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SUNUġ 

 

Kentli nüfusun artıĢı ve ortaya çıkan kentlikçilik anlayıĢı,  yeĢil alan ihtiyacı, kentiçi alanlarda 

çevre düzenlemeleri, yeĢil alan oluĢturma ve  ağaçlandırma çalıĢmalarının da yaygınlaĢmasına 

yol açmıĢtır.  

 

Ancak, bu çalıĢmalarla birlikte çeĢitli sorunlar da gündeme gelmiĢtir: Ağırlıkla kentsel 

yerleĢmelerdeki ekolojik koĢulların, kentiçi ağaçlandırma çalıĢmalarının estetik, teknik ve 

iĢlevsel gereklerinin gerektiğince göz önünde bulundurulmamasından kaynaklanan bu sorunlar 

giderek  kamu kaynaklarının savurganlığına yol açabilecek boyutlar kazanmıĢtır. Açıktır ki, 

ülkemizde hemen hemen tüm belediyelerin kentiçi ağaçlandırma çalıĢmaları sırasında ortaya 

çıkan bu sorunların en aza indirilmesi, kamu yararının bir gereğidir.  

 

Bu etkinlikle,  konuyla ilgili, bilim adamlarının ve uygulamacıların, gönüllü kuruluĢlar ve meslek 

örgütü yöneticileri ile yurttaĢlarımızın katılabileceği bir tartıĢma ortamı yaratılarak söz konusu 

sorunların ve nedenlerinin belirlenmesi, giderek de  önlenmesine yönelik önlemlerin 

geliĢtirilmesine  katkıda bulunulması  amaçlanmıĢtır. 

 

Konu ile ilgili tüm taraflar etkinliğe çağrılmıĢ ve  çağrımızı olumlu yanıtlayanlara etkinlikte 

konuĢmacı olarak yer verilmiĢtir. Bu kapsamda, Ankara BüyükĢehir belediyesi‟nin katılması için 

yoğun bir uğraĢ verilmiĢ ancak, tüm giriĢimlerimize karĢın, ne olumlu ne de olumsuz bir yanıt 

alınabilmiĢtir. Ek olarak, ülkemizdeki tüm belediyelere de etkinliği izleme çağrıları yapılmıĢtır. 

 

BaĢta AÜ Ziraat Fakültesi Dekanlığı ile AÜ Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölüm BaĢkanlığı 

ve PETROL-Ġġ Sendikası olmak üzere etkinliğimize katkıda bulunanlara teĢekkür ediyor; 

ilgililerin uygulamalarını bilgiyle buluĢturmalarını diliyoruz. 

 

Saygılarımızla. 

 

 

KIRSAL ÇEVRE 
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AÇILIġ KONUġMALARI 

 

Zuhal MUTLU 

Kongre Düzenleme Kurulu adına 

 

 

Merhaba, 
 

Öncelikle Düzenleme Kurulu adına hepinize “Kentiçi Ağaçlandırma ÇalıĢmalarında Teknikler ve  

Sorunlar (Ankara Örneği) paneline hoĢ geldiniz diyorum.  

Özellikle son dönemlerdeki geliĢmeler baĢta olmak üzere, ülkemizde bu konuda uygulanmakta olan  
çalıĢmalar, Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları AraĢtırma Derneği olarak bizi  bu paneli 

gerçekleĢtirmeye götürmüĢtür. Paneli,  AÜ Ziraat  Fakültesi Dekanlığı ve AÜ Ziraat Fakültesi Peyzaj 

Mimarlığı Bölümü desteği ile gerçekleĢtiriyoruz, kendilerine ve  panele salon ve teçhizat desteği veren 
Petrol-ĠĢ Sendikasına içten  teĢekkürlerimizi sunuyoruz. 

Bu panelin gerçekleĢmesi çalıĢmalarına yaklaĢık olarak eylül baĢlarında baĢladık ve gün olarak bu gün 

belirlenmiĢti; ancak bu gün yine talihsiz bir olayın olduğu, önemli bir devlet adamımız sayın.Bülent 

Ecevit‟i kaybettiğimiz, uğurladığımız  gün olarak tarihe geçecek, baĢımız sağ olsun . 

Tabii olarak özelikle medya, katılım oranı ve panelin yapıldığı mekana ulaĢım yönünden istenmeyen 

durumlar da meydana gelmiĢtir. 

ġunu da belirtmek isterim diğer tüm çalıĢmalarımızda olduğu gibi tüm bu panele hazırlık çalıĢmaları ve 
panelin gerçekleĢtirilmesi de, farklı meslek ve öğrencilerden  üye ve diğer arkadaĢlarımızın tamamı ile 

gönüllü çalıĢmaları ile olmaktadır; kendilerine de teĢekkür ediyoruz ve olabilecek aksaklıklar için 

Ģimdiden affınıza sığınıyoruz. Umudumuz panelin tüm yönleri ile yarar sağlaması ve bu tip çalıĢmalara 
öncülük etmesi. 

Panelimiz biri sabah ve diğeri öğleden sonra olmak üzere iki bölümden oluĢmaktadır. Sabahki oturumda  

baĢlık , “Kentiçi Ağaçlandırma Teknikleri” , Oturum baĢkanı sayın Prof.Dr.Cemal Taluğ; öğleden sonraki 

ikinci oturumda ise “Kentiçi Ağaçlandırma ÇalıĢmalarında Sorunlar(Ankara Örneği)” baĢlığı altındaki 
konular ele alınacak; bu oturumumuzun baĢkanı ise sayın Prof.Dr.Halim Perçin.  

ġimdi AçılıĢ konuĢmalarını yapmak üzere sırası  ile, Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları AraĢtırma 

Derneği Yönetim Kurulu BaĢkanı, sayın Banu Avcıoğlu Dündar ve daha sonra  Ankara Üniversitesi Ziraat 
Fakültesi Dekanı sayın Prof.Dr. Cemal Taluğ‟u kürsüye davet ediyorum . 

*** 
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Banu AVCIOĞLU DÜNDAR 

Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları AraĢtırma Derneği Yönetim Kurulu BaĢkanı 

 

Sayın Dekan, Sayın Konusmacılar ve Sayın Katılımcılar, 

Derneğimizin düzenlediği “Kentiçi Ağaçlandırma ÇalıĢmalarında Teknikler ve Sorunlar” paneline 

hoĢgeldiniz. BaĢta Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi 
Peyzaj Mimarlığı Bölüm BaĢkanlığı ve PETROL-Ġġ Sendikası olmak üzere, konuĢmacı olarak yer alacak 

bilimadamları ve kurum/kuruluĢ temsilcileri ile etkinliğimizin organize eden Düzenleme Kurulumuza; 

katkı sağlayan tüm üye ve gönüllü arkadaĢlarımıza ben de bir kez daha içten teĢekkürlerimizi sunmak 

istiyorum.  

Derneğimiz, her yaĢtan ve her meslekten insanlardan oluĢmuĢ; baĢta ormansızlaĢma olmak üzere kırsal 

çevre sorunlarını öncelikli çalıĢma alanı olarak belirlemiĢ bütünüyle gönüllü bir kuruluĢtur. Ülkemizdeki 

bilgi üretme ve yaygınlaĢtırma çabalarının yeterince yapılmamasından yola çıkarak, Derneğimiz etkinlik 
biçimini “araĢtırma ve eğitim” olarak belirlemiĢtir. Böylelikle, bilginin üretilmesine, yaygınlaĢtırılmasına 

ve bilinçli bir kamuoyu oluĢturulmasına katkıda bulunmayı amaçlıyoruz.  

Bilindiği gibi Belediyelerimiz, kentlerde giderek artan yeĢil alan beklentilerini olanakları ölçüsünde 

karĢılamaya çalıĢmaktadır. Ancak bu çalıĢmalar bilime ve tekniğine uygun olarak, doğru türlerin 
seçimiyle, uygun donanımdaki personel tarafından yapılamadığı gibi; estetik kaygılardan da uzak 

olabilmektedir. Bunların getirdiği ekolojik ve ekonomik sorunların yanısıra, kentiçi ağaçlandırma 

çalıĢmalarının bir “yap-boz” anlayıĢla sürdürülmesi kısıtlı kamusal kaynakların savurganlığına yol 
açmaktadır. 

Bilginin yaygınlaĢtırılarak bilinçli bir kamuoyu oluĢturulmasını temel amacı olarak belirleyen Derneğimiz, 

kentsel alanın öncelikli çalıĢma alanımız içinde yer almamasına karĢın bu etkinlikle toplumun büyük bir 
kesimini oluĢturan kentli nüfusu doğrudan ilgilendiren kentiçi ağaçlandırma çalıĢmalarına iliĢkin 

sorunların ilgili taraflarca tartıĢılarak çözümlenmesine yönelik bir ortam oluĢturmaya çalıĢmıĢtır. 

Olumsuzlukların aĢılabilmesi ve kentiçi ağaçlandırma çalıĢmalarının ekolojik koĢullara ve tekniğine 

uygun olarak yapılabilmesi için bu etkinliğin belediyelerimizle ziraat ve orman fakülteleri, ilgili meslek 
örgütleri, gönüllü kuruluĢlar ve uzman kiĢiler arasında bir iĢbirliğini baĢlatmasını diliyor; yurttaĢlarımızın 

da bilgilenerek yapılması gerekenler konusunda güçlü bir kamuoyu oluĢturmasını umuyoruz. 

Verimli bir çalıĢma olması dileğiyle, saygılarımla. 

*** 
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Prof. Dr. Cemal TALUĞ: 

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı 

 

Ulusun baĢı sağolsun, çok önemli bir devlet adamını kaybetmiĢ bulunuyoruz. Kendisine Allahtan rahmet 
diliyorum. 

Gecen hafta fakültemiz çok önemli bir kongreye ev sahipliği yaptı, Ulusal II. Doğa tarihi Kongresi; orada 

da konuĢma yapmamı istediler sağ olsunlar. Orada söylediğim Ģeyi tekrarlamak durumundayım. Kırsal 

Çevre‟nin kuruluĢ günlerinden baĢlayarak sevgili Yücel Çağlar‟ın heyecanını ve kuruluĢ günlerini, ilk 
günlerini  biliyorum. O günlerden baĢlayarak gerçekten Kırsal Çevre son derece  çok baĢarılı bir sivil 

toplum örgütü olarak önemli katkılar olarak  Ulusal Doğa Tarihi kongrelerini  kazandırdı, ağaç bilimi 

okullarını kazandırdı, çok değiĢik alanlarda toplumsal duyarlılık alanlarında önemli çalıĢmalar yaptı; bu 
anlamda ben kendim ayrıca  çevreyle ilgili iki  büyük vakfın mütevelli üyesiyim bu amaçla onları  gıptayla  

izlediğimi    ve  her zaman onların çalıĢmalarından kıvanç duyduğumu  bildirmek isterim.  

Bu amaçla Kırsal Çevre diyince önemli bir STK olmanın ötesinde benim aklıma değerleri, duruĢu ve 

ilkeleri ile örnek bir Sivil Toplum Örgütü olması geliyor. Bu anlamda katkıda bulunan, yer alan ve dostluk 
gösteren herkesi kutlamak istiyorum, ve bu güzel, anlamlı ve önemli toplantıyı  düzenledikleri için de  

teĢekkür ediyorum. 

 Tabi dünyada tarım bundan  10-11 bin yıl önce baĢladı.  Dünyada ağaçlandırmanın olması için önce 
dünyada tarımın olması lazım; ben ağaçlandırmanın tarihini bilmiyorum, doğrusu fazla araĢtırmadım 

ancak bir doküman da  bulamadım bu konuda. Önce sanayi devrimi sonra belki..,  sonra kentleĢme, 

kentlerde hızlı  ağaçlandırma çalıĢmalarını gündeme getirdi. 

Ağaçlandırma her Ģeyden önce son derece önemli kent ortamları dikkate alındığında.  Bunu sadece estetik 

olarak değil ve ne yazık ki kentlerimizi  o anlamda bir boyuta getirmedik ancak bir de kentlerde toplumsal 

boyutu var;  insanın zenginliği  ve ruhunun kültürel boyutu  var bu nedenle ağaçlandırma gerçekten çok 

önemli.  

Son yıllarda belediyelerimizi bu konudaki çabalarını her Ģeyden önce takdirle karĢılamak ve kutlamak 

lazım. Aslında bugünkü toplantının amacı da sanıyorum insanlara “Ģunu yapıyorsunuz, yanlıĢ 

yapıyorsunuz” demek değildir. Sanıyorum bu toplantının bu çabaların daha etkin hale getirilmesinin 
yollarını birlikte tartıĢmak için düzenlenmiĢ olması gerekmektedir. Bu anlamda belediyeci arkadaĢların 

burada bulunmasından büyük mutluluk duyuyorum. Teknik arkadaĢlar, gönül verenlerle konunun bütün 

boyutlarının iyi niyetle  tartıĢılacağına inanıyorum. Gerçekten Ankara‟daki belediyelerin, çevre ilçelerin 
son yıllarda büyük geliĢmeler kaydettiklerini mutlulukla görüyorum. Ancak bir Ģey de söyleyeyim, 

Beypazarı biliyorsunuz belediyelerimiz içinde  çok önemli atılımlar yapan,  kültürel geliĢme açısından  

atılım yapan bir belediyemiz ancak  ben bilmiyorum, Beypazarı‟nın giriĢinde yapay çiçekler vardı, bu beni 

çok ĢaĢırtırdı ; yani böyle büyük bir değiĢim yapmıĢ bir kente geliyorsunuz ama yapay çiçeklerin 
arasından yürüyorsunuz   kendi adıma biraz irite oluyordum ancak Ģimdi bazı bulvarlardan geçerken 

oradakiler   yapay mı değil mi bilmiyorum ancak o bana yapay gibi  geliyor; bazı bitkiler görüyorum 

orada, eskiden beri Beypazarı‟nın giriĢinde olan bitkiler gibi.        

