğrafyayı iki boyutlu 
olarak gösterimi sağlanmaktadır. Böylelikle hem topoğrafya hem de kullanımlar 
hakkında daha anlaşılır bilgi sağlanması hedeflenir. Detay çizimlerinde ise 



BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIMLARDA PEYZAJ PROJE AŞAMALARININ UYGULAMA PROJESİ ÖRNEĞİNDE İRDELENMESİ       601

çalışma alanı üzerinde yer alan her türlü bitkisel ve yapısal malzemelerin ölçü 
ve standartlarına ilişkin bilgiler verilir (Şekil, 13). 

Şekil 13. Kesit ve Detaylar

2.9. Sunum ve Görselleştirme Aşaması

Bu aşama müşteri veya işi talep eden kişi/kurumun tasarımcıdan beklemekte 
olduğu proje çıktılarının en somut halini içermektedir. Plan olarak iki boyutlu 
şekilde detaylı ve kapsamlı olarak hazırlanan projelerin üç boyutlu sunum 
desteği ile net bir şekilde anlaşılabilir halinin ortaya konulmasına olanak sağlar. 
Bu kapsamda tasarımcılar sunum ve görselleştirme aşamasında birçok bilgisayar 
yazılımı programlarından yararlanmaktadırlar. Peyzaj tasarım projelerinde 
genellikle AutoCAD ortamında hazırlanan planlar, bu program ile uyumlu 
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ve bilgisayar ortamında çizilen tasarımların programlar arası aktarılabilindiği 
3D-Max ve Sketch up programlarını kullanmaktadırlar (Şekil, 14).

Şekil 14. Sunum ve Görselleştirme aşaması

3. Sonuç 
3 Boyutlu modelleme teknolojisinin günümüz yazılım programları ile 
çözünürlüğü oldukça yüksek ve kaliteli dökümanlar elde etmemizi 
sağlaması ile bilgisayar destekli tasarımların tamamen bu boyutta 
ilerlemesi ve daha fazla geliştirilmesi kaçınılmaz hale gelmiştir. Bu nedenle 
tasarımcıların ortak olarak kullandığı mevcut bilgisayar teknolojisi talepleri 



BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIMLARDA PEYZAJ PROJE AŞAMALARININ UYGULAMA PROJESİ ÖRNEĞİNDE İRDELENMESİ       603

karşılayamayacağından yüksek düzeyde bilgisayar teknolojisi gereksinimi 
talebi de giderek artacaktır.

Bilgisayar destekli peyzaj tasarımının gelecekteki perspektifi oldukça 
parlak görünmektedir: grafikler daha hızlı ve daha kaliteli olacak; giriş ve 
çıkış ekipmanları daha makul ve uygun olacaktır; işleme yetenekleri daha da 
geliştirilecektir. Bilim ve teknolojinin hızla geliştiği bir çağda yaşayan bilgisayar 
teknolojisi, insan toplumunun vazgeçilmez bir parçası haline gelmektedir. 
Bilgisayar teknolojisini kullanabilmekte, peyzaj tasarımcıları için vazgeçilmez 
bir gereksinim haline gelmiş ve her geçen gün daha fazla yazılım öğrenme 
ihtiyacını ortaya çıkarmaktadır. Peyzaj tasarımında yeni bir çağ yaratmak için, 
mevcut yol haritalarımız ile birlikte farklı disiplinler arası çalışmalara açık 
olmak ve sürekli yenilenen teknolojik gelişmeleri yakından takip etmek peyzaj 
tasarımcılarının asli bir görevidir.

Yapılan bu çalışma ile bilgisayar teknolojilerinden yararlanılarak 
hazırlanacak olan peyzaj tasarımlarının aşama aşama nasıl bir süreçten geçmesi 
gerektiği ve yazılım programları desteği ile hazırlanan görselleştirmelerin 
sunumda ki önemi ortaya konularak, yapılacak diğer çalışmalar için örnek bir 
altlık çalışma teşkil edebilmesi amaçlanmıştır. 
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1. Giriş

Tarih boyunca ilgi çekici olan su sistemleri, canlı türlerine yaşam ortamı 
sağlamaları, çevresel kalite ve mikroklimatik konfor üzerine etkileri, 
kentlilerin rekreasyonel gereksinimlerini karşılamaları ve kent kimliğini 

şekillendirmeleri gibi ekolojik, sosyal ve kültürel dinamikler üzerindeki rolleri 
ile kent peyzajlarının önemli bileşenlerindendir (Özeren ve Hepcan, 2013). 

İlk insanın yaşamını sürdürebilmek için ihtiyaç duyduğu su, yerleşik hayata 
geçmesiyle beraber yer seçiminin de ana belirleyicisi olmuştur (Hattapoğlu, 
2004). Bu durum, binlerce yıl boyunca aynı şekilde devam etmiş, dünya 
üzerindeki en önemli yerleşim merkezleri hep akarsu ve havza kenarlarında 
kurulmuşlardır (Tekeli, 2016). Bu bağlamda sanayi devrimi ve sonrasında 
su, öncelikli olarak ulaşım amacıyla kullanılmış ve buna paralel olarak kent 
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kurgusu ve kentteki işlev alanlarının yer seçimi bu doğrultuda şekillenmiştir 
(Hattapoğlu, 2004). 

