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Giriş

Kentler ekonominin arkasındaki itici gücü
oluşturmaktadır. Küresel gayrisafi yurtiçi
hasılanın % 80’i kentlerde üretilmekte ve %
60’ı bugün dünya nüfusunun beşte birine
ev sahipliği yapan en üretken 600 kentte
üretilmektedir.

Hızlı kentleşme, kentlerin fiziksel yapısında
önemli değişikliklere ve birçok sorunun
ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Kent
içindeki yoğun yapılaşma, geçirimsiz
yüzeylerin artması ve buna paralel olarak
yeşil alanların azalması gibi durumlar
gözlenmektedir. Bu sebeple, kentlerde yeşil
sisteme katkı sağlayan yeni mekanlar
bulmak oldukça güç hale gelmektedir.

Kentler kentleşmenin etkisi altında
ekonomik, siyasal, çevresel ve sosyal
alanda değişime uğramakta, bu değişim
planlı bir şekilde yürütülmediği takdirde
çevreye doğaya ağır tahribatlar vermektedir.

.

https://landlab.wustl.edu/

Detroit, Michigan, ABD.

https://www.lek.com/global-offices/tokyo

Tokyo, Japonya.
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Giriş

Günümüzde dünya nüfusunun yarısından
fazlası kentlerde yaşamaktadır. 2050 yılına
gelindiğinde ise kentsel nüfusun yüzde 66
olması tahmin edilmektedir (UN-Habitat
2016).
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Yeni Şehircilik
Akıllı Büyüme

2. Mimari

Ak deniz Üniv ers ites i
Mima rlık Fa k ültesi
Pey za j Mima rlığı Bölümü

İklim Değişikliğine Uyum

Teknoloji Eko-Kent
Ekolojik Planlama

1. Planlama

Antalya Çevreci Dönüşüm Çalıştayı
«Çevreci Kentleşme» Çalışma Grubu adına grup sözcüsü

Akıllı Kent

ÇEVRECİ KENTLEŞME

Sorunlar
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Plansız kentleşmenin çevre üzerine tahribatı genellikle üç şekilde
meydana gelmektedir.

Arka plan
Sorun
Kentsel yayılma ve saçaklanma ile düzensiz büyüyen kentler,
verimli tarım arazileri, sulak alanlar gibi sınırlı doğal kaynaklara
zarar vermekte, genişleyen geçirimsiz yerleşme yüzeyleri ve
taşıt kullanımı vb. faaliyetlerle artan karbon ayak izi iklim
değişikliği
gibi
küresel
bir
çevre
sorununu
ortaya
çıkarmaktadır. Bu sorunun baş aktörleri doğanın sınırsız bir
kaynak olarak görüldüğü ekonomik büyüme ve plansız
kentleşme süreçlerinde yer alan insan faktörüdür.
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a) Doğal Yaşam Alanlarının Yerleşim Alanlarına Dönüşmesi
(habitat üzerindeki etki):
b) Aşırı Doğal Kaynak Çıkarımı ve Tüketimi:
c) Atıkların Dünya Tabakaları Üzerindeki Etkisi (atmosfer,
litosfer, hidrosfer):
• İklim üzerine etkisi
• Hava Kirliliği
• Su Kirliliği
• Toprak ve Kırsal Arazi Kaybı
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Antalya mevcut durum

Bu nedenle, pek çok ülkede
Antalya zengin doğal, kültürel, tarihi ve
çevresel değerlere sahip bir kıyı kentidir.
Kentin çevresini oluşturan dağlar, tarım
alanları, ormanlar, kıyılar, vadiler ve
akarsular, çevresel ekosistemi oluşturan
doğal yapı elemanları olarak kentin
imajına büyük katkı sağlamaktadır.

uluslararası politikalar doğrultusunda
akıllı büyüme, yeni şehircilik, yeşil
bina hareketi, derişik kent, karşıtkentleşme, yeşil kentler, ekolojik

1983 yılında yürürlüğe giren 2634 sayılı
Turizmi Teşvik Kanunuyla kentteki
yatırımlar artmış, buna bağlı olarak
turistik yatak kapasitesi büyük artış
göstermiştir. Turizm sektöründeki
gelişmelerin önemli bir göstergesi olan
yatak kapasitesindeki artışların kent
ekonomisine, sosyal ve kültürel altyapı
gelişmesine önemli katkıları olmuştur.

planlama ve eko-kentler gibi
sürdürülebilir kentleşme yaklaşımları
ve akımları ortaya çıkmıştır.