Tabi konu bir çok yönden ele alınabilir; Türkiye bir bitkisel çeĢitlilik, zenginlik ülkesi. Aslında  hiç Ģeyi 

söylemek istemiyorum , bakın kürselleĢmeyi çok tartıĢıyoruz ,  bitkiler ve tarım aslında en hızlı ve en 
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erken  küreselleĢen canlılardır. onlar hemen insan hareketleri ile birlikte taĢınıyorlar. Bu gün Ankara‟nın 

güzel, büyük  ağaçlarına baktığımız zaman  onların hepsi yerel ağaçlardır diyemeyiz;   mutlaka belirli 

değiĢimler  belirli geliĢmeler olacaktır ama ağaçlandırma çabasında ülkenin  ekolojisini, ülkenin  kendi 
doğal çeĢitliliğini ele almak gerekiyor.  Ağaç dikimin çok ciddi, planlı bir iĢ olması lazım. Bugünkü 

gazetede bilmiyorum okumamıĢsınızdır herhalde ama ben de iyi okumadığım bir sayfasında gördüm,iĢte: 

Kanada‟da kurumuĢ bir ağacı kesmek istemiĢ Türkiye‟den giden insan; baĢına gelenleri anlatıyor,  ağacı 

kesmek için gerekli olan Ģeyleri, biz ağaçlandırmadan   konuĢuyoruz ama benim dikkatimi çeken oraya Ģu 
ağacı dikeceksiniz diyor. Bir tek ağaç bile , Ġngiltere‟den biliyorum iĢte peyzaj estetiği en fazla önem 

verilen konulardan bir tanesidir. Ġstediğiniz ağacı istediğiniz gibi bir yere dikemezsiniz  ve onu istediğiniz 

gibi de budayamazsınız ama Türkiye‟de bu iĢ daha böyle henüz oturmadı ve bu nedenle bu toplantı ve  tür 
toplantılarda insanların birbirlerini dinleyerek ve daha fazla konuyu anlayarak   en azından bilgi sahibi 

olması lazım ki  doğru fikirlere ulaĢalım, neler olabilir seçenekler nelerdir, dünyada neler oluyor bunların 

ortaya konulması ve tartıĢılması  bir anlamda çok önemli. Kendi biyolojik çeĢitliliğimize sahip çıkarak 

kentlerimizi zenginleĢtirmek, yeĢil ve açık alanları geliĢtirmek durumunda  olduğumuzu düĢünüyorum. Bu 
güzel toplantıya böyle bir günde katıldığınız için size de teĢekkür ederim. Düzenleyenleri kutluyorum ve 

hepinizi tekrar saygı ile selamlıyorum. 

*** 
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*
 

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü / Ankara 

 

ÖZET 

   

Bu çalıĢmanın amacı,  genel olarak, uygun ve doğru yol ağaçlandırma çalıĢmaları hakkında bilgiler 

vermektir. Bu kapsamda, kent içi yol ağaçlandırma çalıĢmalarında uyulması gereken ilkeler , tasarım, 
uygulama ve bakım konularında açıklama yapılmaktadır. Ankara kentinde son yıllarda yapılan  yol 

ağaçlandırma çalıĢmaları değerlendirilerek, bu alanlarda sorun olarak gözlenen konular,  uygun tür seçimi 

ilkeleri, bakım- yönetim konuları, uygulama çalıĢmalarında bitkilerin estetik ve iĢlevsel özelliklerinin 
değerlendirilmesi  konuları  analiz edilmektedir.  

 

1.GĠRĠġ 

Bir kentin yeĢil alanları kapsamında ilk anda akla gelen yeĢil alanlar öncelikle ; çoçuk oyun alanları,  

mahalle parkları,  kent parkları, mezarlıklar, okul bahçeleridir. Oysa bu alanlar, kent içinde yayılmıĢ lokal 

yeĢilliklerdir. Kentin içine giren anayollar ve kent içindeki diğer yollarıda yer alan ağaçlar ise, bu alanlarla 

birlikte  kentte yoğun bir yeĢil doku verilmesinde etkilidirler. Bu  nedenle kentiçi yol ve meydanlarında 
yer alan ağaçlar, belirli bir alandaki yeĢil dokulara oranla çizgisel bir hatta uzanan  yeĢil kitle olarak kent 

içinde yeĢilin sürekliliğine katkıda bulunurlar.  

Görsel ve iĢlevsel olarak kente önemli katkılarda bulunan yol  ağaçları, önemleri oranında gereken  ilgi ve 
bakımdan yoksun kalmaktadırlar. Bugün kentlerimizde gözlenen yaygın eğilim , bu ağaçların hemen 

hemen hiç bakımlarının  yapılmaması ya da  her yıl bilinçsiz eller tarafından budanmalarıdır. Bu 

budamada yerel yönetim kadrolarında yer alan yeterli teknik ve bilgi birikimi olmayan elemanlarca 

yapılması ile birlikte  kent halkının da etkisi  vardır. Çünkü yol ağaçları, görüntüleri engellediği ya da 
güvenlik için tehdit oluĢturduğu gerekçeleri ile adeta katledilmektedirler. Oysa bu tür budamalar bitki  

formunu,  estetik görünüĢünü bozmanın yanı sıra bitkinin ömrünü de kısaltan önemli nedendir. 

                                                
* e mail: celem@agri.ankara.edu.tr,   Ayselcan@ yahoo.com 

mailto:celem@agri.ankara.edu.tr
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Yeni tesis edilen bir yol ağaçlandırmasında, kitlesel yeĢil doku etkisi ancak bitkilerin olgunluk çağına 

gelmeleri ile yani, uzun yıllar içinde hissedilmektedir. Nitekim Cumhuriyet dönemi Ankara kentinde 

yapılan ağaçlandırma çalıĢmaları ele alındığında,  cumhuriyet ile ivme kazanan çağdaĢ bir kent yaratma 
çabalarında yol ağaçlamaları önemli rol oynamıĢ  o dönemdeki ağaçların etkileri yıllar içinde kentte etkin 

olmuĢtur. Uzun süreli olarak ekolojik , estetik ve ekonomik fayda verebilecek dönemin ağaçları  

günümüzde; bakımsızlık, eĢgüdümsüz bitmez tükenmez alt yapı çalıĢmaları ve çeĢitli nedenlerle yapılan 

kesimler sonucu güzelliklerini kaybetmiĢ,  hastalıklı, yarı kurumuĢ durumdadırlar. Bu ağaçların önemli bir 
kısmı ise çoktan yok olmuĢlardır.  

Bir yol ağacının,  görsel ve iĢlevsel olarak görevini tam olarak yerine getirebilmesi en azından otuz yıl 

gerektirmektedir. Bu nedenle bugün Ankara kentinin değiĢik semtlerinde yapılan yol ağaçlandırma 
çalıĢmaları özellikle gelecek  otuz yılı ilgilendirdiğinden bugünden önemle ele alınması ve incelenmesi 

gereklidir. Bu ağaçlar önümüzdeki yıllarda  geliĢimlerini tamamladıklarında Ankara‟nın yeĢiline önemli 

katkı sağlayacaklardır. Ancak burada önemli olan  uygun tür seçimleri ile tesis edilen alanların zaman 

içinde de düzenli bakım ve yönetimlerinin de ele alınmıĢ olmasıdır.  

Son yıllarda, Ankara‟da gerçekleĢtirilen bazı yol ağaçlandırma uygulamalarında öncelikli olarak dikkati 

çeken unsur yanlıĢ tür seçimleridir. Kentin ekolojik koĢullarına uyum sağlayacak türlerin seçimi, ilk tesis 

ve sonraki bakım masraflarını da önemli oranda azaltacaktır. Nitekim kentin çeĢitli bölgelerinde eĢ 
zamanlı olarak baĢlatılan ağaçlandırma çalıĢmalarında özellikle ithal türler de yer verildiği 

gözlenmektedir. Ankara BüyükĢehir Belediyesi  tarafından 2006 yılı içinde Ankara‟nın çeĢitli bulvar, 

cadde, sokaklarında boylu  ağaç dikimi ilkbahar sonunda tamamlanmıĢtır.Ve bu faliyetler sonucunda 2717 
adet Çınar, 5397 adet Ihlamur, 179 adet Leylandii Servi ve 687 adet At kestanesi olmak üzere toplam 

8980 adet ağaç dikimi yapılmıĢtır (T.C. Büyükşehir Belediye Başkanlığı Çevre Koruma Daire Başkanlığı 

‘nın M.06.0 ABB.0 22.031-1429-1963 sayılı 8/6/2006 tarihli bilgilendirme yazısına göre). Bunlardan 

8032 adeti yol ağacı bulvar, cadde lere Anfa tarafından dikilmiştir. Anfa tarafından dikilen ağaç türleri 
ek 1 de verilmektedir. 

2. Kentlerde Yol  Ağaçlarının Önemi ve ĠĢlevi 

Yol ağaçları, trafiği düzenleme, kent sağlığı ve kent peyzajının düzenlenmesindeki iĢlevleri nedeni ile 
önemli peyzaj elemanları olarak,  kentsel yaĢama ortamlarının vazgeçilmez tasarım ögeleridir. Kentsel 

alanlarda farklı ölçek ve iĢlevlerde yer alan ağaçların, kent ekosistemi üzerinde yapıcı etkileri sayısız 

araĢtırmalarda ispatlanmıĢtır. Kentlerde yol ağaçlarının katkıları,  genel olarak ekolojik yönden, bireylerin 
psikolojik yapıları üzerinde ve sosyo- ekonomik alanlardaki katkılar olarak sınıflandırılabilir. 

 

2.1 .Ekolojik etkileri 

YeĢil alanların ekolojik etkileri;  

 serinlik etkisi, 

 nisbi hava neminde artıĢ, 

 kirli havanın filtre edilmesi, 

 oksijen üretimi yolu ile temiz hava temini Ģeklindedir. 

Ağaçlar; özellikle sıcak yaz aylarında, konutların güneĢ enerjisinden korunmasında yardımcı olurken, 

transpirasyon ile kentin hava sıcaklığını azaltır. Ayrıca, rüzgar hızını azaltma, toprağı tutma, erozyonu 

önleme gibi iĢlevleri de vardır. Bitkiler ısıyı bünyelerinde depolama özelliğine sahip değillerdir. Bu 
nedenle de, bitki ile kaplanmıĢ alanlarda, radyasyon dengesi oluĢmaktadır. GüneĢ enerjisinin ortalama 

olarak %60- 75 kadarı fiziksel iĢlemler ile tüketilir. Bitki örtüsünün bulunmadığı kentsel alanlarda güneĢ 
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enerjisi havanın ve yapı kütlelerinin ısınmasında kullnaılacaktır. Berlin‟de yapılan bir araĢtırmada; 212  

hektar geniĢliğindeki bir parkta, sıcaklık  binaların bulunduğu alana göre 7 ºC daha düĢük bulunmuĢtur. 

Gündüzleri  ağaçlar transprasyon nedeni ile daha fazla serinletme etkisine sahiptir. Bitkilerdeki sıvının 
buharlaĢması için gereken ısı miktarı oldukça yüksektir. Ortalama bir ağaçtan bir yaz gününde yaklaĢık 

1460 kg. su gaz halinde evaporasyonla kaybolmaktadır. Bu iĢlem için de ortalama 860mj‟lük bir enerji 

tüketilmektedir. Bu enerjinin neden olduğu serinletici etki ise ortalama beĢ adet klimaya eĢittir. Enerji 

korunmasında önemli etkilere sahip olan ağaçların faydaları kanıtlanmıĢtır. Örneğin; yapı yakınında yer 
alan ağaç, çalıların yaz aylarındaki sıcaklığın etkisini azaltarak, klima maliyetini %15-35 oranında 

azaltmaktadır. Gölge yapıcı ya da yüzey/cephe bitkilendirilmesi ile  yıllık klima ile serinletici amaçlı 

enerji maliyetini % 10 oranında azaltmaktadır.  

Ağaçlar, yapraksız oldukları dönemlerde  bile; %60 oranında tozları filtrelemektedirler. Yol boyunca 

dikilen ağaçların bir litre havadaki 7000 kadar toz partikülünü tuttuğu  bilinmektedir 

Uygun ekolojik koĢullarda yetiĢen bir ağaç yılda 10 insana yetecek kadar oksijen üretmektedir. 150 m² 

yaprak yüzey alanı olan bir ağaç, her yıl bir insana yetecek kadar oksijen üretmektedir. 25 metre 
yükseklikte ve  14 metre çapında  bir ağacın; 

 su tüketimi 0,960 kg/ h,  

 karbondioksit tüketimi 2,352 kg/h 

 verdiği oksijen miktarı 1,712 kg/h 

 fotosentezle ürettiği madde miktarı 1,699 kg/h 

 terleme ile verilen su miktarı 10 m³/ yıl‟dır.  

( kaynak: Bernatzy 1982; BarıĢ 1995). 

Ağaçlar aynı zamanda sera etkisini azaltmakta; kirleticileri filtrelemekde, gürültüyü absorbe etmektedir. 
Aynı biçimde; 15 metre uzunluğunda 33 metre geniĢliğinde ağaç topluluğunun karayolunda gelen trafik 

kaynaklı gürültüyü 6 ile 10 dB arasında   azaltığı da araĢtırmalarla ispat edilmiĢtir. Böylece % 50 oranında 

gürültü azalmaktadır. Gürültüye karĢı etkili bir azalmanın hissedilmesi için en az 100 metre geniĢliğinde 
yoğun bir bitkilendirme önerilir.YerleĢim bölgesinde % 10 arasında ağaçlarla kaplanmıĢ bir alanda; rüzgar 

hızı %10- 20 arasında azalttığından enerji(ısınma gibi) tasarrufu sağlanmaktadır. Bitki ile kaplı alan % 30 

oranında olduğunda ise; rüzgar hızı % 15-25 oranında azalmaktadır. 

Yapılardaki enerji  tüketimi ( serinleme ya da ısınma) amaçlı; ağaçların yardımı ile büyük oranda 
azalmaktadır. Ayrıca; özellikle gece boyunca gökyüzü ile duvarlar arasındaki yansımayı azalttıklarından 

daha yüksek duvar sıcaklığı sağlayarak, iç mekanlardaki ısı kaybını engeller. 

Bitkilendirme için ibreli ve herdem yeĢil geniĢ yapraklı çalı ve ağaçların birlikte kullanılması ile, farklı 
bitkilerin farklı frekansta sesleri tutabilmesi nedeni ile gürültünün azaltılabilmesi olasıdır. Bitkiler yaprak 

büyüklüğü, yaprak konumu, yapraklanma ve dallanma sıklığına ve bitkilendirilecek alanın geniĢliği ve 

bitkilendirme Ģekline bağlı olarak, gürültüyü 0.7-10.0 dB arasında azaltabilmektedirler. Etkili bir gürültü 
kontrolü, kent içinde ancak geniĢ alanlarda sağlanabilir. (Yıldırım, 2000). Kentlerde taĢıt kaynaklı gürültü 

bina yüzeylerinden yansıyarak daha da güç kazanır. Bitkiler yükselen ses dalgalarını kırarak sesin 

yankılanmasını önler (Nadel, 1976; Çelem ve ġahin‟den 1997). Yaz aylarında yoğun güneĢ ıĢığı etkisi 

altında kalan taĢıtların içinde sıcaklık çok yükselmekte, bu sıcaklıktan hem taĢıtlar zarar görmekte, hem de 
sürücüler rahatsız olmaktadır.  

Bu özellikle, açık otoparklarda park eden araçları, trafik lambalarında ya da trafik akıĢı sırasında herhangi 

bir nedenle durmak zorunda kalan sürücüleri daha fazla olumsuz etkilemektedir. Oysa otoparklarda, cadde 
ve sokaklarda bitkilendirme ile gölgeleme sağlamak olasıdır.   



 16 

 Kent meydanlarında, yollarda sık dikilmiĢ ağaçlar tavan etkisi yaparlar. Ağaç taçlarının dokusu mekanı 

belirleyen çizgilere kesinlik kazandırır ya da çizgileri yumuĢatır (Aslanboğa ve Gündüz, 1986). Sık 

dikilmiĢ kalın gövdeli ağaçlar bir koridor etkisi yaratırken, ince gövdeli seyrek dikilmiĢ ağaçlarla bu etki 
kaybolur (Aslanboğa ve Gündüz, 1986).   