Kent içi su sistemleri birçok kullanıma imkan sağlayan ekolojik birer koridor 
olarak kentler için vazgeçilmez yaşam ortamlarıdır. Fakat zaman içerisinde hızlı 
kentleşme nedeniyle kentlerde yoğun kullanımların baskısı altında kalan su 
sistemleri, özellikle kentsel yerleşimlerde doğal niteliğini fazlasıyla kaybederek 
açık kanallara dönüşmüştür. Yakın çevrelerinde yer alan sanayi tesislerinin ya da 
evsel atıkların bu kanallara deşarj edilmesi zaman içerisinde çevresindeki yaşam 
koşullarının da olumsuz etkilenmesine neden olmuştur. 

Bugün var olan tüm kaynakları; hızlı nüfus artışı, küresel ısınma, tarımsal 
faaliyetler, endüstri ve kentleşmenin tehdidi altındadır (Kılıç, 2008). 

Kirlenme tehdidinin en yoğun olarak yaşandığı yerler, nüfusun sayıca fazla 
olduğu, kent merkezine yakın su havzalarıdır. Doğal ekosistem özelliklerini 
yitirmeye ve yapay kent ekosistemi etkisi altına girmeye başlayan su havzaları, 
pek çok yanlış uygulamanın sonucu olarak ciddi kirlilik sinyalleri vermeye 
başlamıştır. Bunda, su havzalarının konum olarak uygun olması, su kaynaklarının 
bol olması, izinsiz yapılarla ilgili olarak mevzuattaki boşlukların varlığı, 
havzaların içerdiği dere yataklarının buraları alıcı ortam olarak kullanmayı 
hedefleyen sanayi kuruluşlarına cazip gelmesi gibi birçok faktör etken olarak 
karşımıza çıkmaktadır (Sever, 1997).  

Bu bağlamda, kent içi su sistemlerinin kavramsal bir çerçeveden ele alınarak 
kent ve kent kimliği açısından öneminin vurgulanması bu çalışmanın çıkış 
noktasını oluşturmaktadır. Bu noktada kent kavramı, kent içi su sistemlerinin 
tanım / içerik ve sınıflandırılması, önemi ve kullanımları ile kentsel kimlikle 
ilişkisine değinilmiş, Dünya’dan ve Türkiye’den restorasyon örneklerine yer 
verilmiştir. 

2. Kavramsal Çerçeve  
2.1. Kent Kavramı

Kentler, tarihsel süreçte hem insanlığın izlerini gelecek nesillere ileten, hem de 
ilettiği bu birikimle insanoğlunun geleceğini şekillendiren en önemli etmenlerden 
birisi olmuştur. Kent kavram olarak, tarihin hemen hemen bütün dönemlerinde 
farklı anlamlara gelebilen dinamik bir kavram niteliğindedir (Koyuncu, 2011). 

Kent, toplumsal ve ekonomik ilişkilerde belirli bir gelişimin göstergesidir 
ve bu yönüyle kentlerin tarihi çoğu zaman uygarlıkların tarihi ile eş tutulmuştur. 
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Çok bileşenli, ekonomik olarak yoğunlaşmış yapılar olan kentler pek çok farklı 
kültür ve unsurun bir arada yaşadığı heterojen yapılardır (Nebati, 2014). 

Kentler, insanoğlunun toplumsal olarak bir arada yaşamına sürdürme 
ihtiyacının bir gereği olarak meydana gelen yerleşim alanlarıdır. Bu 
yerleşim alanlarını paylaşan insanların günlük ihtiyaçlarının aynı sıra eğitim, 
sağlık, barınma, iş, sosyal aktivite gibi birçok ihtiyacı da bu yerleşimlerde 
karşılanmaktadır (Güven, 2016). 

Kent, yaşanan zaman diliminin gerektirdiği ihtiyaçlar ile toplumun 
gündelik yaşamına dair alışkanlıklarıyla oluşan bir kültür birikimi olup zamanla 
içinde şekillenerek evrimini sürdürmüş bir miras değeridir. 

Eski Yunan’da kent, politik, dini ve sosyal ananeleri paylaşan vatandaşların 
birlikteliği olarak kabul edilirken, ilkellik ve kargaşa ile zıt, medeniyet ile 
anlamdaş olarak anlatılmıştır. Kent, insanların birbirleriyle bir araya geldikleri, 
malların değiştirildiği ve düşüncelerin yayıldığı bir ilişkiler ve kesin yargılar 
merkezi olarak tarif edilmektedir. Kentler, değişikliklerin çeşitlilik içinde manalı 
olduğu yerler olarak kabul edilirler (Sabır, 2019). 

Özetle kent olgusu yalnızca fiziksel yönden bir yeri ve orada yaşayanları 
tariflemenin yanında bir manayı içerisinde barındırır. Bundan dolayı kent, çok 
katmanlı ve sınırları kesin olarak tariflenemeyen bir araştırma alanı olup kent 
kavramını tek bir tanımla açıklamaya çalışmak çok zordur. Mevcut tanımlar 
bir araya getirildiğinde kent; tarımsal olmayan üretimin yapıldığı, kontrol 
mekanizmalarının bir arada olduğu, göreceli olarak büyük, nispeten heterojen 
bir mekân olarak tanımlanabilmektedir (Hayta, 2016). 