Craig Mapp
Antalya
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Antalya mevcut durum
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Antalya kenti sahip olduğu zengin tarihsel, doğal, kültürel ve ekolojik
özellikleriyle ülkemizin en popüler turizm kentlerinden birisidir. Kent son
yıllarda kentleşmeye bağlı olarak hızlı bir değişim geçirmekte, alansal olarak
büyümekte, nüfusu hızlı bir şekilde artmaktadır.

Antalya ülkemizdeki nüfus artışı, göç ve kentleşmeden en
fazla etkilenen kentlerden birisidir. Nüfus artış hızı % 1,46
ile Türkiye ortalamasının üzerindedir.

Kent planlarında sistemli bir yeşil alan planlama politikasının olmaması, bu
yaşanan süreçte doğal alanların, korunacak değerlerin ve yeşil alanların

Kentimizdeki mevcut kentleşme sorunlarının başında altyapı
ve ulaşım sorunları, yapılaşmanın çevre üzerindeki baskısı,
su ve hava kirliliği sorunları, üst ölçekli ve kent bütününde
planlama sorunları, afete yönelik riskleri azaltıcı sakınım
planlarının bulunmaması, kent bütününde kentsel dönüşüm
müdahale biçimlerinin plan bütünlüğü içerisinde
belirlenilmemesinden dolayı parçacıl riskli alan tanımlarıyla
plan bütünlüğünden koparılan uygulamalar, yapılaşmanın
tarım ve orman alanlarına, açık-yeşil alanlara olan baskısı,
kamusal hizmetlere erişilebilirlikte yaşanan sorunlar,
ekonomik, sosyal ve fiziksel anlamda mekanda yaşanan
sorunlar, katılım ve yönetişim sorunları yer almaktadır.

yapılaşma baskısı altında kalmasına neden olmakta, kentte yeşil alanlara
duyulan ihtiyaç her geçen gün daha da artmaktadır. 2005 yılı verilerine göre
Antalya’da kişi başına düşen aktif yeşil alan miktarı 4.4. m² ile imar
mevzuatında öngörülenden azdır. Antalya gibi zengin ekolojik değerlere
sahip olan bir kentte yeşil alanların sistemli bir şekilde planlanması,
korunması ve yönetilmesi önem taşımaktadır.
Bu kapsamda « Antalya Kenti Yeşil Alanlarının Çok Ölçütlu Analizi Ve

Planlama Stratejilerinin Geliştirilmesi » başlıklı çalışma Antalya kenti için
yapılan en kapsamlı yeşil alan çalışması olup, yeşil alan planlaması

Antalya
9/03/2022
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konusunda rehber niteliği taşımaktadır (E. Manavoğlu, 2013).
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Planlama
Derişiklik
Sürdürülebilir Ulaşım

Sürdürülebilir

Yoğunluk

Çevreci Kentleşme

Çeşitlilik

Çevreci Kentleşme Nedir?

Karma Arazi Kullanımı

Kentleşmenin
önlemek,

çevre

yaşam

üzerine

kalitesi

verdiği

yüksek

Yenilenebilir Enerji Kullanımı

zararları

Yeşil Tasarım

mekanların

Kentleşme

oluşturulmasını sağlamak ve bu konuda üst

Mimari Tasarım

ölçekli planlama kararlarından alt ölçekli tasarım

Akıllı Binalar

kararlarıyla bir plan hiyerarşisi sistemi içerisinde
tüm

sektörler

açısından

çevresel

Önerileri

önlemlerin

alındığı ve uygulama programlarının oluşturduğu

Yeşil Sertifikalı Binalar
Çatı Bahçeleri

Peyzaj Planlama

kentleşme süreci çevreci kentleşme kavramıyla

Yeşil Altyapı Uygulamaları

tanımlanmaktadır.

Yeşil Ağ Sistemi
9/03/2022
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Yeşil altyapı

Avrupa Komisyonu Yeşil Altyapı Bildirisi ‘ne göre doğa esaslı
çözümler aracılığıyla ekolojik, ekonomik ve sosyal faydalar sağlamak,

Yeşil Altyapı

Yeşil altyapı terimi ekolojik bir sürece
hitap eder, bu yüzden mavi altyapı
olarak bilinen sürdürülebilir kentsel
drenaj sistemlerini, sulak alanları, nehir
ve kanalları da içerir (Houses of
Parliament 2013).

doğanın insana sunduğu faydaları anlamaya yardımcı olmak ve bu
faydaları sürdüren ve geliştiren yatırımları harekete geçirmek için bir
araç

olarak

tanımlanmaktadır.

Bir

başka

deyişle,

ekosistem

hizmetleri sağlayan tüm yüksek kaliteli doğal, yarı doğal ve diğer
kentsel yeşil alanların aralarındaki bağlantı ve oluşturduğu ağ yeşil
altyapı olarak kabul edilebilir.