Kent içi ve çevresi yollarda bitkilendirme ile yağmur, rüzgar erozyonunu ve kar birikintisini azaltmak 

olasıdır. Bitkilendirme ile doğal veya yapay ıĢık kaynağından direk veya yansıyarak gelen ıĢığın olumsuz 

etkisi minimuma indirilebilir. Örn: Uygun bitkilendirme ile yol kıyısındaki konut sahiplerinin rahatsız 
edici far ıĢıklarından daha az etkilenmeleri sağlanabilir.  IĢımanın yüksek olduğu caddelerde yol ağaçları 

gölgeleme yaparak sürücüde göz kamaĢmalarını engelleyecektir (Trandy,1975;Çelem ve ġahin‟den 

1997).  
 

2.2.  Psikolojik etkileri 

Kentsel alanlarda yer verilen doğal alanların ekolojik etkileri kadar insan sağlığı üzerinde fiziksel ve 

sosyal yönden de   olumlu etkierinin olduğu bilinmektedir. Doğal alanlarda bulunma ya da uzaktan 
seyretmenin  insanın fiziksel ve ruhsal sağlığı üzerinde olumlu etkilerinin olduğu çeĢitli araĢtırmacılar 

tarafından bildirilmektedir. 

Ulrich ( 1984); hastahane penceresinden izlenen doğal bir güzelliğin safra kesesi ameliyatı olmuĢ 
hastalarda iyileĢtirici etkisinin olduğunu belirtmektedir. Moore (1982) ise; hapishane penceresinden 

doğayı görenlerin daha az hasta  olduklarını belirtirken; West (1985), aynı kiĢilerde  fiziksel septomlara 

bağlı ateĢli hastalıklara yakalanma oranının daha düĢük olduğunu bildirmektedir. Benzer Ģekilde Ulrich ve 
ark. (1991), doğal alana sahip bir manzaranın stresi azaltığını belirtmektedir(Jorgensen 2001). 

Bitkilerin  bireyler üzerinde sakinleĢtirici ve ağrı kesici  etkisi bilimsel araĢtırmalarla ispatlanmıĢtır. 

Ayrıca bitki örtüsü bireylerin psikolojik yapıları üzerinde de olumlu etkilere sahiptir. Ulrich(1984); stresi 

yenmede doğal manzaraların etkili olduğunu bildirmektedir. Nitekim konu ile ilgili yaptığı bir çalıĢmada, 
hastane odasında tedavi gören hastaların, odalarından izledikleri ağaçların iyileĢme süreçlerinin, 

odalarında yalnızca tuğla duvarlar gören hastalara oranla daha hızlı olduğunu bulmuĢtur. Ağaç gören 

hastalar, bir taraftan daha az ağrıkesiciye gereksinim duyarlarken, diğer taraftan daha az olumsuz 
düĢüncelere sahip olmaktadırlar. Ulrich ve ark. ( 1993); ağaç ve doğal manzara içeren  görüntüler ile  

kentsel  bir yapılaĢma alanını gösteren fotoğrafların  insan beyninde yarattığı izleri araĢtırdıkları 

çalıĢmalarında, gevĢeme ve rahatlık belirtisi olan beyindeki alfa dalgalarının doğal manzara görenlerde 
yüksek oranda olduğunu saptamıĢlardır. Stresli  bir film izlettirilen 120 kiĢinin ardından izledikleri doğal 

görüntülerle hızla rahatladıkları gözlenmiĢtir. 

YeĢil rengin ferahlatıcı ve dinlendirici özelliğinin, günlük yaĢamın yoğunluğu ve stresi içerisinde boğulan 

insanı psikolojik olarak olumlu etkilediği de unutulmamalıdır.  

2.3. Ekonomik Etkileri 

Ağaçların varlığı,  mekanların tercih edilmesinde önemli bir neden olmaktadır. Rekreasyonel alanlarda ya 

da alıĢ-veriĢ, yemek- içemk amaçlı  ticaret alanlarında  zaman geçirme amacı ile ağaçlı alanların 
kullanıcılar tarafından tercih edilmesi, bu alanlarda geliri arttırıcı bir etkendir. Ayrıca ağaçlı alanların 

emlak değerlerini arttırdığı da bilinen bir gerçektir. Ayrıca, ağaçların iklim kontrolü, serinlik etkisi, güneĢ 

ıiığından yararnlanma gibi ekolojik katkıları sonucunda enerji harcamalarında( ısınma, serinlik, 

aydınlanma amaçlı)  ekonomi,k yönden katkıları da sayılabilir. Bunun yanı sıra  bazı araĢtırmacılar, 
dolaylı da olsa ağaçlar ve, yeĢil alanların insan psikolojisi üzerinde yarattığı olumlu etkiler nedeni ile ilaç 

harcamalarında görülen azalmanın da katkıları  özellikle belirtilmektedir.  
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 Getz et al.( 1982); yaptıkları bir araĢtırmada, ağaçlı olan bir yerleĢmin ya da sitenin yaĢamak için tercih 

edildiğini ispatlamıĢlardır( Santamouris 2001). Akbari and Taha( 1992); Kanada‟da 4 kentte ağaçların 

enerji tasarufundaki etkilerini saptamak amacı ile yaptıkları bir araĢtırmada; aynı zamanda ağaçların 
evlerin değerini %3- 20 oranında arttırdığını bulmuĢlardır. Ankara kentinde rekreasyonel alanı olarak 

tasarlanan yeĢil alanların yakın çevresinde yer alan emlaklarda değer artıĢı olduğunu saptanmıĢtır. Buna 

göre;  yeĢil alan düzenlemesi yapılan bir yerleĢim bölgesinde emlak değerleri bir yıl içinde % 36.4 ile % 

22.33 oranında değer artıĢını yaĢamıĢtır . 

 Avrupa Komisyonu,  kentsel çevre kalitesini belirleyen önemli bir gösterge olarak konut ile yeĢil alanlar 

arasındaki mesafenin olduğunu vurgulamaktadır. Herhangi bir yerleĢimin çevre kalitesini belirleyen  

etmen olarak,  konut ile yeĢil alanlar arasındaki mesafenin 15 dakikalık bir yürüme mesafesi içinde olması 
gerektiği vurgulanmaktadır. 

3. Yol Ağaçlandırma ÇalıĢmalarında Tasarım- Uygulama ve Bakım Konuları 

 3.1. Tasarım Ġlkeleri 

Tasarımda,  bitkiler çizgisel özellikleri, form, kabuk, çiçek, meyve vb. morfolojik özellikleri ile birlikte 
kent içinde iĢlevsel karekteristikleri (trafiği düzenleme, iklim kontrolü, yansımayı engelleme, gürültü 

perdeleme gibi) nin değerlendirilmesi amacı ile kullanılırlar. Öncelikli olarak yol ağaçları,  kent içinde 

kitlesel bir yeĢil doku oluĢturmak, yaya ve taĢıt trafiğinde güvenliği sağlamak amacı ile kullanılmalıdır.  

Yol ağaçları,  bir kentte yer alan parklar, çocuk oyun alanları gibi yeĢil alanlar olarak dikkate alınmalı ve 

ağaçlandırma yapılmalıdır. Bu amaçla, adeta yeĢil bir alan olarak sürekli ve devamlı yeĢil kitleler 

oldukları öngörülmelidir ( ġekil .1) 
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Şekil 1. Yol ağaçlarının kent peyzajında  doğrusal düzlemde yarattığı  sürekli kitlesel etki 

Yol ağaçlarından beklenen iĢlev ve kapsam, yolların kent içindeki konumlarına ve niteliklerine göre 

belirlenir. Ağaçlamanın biçimi, tür seçimi ile ilgili kararlar, yolun bugünkü görünümüne ve geliĢme 

hedeflerine göre yapılmalıdır. 

Bitkiler kullanılarak yaya ve taĢıt trafiğinin yönlendirilmesi, hareketinin yavaĢlatılması ve durdurulması 

olasıdır. Bitkilerin oto kazalarını azaltmaları, bitki geniĢliğiyle, yoğunluğuyla, esnekliğiyle ve bulunduğu 

yerle yakından iliĢkilidir.  

TaĢıtların herhangi bir nedenle yayaların kullandığı Ģeride geçmesi yayalar için büyük bir tehlike 
oluĢturur. Yaya ve taĢıt trafiğini sınırlayan ağaç, ağaçcık ve çalılar yoldan çıkan taĢıtın hızını keser ya da 

durdururlar (Aslanboğa ve Gündüz, 1986). Böyle bir perdenin varlığı bile, yayaların kendilerini oto 

trafiğinin dıĢında güvenlik içinde hissetmelerini sağlar.   

Kentlerde ana caddeler boyunca sürücünün dikkatini çekici nitelikte olan, renkli ilan levhaları, ıĢıklı 

reklamlar, vitrinler ayrıca görsel kirlilik de oluĢturmaktadır (ġahin, 1989). Hem sürücünün dikkat 

dağılmasının, hem de bu görsel kirliliğin olumsuz etkisinin azaltılması amacı ile cadde ve sokaklarda yine 
bitkilerden yararlanabiliriz.   
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Bitkiler,  estetik özellikleri ile birlikte iĢlevsel nitelikleri ile tasarımda kullanılırlar. Görsel ya da estetik 

özelliklerine, bitkinin çizgisel etkisi, meyve, çiçek, doku ve form özellikleri girmektedir. Bitkilerin görsel 

etkilerinden yararlanılarak, bitkilerle hareket kontrolü, yönlendirme, sınırlama, görüĢ açısını değiĢtirme, 
belirli objeleri vurgulama sağlanabilir (Yıldırım, 2000).  

Yapılar ve mekanlar birbirinden ayrılabilir veya tam tersine birbirini tamamlayabilir. Ġstenmeyen 

görüntüler gizlenebilir (Aslanboğa ve Gündüz, 1986). Mekan etkisi, güçlendirilebilir. Örneğin bir yolun 

iki yanında uygun aralıklarla ağaç kullanımıyla oluĢturulan alle bir derinlik oluĢturur, yol güzergahını 
daha da belirginleĢtirir.  Uygun bitkilendirme ile özel ya da kamuya ait dıĢ mekanların yoldan 

soyutlanması ve mekanı kullananların yaya yada taĢıt trafiğinden görsel olarak rahatsız olması 

engellenebilir. Bitkilerin mevsimlere göre değiĢen renk etkileri ile mekanda hareket sağlanır, vurgu etkisi 
oluĢturularak dikkat, tasarımdan beklenen noktaya çekilebilir (Yıldırım, 2000). 

 3.2. Uygulama ve Bakım 

Bu baĢlık altında yol ağaçlandırma uygulamalarında kullanılacak bitki türlerinin seçimi, dikimi , 

destekleme, sulama ile gübreleme ve budama gibi bakım konuları hakkında ,  (Ankara kentinde yapılan 
uygulamalar örneğinde, değerlendirmeler yapılarak ) bilgiler verilmektedir. 

3.2.1. Yol Ağaçları Ġçin Uygun  Tür Seçimi  

Kent içi yol ve meydan ağaçlamasında belirli özelliklere sahip bitki türleri kullanılmalıdır. Kullanılacak 
ağaç türlerinin öncelikle düzgün ve en az 2-2,5 m yükseklikden dallanmaları, aĢırı kalın ve eğri gövdeler 

oluĢturmaması gerekir. Ayrıca yavaĢ büyüyen ve yüzeysel kök geliĢtiren ağaç türleri de tercih 

edilmemelidir. Meyveleri trafiği tehlikeye sokacak büyüklükte olmamalıdır. Ankara sokak ve 
caddelerinde yeni yapılan ağaçlandırma çalıĢmalarında da bazı hataların varlığı dikkati çekmektedir. 

Bunlar;  

 YanlıĢ tür seçimleri yapılmaktadır. Ankara yollarında sıklıkla kullanılan at kestanesi 

(Aesculus sp.) diğer yönleri ile yol ağacı olarak uygun olmasına karĢın meyvelerinin çok 

büyük olması nedeni ile  özellikle sonbahar aylarında önemli sorun yaratmaktadır. Aynı 
Ģekilde çiçekleri ile çok etkileyici olan ve Ankara kent içi yol ve meydanlarında sıklıkla 

gördüğümüz katalpaların da (Catalpa bignonoides) yeteri kadar düzgün ve uzun gövde 

yapamadıklarından  uygun bitki türleri değildir. Bazı yol ve caddelerde , ibreli ağaç hatta 
ibreli çalılarla yapılan uygulamalarla karĢılaĢılmaktadır. Örneğin Tandoğan meydanı ile 

BeĢevler kavĢağı arasındaki güzergahta orta refüj önce Sedir türleri ile 

bitkilendirilmiĢtir.Kısa bir süre sonra araç ve yaya için tehlike oluĢturduğu anlaĢılınca 
değiĢtirilmiĢtir. Bu  tür yanlıĢ tür seçimi ile yapılan bir uygulama ,emek ,zaman ve parasal 

kayıplara neden olmaktadır. 

 Bazı uygulamalarda ise , tepe sürgünü herhangi bir nedenle kırılmıĢ veya kurumuĢ 

fidanların varlığı dikkati çekmektedir. Oysaki, tepe sürgünü olmayan bir fidan boyuna 

geliĢemez, geliĢse de bu uzun bir zaman gerektirdiği gibi formu da bozulacaktır.  

 Hereklemelerde kullanılan hereklerin boyları yeteri kadar uzun değildir. Bu herekler fidan 

köklerinin kuvvetli rüzgarlarda oynamasını engelleyemezler. 

 Yapılan uygulamalarda bazı türlerin dikim aralıklarının çok dar bırakılması da bir baĢka 

sorun olarak ele alınmalıdır. Örneğin Çınar fidanları neredeyse 5 m aralıklarla 

dikilmiĢlerdir.Caddenin her iki kenarındaki kaldırımlara yeteri kadar gölge yapamayacak 
olan top akasyalar dikilirken orta refüje çınarların dikilmesi yanlıĢ bir uygulamadır. 