2.2. Kent İçi Su Sistemleri

Yaşamın devamı açısından hayati bir değere sahip olan su, insan ve insanın 
şekillendirdiği mekânlar üzerinde, geçmişten bugüne geçen süreçte oldukça 
belirleyici olmuştur. İnsanın var olduğu ilk günden bugüne, başlangıçta yaşamı 
mümkün kılan su zaman içerisinde farklı ihtiyaçlara paralel olarak yaşamın 
vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir (Hattapoğlu, 2004). 

Kıyılar, kara parçasının suyla buluştuğu, görsel iletişim ve etkileşim içinde 
bulunduğu alanlar olarak uygarlıkların çekim merkezi olmuştur (Hattapoğlu, 
2004). Tarih boyunca medeniyetler deniz, göl ve akarsu kıyıları boyunca 
gelişme göstermiş ve suyu kontrol eden medeniyetler en başarılı olmuş ve en 
çok ilerleme kaydetmiştir.
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İnsanlar, yaşadıkları toplumları, dolayısıyla da kentleri ayakta tutabilmek 
için sudan en üst düzeyde yararlanmanın yöntemlerini aramışlardır. Kent 
içerisinde yer alan ve kenti şekillendiren akarsular, göller ve yeraltı suları 
kentlerin doğal su sistemlerini oluşturmaktadır.

İnsanlık tarihi boyunca suyu yönlendirebilmek ve en üst düzeyde fayda 
sağlamak amacıyla da su kemerleri, suyolları, sarnıçlar vb. oluşturularak yapay 
su sistemleri inşa edilmiş, böylece suyun yönetimi ve kentlerin sürdürülebilirliği 
açısından ilerlemeler kaydedilebilmiştir.  

Akarsu kıyıları; içme, kullanma ve tarımsal amaçlı faydaları nedeniyle en 
cazip yerleşim alanları olmuştur. Kentler başlangıçta akarsu kıyısında kurulmuş, 
birçoğu zaman içerisinde kent içinde kalarak kentlerin fiziksel, görsel, sosyal, 
ekonomik ve kültürel değişimlerinin merkezinde yer almıştır. 

2.2.1. Tanım / İçerik ve Sınıflandırma

Akarsuların su ekosistemi içerisinde doğal yapısının ne olduğunu anlamak 
ve bu konuya ilişkin tanım ve kavramlara hâkim olmak oldukça önemlidir. 
Akarsu terimi; dere, çay, ırmak, nehir, vb. küçük büyük bütün su kütlelerini 
kapsamaktadır.

Küçük akarsulara dere, derelerden biraz daha büyük akarsulara çay 
denilmekte derelerin ve çayların birleşmesinden ırmaklar doğmaktadır. 
Irmakların büyüğüne nehir denilmekle birlikte, dere ile çay, çay ile ırmak, ırmak 
ile nehir arasında kesin bir sınır bulunmamaktadır Akarsuların içinde aktıkları 
oluk şeklindeki doğal yollara yatak denilmektedir. Akarsuyun denize, göle 
veya başka bir akarsuya kavuştuğu yer, akarsu ağzı olarak adlandırılmaktadır 
(Hoşgören, 2001).

Akarsular; kolları ile bunlara karışan çok sayıda dereciğin birleşmesinden 
oluşmakta ve bu akarsu sistemine, akarsu ağı ya da drenaj sistemi denilmektedir. 
Bir ırmak bütün kollarıyla birlikte belli bir bölgenin sularını toplamakta olup, 
suları boşaltılan böyle bir bölgeye akarsu havzası denilmektedir (İzbırak, 1990; 
Kılıçaslan, 2004).

Bir yağış havzasının fiziksel karakteristikleri ve iklim özelliklerine göre 
akarsular; ‘kısa ömürlü akarsular’, ‘periyodik akarsular’ ve ‘sürekli akarsular’ 
olarak sınıflandırılmaktadır. Genellikle kuru yataklı olan kısa ömürlü akarsular, 
ancak bir yağıştan sonra veya birikmiş karların erimesini izleyen günlerde 
su taşımaktadır ve sabit yatakları yoktur. Periyodik akarsular yalnız yağışlı 
mevsimlerde su taşımakta, yağışın olmadığı devrede akarsu yatağı kuru 
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kalmaktadır. Sürekli akarsularda ise her mevsimde su bulunur. Bu akarsularda 
taban suyu düzeyi hiçbir zaman akarsu tabanının altına düşmez ve sürekli şekilde 
akarsu akımını besler (Balcı ve Öztan, 1987; Kılıçaslan, 2004).