Son yıllarda, yeşil altyapı kavramı
kentlerin sürdürülebilirliğine yönelik
planlama ve tasarım yapmak açısından
önemli hale gelmiştir. Yeşil altyapı
planlaması, tamamen yeni bir
yaklaşımdan ziyade farklı planlama
yaklaşımlarının iyi bir sentezini temsil
etmektedir (Mell 2014).

https://www.google.com/search?q=hamburg+green+city

Hamburg, Almanya
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Yeşil altyapı uygulamalarının faydaları

Binalar
Yeşil çatılar
Yeşil duvarlar
Dikey bahçeler

hava kalitesini iyileştirme
su kalitesini iyileştirme

Çevresel Fayda

Peyzaj
Biyolojik tutma
Yeşil sokaklar
Yağmur bahçeleri

kentlerde ısı adası etkisini engelleme veya azaltarak iklimi düzenleme
erozyon önleme

Yeşil Altyapı

yağmur suyunu doğru şekilde kullanma

Yeşil Altyapı
Unsurları

sel ve taşkın riskini önleme

Ekonomik Fayda

karbon salınımını düşürme
toprak koruma ve kalitesini iyileştirme
biyoçeşitliliği destekleme
tozlaşmayı destekleyecek ekolojik koridorlar oluşturma

Sosyal Fayda

habitat sağlama

Yüzeyler
Geçirimli yüzeyler
Drenaj
Taşkın kontrolü

Su
Yağmur suyu hasadı
Atık su hasadı
Sulama yönetimi

toplum sağlığını koruma
toplumsal rekreasyonel fırsatlar sunma ve bölge ekonomisini destekleme

A N T A L Y A Ç E V R E C İ D Ö N Ü Ş Ü M Ç A L I Ş1T5A Y I
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Yeşil altyapı işlevleri;
Yeşil altyapı kavramının kuramsal altyapısı

Bir sistem dahilinde kentlerde
uygulandığında; gıda temini
(kentsel tarım), su akışını
düzenleme ve yüzey akışını
hafifletme,
kent
ısısını
düzenleme, havayı temizleme,
gürültüyü azaltma, aşırı hava
olaylarını
iyileştirme,
iklim
düzenleme, tozlaşma ve tohum
dağılımını sağlama, atık arıtma,
rekreasyonel
ve
zihinsel
gelişmeyi destekleme gibi pek
çok
ekosistem
hizmetlerini
kentlere sunmaktadır.
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Estetik dil

Güzellik
kavramı
• Peyzaj

Güzelliğin
fonksiyonu
Kalite

Peyzajın
güzelliğipeyzajın
uyumu

• Peyzajın kalitesi/
peyzajın güzelliği

• Mimari ve
kentsel planlama
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Yağmur Suyu Hasadı
Yağmur Bahçeleri
Bitki Dikim Alanları

İsveç

Bioswale Alanları (Kaldırım kenarları malçlama)
Geçirimli Yüzeyler

Yeşil Altyapı Bileşenleri

Ağaçlandırılmış Sokak ve Yollar

Yeşil Otoparklar
Yeşil Çatılar
Dikey Bahçeler
Kentsel Ağaç Kanopisi (Refüjler)
Doğal Koridorlar (Akarsu vb.)

8/05/20XX
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Dünyadan Ekolojik
Kentsel Dönüşüm
Örnekleri

Kentsel Yeşil Alanlar

Almanya
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Bo01 (City of Tomorrow) Malmö Kentsel
Dönüşüm Projesi
Yenilenebilir ve s ür dür ülebilir ma lzeme ile k ay na k la rı
k ulla na ra k

kents el

ya şa m

k a lit es ini

ar t ır ma yı

hedef lemiş t ir.

Hamburg

Pr ojenin hedef ler i a ra s ında , t eknolojik geliş meler in
ek olojik

aç ıda n

kullanılmas ı,

t emiz

t ek noloji,

Ek olojik k ent ya ra t ma k a mac ıy la sa nay i, eğlence
bir leş t ir en H a mbur g Ec o-Cit y Pr ojesi ha zır la nmış t ır .