Yayaların yürüyecegi kaldırımların daha geniĢ taç oluĢturan bitkilerle ağaçlandırılması 

gerekir. 
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Yol ağacı olarak seçilecek ağaç türlerinin; insanlar üzerinde allerjik rahatsızlık yaratacak çiçek tozlarına 

sahip olmamaları gerekir. Bu bağlamda son zamanlarda sıklıkla sözü edilen ve yerleĢim alanlarında diĢi 

kavakların kullanılmıĢ olması peyzaj mimarlarlığı açısından yanlıĢ bir uygulamadır. DiĢi kavak 
tohumlarının allerjik olmamaları onların yerleĢim bölgelerinde kullanılmaları için geçerli bir neden 

değildir. Çünkü tohumları insan konforu açısından sakıncalıdır. Ankara‟ nın en güzel aylarından mayıs ve 

haziran ayları bu pamukcuklar kentli için rahatsız edici olmaktadır. Bu nedenle kullanılan ağaç türlerinin 

alerjik özelliklerinin olup olmadığı araĢtırılarak  kullanılmaları, sonradan yapılacak söküm ve kesim 
iĢlerini engelleyecektir. Yol ağacı olarak seçilecek türde olan ve  mevsimlere göre  değiĢen yaprak  ve 

meyve renkleri,  kentlerde  değiĢken bir estetik  kent silüetinin oluĢumunda önemli etkendir. Ayrıca, renk, 

meyve, çiçek gibi estetik özelliklerinin yanı sıra yol ağaçlarında koku özelliği de önemlidir. Örneğin yol 
ağaçlarında  kullanılan Ihlamur gibi hoĢ koku özelliği olan türler, peyzaj tasarımı açısından mekanın 

görsel algının dıĢında da algılanması ve tanımlandırılmasında kullanılan önemli bir araçtır.   

 Tür seçiminde iki temel ilke vardır. Bunlar; 

1. Seçilecek ağaç türü morfolojik ve fizyolojik nitelikleri  bakımından düzgün ve en az 2-2.5 metre 
yükseklikte dikey yönde dallanmalı, aĢırı kalın ve eğri gövdeler oluĢturmamalıdır. Sarkı formlu doğal 

olarak düzgün gövde geliĢtirmeyen, yavaĢ büyüyen, yüzeysel kök geliĢtiren ağaç türleri yol ve meydan 

ağacı olarak kullanılmaya uygun değildir(Aslanboğa, Ġ. ve O. Gündüz, 1986). Yaprak döken türlerin 
yaprak döküm süreleri kısa olmalı yaprak ve meyveler yollarda kaygan bir zemin oluĢturmamalıdır. 

Meyve büyüklükleri trafiği tehlikeye sokacak boyutlarda olmamalı, çiçek tozları insanlar üzerinde alerjik 

hastalılara neden olmamalıdır. Düzenleme ve kent estetiği yönünden seçilecek türlerin alacakları en 
yüksek boy dallanma biçimi , yaprakların rengi ve yapısı, sonbahar renklenmesinin baĢlama zamanı ve 

süresi çiçeklenme zamanı ve süresi, meyvelerin biçimi ve renkleri, gövde kabuğunun rengi ve dokusu 

dikkate alınmalıdır.  

2.Yol ağaçlarının ekolojik verileri seçilecek ağaç türlerinin yetiĢme ortamı isteklerine uygun olmalıdır. 
Yol ağaçlarında tür seçimi yolun fonksiyonuna göre belirlenmelidir. Kent içinde yer alan yolların 

barındırdıkları trafik yoğunlukları, rekreasyonel ya da yalnızca ulaĢım amaçlı mı kullanıldıkları  dikilecek 

ağaç türlerini de belirlemektedir. 

3.2.2.  Dikim 

Uygun bitki türü seçiminden sonra uygulama yani, toprağa dikim gelmektedir. Dikim aralıklarının 

belirlenmesinde ağaçların taç geliĢimi ve yüksekliği, komĢu yapıların ıĢık gereksinimi, yolun geniĢliği, yol 
mekanı içerisinde ağaçlardan beklenen etki, ağaçların istenen boy ve biçime ulaĢacakları süreler dikkate 

alınmalıdır. AlıĢılagelen dikim aralıkları 6-10 metre bazan daha fazladır. Ġki ya da dört ağaçtan oluĢacak 

küçük kümelerde ağaçların geliĢtirecekleri tacın çapı dikkate alınmalıdır. Özellikle yaya ya da yaya yolu 

ağaçlamalarında uygulanacak bu yöntemde ağaçlar her yönden yeteri kadar ıĢığı alabilecekleri için dalları 
birbirine girebilir ve çekici görünümler yaratabilir. 

Öncelikle, yol ve meydan ağaçlaması öncelikle bir proje kapsamında uygulanmalıdır. Bitkilendirme 

projeleri, yol boyu yapılacak altyapı projeleri ile aynı ölçekde hazırlanmıĢ olmalıdır. Öncelikle yol 
aydınlatma ve altyapı donatımıyla ilgi tasarımlarla  uyum içinde olmalıdır.Projeye ek olarak uygulama ve 

bakım raporları hazırlanmalıdır (Aslanboğa, Ġ. ve O. Gündüz, 1986).  

Yol ağaçlarının,  araç ya da yaya baskısına karĢı korunmaları amacı ile ızgaraların dört köĢesine tampon 

olarak engelleyici 25-30 cm yüksekliğinde bordür taĢları konulabilir. Toprak üstü, çakıl döĢenip ızgara ile 
kapatılarak, havalanma ya da sulama boruları yerleĢtirilebilir (ġekil 2). 
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PLAN 

 

ġekil 2 . Kentlerde cadde ağaçlarının Ģematik dikimi( Bernatzky 1978, Ürgenç 1990) 

 

Yol ağaçlaması için hazırlanan projede; ağaçların kök yayılma alanı, taç geliĢtirme alanı, yol aydınlatma 

elemanları ve yol ağaçlarının uyum içinde olmalarının sağlanması, otopark ve bitki iliĢkisi gibi konulara 

dikkat edilmelidir.Bu nedenle, 

 toprak altı kök yayılma alanının korunması için, toprak altındaki alt yapı donatımlarının 

ağaçlardam en az 2.5 m. Uzaklıkta olması temel ilke olarak benimsenmelidir. Temel 

duvarları, alt yapı düzenleri vb. tarafından sınırlanan kök yayılma alanı normal 

boyutlardaki ağaçlarda en az 3 m², küçük taçlı ağaçlarda en az     2 m ² olmalıdır. Mevcut 

ağaçların yakınında boru döĢemesi söz kobusu olduğunda uzaklık ölçüsü, ağaçlarla boru 
ekseni değil kazılan çukurun duvar kenarıdır. Bu uzaklık genç  ya da yaĢlı ağaç 

gözetmeksizin 2.5 m‟den daha az olmamalıdır. Böylece köklerini daha bu uzaklığa 

yaymamaıĢ olan genç ağaçların köklerine rahatlık sağlanmıĢ olacaktır. 

 Taç geliştirme alanının korunması için; ağaç türlerinin olgunluk yaĢlarında alacakları taç 

yüksekliği ve geniĢliği bellidir. Bu geniĢlik ve yüksekliklerde aydınlatma elemanları, 

elektrik ve telefon  telleri, trafo vb. yapılar bulunmamalıdır. Ayrıca yaya ve taĢıt trafiğinin 

engellenmemesi için yol ağaçları taçların altında yayalar için en az 2.5 metre taĢıtlar için 
en az 4.5 metre taç altı yüksekliği olmalıdır. Bu yükseklik fidanların dikimi sırasında 

dikkate alınmalıdır. Taç altı yüksekliği bodür taĢından 0.5 metre içerden ölçülmelidir. Bu 

yükseklik sağlanıncaya kadar ağaç taçları doğal taç görünümü (habitusu) bozulmayacak 

Ģekilde budama yapılmalıdır.  

 Aydınlatma elemanları ile yol ağaçları da uyumlu olmalıdır. Yani, ağaçlar aydınlatma 

elamanlarının iĢlevine engel olmamalıdır. Bunun için en uygun çözüm, yeni tesis edilen 

yollarda yol ağacı ve aydınlatmaların ayrı Ģeritlerde olmasıdır.Aydınlatma elemanları ile 
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ağaçların aynı Ģeritlerde olması durumunda ise, aydınlatma direkleri ağaçların arasına 

gelmeli e aydınlatma direğinin iki yanında bulunan ağaçların dikim aralıkları diğerlerine 

oranla biraz daha seyrek olmalıdır. 

 Otoparklarda , park yerlerinin düzenlenmesi, taĢıtların gölgelenmesi ve kent yollarının 

essteiği amaçlarıyla dikilecek ağaçların dikim yerleri, park yerlerinin yola dik, paralel ya 

da eğimli olmalarına göre belirlenir. Ancak her konumda ağaçlar taĢıtların zarar 

vermelerine karĢı korunmalıdır.  

Yol geniĢliği, yolun iĢlevi, yol- yapı iliĢkileri ya da refüjün boyutları yol ağaçlandırmasında kullanılacak 
bitki türü seçimini belirlemektedir. Genel bir kural olarak yol geniĢliği 5 m.‟den dar ise ve kaldırım da 4 

m‟den az ise bu özelliktedki yollara ağaç dikilmemesi önerilmektedir( Ürgenç 1990).Yine orta refüjü olan 

caddelerde refüj geniĢliği 4 m.‟den dar ise ağaç dikilmemesi belirtilmektedir.Ancak trafikde güvenliğin 
sağlanması ve far etkisinin azaltılması amacı ile taĢıtların boylarını aĢmayacak ölçülerde (0.6-1.2m) 

yüksekliğinde çalı önerilmektedir Tretuvara yakın yapı var ise, ağaç ile yapı arasında 3 m. „lik mesafe 

gerekir ( ġekil 3). 

  

ġekil 3. Refüjü olan bir geniĢ cadde de bitkilendirme örneği (Ürgenç 1990) 
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Trafik güvenliği açısından, öncelikle tür seçiminde taçları altında kısa sürede yeterli “net boĢ mekan” 

bırakan ağaç türleri üzerinde durulmalıdır. Bu açıdan düzgün gövde yapılı, 2-2.5 m. Yükseklikten 

baĢlayarak (kamyon vb. araçlar için 4.5 m) taç oluĢturan türler seçilmelidir. Trafik güvenliği açısından 
dikildiği anda en az 1.80 cm düz bir gövdeye sahip olmalıdır. Böylece kavĢaklarda araç sürücüleri trafik 

iĢaretlerini rahatça görebilirler. GeniĢliği 4-5 m.‟den az olan orta refüjlerde ağaç yerine çalı formunda 

bitkiler kullanılmalıdır.  Kentlerde yol ağaçlamasında kullanılacak bitki türleri, telefon ve elektrik gibi 

havai hat direklerine en fazla 4 m. yaklaĢmalı, yine kanalizasyon ve drenaj kanallarının dikim yerine 
uzaklığı 4 m. olmalıdır. Bu mesafe yağmur suyu toplama kanalları ve su borularında 2 m., gaz ve ısıtma 

borularında 3 m. ve yer altı kablo hattında ise 2m. dir. 

3.2.3. Destekleme ve koruma 

Fidanların dikildikleri yere  kök salıncaya kadar, gerek rüzgarın etkisiyle gerekse yaya ve taĢıt trafiği 

tarafından olumsuz olarak etkilenmemesi gerekir. Bu amaçla genellikle haĢap kazıklar (herekler) 

kullanılır. Tek herekle destekleme tercih edildiğinde hereğin kalınlığının ve boyunun fidana uygun olması 

gerekir.Fidanın boyuna göre çok uzun ya da kısa olan, ya da fidanın kalınlığına göre farklı olan herek, 
fidanın kırılmasına ya da taçın zarar görmesine neden olabilir. Destek ünitelerinin en az iki ya da üç yıl 

ağaçlara destek olacakları unutulmamalıdır( ġekil 4.)  

Ayrıca bitkinin sağlıklı geliĢebilmesi için, kök yayılma alanı üzerinde korunması gereken toprak yüzeyi en 
az 2x2 metre boyutlarda olmalıdır. Kentsel alanlarda alan darlığı nedeni ile korunan alanın basılabilir 

özellikde olması ve alttaki toprağında sıkıĢmasını engeller teknik özelliklerde olması gerekir. Bu da, beton 

ya da metal ızgaralar bu amaçla kullanılabilir(ġekil 5).  



 24 

 

Şekil 4. Fidanın korunmasına  örnekler(Aslanboğa, İ. ve O. Gündüz, 1986). 

 

 

Şekil 5: Metal ızgara örneği(Aslanboğa, İ. ve O. Gündüz, 1986). 
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Ancak, son yıllarda özellikle Avrupa ve Amerika‟da yapılan yol ağaçlandırma çalıĢmalarında ızgaralar 

yerine, gerek ekonomik olması gerekse toprağın sıkıĢtırılmasını engellediği gerekçesi ile  ağaçların kök 

bölgesine malçlama (ağaç yongaları, kabukları), çakıl taĢları ile apılan)  ya da mevsimlik çiçek dikilmesi 
özellikle önerilmektedir ( http://www.newurbannews.com/Street Treesjan05.html). 

3.2.4 Sulama ve Gübreleme  

Yol ağaçları, vejatasyon süresince yağıĢların az olduğu, toprağın su tutma yeteneğinin zayıf ve taban 

suyunun derin olduğu kentlerde sulanmalıdır. Bitkinin ilk dikildiği birkaç yıl özel bakım 
gerektireceğinden eğer kuraklık olduğu çok net ise özellikle elle sulamayı da öneren uygulamacılar vardır( 

http://www.newurbannews.com/Street Treesjan05.html). Toronto Konferansına katılan uzmanlar ise, 

nemli toprakda ve sıkıĢtırılmamıĢ üst yüzeye sahip ise otomatik sulamanın gereksiz bir iĢlem olduğunu 
belirtmektedirler.Toprağın sıkıĢtırılmıĢ olması ise, sulamayı imkansızlaĢtırmaktadır. Çok yoğun trafik olan 

alanlarda ise yeni dikimi yapılan ağacın en azından birkaç yıl çit, ya da benzeri bir koruyucu elemanlarla 

kuĢatılması üst toprağın sıkıĢmasını engelleyecektir. Kök yayılma alanına dikim sırasında döĢenen delikli 

plastik borular ve ağaç altı ızgaralar sulamaya kolaylık sağlar.  

Gübre türü ve miktarı toprağın yağısı ve ağaç türüne göre değiĢmekle birlikte genel olarak, kullanılacak 

mineral gübre oranı % 15 Azot(N), % 11 Fosfor asitleri( P2O5), % 15 potasyum ( K2O)  ek olarak 

magnezyum ve iz elementlerden oluĢan bir gübre karıĢımı önerilebilir. Orta büyüklükte bir ağaç için 500-
1000 gr. lık mineral gübre karıĢımının yarısı vejetasyon mevsiminin baĢında diğer yarısı da ortasında 

verilmelidir. Toprağın çok sıkıĢık olması durumunda gübre verilmeden önce toprak yüzeyinin 

gevĢetilmesi ya da küskü ile ağaç çanağında delikler açılarak gübrenin verilmesi uygun olur. 
Ürgenç(1990), bu durumda, ağaç çevresindeki toprağa açılan (4-5 noktada) , 50-60cm.derinliklerde sıvı 

gübrenin verilmesini önermektedir. 