Akarsu koridoru; akarsu yatağı ile her iki kıyıyı ve akarsu yatağının 
yakın çevresini kapsayan bölüm olarak tanımlanmaktadır. Akarsu koridorunun 
genişliği, akarsu tarafından etkilenen çevreye ya da bunun tersi olarak akarsuyun 
etkilendiği çevreye bağlıdır. Bir akarsu koridoru su zonu, marjinal zon, banket 
zonu ve kenar zon olmak üzere dört bölümden oluşmaktadır (Şahin vd., 2014). 
Kentsel mekânlarda doğal kaynak olarak nitelendirilen akarsu koridorlarının bu 
niteliklerinin yanı sıra ekolojik açıdan devamlılık özelliği gösteren yeşil bir hat 
olduğu da bilinmektedir (Özdede, 2011).

2.2.2. Önemi ve Kullanımları

Yerleşimlerin evriminde suyun önemi yalnız hayatın devamlılığı açısından 
değil, aynı zamanda yaşam standartları ve medeniyet seviyeleri yönüyle de 
değerlendirildiğinde, tarihe adını büyük harflerle yazdırmış birçok yerleşimin 
kuruluşunda da önemli bir etken olmuştur. Özellikle gelişmeyi önemli ölçüde 
besleyen ticaret merkezlerinin büyük bir kısmının suyolları üzerinde veya 
kenarlarında olduğu görülmüştür (Hattapoğlu, 2004). 

Çok çeşitli özellikleriyle kendine has ekosistemler olan akarsu ve kıyıları 
da, tarihi birikimin yarattığı kültürel, sosyal ve ekonomik değerler açısından 
kentlerin gelişim ve değişiminde önemli rol oynamış ve oynamaya devam 
etmektedir.

Kentlerin kuruluşunda, gelişim ve kalkınmasında akarsular ve akarsu 
kıyılarının kullanımı, sunduğu olanaklar ve sahip oldukları ekosistemler 
yönüyle çok önemli olmuştur. Kentsel anlamda akarsuların akış potansiyelleri, 
içinde ve çevresinde çok farklı canlı türlerine yaşama olanağı sağlamaktadır. 
Kent ekolojisine olan katkıları yanı sıra kentlinin rekreasyonel ihtiyaçlarının 
karşılanmasında da akarsular önemli potansiyel alanlardır (Sağlık vd., 2012). 

Kentsel akarsu mekânları, kentsel yerleşimler açısından kaynak 
özelliğinin yanı sıra, mekânsal süreklilik (çizgisel uzanım) özelliğine sahip 
olması, ekolojik süreklilik ve hareket sürekliliği sağlaması dolayısıyla kentsel 
alt yapıyı desteklemesi ve kentsel doğal kaynak bölgesi olmasıyla kent için 
oldukça önemli yeşil koridorlar olarak kente değer katmaktadır (Önen, 2007). 
Kentsel yerleşmelerin içinden akan akarsular aynı zamanda birere açık alan 
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olarak kentlinin ortak kullanımına imkân veren kentsel açık mekânları da 
oluşturmaktadır (Özdede, 2011). 

Akarsular, çizgisel yapıları nedeniyle, yerleşimleri sınırlama ve 
yönlendirme, mekânlar ve arazi parçaları arasında geçiş olanağı yaratma, 
ekolojik yönden ağ oluşturarak koridor görevi üstlenme gibi çok farklı işlevlere 
sahiptirler (Zülkadiroğlu ve Doygun, 2016).

Kentsel akarsular, sosyal ve rekreasyonel aktiviteleri barındıran bir iletişim 
ağı oluşturmakta, uygun olmayan kullanımları birbirinden ayırmakta, kenti 
insan ölçeğinde ve yaya kullanımı öncelikli olarak yapılandırmaktadır (Özkan 
vd., 2003). 

Yeşil yol / ağ sisteminin bir parçası olan akarsular doğal ve kültürel 
kaynaklar ile tarihi yapının korunmasına ve geliştirilmesine fırsat sağlamakta, 
insan kullanımları için lineer açık mekânlar sağlayarak, rekreasyonel, kültürel, 
tarihi alanları birbirine bağlamakta ve kent sağlığını olumlu yönde etkilemektedir 
(Kılıçaslan, 2004).

Akarsuların sahip olduğu işlevler genel olarak ise aşağıdaki gibidir: 

·  Su döngüsü sağlaması
·  Flora ve faunaya habitat oluşturması
·  Ulaşıma katkı sağlaması
·  Rekreasyonel etkinliklere olanak sağlaması; balık tutma, yüzme, kürek 

çekme, gezinti vb.
·  Hammadde kaynağı olması; agrega çıkarma (kum, çakıl, taş vb.) maden 

çıkarma, gıda maddeleri kaynağı olma vb.
·  Enerji üretimine olanak sağlaması
·  Endüstriyel faaliyetlere olanak sağlaması; hammadde nakline bağlı 

ekonomik faaliyetler, suyu beslenme girdisi amaçlı kullanan endüstri, 
akarsu kıyısı endüstri alanları vb.

·  Tarımsal faaliyetlere olanak sağlaması
·  Kent estetiğine katkı (Kılıçaslan, 2004). 