y enilenebilir ka ynak ve ekolojik ma lzeme k ulla nımını
y ay gınlaş t ır ar ak

ik lim

değiş ik liği

ile

ve

ya ya

er iş ilebilir liğini

Bir "Yeş il Ağ " y apıs ı, ş ehir merk ezinden ç eş it li mesa feler de pey za j eks enler ini
bir bir ine ba ğla ya n bir dizi "y eş il ha lk a " oluş tur ur . Yeş il a ğ, ş ehir par k la r ı ve oy un
a lanlar ı, da ha dar y eş il a la nla r ve daha geniş a lanlar a ra sında k enar
ma ha lleler den ş ehir merk ezine ka da r bir ba ğla nt ı oluş tura ra k H a mbur g'un
t a ma mını k a ps a ma kt adır . Kent in pey za j pla nla ma polit ikas ının a ma c ı, pa rk la r ı,
eğlence v e s por a la nla r ını, oyun a la nla rını ve ha t ta mezar lık la r ı bir bir ine
ba ğla mak , ins anlar ın ş ehir mer kezinden y ür üy er ek veya bis ik letle t emas
et meden s ey a ha t et meler ini mümk ün k ılma k t ır .

müc adele

et mek t ir .
Biy oçeş it liliği sa ğla ma k a mac ıy la s u ve yeş il a lanlar ın
bir ar ada k ulla nıldığı a ğa çlandır ılmış pa rk lar , endemik
t ür ler in kullanıldığı özel bahçeler ta sa r la nmış , k ana l

Kentt e a yr ıca y enilenebilir ener ji k ay na klar ı y ay gınlaş t ır ılırk en, t oplu ulaş ımı
dest ek lemek a ma c ıy la güzer ga hla r uza t ılmış ve ya ya lar ın bu nokt a la ra ula ş ımı en
f a zla 300m ola ra k planlanmışt ır . At ık y önet imi v e ger i dönüş üm s ay es inde
k a r bon s a lınım mik t a r ı y ılda 1 mily on t on a za lt ılmış t ır .

v e ba hç eler de t emiz s u k ulla nımı t eş v ik edilmiş t ir .
Tera s bahçeler ine y er ver iler ek güneşt en ya ra r la nma
a r t ır ılmış ,

s uy a

er iş im

k olay laş t ır ılmış

ve

ay nı

za ma nda k ent e es t et ik değer k a za ndır ılmışt ır
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Eskişehir

9/03/2022

Türkiye’den Kentsel
Dönüşüm Örnekleri

Eskişehir
2003 yılında uygulamaya başlanan “Eskişehir Kentsel Gelişim
Projeleri” kapsamında kentin ortasından geçen Porsuk Çayı’nın geri
kazandırılması ve ekolojik bir dönüşüm sağlanması amaçlanmıştır.
Porsuk Çayı kıyısı yeşil koridor uygulamasıyla, yeşil koridor, akarsu
koridoru, su kanalı, sokak ağaçlandırması, kent parkı gibi doğa tabanlı
çözüm ve yeşil altyapı unsurları kullanılarak, ıslah çalışması
gerçekleştirilmiştir. Bu çalışma aynı zamanda Porsuk Çayı’nın
temizlenmesi ve afet riskinin azaltılması, yeşil alan erişebilirliği ve kişi
başına düşen aktif yeşil alan miktarında artış, rekreasyonel kaynak
oluşturma, kentsel ısı adası etkisini azaltma, iklim değişikliğine uyum,
sel-taşkın kontrolü, hava ve toprak kalitesinde artış, kentsel
havalandırma, erozyon kontrolü, gürültü azaltma, canlılar için yaşam
alanı sağlama gibi pek çok ekolojik kazananımlar sağlamıştır.

Gaziantep
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Özetle;
Yeşil A ltyapı ba ğlamında;
1. Ç evresel değerler v e doğal ha bitatlar k orunmalı, bi yoçeşitliliğin devamlılığı s a ğlanmalıdır.
2. Kentleşme pl anlı ol malıdır.