3.2.5. Budama: 

Budama, tacın seyreltilmesi, tacın küçültülmesi amaçlarıyla ancak ağacın doğal taç geliĢimini bozmayacak 
biçimde yapılmalıdır (ġekil 5). YanlıĢ budamalar,  ağaçlarda büyüme duraklamaları veya  form 

bozukluklarına da neden olmaktadır. At kestanesi, Top Akasya veya Ihlamur gibi bitki türleri, budamaya 

hassas türler olduklarından kuvvetli budama yapılmamalıdır. Uygulamalarda, kent yol ağaçlarında yapılan 
ve bütün dalların kesilerek salt gövdenin bırakılarak budanması sıklıkla gözlenen durumdur. Oysa, ağacın 

ileride kuvvetli ve kalın büyümesi için iyi geliĢen ve iyi dağılım gösteren 4-5 ana dal seçilerek bunların 

ucunu yaprak nodlarından kesmek gerekir( Ürgenç 1990).Ağaçların bulundukları yere ( Yaya ya da refüj) 
bağlı olarak, alt dalların kesilmesi ya da bırakılması gerekir.  

http://www.newurbannews.com/Street%20Treesjan05.html
http://www.newurbannews.com/Street%20Treesjan05.html
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Şekil 5. Budama tacın düzenlenmesi ya da seyreltilmesi amacı ile yapılmalıdır(Aslanboğa, İ. ve O. 

Gündüz, 1986). 

Yayalara engel olacak ya da trafiği tehlikeye sokacağı durumlarda ağacın alt dalları budanmalıdır. 

Budamada özellikle kalın dalların budanması özen gerektirir.Kalın bir dalın birkaç aĢamada kesilmesi 
gerekir.Aksi halde gövde üzerinde kabuk sıyrılmaları oluĢabilir. Bunu için ilk aĢamada, dallar koltuğun 15 

cm. kadar ilerisinde, altından hafif bir kesim yapılır. ġekil 6‟da; kalın bir dalda yapılan hatalı bir budama 

örneği ile, kalın bir dalda 3 aĢamada gerçekleĢtirilen doğru budama  örneği verilmektedir. Aynı Ģekilde, “ 
V” Ģeklindeki bir dalda , önce A, sonra B ve en sonda da C kesiminin olması gerektiği gösterilmektedir. 

ġekil 7‟de de budama da yapılan doğru ve yanlıĢlar gösterilmektedir.”X” iĢareti budama da yapılmaması 

gerekenleri göstermektedir. 

 

Şekil 6. Kalın dallarda yapılan hatalı ve doğru budama örnekleri( Ürgenç 1990). 
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Şekil 7. Budama da doğru ve yanlışlar (Bernantzky 1978: Ürgenç 1990) 

Budamada, dirsek mahmuz bırakılması ya da dalın koparılması yanlıĢtır. Ayrıca derin kesim yapılması 

kabuk yaralanmasına nedendir(ġekil 7). Kalın dallarda yapılacak budama,  kesilen dalın düĢerken 

gövdeden kabuk sıyırma olasılığını ortadan kaldıracak Ģekilde birkaç aĢamalı olarak yapılması gerekir.  

Yol ağaçlarında, belirili bir yüksekliğe kadar dalsız gövde yetiĢtirmek esastır. Yol ağaçları kendi hallerine 

bırakıldıklarında, dallanmaya eğilimlidir. Ancak üst dalların rastgele budanması ile, alt katmanda 

yayvanlaĢma ile kaba dalların geliĢimi hızlanır. Bu nedenle, bu ağaçlarda yapılan budamalarla 
yayvanlaĢmaya  imkan vermeyecek Ģekilde kesim yapılarak büyük budaklar oluĢmadan 8-10m‟lik düzgün 

gövde oluĢunmu desteklenmelidir. Böylece trafikde tehlikeli koĢuların oluĢumu engellenmiĢ olur. Ayrıca, 

budama programlanarak ve her yıl izlenerek bir takvim ve envanter çalıĢması ile birlikte yürütülmelidir. 

 

 

4 . SONUÇ  

Yol ağaçlandırma çalıĢmalarında özellikle ithal türlere olan eğilimin nedeni olarak, ülkemizdeki  
fidanlıkların , henüz istenilen yaĢ , miktar ve türde fidanı sağlayacak kapasitede olmadığı belirtilmektedir. 
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Yol ve meydanlarda kullanılacak olan ağaçların büyük fidanlar olmaları ve 200 cm‟ nin üzerinde düzgün 

bir gövde üzerinden dallanmaları gerekmektedir. Ne yazık ki ülkemizde yer alan resmi ve özel fidanlıklar  

istenilen standartlarda ve özelliklerde fidan teminini karĢılayamamaktadır. Öncelikli olarak ülkemiz 
koĢullarında zengin bitki türlerimizin değerlendirildiği, fidan üretimi yapabilen fidanlıkların gerekli teknik 

ve maddi imkanla donatılmaları ülkenin bir politikası olarak görülmeli ve fidan üretimi desteklenmelidir. 

Ankara‟nın yakın tarihine baktığımızda, yaklaĢık 20-25 yıl önce  yerel yönetimlerce yapılan yol 

ağaçlandırma çalıĢmalarında, 1,5-2 m boyunda en fazla 3-4 yaĢlarında uygun  dallanma göstermeyen ince 
uzun fidanlar kullanılmaktaydı. Bunun en önemli nedeni de, ithal edilemediğinden yerli fidanlıklarda 

bulunan mevcut fidanların kullanılmasıdır. Fidancılık için çok uygun yörelerimiz olmasına karĢın 

ülkemizde dıĢ mekan bitkileri fidanlıkları geliĢememiĢtir. Bazı Avrupa ülkelerinde olduğu gibi 100-150 
yıllık babadan oğula geçen ve böylece devam eden, aynı zamanda teknolojik geliĢmelere de ayak uyduran 

bir köklü fidancılık sektörü gibi fidanlıklar kuruldukça ülkemizde de istenilen türde, büyüklükte ve 

miktarda fidanları sağlamak mümkün  olacaktır.  

Sonuç olarak, kent yollarının fiziksel ve iklimsel özellikleri, aĢırı nüfus artıĢına paralel seyreden düzensiz 
yapılaĢma ve trafik yoğunluğunun artması, bitkisel materyalin yaĢama ortamını gittikçe bozmaktadır. 

Oysa bitkiler, kent yollarına görsel ve iĢlevsel birçok katkı sağlamakta ve daha yaĢanabilir çevre 

yaratılmasına olanak sağlamaktadır. Kent yollarında gerçekleĢtirilecek uygun ve doğru bir ağaçlandırma 
çalıĢmasının çok geniĢ kullanımlara olanak sağlayan iĢlevselliği ile estetik ve iĢlevsel bir yaĢam ortamının  

yaratılması için esas etken olduğu unutulmamalıdır. Yol ağaçları, stratejik olarak dikilip,   uygun bakım 

programları  ile takip edildiklerinde, “ canlı teknolojik elemanlar” olarak kentlerin yaĢanabilirliğini 
arttıracaklardır.  

Mevcut yol ağaçlarının herhangi  bir nedenle (inĢaat vb.) taĢınmaları gerektiğinde ağaçların nakilleri, 

korunmaları için özel çaba harcanmalıdır. Bu özen, kentlerin ve yönetimlerin geliĢmiĢliklerinin bir 

göstergesidir. Örneğin Seattle‟da (ABD) , herhangi bir proje çalıĢması için mevcut ağaçların taĢınması 
gerektiğinde ilgili birim tarafından ( The Department of Construction and Land Use)  durumun ve olası 

sonuçların kamuya rapor edilmesine özen gösterilmektedir. Halka açık web sayfalarında kamunun 

projenin olası sonuçlarını görmesi, bilgilendirilmesine ve görüĢ bildirmelerine olanak sağlanmaktadır. 
Ayrıca,  kent kimliğinde ve tarihinde önemli olan ağaçların korunması amacı ile “ kimlik kartı “ 

uygulaması yapılabilir. Kentlerde belirli yaĢa gelmiĢ ağaçların kimlik kartlarında, bulunduğu yer, yaĢı, 

dikim tarihi , tanık oldukları tarihi olaylar, , geçirdiği hastalık ve zararlılar vb. özellikleri kaydedilerek , 
belediye arĢivlerinde saklanabilir. Böylece anıt ağacı  olarak kabul edilmeyen ancak varlığı ile önemli olan 

geliĢmiĢ ağaçların varlığı garanti altına alanabilir. 

Yol ağaçlarının programsız, plansız inĢaat (yol, altyapı, metro, kavĢak  vb) aktivitelerine  engel olarak 

görülmeleri,  kolaylıkla gözden çıkarılmaları üstelik yanlıĢ bakım programları ile iyi yönetilememeleri 
yılllarca sürede geliĢen ağaçların kaybı demektir. Ayrıca, yeni dikilen bir ağacın, alandan kaldırılan 

geliĢmiĢ bir ağaçla aynı oranda iĢleve sahip olabilmesi için binlerce  yeni ağaç dikilmesi gerçeği de göz 

ardı edilmemelidir. Ağaçların kolaylıkla yok edilerek “nasıl olsa  yerlerine daha da fazlasının tekrar 
dikilebileceği “ düĢüncesi benimsendiğinde, bir ağacın  etkili olması için gereken uzun yıllar yani en 

önemli unsur olarak ”zaman” faktörünün göz ardı edilmesi anlamına gelmektedir. Bu yanlıĢ öngörü de, 

kentlilerin sağlıklı yaĢam ortamından mahrum kalmaları  ile birlikte canlı bir varlık olarak ağaçların  da 

yaĢam haklarına saldırı niteliği taĢıyan ve  etik açıdan da tartıĢılması gereken günübirlik, popüler 
çözümlerin bir sonucu olarak değerlendirilmelidir.  

 

EK 1: Ankara Geneli Dikilen Ağaç Türleri, Bölgeleri ve Adetleri  

(Kaynak: 2006, Ankara BüyükĢehir Belediyesi, Anfa AĢ.) 
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No Ağaç dikimi yapılan alan Bitki türü 

(Türkçe adı) 

Bitki Türü 

(Latince adı) 

adet 

1 Fahrettin Alatay Caddesi Ġhlamur Tilia tomentosa 24 

2 Gençlik Caddesi Ihlamur Tilia Tomentosa 12 

3 Dögol Caddesi Gürgen Carpinus betulus 57 

4 Akdeniz Caddesi MeĢe Querscus robur 51 

5 Konya yolu Ihlamur Tilia tomentosa 397 

6 Köroğlu Caddesi Ihlamur Tilia tomentosa 142 

7  Gazi Mustafa Kemal Bulvarı Leylandi Servisi Cupressocyparis leylandii 167 

8 Sıhhiye- Opera Binası Çınar Platanus orientalis 604 

9 1011 KavĢağı Ihlamur Tilia tomentosa 165 

10 Kuğulu- Akay Arası Ihlamur Tilia tomentosa 113 

11 Sabancı Bulvarı Çınar Platanus orientalis 604 

12 GökkuĢağı Leylandi Servisi Cupressocyparis leylandii 127 

13 Yozgat Bulvarı Ihlamur Tilia tomentosa 49 

Çınar Platanus orientalis 371 

14 Ġstanbul Yolu Ihlamur Tilia tomentosa 1029 

Çınar Platanus orientalis 1727 

15 EskiĢehir Yolu Ihlamur Tilia tomentosa 896 

Çınar Platanus orientalis 345 

16 Çetin Emeç  Bulvarı Atkestanesi Aesculus hipocastanum 291 

17 Turan GüneĢ Bulvarı Ters Gürgen Carpinus betulus Pendula 40 

Ihlamur Tilia tomentosa 157 

MeĢe Quercus robur 292 

Gürgen Carpinus betulus 320 

Çınar Platanus orientalis 525 
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GĠRĠġ 

Kentlerde nüfus artıĢına paralel olarak çoğalan yapı alanları, ortam kirlenmesine kaynak olmaları yanında; 
kent ortamının sıcaklığını, toprak ve havasının nem ekonomisini ve hava hareketlerini, özetle iklimini 

değiĢtirmektedir. Öte yandan kentlerde gürültü, renkteki monotonluk ve estetikten yoksunluk insan 

psikolojisi üzerinde olumsuz etkiler yaratmaktadır. Ġnsan-doğa iliĢkisi göz önüne alınmadan 
gerçekleĢtirilen kentleĢme ile oluĢan yapay ortamlarda, insanın doğasına uymayan koĢulların giderek 

egemen olması kaçınılmazdır. Bu bakımdan yeĢil alanların yaĢam koĢullarını iyileĢtirmedeki iĢlevlerinden 

yararlanmak geleceğimiz açısından büyük önem taĢımaktadır. 

Kentsel ve kırsal peyzajda odunsu bitkiler özellikle ağaçlar, tarih boyunca insanların ilgisini çekmiĢ, daha 

milattan önce Mısır'da binlerce kilometre uzaktan taĢınarak yeni sahalara dikilmiĢ ve gene milattan önce 

Theophrastus (370-285 B.C.) ve Pling (A.D. 23-79), ağaçların dikim ve bakımları konusunda oldukça 

geniĢ bilgiler vermiĢlerdir. Daha sonra ortaçağlarda botanik bahçeleri, arboretumlar sayısız egzotik türler 
yetiĢtirmeye baĢlamıĢ ve bu iĢ zamanımıza kadar geliĢtirilerek kentlerde ve kırsal alanlarda büyük park ve 

bahçelerle çeĢitli amaçlı plantasyon ve bitkilendirme çalıĢmaları olarak kapsamını çok yaygınlaĢtırmıĢtır 

(ÜRGENÇ, 1990). 

Özellikle ağaç ve ağaççıkların, kentsel ve kırsal peyzaj planlama çalıĢmalarında katkıları ve yararları çok 

yönlüdür. Hava kirliliğini önleme, gürültüyü maskeleme, rüzgar, toz ve gaz etkilerini azaltma, kent 

formuna dinamik etki verme, ulaĢım akslarını belirleme, otomobil far ıĢıklarının olumsuz etkilerini, 

erozyonu önleme, iklim koĢullarını iyileĢtirme ve estetik etkileri ile kent ve yakın çevresinde önemli 
katkıları vardır. 

AĞAÇLARIN KENTLERDE TASARIM ELEMANI OLARAK KULLANILMASI 

Kentlerde bitki kullanımı, kentin yapısını destekleyen birlik, süreklilik ve ölçek gibi tasarım öğelerinin 
uyum içinde bulunmasıyla belirlenmelidir.  

Sokakların ızgara sistemine dayalı geleneksel yapısı, kentler için belirleyici bir düzen oluĢturur. Özellikle 

yapıların ağaçlardan yüksek olduğu sokaklarda, ağaçlar görsel olarak mekanı tanımlayamazlar. Izgara 
sisteminde düzgün sıra ile dikilmiĢ ağaçlar daha çok estetik amaçlıdır ve ölçeği yaya alanları arasında 

sürekliliği sağlayabilir. 

Kent ölçeğinde, meydanlar, resmi ve kamu kuruluĢ bahçeleri, kampüsler, çatı bahçeleri, kıyısal alanlar, 

kent parkları gibi açık alanlar yeĢil alan yaratmak için önemli potansiyeli olan alanlardır. Bu alanların 
ağaçlandırılması ile kentlerdeki ağaç miktarı % 10-30 arasında artabilir. Ayrıca açık alanlardaki ağaçlar 

heybetli ve etkileyici bir çatı elemanı olarak alan belirler. 