2.2.3. Kent İçi Su Sitemleri ile Kentsel Kimlik İlişkisi

Kent kimliği, kent imajını etkileyen, her kentte farklı ölçekte kendine özgü 
nitelikler taşıyan, fiziksel, kültürel, sosyoekonomik, tarihsel ve biçimsel 
etmenlerle şekillenen, kentliler ve kentlilerin yaşam biçiminin oluşturduğu, 
sürekli gelişen ve sürdürülebilir kent kavramını yaşatan, geçmişten geleceğe 
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büyük bir sürecin ortaya çıkarttığı anlam yüklü bütünlüktür. Kentlerin fiziksel 
kimliğinin oluşumu, doğal ve mekânsal yapısı olmak üzere iki faktörden 
kaynaklanır. Doğal yapı, günümüzde kurulmuş ya da kurulmakta olan kentlerin 
kimlik kazanmasında en etkili faktörlerden biridir (Çöl, 1998).

Akarsular, hareketli topografyalarıyla, kentlerin içerisinden akarak kentleri 
mekânlara ayırmakta, sınırlandırmakta, yönlendirmekte, çeşitli kullanımlara 
fırsat sağlamakta ve kentlerin, dolayısıyla da toplumun şekillenmesinde önemli 
rol oynamaktadır. Tarih boyunca birçok kent akarsuların kıyısında kurulmuş ve 
bu akarsular da kentlerin kimliğinin şekillenmesinde önemli rol sahibi olmuştur. 
Kentsel gelişime ve değişime bağlı olarak gerek sosyoekonomik nedenlerle, 
gerekse de sosyokültürel ve rekreasyonel gereksinimler sonucunda, akarsuların 
çevresinde çeşitli kullanımların yoğunlaştığı görülmektedir. 

Kent kimliğine dolayısıyla imajına genelde olumlu katkı sağlaması 
beklenen akarsular, yanlış kullanımların etkisiyle çevresini olumsuz yönde 
etkilemekte ve çevresinden olumsuz yönde etkilenmektedir. 

Akarsuların genel olarak kent imajına katkı sağlaması gerektiği 
düşünülmekte, yanlış kullanımların etkisiyle birçok akarsuyun kentlerin ana 
sorunlarından biri haline dönüştüğü de görülmektedir. Sorun haline dönüşen 
birçok kent içi akarsuyun üzeri kapatılmakta, haritalardan silinmekte, imar 
planlarında yer almamakta veya yatağı daraltılmaktadır.  

2.2.4. Restorasyon Örnekleri

Birçok ülkede su sistemlerinin restorasyonuna yönelik projeler geliştirilmiştir 
ve de geliştirilmeye devam etmektedir. Dünyanın birçok ülkesinde uzun yıllardır 
gündemde olan bu projeler incelendiğinde geçmişte yaşanan problemler ile 
verilen hatalı kararların sorgulandığı görülmüş ayrıca bu projelerin gelecek 
projelere de örnek teşkil etmesi hedeflenmiştir.  

Bu projeler sayesinde kıyı alanları yeniden canlanmış ve böylelikle sahip 
oldukları potansiyellerini kullanma fırsatı yaratılmıştır. Başarıyla yürütülmüş 
canlandırma ve dönüşüm projelerinin bilinmesi hiçbir şey için geç olmadığının 
farkına varılması açısından da ayrıca önemlidir. 

2.2.4.1. Dünyadan Örnekler

Özellikle geçtiğimiz yüzyılda su kıyılarının yeniden canlandırılması bütün 
dünyada önemli bir yere sahip olmaya başlamış ve bu projelerin başarılı sonuçlar 
getirmesi diğer projelere de ilham kaynağı olmuştur.
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2.2.4.1.1. Charles Nehri, Amerika Birleşik Devletleri  

Charles Nehri, Hopkinton’daki kaynağından Boston’daki Atlantik Okyanusu’na 
ulaşana kadar 23 şehir ve kasabadan geçen, 129 km. uzunluğunda bir nehirdir 
(International School of Boston, 2020). 

Nehir, büyük Boston Bölgesi’nin önemli bir kaynağı olup Bostonlular 
için önemli rekreasyon olanakları sağlamaktadır. Charles Nehri, tarih boyunca 
içerisinden akıp geçtiği yoğun nüfuslu alanlardan kaynaklanan endüstriyel 
kirlenmelerle karşı karşıya kalmıştır (EPA, 2020). 

1903 yılında başlayan Charles Nehri Projesi, çevreyi radikal bir şekilde 
dönüştüren Amerika’nın ilk kamu projelerinden birisi olup, ülke genelindeki 
benzer projelere öncülük etmiştir. 1910 yılında tamamlanan bu projeyle, 675 
dönümlük sulak alan ve gelgit düzlükleri dönüşüm geçirmiş ve Boston bölgesi 
ilgi çekici bir doğa merkezi haline gelmiştir (ASCE, 2020). 

1965 yılında Charles Nehri Havza Birliği kurulmuş, 1978 yılında sel 
kontrolünü sağlamak için liman ağzında eski barajın yerine yeni bir baraj inşa 
edilmiştir (EPA, 2020). 

Yeni Charles Nehri Havza Master Planı tarafından yönlendirilen son proje 
ile de nehir boyunca 30 dönümden fazla yeni açık alan - Paul Revere Park, 
Nashua Street Park ve North Point Park - yaratılmıştır (MASS, 2020), (Şekil 1). 