Gaziantep
Gaziantep Allaben Deresi boyunca planlanan yeşil koridor, kent parkı,
botanik park, yağmur suyu toplama alanları vb. uygulamalarla doğa
tabanlı çözümler kullanılmıştır. Böylece yine yeşil alan erişebilirliği ve
kişi başına düşen aktif yeşil alan miktarında artış, rekreasyonel kaynak
oluşturma, kentsel ısı adası etkisini azaltma, iklim değişikliğine uyum,
sel-taşkın kontrolü, hava ve toprak kalitesinde artış, kentsel
havalandırma, erozyon kontrolü, gürültü azaltma, canlılar için yaşam
alanı sağlama, karbon tutumunda artış, sosyo-kültürel değerlerdeki
artış gibi pek çok ekolojik ve sosyolojik kazananımlar sağlanmıştır.
Koridor boyunca tasarlanan yeşil alanlar boyunca yağmur suyu
kontrolü, sızdırma ve filtreleme işlevine sahip bitki şeridi ve alan
içerisinde Yeşil Bina gibi özel fonksiyonlu yapılar ve bahçeler
kullanılmıştır.
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3. İklim Değişikliğine Duyarlı Planlama Yaklaşımı oluşturulmalıdır (yeşil ağ sistemleri). Kentsel açık
ve yeşil alanlara yönelik stratejiler belirlenmeli ve kent planlarında yeşil altyapıya yönelik
çalışmalar yapılmalıdır. Kentsel peyzajlarda oluşan sıcaklık değişiklikleri enerji tüketimi ve hava
kalitesini olduğu kadar insan sağlığını ve konforunu doğrudan ve dolaylı olarak etkilemekte ve bu
nedenle kentsel planlamada ve iklim değişikliğinin etkilerini azaltmada etkin kullanılmaları
gerekmektedir. Yeşil çatılar, yeşil cepheler gibi alternatiflerle birlikte bu işlevleri tam olarak
yerine getirebilmeleri için kent planlamada bir sistem dâhilinde, belirli standartlara uygun ve
y eterli büyüklükte pl anlanmalı v e k ent dokusu i ç inde düz enli bi r da ğılıma s ahip ol malıdırlar.
4. Kentte yeşil alan sistemi oluşturulmalıdır. Kentsel yeşil alan sayısı artırılmalı ve bağlantılılığı
sağlanmalıdır. Kentsel yeşil alanlar iklim değişikliği ve adaptasyon sürecinde kentsel altyapının bir
parçası olarak kabul edilmelidir. Yeşil alanlar karbon emilimi özelliği ile hava kirliliğin azaltılması
ve kalitesinin iyileştirilmesi, sera gazı etkisinin azaltılması ile hava sıcaklıklarının düşürülmesi,
yerel mikro iklimi nispeten düzenleyerek kentsel alanlarda kentsel ısı adalarının etkilerini
azaltmak için önemli, uygun maliyetli bir çözümdür. Kentin düzenli olarak gelişimi ve gelişmenin
kontrol altına alınması, tarımsal kaynakların korunması ve kentin doğal kaynaklarının
s ürdürülebilirliği y i ne y eşil a l an pl anlanmasıyla s ağlanacaktır.
5. Su Kaynakları Korunmalıdır. Su kaynaklarının akılcı yönetimi ve kuraklığın engellenmesi için
iklimsel ve hidrolojik değişkenler düzenli olarak takip edilmeli ve normalden sapmaların sebepleri
tespit edi lmeli v e k entlerde y eşil a lanlar v e m avi a l tyapı s i stem da hilinde ol uşturulmalıdır.
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Özetle;
Ya pısal v e Yönetimsel ba ğlamda;
1. Akıllı Kent Uygulamaları yaygınlaştırılmalıdır. Enerji verimli binalar inşa edilmeli ve teşvik
edilmelidir.
2. Sürdürülebilir Ulaşım Sistemleri
politikaları hayata geçirilmelidir.

oluşturulmalı,

toplu taşıma

teşvik

edilmeli,

yayalaştırma

3. Geri Dönüşüm Programları y aygınlaştırılmalı v e teşvik edi lmelidir.
4. Kent Kimliği ve kent kültürünü
s ürdürülebilirlik s a ğlanmalıdır.

geliştirici

çalışmalar

içerisinde

bulunulmalı

ve

sosyal

Teşekkürler

5. Kıyılarda gerçekleştirilen planlama uygulamalarında, deniz seviyesi yükselmesi riski de bir
planlama kriteri olarak göz önünde bulundurulmalı ve yasal, yönetsel önlemler öncelikle bu
kapsama giren alanlar için ele alınmalıdır. Bu bağlamda Bütünleşik Kıyı Alanları Planlarının mevcut
durumda il bazında hazırlanmasının önüne geçilerek bölgesel bazda yürütülmesi ve havza ölçeği
de dikkate alınarak ve Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından hazırlatılmakta olan Nehir Havza
Yönetim Planları v e Ha vza Koruma Pl anları i l e bütünlük s a ğlanması doğru ol acaktır.
6. Ele alınan her konu ve konu başlığına yönelik önerilerimizin ilgili uzmanlarla ayrı ayrı
değerlendirilmesi ve çalışılması gerekmektedir. Nitekim çevreci kentleşme; planlama, ulaşım,
tarım, turizm, su yönetimi, ekonomi, afet yönetimi, biyoçeşitlilik, atık yönetimi, enerji yönetimi
gibi pek çok konuyu kapsamaktadır. Bu nedenle disiplinler arası uzmanlarla değerlendirilmesi
oldukça önem ta şımaktadır.
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