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Yeşil altyapı sistemi (Acik ve yesil alan sistemi) ve bileşenleri

Yeşil altyapı, ekosistem değerlerini ve işlevlerini koruyan 

birbirleriyle bağlantılı doğal, yarı doğal ve kültürel
alanların oluşturduğu bir yeşil alan ağıdır.
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Doğal Yarı-doğal Kültürel



iklim değişikliğinin olumsuz etkileriyle mücadelede en etkili önlem 
kentlerin bu etkilere karşı dayanıklılığını arttırmaktır !



Ekosistem Servisleri

Ekosistemler bulundukları ortamlarda insanlar ve diğer canlılara sayısız yararlar sağlar. Ekosistemlerde devam eden doğal süreçlerin bir 
parçası olarak ortaya çıkan bu fayda, ürün ve hizmetlerin tamamı ekosistem servisleri (hizmetleri) olarak tanımlanır. 

• rekreasyonel kullanımlar
• turizm olanakları

• türlere yaşam ortamı sağlama
• genetik çeşitliliği koruma

• iklim regülasyonu

• hava kalitesinin iyileştirilmesi
• su kalitesinin iyileştirilmesi
• yağıış suyu yönetimi
• tozlaşma - polenizasyon
• biyolojik parçalanma

• atık yönetimi

• besin
• hammadde
• su

TEDARİK DÜZENLEYİCİ DESTEKLEYİCİ KÜLTÜREL
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Düşük 
hava kalitesi

Yüksek 
hava kalitesi



Hava kalitesinin iyileştirilmesi…



İklim regülasyonu 
ısı adası etkisini azaltılması...



İklim regülasyonu 
ısı adası etkisinin azaltılması...



SÜNGER KENT !

Su Yönetimi
Sel ve taşkın önleme...







Tanner Spring Park, Portland USA



Tanner Spring Park, Portland USA



CheongGye River, Güney Kore



Rose F. Kennedy Greenway – Boston



High line park. – New York..



İTÜ Ayazağa Kampüsü , İstanbul
(HET Peyzaj)



bölge
akarsu koridorları,
doğal ekosistemler

Yeşil altyapı yönetimi

Uygulama ve yönetim süreci ise birçok aktörün bir arada uyum içinde çalışmasını gerektiren, yüksek maliyetli ve uzun zamanlı bir süreçtir.
Ancak bu maliyet, kentlerde ulaşım ve haberleşme hatları, temiz ve atık su sistemleri gibi gri altyapı bileşenlerinin yapım ve bakım giderleri
için harcanan bütçeden fazla değildir.

Yeşil altyapı farklı ölçeklerde planlanmakta, uygulanmakta ve yönetilmektedir. 

alan
• yağmur bahçeleri,
• dikey bahçeler,

• yağmur hendekleri

havza, kent
• kent parkları,
• botanik bahçeleri

• ağaclı geniş bulvarlar
• koruluklar

mahalle
• mahalle ve semt parkları,
• bitkilendirilmiş sokak ve

caddeler
• kurum ve sahis bahceleri



Yeşil altyapı yönetimi

• Yeşil altyapı bileşenlerinin haritalanması

• Yol ağacı rehberleri

• Yağış suyu yönetim rehberleri

• Biyolojik çeşitlilik envanteri

• Teşvik – vergi indirimleri

• Kamulaştırma – arazi satın alma



T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Merkez Kampüsü , Ankara



Ülkemizdeki 

Yasa ve Yönetmelikler
• 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliği’nde tanımlanan “kişi başına 10m2 aktif yeşil alan” standartlar dikkate alınmaktadır.

• Ülke Mekansal Strateji Planında açık yeşil alanlar sosyal altyapı bileşeni olarak sınıflandırılmıştır. Plan notlarında “açık yeşil alan sistemi”ne yer verilmesi
gerektiği belirtilmiştir.

• Bütünleşik Kentsel Gelişme Stratejisi ve Eylem Planında (KENTGES 2010-2023) “Açık-Yeşil Alan Sistemi” kavramı stratejiler içinde yer almakta, planlama ve
tasarım standartlarının geliştirilmesi ve rehberlerin hazırlanmasına yönelik yasal düzenlemelerin yapılmasının gerekliliği vurgulanmıştır.

• 2015 tarihli Yerel Yönetimler için Kentsel Tasarım Rehberi Hazırlama El Kitabının değişik bölümlerinde “açık ve yeşil alan, yeşil alan sistemi, yeşil ağ”
terimlerine yer verilmiş ancak tanım, içerik ve bileşenleri açıklanmamıştır.

• 23 Haziran 2017 tarihli "Yağmursuyu Toplama Depolama ve Deşarj Sistemleri Hakkında Yönetmelik" kentlerde yağış suyu yönetimiyle ilgili atılan öncü adımlardan
biridir.

Mekansal planlama sürecinde açık-yeşil alan sisteminin tanımı, tipleri ve işlevlerine yeterince yer verilmediği görülmektedir. Uygulama hükümlerinin bulunduğu
mevzuatta “Açık-Yeşil Alan Sistemi” tanımının kapsamı sınırlıdır, “Yeşil Altyapı” uygulamalarının ise bir karşılığı bulunmamaktadır



Yeşil alanlar alansal büyüklüklerinde göre değil, ekolojik nitelikleri ve mekânsal dağılımlarına göre değerlendirilmelidir.

Bir alanın ekolojik niteliği alanın büyüklüğü, formu, sahip olduğu tür çeşitliliği (bitki ve hayvan) ile türlerin yoğunluğuna bağlı olarak değişir.



Kentlerin her boyutta ekolojik nitelikleri yüksek yeşil alana ihtiyacı vardır. 
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Ekolojik nitelikleri yüksek 
yeşil alanlar..

Farklı tür boy ve yaşlardaki ağaç, ağaççık, çalı ve yer örtücülerin bulunduğu alanların ekolojik değeri yüksektir.



Ekolojik nitelikleri yüksek 
yeşil alanlar..



Sağlıklı işleyen ekosistemlere sahip olan kentler iklim değişikliğinin etkilerine karşı dayanıklıdır.!

• Gereksiz bir şekilde sert budanarak taç örtüsü küçültülen ağaçlar, kentlerin iklim
değişikliğine karşı direncinin kırılmasına, dayanıksız hale gelmesine yol açmaktadır.

• Doğal ekosistemlerin mümkün olduğunca korunması ve doğa esaslı çözümlerin üretilmesi, bu
alanların direncini arttıracaktır. Örneğin sulak alanlar adeta sünger görevi görerek suyun
tutulmasını ve taşkınları önlemeye yardımcı olur. Kent yakın çevresinde sulak alan
ekosistemlerinin bulunması kentin direncini arttır.

Kentlerde iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini azaltmak için sera gazı emisyonlarının düşürülmesinin yanı sıra yeşil alan planlama, tasarım ve yönetim stratejilerinin
geliştirilmesinde açık yeşil alan sistemlerinin oluşturulması ve bu alanların sağladığı ekosistem servislerine öncelik verilmesi gerekir.

Ekosistem servislerinin iyileştirilmesine yönelik akılcı çözümler kentlerin kırılgan ekosistemlerinin korunması ve iyileştirilmesi, kentin iklim değişikliği etkilerine
dirençli ve dayanıklı hale gelmesine katkı sağlayacaktır.



cigdemcn@hotmail.com

cigdem.coskun.hepcan@ege.edu.tr

Teşekkürler……..