Şekil 1. Charles Nehri (CS, 2020; NPS, 2020)

2.2.4.1.2. Yukarı Mur Nehri, Avusturya 

Konradi (2014)’e göre; Mur Nehri, Avusturya’daki Orta Doğu Alpleri’nde yer 
alan Hohe Tauern Milli Parkı’ndan doğmakta ve Adriyatik Denizi’nden 1950 
m. yukarıda yer almaktadır. Uzunluğu 480 km. olan nehrin, 330 km’lik bölümü 
Avusturya’nın Styria Eyaleti’nden, 95 km’si Slovenya ve çevresinden, kalan 
bölümü de Hırvatistan ve Macaristan arasından geçer. Drava Nehri’nin ve 
devamında da Tuna Nehri’nin bir koludur (Kervan, 2016). 
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Mur Nehri’nin üst ve orta yatağını kapsayan 1317 hektarlık Avrupa 
Koruma Alanı, “Murerleben 1 ve 2” isimli iki LIFE projelesinin coğrafi alanını 
oluşturmaktadır (Office of the State Government of Styria, 2015). 

19. yüzyılın sonlarında başlayan sistematik düzenleme ve geliştirme 
çalışmalarıyla Mur Nehri önemli ölçüde değişikliğe uğramıştır. Nehir bu insan 
eliyle gerçekleştirilmiş tüm değişikliklere rağmen, ekolojik olarak Avusturya’nın 
en değerli nehirlerden biri olarak kabul edilmektedir. 

Tuna somonu için doğal bir yumurtlama alanı olan Mur Nehri’nin sınır ötesi 
kısmı, aynı zamanda Avusturya’daki en büyük ikinci alüvyon ormanına sahiptir 
ve Avrupa’nın tür açısından en zengin habitatlarından birini içerir. Dinamik 
nehir sistemi ile bağlantıyı artırarak eski yapıların restorasyonu ve doğal nehir 
habitatlarının iyileştirilmesi projenin odak noktasını oluşturmaktadır. Bunun 
yanı sıra sel baskınlarından korunma ve nehir boyunca rekreasyonel olanakların 
yaratılması da hedeflenmiştir (IRF, 2016). 

Proje; 2006 yılında Çevre Koruma Ödülü (Environmental Protection 
Prize), 2010 yılında Geramb Rose Ödülü, 2014 yılında Avrupa Nehir Ödülü 
(European RiverPrize) ve 2015 yılında Uluslararası Nehir Ödülü (International 
RiverPrize) gibi pek çok ödül kazanmıştır (Office of the State Government of 
Styria, 2015) (Şekil 2).

Şekil 2. Yukarı Mur Nehri (WWF, 2017; Freiland, 2020)

2.2.4.1.3. Kallang Nehri, Singapur

10 km uzunluğundaki Kallang Nehri Singapur’daki en uzun doğal nehridir. 
Bugün, nehrin her iki yakasına 2 km mesafede 800.000’den fazla insan 
yaşamaktadır (PUB, 2020). 

Kallang Nehri Bishan - Ang Mo Kio Park projesi, Singapur ABC Waters 
Programı’nın bir parçası olup Singapur’un en uzun nehrinin Bishan kasabasıyla 
Ang Mo Kio kasabası arasındaki 3 km’lik bölümünü beton bir kanaldan doğal 
bir nehre dönüştürmüştür (Access Water, 2012).
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İlk olarak 1988 yılında açılan 62 hektar büyüklüğündeki Bishan-Ang Mo 
Kio Parkı, adanın orta bölgesinde Bishan ve Ang Mo Kio konut yerleşimlerinin 
arasında yer almaktadır (Schaefer, 2014). 

Proje kapsamında 2,7 km uzunluğunda olan betondan yapılmış drenaj 
kanalı, parkın içinden geçen 3,2 km uzunluğunda kıvrımlı doğal bir nehre 
dönüştürülmüş, aynı zamanda hem nehir sisteminin dinamik sürecini barındıran 
hem de park kullanıcılarının etkin bir şekilde kullanabilecekleri şekilde yeniden 
tasarlanmıştır (Holmes, 2012). 

Projeyle taşkın ve erozyon kontrolünün sağlanmasının yanı sıra 
biyoçeşitlilik % 30 oranında artmış (Access Water, 2012), proje sonrası Bishan 
parkta, 66 kır çiçeği türü, 59 kuş türü ve 22 yusufçuk türü tespit edilmiştir. Nehrin 
restorasyonu, sadece biyolojik çeşitliliği değil aynı zamanda parktaki türlerin 
direncini de artıran çok çeşitli mikro habitatlar yaratmıştır (Water, 2012). 

Proje, bir kent parkının nasıl ekolojik altyapı, su kaynağı, taşkın yönetimi, 
biyolojik çeşitlilik ve rekreasyonun akıllı bir kombinasyonu olarak işlev 
görebileceğinin ilham verici bir örneği olmuştur  (Access Water, 2012).

Proje; 2012 yılında Dünya Mimarlık Festivali Ödülü (World Architecture 
Festival - WAF), Singapur Başbakanlık Tasarım Ödülü (President’s Design 
Awards Singapore), Kıyı Alanlarında Mükemmellik Onur Ödülü (Excellence on 
the Waterfront Honor Awards) ve 2016 yılında ASLA Profesyonel Ödül - Onur 
Ödülünü (ASLA Professional Awards - Honor Award) almıştır (Dreiseitl, 2012; 
ASLA, 2016) (Şekil 3). 