                                                
* Tel:0 312 596 15 16 Fax: 0 312 317 64 67 e-posta: arslan@agri.ankara.edu.tr 
** Tel:0 312 596 15 19 Fax: 0 312 317 64 67 e-posta: dilaver@agri.ankara.edu.tr 
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Kentlerde, peyzaj mimarları için önemli olan bir sorumluluk mekanlar ve binalar arasındaki geçiĢlerin 

yaratılmasıdır. Bitkiler, insan ölçekli mekanlar ile büyük yapı gruplarının oluĢturduğu mekanları birbirine 

bağlamakta ve bunları birbirinden ayırmaktadırlar. 

Saydam olmaları, doku, zıtlık ve ölçüleri nedeniyle ağaçlar geçiĢ elemanı olarak önemli bir iĢlev 

yüklenmektedir. Bu bağlantı yeteneği, binaların birbirine bağlanmasında, farklı ölçekteki ya da farklı 

biçimdeki alanların ayrılmasında ve binalar için giriĢ akslarının belirlenmesinde kullanılabilir. 

Bu etkiyi yaratabilmek için geometrik kentlerde, bitkisel düzenlemede  sistem kurallarına kesin uyulma 
beklenmemesine karĢın ağaçların doğru bir çizgi boyunca yada geometrik formlarda dikimleri önerilir. Bir 

doğru boyunca ya da dörtgen gridlere yerleĢtirilmiĢ bitkiler dinamik görsel etki yaratır, doğal ıĢığın sürekli 

değiĢimini sağlar ve ritmik aralıklarla değiĢik görünüm sergiler. Metrik düzenin kullanıldığı ağaç sıraları 
kentsel alanda hareketliliği yansıtır, alana ölçü ve ritm kazandırır. Kent koĢullarında, mevcut karıĢıklılığa 

baskın olabilecek güçlü bir düzenlemeye gereksinim vardır.  

Bitkiler, mekana yatay ve düĢey yönde iki özellik kazandırır. Yatay olarak açık alanlarda ortamı görsel 

olarak kuĢatır, bütünler ya da tamamlar. DüĢey olarak dallarının ulaĢabildiği yere kadar alanı tamamlar. 
Ağaçlarla kaplı bir alan, terkedilmiĢlik etkisini bozmaktan öte, yaprak ve dallarının katkısıyla alanı örter 

(ġekil 1, 2, 3, 4) (ARNOLD, 1980). 

 

ġekil 1.  Ağaçlar mekanı hem yatay hem de düĢey olarak tanımlar (ARNOLD, 1980). 
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ġekil 2. Mekanın yatay 
tanımları. “A” noktasında 

olan kiĢi kuĢatma elemanı 

olarak kullanılan ağaç 
yüksekliğinin üç katından 

daha az mesafede 

olduğunda kuĢatılma 

duygusunu hisseder. “B” 
noktasında ise mesafe 3 

kattan fazla olduğunda bu 

duygu kaybolur 
(ARNOLD, 1980). 



 34 

 

 

ġekil 3. Mekanın yatay tanımlanması. Binanın köĢesinden perspektif görünüĢ (ARNOLD,1980). 

 

 

 

ġekil 4.  Alanın düĢey tanımlanması. Gölge oluĢturmak amacıyla dikilen ağaçlar (ARNOLD, 1980). 

Doku özelliği 

KuĢkusuz bitkilerin iĢlevleri, formlarının oluĢturduğu kuĢatma ile sınırlanamaz. Birçok durumlarda, 

kent koĢullarında bitkiler düz çizgi, yuvarlak ya da dörtgen formlarda dikilerek, yol ya da yapıların 
özelliklerini yansıtırlar. Mekanda önerilen dikim formları ile çeĢitli seçenekler sunmak olasıdır. Yapı 

adalarında da mekana kimlik kazandırılır. Oysa bitkisel tasarım ile yapı duvar ve pencere cepheleri 

önem kazanır. Sıravari dikimlerle yapılan düzenlemede, toprak seviyesinden 4,5-5 m yükseklikten 
itibaren büyük ağaçların baskın izlenimleri hissedilir. Bitkilerin mekanların büyüklüğüne bağlı olarak 

etkileri de farklılık gösterir. Genel olarak, tasarımda matematiksel birtakım kriterler ele alındığında 

baĢarılı sonuçlar alınması mümkündür (ġekil 5, 6).         

Bitkilerin konumu 

Kentlerde bitkisel tasarımda, özellikle büyük ağaçlar söz konusu ise aralarındaki mesafe istenilen 

etkiyi verebilmesi için önem kazanmaktadır. 50x60 m boyutlarında bir mekanda ağaçlar arasındaki 

mesafe 5 m den az olmamak koĢuluyla farklı kompozisyonlar oluĢturmak mümkündür (ġekil 7-14). 

Bitkisel  tasarım genelde mimari yapıların konumlandırılmasından sonra ele alınmaktadır. Peyzaj 

mimarları tasarım aĢamasında devreye girdiğinde çok daha etkili ve baĢarılı sonuçlar almak olasıdır. 

Tasarımda, ağaçların sayısı arttırılmak istenildiğinde en kolay çözüm dairesel formdan yararlanmaktır. 
Ağaçlar arasındaki aralık 15 m den 4,5 m ye indirilerek ağaç sayısı 7 kat arttırılabilir (ġekil 15). 

Kent koĢullarında, ağaçlar arasında 3-6,5 m mesafe, etkili bir görünüm sergilediği gibi bitkilerin 

sağlıklı geliĢimine de olanak sağlar. Ancak, kentsel alanlarda bitkiler arasındaki mesafe, mekanın 
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özelliklerine göre belirlenmelidir. Örneğin, yol ağaçlaması yapıldığında, ağaçlar 10 m den daha 

aralıklı dikildiklerinde, sonuçta büyük ağaç formuna kavuĢuncaya kadar görsel etkinliklerini yitirirler. 

Kent koĢullarında bu süreç çok uzun zamanı alacağından, yol ağaçları arasındaki mesafenin 7 m den 
daha fazla olmaması önerilir. Telefon, aydınlatma, sinyalizasyon ve diğer tesislerin kesintiye 

uğratmadığı, ekonomik zorlanmaların olmadığı ortamlarda kesin bir yol ağaçlaması yapılmalıdır. 

     

ġekil 5. ve 6.Tasarımda matematiksel kriterler ele alındığında baĢarılı olunur. 
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ġekil 15. Ağaçlar arasında minimum 15 m aralık bırakılarak dairesel bir form oluĢturmak amacıyla 

yapılan dikimlerde ortak bir merkez çevresine sadece 4 ağaç dikilmektedir. Ağaçlar arasındaki mesafe 
azaldıkça ağaç sayısında artıĢ olmaktadır. Dikim aralığı 4.5 m  ye indirilinceye kadar ağaçlar tam 

olarak dairesel bir alanı tanımlayamazlar. 

Yaya mekanı ile iliĢkileri 

Kent içi yollarda birbirinden farklı karakterde mekanlar vardır. TaĢıt mekanında trafiğin hızı yüksektir, 

insanların taĢıtların içinde dıĢ mekanla iliĢkileri yoktur. Yaya mekanı ya tümüyle ya da görsel olarak 

taĢıt mekanından ayrılmıĢtır. Ağaçlar, diğer yeĢil elemanlarla birlikte bu mekanları birbirinden ayırır 

ġekil 7. Kare ızgara. Basit, ritmik, 

düzenli, bağımsız bir düzenleme. 

 

ġekil 8. TamamlanmamıĢ kare 

ızgara. Kare ızgara içerisinde yer 

alan ağaçlar düzensiz dizilmiĢtir. 

Tüm ağaçlar ızgaranın kesiĢme 

noktalarına denk gelmektedir. 

 

 

 

ġekil 9. Kare içerisinde her köĢede  

ve ortada 5‟li gruplar oluĢturacak 

Ģekilde düzenleme. Izgara 

sistemden daha karmaĢık, ancak 

daha düzenli bir tasarım örneği 

sergiler. 

 

ġekil 10. Ortak merkezli dairesel 

formda ağaçlar dizilmiĢtir. 

Merkezcil odak, vurgalayıcı doku 

özelliği ile kent merkezinde içe 

dönük mekanlar oluĢturmada 

etkilidir. 

 

 

ġekil 11. ġaĢırtmalı sıralar. Kare 

ızgara sistemden daha yoğun bir 

görünüm sergiler. Sıralar 

arasındaki mesafe azaldığı da 

tekdüze, kompakt bir doku 

sergiler. 

  

ġekil 12. Ortak merkezli dairesel 

form. Açık alanlarda mekan 

oluĢturmak amacıyla kullanılan 

uygun bir formdur. 

 

 

 

ġekil 13. Üçgen form. Açık 

alanlarda köĢegen formlu dolaĢım 

olanağı sağlar. 

 

ġekil 14. Çok amaçlı dairesel 

form. Büyük ölçekli alanlarda 

farklı iĢlevi olan alanların 

tanımlanması için kullanılır. 
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(Aslanboğa, 1982). Bu nedenle ağaçsız yaya mekanı, çatısız yapıya benzetilir. Gölgeleme gibi iĢlevsel 

bir özelliği olmasada alanın tanımlanmasında etkilidir. Genel olarak, yapıların yoldan yeteri kadar 

içeride konumlandırılması ve gölge ağaçlarının sokakla iliĢkili olacak Ģekilde dikilmeleri önerilir. 

Yol ağaçlarının dikiminde gözönüne alınması gereken ilkelerden birisi ağaçların geliĢimi için 

doğrudan güneĢ ıĢığını almasıdır. Ağaçların geliĢme periyodu boyunca sağlıklı geliĢebilmeleri için en 

az 3 ya da 4 saat doğrudan güneĢ ıĢığını almaları gerekir. Ağaç yaprakları, doğrudan aldıkları güneĢ 
ıĢığının % 25'ini kullanma yeteneğindedir. Yapıların yüksekliği, yolların konumunun gün ıĢığı ile 

iliĢkilerini analiz ederek kent ağaçlarının planlanmasında birtakım sonuçlar elde etmek mümkündür 

(ġekil 16, 17, 18). 

 

     

 

Yol ağaçlarının dikiminde estetik kriterler de önem kazanmaktadır. Yol ağaçları uygun aralıklarla  

dikildiğinde,  mekanı  belirleyen  çizgilere  katkıda  bulunur  ya  da   çizgileri    yumuĢatır.    Sık    ve    
eĢit     aralıklarla    dikilmiĢ   ağaçlar   mekan   etkisini güçlendirir. HerdemyeĢil ağaçlarda bu etki 

süreklidir. Seyrek dikilmiĢ ağaçlarda ise mekan etkisi kaybolur (ġekil 19). 

Bitkisel materyalin en önemli iĢlevi, sokak ölçeğinde ağaçların uzayan dalları ile sokağı kaplamasıdır. 

Yol 12 m geniĢliğin üzerine çıktığında ağaç sıralarını arttırmak gerekir. Ağaçlar belirli bir olgunluğa 
eriĢtiğinde, tüm sokağı kapatarak hoĢ bir görünüm sergiler (ġekil 20, 21). 

 
 
ġekil 16. Doğu-batı konumunda sokak. Ağaçların 

geliĢme periyodu boyunca, gün ortasında 4 saat 

güneĢ ıĢığı alabilme olanağı vardır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 17. Kuzey-güney konumlu sokak. Ağaçlar 

geliĢme periyodu boyunca gün ortasında dört saat 

güneĢ ıĢığı alabilme olanağı vardır 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 18. Ağaç dikim zonları. Dört katlı yapılarla 

kuĢatılmıĢ gün ortasında en az 4 saat güneĢ ıĢığı 

alabilen yaya mekanlarında ağaçların gölgeleme 
iĢlevi gösterilmiĢtir (ARNOLD,  1980). 
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Yol ağaçlarından beklenen iĢlevlerden biri, yaya yolu ve taĢıtların arasındaki görsel ve psikolojik 

etkilenmeyi ayırmaktır. Ayrıca, yoğun güneĢ ıĢığının etkilerini azaltarak yayalar için serin uygun bir 

ortam oluĢturur (ġekil 22). 

Kent mimarisi, kent içinde yürüyen bir kiĢi için, birbiriyle iliĢkili elemanlardan oluĢan bir dokuya 

sahiptir. Ağaçlar geniĢleyici, geçirici ve yükselici özellikleri ile bu dokuyu vurgulayıcı etkide 

bulunurlar. Belirli aralıklarla dikilen ağaçlarla belirlenen ritm, duvar ve yapıların önünde, canlı bir  
kemer formu oluĢturur. 

Yolla iliĢkileri  

Yaya yollarına belirli aralıklarla dikilen ağaçlar, dalları ile oluĢturduğu form ile  yol ve binalar 

arasında yayalar için bir mekan oluĢturur. Yapılara doğru uzanan açık hava koridoru görünümü 
kazandırır. Yol boyunca yatay bir görünüm sergileyen gövde, aynı zamanda yürüyüĢ alanınlarını 

vurgulayıcı bir etki sergiler . 

 

ġekil 19. Ağaçların sokakla iliĢkisi. Ağaçlar mekanda kuĢatma iĢlevini oluĢturmaktadır . 
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Ağaçlar, sürücülerin kavĢaklardaki trafik ıĢıklarını yaklaĢık 20 metre yollara iliĢkin iĢaretleri de en az 

15 metre uzaklıktan görebilmelerini sağlayacak Ģekilde dikilmelidir (ġekil  23 ).  

Yol ağaçlarının planlama ve uygulama çalıĢmalarında birçok sorunla karĢılaĢılmaktadır.  

Bunlar: 

1. Kentlerimizde dikili bulunan ağaçların çoğunluğu, kentlere özgü olumsuz iklim ve toprak 

koĢullarının yanısıra, kök ve taç geliĢimini sınırlayan mekanik engellerin de etkisi altındadır. Kökler, 

genellikle yapı temelleri ve çeĢitli altyapı donanımlarıyla aynı toprak mekanını paylaĢır. Sık sık 
yapılan onarım ya da yenileme çalıĢmaları sırasında zarar görürler veya kendileri alt yapı donanımına 

zarar verirler. Toprağın yüzeyi, artan taĢıt ve yaya trafiği için alan kazanmak amacıyla kök boğazlarına 

kadar örtülür. Taçlar, yol mekanını elektrik ve telefon telleriyle, aydınlatma donanımı, trafik ve tanıtım 
levhalarıyla ortak kullanmak zorundadır (ASLANBOĞA, 1982). 

2. Yol ağaçları, planlama kriterlerinin bir elemanı olarak ele alınmazsa, altyapı çalıĢmaları ağaçlık 

alanların yok olmasına neden olabilir. Toprak altında 120 cm. den daha az derinlikte geçirilen alt yapı 

tesisatı,  gelecekte ulaĢılmak istenildiğinde eriĢebilir derinliktedir. Kablolar muhafazalı ise 120 cm 
derinlikte olmalı ve her ağaç için 10 metre kare  toprak içermelidir. 