Şekil 3. Kallang Nehri (ASLA, 2016)

2.2.4.1.4. Gheong Gye Cheon Nehri, Güney Kore 

Cheonggyecheon adıyla da bilinen Cheong Gye deresi (Önen, 2007), Güney 
Kore’nin başkenti olan Seul kentini Kuzey ve Güney olarak iki bölüme ayıran 
8,5 km uzunluğunda bir deredir (Listelist, 2017). Cheonggyecheon Deresi, 
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Joseon Hükümdarlığı sırasında kentin kanalizasyon atığını taşıması amacıyla 
oluşturulmuştur (Mimdap, 2010). 

Gheong Gye Cheon Nehri, 1394 yılında Seul’ün başkent seçilmesinin 
sebebiydi ve dönemin siyasi, kültürel ve sosyal merkeziydi (Köprülüoğlu, 2017). 

Ülkenin savaş sonrası ekonomik gelişiminin bir parçası olarak (Visitseoul, 
2020), 1967 yılından 1976 yılına kadar, üstünde konumlanan şehrin ana arteri 
görevini üstelenen yolla birlikte yerleşimini tarihi bir izi olan dere kapatılmıştır 
(Önen, 2007). 

O dönemde endüstrileşmenin ve modernleşmenin bir göstergesi olarak 
kabul edilen otoyol, 2003 yılında yıkılına kadar kullanılmıştır (Mimdap, 2010). 

Daha yüksek yaşam kalitesi sağlamayı amaçlayan proje 2003 yılının 
Temmuz ayında başlamış ve 2005 yılının Ekim ayından tamamlanmıştır.  Proje, 
derenin 5,84 km’lik bölümünü içine almaktadır. Önce derenin üzerini açılmış ve 
güzergâh tasarım çalışmaları yapılmıştır. Derenin üzerinde yirmi iki tane köprü 
bulunmaktadır. Bu köprüler landmark özellikleri düşünülerek tasarlamıştır 
(Önen, 2007). 

Cheonggyecheon Deresi’nin restorasyonu, yeşil kamusal alan potansiyelini 
açığa çıkararak Seul merkezinin yeniden canlanmasına yol açmıştır (The World 
Bank, 2020). 

Restorasyon sonrası, 2003’teki ön restorasyon çalışmaları ile 2008 sonu 
arasında genel biyoçeşitlilik % 639 artmış, nehir boyunca şehir içi ısı adası etkisi 
4-7 blok ötedeki paralel bir yola göre 3,3 ila 5,9 °C azaltmıştır  (Landscape 
Performance, 2020) (Şekil 4). 

Şekil 4. Gheong Gye Cheon Nehri (Wang, 2014)

2.2.4.2. Türkiye’den Örnekler

Üç tarafı denizlerle çevrelenmiş ve birçok akarsuya sahip bir ülke olarak 
özellikle kentlerde suyun tarihi, sosyal, kültürel, ekonomik, ekolojik ve 
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rekreasyonel potansiyelinden kent halkının ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde 
yararlanamadığımız açık bir şekilde görülmektedir. Bu durum hızlı kentleşmenin 
su sistemlerine olan olumsuz etkileriyle birleşince daha da vahim bir durum 
almaktadır. Ayrıca Türkiye’de restore edilerek canlandırılan ve mevcut 
potansiyelinden yararlanılan böylelikle kentliye ve kent kimliğine olumlu etki 
yapan proje sayısı oldukça azdır.   

2.2.4.2.1. Porsuk Çayı, Eskişehir 

Kütahya İli’nin Murat Dağı eteklerinden doğan Porsuk Çayı, Kütahya ve 
Eskişehir ili kent merkezlerinin içme ve kullanma suyu kaynağıdır. Sakarya 
nehrine ulaşana değin yaklaşık 460 km yol alan Porsuk Çayı; sulama suyu, 
endüstriyel su temini, evsel ve endüstriyel atıklar için alıcı ortamdır (Oruç, 
2005). 

Büyükerşen ve Efelerli (2005)’e göre; Porsuk Çayı, 1960’lı yılların sonuna 
kadar Eskişehir halkının yüzme, balıkçılık ve diğer rekreasyonel gereksinimlerini 
karşılamış (Alkan Bala, 2010) ancak sonraki yıllarda, sanayi ve evsel atıklar ile 
şehir kanalizasyonundan kaynaklanan nedenlerle, 1990’lı yıllara kadar kirlilik 
ve taşkın problemleri yaşamıştır (Sarıçam ve Coşkun, 2015).

Büyükerşen ve Efelerli (2005)’e göre; yakın geçmişte (17 Ağustos 1999) 
yaşanan deprem felaketi ve içinden akarsu geçen bir kentin her zaman taşkın 
tehdidi altında olabileceği göz önüne alınarak, kenti doğal afet zararlarından 
korumak ve etkilerini en aza indirmek amacıyla, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi 
tarafından Büyük Porsuk Projesi yürütülmüş, yapılan finans anlaşması gereğince 
Avrupa Yatırım Bankası bu projeye 10,97 milyon Euro kaynak temin etmiştir 
(Özdemir, 2013). 

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT)’nın hazırladığı raporlarda; 
Porsuk Çayı Avrupa kıtasının en pis ve halk sağlığı yönüyle en tehlikeli su 
sistemlerinden biridir ve bu projeyle eski günlerini geri getirmek amaçlanmaktadır 
(Önen, 2007). “Büyük Porsuk Projesi” 3 etap halinde uygulanmıştır. Proje ile 
Porsuk Çayı ve çevresi kent merkezi ile bütünleşerek rekreatif ve ticari bir 
omurgaya dönüşmüştür.

Proje kapsamında, Porsuk Çayı kıyısıyla yakın çevresinde yer alan açık 
alanlar yeniden tasarlanmıştır (Özdemir, 2013) (Şekil 5).
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Şekil 5. Porsuk Çayı (Yolcu360, 2020)

2.2.4.2.2. Kurbağalıdere, İstanbul 

Kurbağalıdere, İstanbul’un Kadıköy ilçesinde, Kızıltoprak, Feneryolu ve 
Bahariye semtleri arasında yer almakta olup, kolları ile beraber toplam uzunluğu 
50 km civarındadır (Önen, 2007).

Kurbağalıdere’nin bazı bölümlerinde su izi okunamamaktadır. Ayrıca 
yayaların geçişlerini sağlamak için de birkaç yaya köprüsü bulunmaktadır. 
Kurbağalıdere, büyük kullanıcı topluluklarına ev sahipliği yapan alanlarla 
çevrili olması nedeniyle, kamuya açık alanlar oluşturma yeteneği olan bir 
alandır. Bundan dolayı derenin yer aldığı bölge, yakın geçmişte birçok geliştirme 
projesine konu olması nedeniyle daha da önemli bir hale gelmiştir (Önen, 2007).

1970’li yılların sonlarına doğru atık suların içerisinde bırakıldığı 
Kadıköy’e Havzasında yer alan dereler, kötü kokmaya ve kötü koku sorunu 
yaratmaya başlamış, kıyılara atık su taşır hale gelmiştir. Kadıköy Havzası’nı 
atık sulardan arındırmak ve geçmiş günlere döndürmek amacıyla İstanbul Su ve 
Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Kadıköy Çevre Koruma Projesi’ni başlatılmıştır. 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Devlet Su İşleri tarafından yürütülen ıslah 
çalışmaları kapsamında, Kurbağalıdere ıslah edilmiştir. Bu sayede dereye atık 
su akışı büyük oranda engellenmiş, yapılan dip taramasıyla, Kurbağalıdere’ de 
derinlik 7 - 8 metreye kadar ulaşmıştır (Önen, 2007). 

Islah çalışmaları sonuç vermeye başlamış, Marmara Denizi’ne dökülen 
derenin rengi maviye dönerken, karabatak ve martı gibi deniz kuşlarının yanı 
sıra kefal balıkları da dereye dönmüştür (Karakaş, 2020). 

2013 yılında Kadıköy Belediyesi tarafından Kurbağalıdere Vadisi ve 
çevresi için fikir projesi düzenlemiştir (Merdim, 2013) (Şekil 6).
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Şekil 6. Kurbağalıdere (Deniz Haber Ajansı, 2015; Karakaş, 2020)

3. Sonuç
Su sistemlerinin kentlerle ilişkisi geçmişten bugüne kentlerin karakterini 
belirlemede oldukça etkili bir faktör olarak karşımıza çıkmıştır. İlkçağlardan 
günümüze suyun medeniyetlerin var oluşunda ne denli etkili olduğu göz önüne 
alınırsa, suyun anlamı ve hayati yönden değeri yeniden karşımıza çıkmaktadır. 
Bu nedenle, su olgusunun yerleşmeler tarihi için kaçınılmaz oluşu, bu sistemleri 
koruma yönünde ne kadar hassas davranmamız gerektiğinin de altını çizmektedir. 

Kentsel yerleşmelerde karşımıza çıkan sorunların çözümü için suyu karar 
alma süreçlerinin merkezine alan yeni kentleşme politikalarının oluşturulması 
ve bir an önce uygulamaya geçilmesi temel hedef olmalıdır. Aksi takdirde 
günümüz kentlerinin gelecekte su konusunda birçok sorun yaşayacak olması 
maalesef muhtemel görünmektedir. 

Ekolojik sürdürülebilirliğin sağlanabilmesi için su sistemlerinin doğal 
bağlantıları korunmalı, su akışı desteklenmeli, su kalitesini olumsuz etkileyecek 
her türlü giriş engellenmelidir. Ayrıca iklim değişikliği, su sistemlerini ve 
dolayısıyla sistemin içinde yer aldığı kenti direkt olarak etkileyeceğinden 
su kaynaklarının planlanmasında daha da akılcı ve etkin yaklaşımların 
benimsenmesi zorunludur. 

Not: Bu çalışma Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon 
Birimi tarafından desteklenmiştir. Proje Numarası: FGA - 2019 - 20521.
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