 

Yol ve park alanlarında yukarıdan aydınlatma ögeleriyle ağaçların düzenlenmesi birlikte ele 

alındığında baĢarı sağlanır. Gerekli yerlere konulacak aydınlatma elemanları ile ağaçlar  görsel ritm, 

form ve düzen konusunda uyumlu olmalıdır. 

Yeni kurulacak yollarda en uygun çözüm, yeteri kadar alan ayırıp aydınlatma ögeleriyle ağaçları   ayrı   
Ģeritler   üzerine   almaktır.  Ayrı  Ģeritlerin  kullanılması  ve   aydınlatma  direklerinin  ağaçların  

dikim  aralıklarının ortasına gelmesi halinde ağaç taçları ne kadar geniĢ olursa olsun aydınlatma iĢlevi 

 
 
 
 
 

ġekil 20. 30 m geniþlikteki yollarda tek sıra 

halinde dikilmiĢ ağaçlar zayıf bir etki  

yaratmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 21. 30 m. geniĢlikteki yollarda çift sıra  

dikilmiĢ ağaçlar, mekanda  belirleyici eleman  

iĢlevini görmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 22. Aðaçlar mekanı örterek bir kimlik 

kazandır-mıĢtır (ARNOLD, 1980). 
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ağaçlar tarafından etkilenmez ve direk boylarının da çok yüksek yapılması  gerekmez  

(ASLANBOĞA, 1982). 

 

 

ġekil 23. Mekanda  kemer formu oluĢturmuĢ ağaçlar, çevre mimarisi ile uyum sağlamıĢtır 

 

Ağaçlı yaya yollarının aydınlatılması ya uygun aralık ve yükseklikte dikilen direklerle ya da yapılara 

monte edilen aydınlatma ile mümkündür. Alçak boylu direkler  ya da ağaç altındaki toprak 

seviyesinden aydınlatma daha az etkili ve mekanlarda kasvetli bir görünüm sergilediği gibi kolayca 

zarar görebilirler. 

Kentlerde bitkisel düzenlemede temel iĢlev yalnızca mimari kusurları gizlemek değildir. Bunun 

yanısıra yapıların görüntülerini yumuĢatmak, kent peyzajına yapı ve plastik elemanlarla birlikte 

katkıda bulunmak,  modern mimarinin oluĢturduğu keskin çizgileri yumuĢatmak bitkilerin estetik 
yararlarından bazılarıdır. 

Tasarımda Kullanılacak Ağaçların Seçimi 

Kentsel bitkisel tasarımda temel iĢlev yalnızca mimari kusurları gizlemek değildir. Diğer bir amacı da 

yapıların görüntülerini yumuĢatmak, estetik bir görünüm kazandırmaktır. Modern   mimarinin  
getirdiği  keskin çizgiler  bu Ģekilde yumuĢatılabilir. 
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ġekil 24. Küçük ve büyük boylu yol ağaçlarının, görsel ve estetik üstünlüklerini ortaya koyarak 
karĢılaĢtırılması. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 25. Sürücülerin görüĢ mesafelerine bağlı olarak yol ağaçlarının konumu. 

  

Kentsel tasarımın en önemli ve kapsamlı ilkesi mekansal düzenin kurulmasıdır. Yapı mimarisi, açık 
alanların düzeni ile de yakından ilgilidir. Açık alanların tasarımında mekan karakterinin 

belirlenmesinde yapılar kadar bitkiler de  önemli yer tutmaktadır. 

Tasarımda uygun bitki türlerinin seçimi, tasarımın baĢarısını önemli ölçüde etkilemektedir. Bitkiler 

mekanı tanımlamakta, ıĢığı düzenlemekte, ölçeği sağlamakta ve mevsimleri anlatmaktadırlar. Bu 
özellikler farklı çeĢitler arasında büyük ölçüde değiĢiklik göstermektedir. 

Kent ortamında bitki türü seçiminde güçlükler vardır. Genellikle tasarımda o yörede en iyi yetiĢen 

birkaç çeĢide dayanan seçim yapılabilir. Bunun yanı sıra ağacın mekansal niteliği, ıĢığı düzenlemesi 
gibi tasarım özellikleri ve yetiĢme koĢulları birlikte düĢünülerek bu sonuca varılır. 

Tasarımda kullanılan özellikle ağaçların boyu ve çapı çeĢitli belirlerken peyzaj mimarlığını diğer 

görsel niteliklerden daha çok ilgilendirir. Bu ölçü gereksinmesi boyutlara ve bir alanın büyüklüğünden 

      



 42 

çok alanın algılanıĢına bağlıdır. MeĢe ve çınar gibi büyük boyutlu ağaçlar kentin sınırsız geniĢliği ile 

ölçeğini birleĢtirme iĢlevini yerine getirir. 

Çiçekli türler de dahil olmak üzere küçük ağaçlar kentlerde ölçek değiĢikliğini sağlayamazlar. 
Günümüzde, kent ölçeğinde  hiçbir ağaç çok büyük görünmeyecektir. Ağaçların yapı ve detayları 

insan boyutu ile algılanabilen çevre arasında geçiĢi sağlamaktadır. Büyük ağaçlar, bazen küçük bir 

avluyu bölgesel bir parka dönüĢtüren olağanüstü bir esnekliğe sahiptir. 

Ağaçların korunmasına iliĢkin endiĢeler kent caddelerinde ağaççık ve fazla boylanmayan ağaçların 

daha iyi olduğu fikrinin rağbet görmesini sağlamıĢtır. Fazla boylanmayan ağaç fikri, batı ülkelerinde 

kentsel alan formu konusunda yerel yönetimlerin çalıĢmalarına etkili olmaktadır. Önerilerden biri,  yol 

kenarlarına büyük formlu ağaç dikilmemesi yolundadır. 

Ancak kentlerdeki büyük ağaçlar en fazla 4 katlı bir yapı yüksekliğine eriĢebilir. Literatürde olgun 

ağaçlar konusundaki bilgiler optimum büyüme koĢulları için geçerli olmaktadır. Büyük ve küçük 

ağaçlar arasındaki önemli ayrım yerden dala olan yüksekliği ve son halini aldığında taç arasındaki 
orandır. Birçok yerde altından yürünebilecek rahatlığa sahip taç yüksekliği zorunludur. Bu ölçü de 2.4 

ile 4.5 m yükseklik demektir. Yol ağaçlarında trafikte dikkate alınırsa 4.5 m gövde yüksekliği iyidir. 

Estetik bir oran bakımından 1 e 2 ya da 1 e 1.5 luk bir gövde yüksekliği/tüm boy oranı en uygunudur.. 
Bu noktadan hareketle 12 m yüksekliğinde ağaçlar yollar için uygundur. Ancak bu durum dikildikten 

15 yıl sonra geçerlidir. 

Kent ağaçlandırmasında küçük formlu ağaçların da önemli iĢlevleri olmasına karĢın, dalların alçaklığı 

nedeniyle, alanda büyük formlu ağaçlardan daha çok yer kaplarlar. Bu nedenle sirkülasyonun yoğun 
olduğu yerlerde ve önemli bakı noktalarında kullanılmazlar. Küçük  formlu süs ağaçlarının 

kullanıldıkları yerlerde gölgeden çok alanı doldurma özelliklerinden yararlanılır. Buradan hareketle 

büyük formlu ağaçlar dar alanlarda, küçük formlu ağaçlar ise alçak dalları yüzünden mekanı 
daraltmayacakları geniĢ alanlarda kullanıldığında etkili olabilirler. 

Bitki türü seçiminde önemli bir faktör bitki yapraklarının yoğunluğudur. Özellikle ağaçlarda, ıĢık 

miktarı, taç yüksekliği ve dal yapısının yoğunluğuna bağlıdır. Farklı çeĢitlerin gölge yoğunlukları 

yaprak sıklığı ve sıralanıĢına bağlı olarak değiĢen genel olarak, ağaçların büyümesi; dallanması benzer 
gibi görünse de, çeĢitler içinde bu özellikler açısından önemli farklılıklar vardır. Ayrıca farklı iklim 

koĢulları, ağaçların formlarını etkiler. 

Tasarımcıları ilgilendiren bir konuda kıĢın ağaçların dal ve sürgünlerinin yapısıdır. Özellikle, soğuk 
iklim bölgelerinde yılın 5-6 ayı ağaçların dinlenme döneminde olmaları nedeniyle, bu dönem yapraklı 

dönem kadar önemlidir. 

KıĢın yapraksız ağaç kümelerinin görsel etkisi çok azalacağından, bunların sık aralıklı olması 
arzulanır. Özellikle soğuk iklimin hüküm sürdüğü bu gibi yerlerde sık dikim ve doku türlerin 

seçiminde önemli bir faktördür. Çünkü soğuk iklimlerde ağaçların büyümesi çok yavaĢ olacağından bu 

tür yerlerde kullanılacak çeĢitlerin seçiminde daha etkin dal yapısına ve kuvvetli yoğun sürgünlere 

sahip türler seçilmelidir. 

Ağaçların diğer özelliklerinden birisi de kaldırımlarda oluĢturduğu ıĢık ve gölge mozayiğidir. Ağaç 

türlerinin seçiminde dal yapısı diğer karakterlerinden daha belirleyici bir özelliktir. 

Kullanılacak bitki türü seçiminde kriterleri Ģu Ģekilde sınıflanak mümkündür. 

Estetik ve Fonksiyonel Kriterler 

* OlgunlaĢma yaĢı * Taç büyüklüğü * Yaprak yoğunluğu * Büyüme hızı * Mevsimsel özellikleri * 

Çevreyle iliĢkisi * Dokusu * Özel nitelikleri 

YetiĢtirme Kriterleri 

* Kent  koĢullarına  toleransı * Soğuğa dayanıklılık * Yerel ortam özellikleri * Hastalık ve zararlılara 

dayanıklılık * Tuza toleransı 

 

 



 43 

IĢletme Kriterleri 

*MüĢteri istekleri * ġaĢırtma sınırlılığı * Bakım gereksinmesi * ġaĢırtma maliyeti * Uygun büyüklükte 

bulunabilme * Deneyim faktörü * Oranlama 

KENT AĞAÇLARININ KORUMA YAKLAġIMLARI 

Kent ağaçlarının tespiti, bakım ve koruma çalıĢmalarına iliĢkin bazı örnekleri inceleyerek kent 

ağaçlarımızı korumaya yönelik bazı öneriler geliĢtirmek olasıdır. 

Ġlk örnek olarak ele alınan Cenevre Kenti bütününde yaklaĢık 40 000 adet ağacın 2/3‟ü yapraklarını 

döken, yaklaĢık 400 değiĢik türü içermektedir. Cenevre Kenti Botanik Bahçeleri ve Kent Bahçeleri 

Servisi 1980‟li yıllarda kentin iki büyük parkı olan “La Grange” ve “Les Eaux Viven”de ağaçların 

envanteri ile baĢlamıĢlardır. YaklaĢık 30 ha ve 4 200 ağacın tümü kaydedilmiĢtir. Her ağaç için 
oluĢturulan yaklaĢık 30 soru ile ağaca iliĢkin ayrıntılı bilgiler sonucunda ağacın mevcut durumu, 

bakıma gereksinimi, ne zaman yenisi ile değiĢtirilmesi gerektiğine iliĢkin konularda yardımcı 

olunmaktadır. Ayrıca Ġsviçre Bahçeleri Servisi Birliği tarafından belirlenen standartlara dayanarak her 
bir ağacın dolayısıyla her bir parkın parasal değerini hesaplamak mümkün olmaktadır. Özellikle bu 

bilgi yeĢil alanların önemini vurgulamak için son derece önemlidir. Söz konusu iki parkta bulunan 

ağaçların 25 milyon Ġsviçre frankından daha fazla finansal değerinin olduğu vurgulanmıĢtır. Bilgisayar 
ortamında topografik grid sistemle oluĢturulan veriler Cenevre Kenti ulusal miras veri bankasına dahil 

edilmiĢtir.  

Cenevre Kenti envanter çalıĢmaları göstermiĢtir ki, envanter kent ağaçlarının yönetimi için zorunlu bir 

araçtır. Hem parkların sürekliliği için yeni plantasyona hem de zorunlu koruma ve bakım çalıĢmalarına 
(budama, ölü dalları kesme, biçimlendirme, gübreleme) iliĢkin veriler koruma çalıĢmalarının 

planlamasında önemlidir.  

Envanter sonucunda ağaçların %84‟ünün son derece sağlıklı olduğu, %16‟sının ise yaĢlanma sürecine 
girdiğine iliĢkin bilgiler, ağaçlara iliĢkin yenilenme programını da yönlendirmektedir. Cenevre 

Kenti‟nde Kent Bahçeleri Servisi ve Cenevre Üniversitesi iĢbirliği ile yürütülen çalıĢma ağaçların kent 

yaĢantısındaki önemini çok daha iyi vurgulamıĢtır (BEER, 1986).     

Bern Kenti incelendiğinde kent yeĢil alanlarının tesisi ve koruma çalıĢmalarının köklü bir geçmiĢi 
olduğunu vurgulayabiliriz. Bern Park ve Rekreasyon Bölümü, kent ağaçlarını artırmak ve korunmasını 

sağlamak için dört temel prensip belirlemiĢtir. 

1. Mümkün olan her yerde mevcut olan ağaçların korunmasını sağlamak. 

2. Eğer bir ağacın kesilmesi gerekiyorsa aynı yerde yeni bir bitkinin dikilmesi koĢuluyla izin 

verilmesi. 

3. GeliĢim planları ve uygulama çalıĢmalarında iznin alınabilmesi için kesinlikle 
ağaçlandırmanın yapılması zorunlu ve gereklidir. 

4. Yapı içi alan değerlendirilmesinde en önemli etmen yeĢil alanın varlığıdır (MEURY, 1986). 

Bern Kenti Park ve Bahçeler Bölümü 1985 yılında kent ölçeğinde ağaçlandırma planlamasının temel 

ilkelerini oluĢtururken yol ağaçlarının yetersiz olduğunu vurgulayarak ağaç dikim planına öncelik 
vermiĢtir.  

Ağaç dikim planı hedefleri: 

 Yol ağaçlarının eksikliği aĢamalı olarak yeni ağaçların dikilmesi ile giderilecektir. 

 Uygulama aĢamasında hangi caddelerin ağaçlandırılacağı, ağaçların tek ya da sıralı 

dikileceğine karar verilerek kentsel tasarım ve planlama açısından uygun bir sokak peyzajı 
oluĢturulacaktır. 

 Planlama ve uygulama çalıĢmalarında kullanılmak üzere teknik rehber hazırlanacaktır. 

Yeni bitkilendirme çalıĢmalarının baĢlangıç aĢamasında kente iliĢkin Bern Parkları Bölümü 

istatistikleri, 19. yy‟dan kalan haritaları ve 1760 yılında baĢlayan ağaç dikim çizimlerini içeren 
yayından yararlanılarak envanter çıkarılmıĢtır. Mevcut ağaçlarla birlikte öneri sıra ve soliter ağaçları 
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içeren “taslak plan” oluĢturulmuĢtur. 1/200 ölçekli planlar hazırlanırken güzergahlara iliĢkin altyapı 

donanımları, otobüs durakları, park alanları vb. bilgileri hazırlayan kurumlarla iĢbirliği sağlanarak ön 

proje tartıĢıldıktan sonra yaklaĢık maliyet ve uygulama için gerekli kaynakları belirten son proje 
hazırlanmıĢtır. 

Taslak plan ilkeleri: 

1. Mevcut ağaç sıraları ve bulvar ağaçlandırılmasında boĢluk kalmadan sürekliliğin sağlanması,  

2. Yeni ağaç sıraları oluĢturularak kent ölçeğinde bağlantıların homojen ve net olarak ortaya 

konulması, 

Kentin çeĢitli kullanım alanları arasındaki bağlantı amaçlanmıĢtır. Bağlantılar ağaçlandırılmıĢ 

ve eski güzergahların kapsadığı gibi, kent ölçeğinde farklı kullanım alanlarına iliĢkin 
(alıĢveriĢ, iĢ vb.) ya da yerleĢim alanları arasındadır. 

3. YeĢil alanın az olduğu sokakların soliter ağaçlar ile bitkilendirilmesi hedeflenmiĢtir (HUBER, 

1986). 

Ġsviçre‟nin Basle Kenti‟nde ağaçların ve açık yeĢil alanların korunması ve sürekliliğinin sağlanması 

amacıyla 1976 yılında ağaç koruma zonu geniĢletilmiĢ ve 1981‟de ağaç koruma yasası hazırlanmıĢtır. 

Hazırlanan yasada ağaç kesimleri için resmi izin alınması, kesilen ağaçların yerine mümkün olduğunca 
yeni bitkilerin dikilmesi, ağaçlandırma çalıĢmalarını arttırabilmek amacıyla arazi sahiplerinin teĢvik 

edilmesi, kentte yapılaĢma, altyapı çalıĢmaları ve arazi topografyasındaki değiĢim sürecinde, tahribatın 

etkilerinin uzun sürede görülebileceğinden dolayı çalıĢmaların izlenmesi gerekliliği vurgulanmıĢtır. 

Ayrıca kent bütününde ağaçlandırma planı kısa, orta ve uzun dönemde kent konseyinde ortaya 
konulmuĢtur. Konsey tarafından yeĢil alan ve yol ağaçlama çalıĢmalarının kent merkezinden yeni 

yerleĢim alanlarına doğru yıldız formda oluĢturulması onaylanmıĢtır (BUHLER, 1986). 

Zürih Kenti Park ve Bahçeler Bölümü‟nün koruma, yenileme-bakım ve teĢvik konularını içeren bazı 
hedefleri vardır. Bazıları Ģu Ģekilde sıralanabilir: 

 Kentin mevcut bitki dokusu ve yeĢil alanlarının korunması 

 Doğal ya da korunmuĢ alanlardaki soliter, grup ağaç ve çalıların sürekliliğinin sağlanması 

 Uzmanlar tarafından belirlenen yenileme ve bakım ölçütlerine uyarak ağaçların sağlıklı 

olmalarının sağlanması 

 Alana uygun ağaç türlerinin seçiminin sağlanması 

 Kentsel tasarım çalıĢmalarında açık yeĢil alan sistem bütünlüğünde ağaçlı bulvar yaklaĢımı 

için tüm kaynakların kullanımının teĢviki 

 Özel mülkiyetteki sorunlu alanların bitkilendirilmesi 

 Koruma, bakım ve özel bitkisel düzenlemeler konularında halk bilincinin oluĢturulması vb. 

(STUNZI, 1986). 

Zürih kentinde 1984 yılında baĢlayan hızlı demiryolu hattı yapımında ağaçların korunmasına iliĢkin 

uygulamalar ilginçtir. 100 yıldan daha yaĢlı olduğu tespit edilen Fagus sylvatica var. purpurea‟nın 

değeri 250 000 frank olarak hesaplanmıĢtır ve yapım çalıĢmaları baĢlamadan bir yıl öncesinde hazırlık 
çalıĢmaları baĢlatılmıĢtır. Ağacın kökleri için bir koruma perdesi hazırlanmıĢ ve 80-120 cm‟den daha 

derine uzanmayan ana kökleri tesbit edilmiĢtir. Haftalık denetimlerle kirlilik ve zararlılar izlenmiĢtir. 

Bu uygulama sayesinde 29 Temmuz 1965 tarihinde ham petrol deĢarjından doğabilecek zararlanma 
önlenmiĢtir. Sonbahar baĢlangıcında beton çerçevenin ısı izolasyonu sağlanmıĢ, toprak neminin 

düzenli denetimi için 40 ölçüm aleti yerleĢtirilmiĢtir. Ġlk yıl boyunca tüm denetleme programı maliyeti 

yaklaĢık 15 000 frank olmuĢtur. Ġkinci yıl için harcamalar 5 000 frank olarak değerlendirilmiĢtir. Ağaç 

için yapılan harcamalar Zürih hızlı demiryolu hattı yapımında görev alan tüm ilgililerin son derece 
özenli yaklaĢımını sağlamıĢtır (GMUR, 1986). 

Yol ağaçları ile ilgili kapsamlı bir çalıĢma Seattle‟da yapılmıĢtır. Seattle Kenti Yol Ağaçları Master 

Planı kentin ana caddelerinde bitkilendirme için öncelikleri belirleyen, ana caddelerde uygun bitki 
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kullanımı için listeler sağlayan ve Seattle Kenti‟nin mevcut açık ve yeĢil alanlarının birbirine 

bağlanması için yol ağaçlandırmasına yeni konseptler araĢtıran üç aĢamalı bir çalıĢmadır. Ġlk aĢamada 

yaklaĢık 84 000 ağacın lokasyon, yaĢ, tür, sağlık durumu, alan özellikleri, alt yapı ile iliĢkileri vb. 
bilgilerin kapsamlı olarak belirlenmesi ile bir envanter oluĢturulmuĢtur. Ġkinci aĢamada dikilecek yol 

ağaçları ile ilgili önceliklere karar vermek için kriterler geliĢtirilmiĢ, ağaç dikilecek ana caddeler 

belirlenmiĢtir. Bu aĢamada ayrıca Seattle yol ağaçlarının bakım ihtiyaçları, alanların bitkilendirme 
ihtiyaçları ve alandan uzaklaĢtırılması gereken yaĢlı-zarar görmüĢ ağaçların kapsamlı bir listesi 

oluĢturulmuĢtur. Üçüncü aĢamada da Seattle‟ın kent ormanı geliĢimi için ve kent limitleri içerisinde 

yeĢil alanların kalite ve kantitesinin artırılması için hedefler belirlenmiĢtir. 

Seattle Kenti‟nde kamuya ait olan caddeler boyunca ağaçlandırma teĢvik edilmektedir. Öncelikle Kent 
Arboristleri Ofisi‟nden gerekli izin alınırsa, mal sahibi cadde bitkilendirme Ģeridinde ağaç 

dikebilmektedir. Ağaç dikim yerinin ve ağaç türünün tespiti Kent Arboristlerinin denetiminde 

yapılmaktadır. Dikim için izin alındıktan sonra ağacın uygun Ģekilde dikiminden ve kurak dönemde 
sulama, budama, gübreleme gibi bakım uygulamalarından sorumlu olunmaktadır. 

Ağaç türü seçiminde estetik özelliklerinin yanında aĢağıdaki kriterlere de uyulması beklenmektedir:  

 Çoğu kez Kent Arboristleri Ofisi yalnızca bordürlü ve minimum 1,5 m bitkilendirme Ģeridi 

olan yollarda ağaç dikimini onaylamaktadır. 

 Ağaç Ģu standartlara uygun olarak dikilmek zorundadır: 

- Bordür kenarından 1 m geride 

- Altyapı hatlarından 1,5 m uzaklıkta 

- Elektrik direklerinden 3 m (4,5 m tavsiye edilmektedir) uzaklıkta 

- Garaj ile cadde arasındaki özel yollardan 2,25 m (3 m tavsiye edilmektedir) 
uzaklıkta 

- Sokak lambalarından ve diğer mevcut ağaçlardan 6 m uzaklıkta 

- KavĢaklardan 9 m uzaklıkta 

 Ağaç dikiminde yapılacak çukur açma iĢlemi sırasında herhangi bir kazaya neden olmamak 

için su, elektrik, gaz gibi altyapı hatlarının yerlerinin öğrenilmesi gerekmektedir. 

Ağaç dikimi ve sonrasındaki bakım iĢlerinden diken kiĢinin sorumlu olması nedeniyle yol ağaç dikim 

prosedürleri, izin uygulamaları, küçük-orta-büyük ağaçlar için ayrı ayrı bitki listeleri, yeni ağaç dikim 
teknikleri, ağaç budama ve kesim izinleri, ağaç budama rehberi, mevsimsel ağaç bakımı ağaç 

kontrolleri gibi konularda ayrıntılı bilgi verilmektedir (SEATTLE DEPARTMENT OF 

TRANSPORTATION, 2006).     

Diğer bir örnek çalıĢma Teksas Eyaleti Colleyville yol ağaçlamasına iliĢkin envanter çalıĢmalarını 

kapsamaktadır. 2005 yılında tamamlanan araĢtırma sonucunda 42 türü kapsayan 11 300 yol ağacı 

tespit edilmiĢtir. Ağaçlar türlerine ve gövde çaplarına göre tasnif edilmiĢ, %88‟inin sağlıklı, %12‟sinin 
sağlıksız ya da ölü olduğu belirlenmiĢ, ortalama her ağacın değeri 1750 $, kentteki yol ağaçlarının 

tümü 20,4 milyon $ olarak hesaplanmıĢtır. Teksas Orman Servisi tarafından tamamlanan çalıĢma 

sonucunda kısa (2-3 yıl) ve uzun vadede bazı öneriler geliĢtirilmiĢtir.  

 Kısa vadeli dikim önerisi ağaç sayısını artırmaktır. Bu nedenle program kapsamında her yıl 

500-1000 arasında yol ağacının dikilmesi, anı ağacı dikme programının halkın desteği ile 

devreye girmesi, 

 Yol ağacı olarak kullanılabilecek genç ağaçların yetiĢtirilmesinin teĢvik edilmesi, 

 Tüm ağaç bakım ve koruma çalıĢmalarının sertifikalı arboristler tarafından yapılmasının 

sağlanması, 

 Ağaç bakım sözleĢmesi için maliyet çalıĢmalarının tespiti, koruma-bakım çalıĢmalarının 

belirlenen standart ve teknik bilgilere uygun yapılmasının değerlendirilmesi, risk faktörlerinin 
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belirlenerek olası hasar belirlemelerinin yapılması ve önlemlerin alınması vb. konuların 

kapsamlı ele alınması,  

 Ağaç Komisyonu ya da Kent Ormancılık Kurulu oluĢturularak halkın katılımının sağlanması,  

 Kent ormancılığına ilgi uyandırmaya yardımcı olacak Büyük Ağaç ve Tarihsel/Miras Ağaç 

kaydı araĢtırması için çalıĢmaların yürütülmesi, 

 Uzun vadede öneriler ise Colleyville için Kent Ormancılığı Yönetim Planı geliĢtirmek, 

ağaçlandırma alanlarını da kapsayan sokak, park ve kamu alanlarında bulunan ağaçların 

kapsamlı envanterini oluĢturmaktır. Kapsamlı bir envanterin en önemli yararları bakım ve 

koruma çalıĢma programını oluĢturmak, bu amaçla bütçe oluĢturmak, Coğrafi Bilgi Sistemi 
Ağaç Bilgisine altyapıya iliĢkin verilerin eklenmesi ile kent geliĢim ve uygulama planlarında 

kullanılırlığını sağlamak ve her ağacın değerinin belirlenmesini sağlamaktır. 

Colleyville Kenti‟ne iliĢkin hazırlanan raporda “YeĢil Kent” olarak tamamlanmıĢ ekosistem analizi 

sonucunda bitki örtüsünün estetik ve iĢlevsel çok önemli katkılarının olduğu vurgulanmıĢtır (TEXAS 
FOREST SERVICE, 2005).       

SONUÇ 

 Ankara Kent ölçeğinde diğer kentlere de örnek olabilecek kapsamlı bir envanter çalıĢması 

yapılması zorunludur. ÇalıĢmada mevcut park ve bahçeler, üniversite kampusleri, elçiliklerin, 
kamu binalarının bahçeleri, sokak, bulvar ve meydan ağaçlarını kapsamak üzere örneklerini 

incelediğimiz birçok kentte tamamlanan ya da yürütülen uygulamalara benzer bir çalıĢma, 

coğrafi bilgi sistemleri kullanılarak yapılmalı, kapsamlı bir veri bankası oluĢturulmalıdır.      

 Kent ağaçları envanter çalıĢmasının ilk aĢaması emek, zaman ve finansal açıdan zahmetli 

görünmesine karĢın daha sonra güncel tutmak daha kolay olacaktır. Ağaçlara iliĢkin mevcut ve 

geleceğe yönelik bakım, koruma, yenileme çalıĢmalarının yönlendirilmesinde çok önemli 

bilgileri içerecektir. Daha da önemlisi, yeĢil alanların kentsel alan üzerinde yarattığı olumlu 

etkilerin gelecekte kentlerimizin planlanmasında yer verilecek olan ağaçların önemini 
vurgulamak ve kent doğal mirası olarak özenle korunması sağlanacaktır.  

 Bu çalıĢma kapsamında anıtsal ağaçların tespiti ile bakım ve koruma çalıĢmalarının titizlikle 

yürütülmesi ve yasal prosedürlerin tamamlanması sağlanacaktır. 

 Kent ağaçlarının dikim, bakım ve koruma çalıĢmalarının uygun ve bilinçli yürütülmesini 

sağlamak üzere ilgili oda, dernek, gönüllü kuruluĢlar ve üniversitelerle iĢbirliği içerisinde 
eğitim programı oluĢturularak bu konuda yetiĢmiĢ elemanların bilgi birikiminden faydalanmak 

ve denetimleri sürdürmek gerekmektedir. 

  Kent halkının katılımını sağlamak ve bilinçlendirmek amacıyla belediyelerde komisyonlar 

oluĢturularak izleme ve bilgi alıĢveriĢi sağlanmalıdır. 

 Kentlerde ağaç sayısını artırmak, yapılaĢma ve arazi topografyasındaki değiĢim sürecinde 

tahribatı önleyebilmek, bakım, koruma çalıĢmalarını denetleyebilmek, uygun bitki türünün 

seçimi, dikimi ile kent bütününde planlama ve uygulama çalıĢmalarını yönlendirebilmek 

amacıyla ilgili meslek odaları, meslek grupları ve derneklerin iĢbirliği ile ağaç koruma yasası 

çalıĢmaları baĢlatılmalıdır. 

 Kentsel dönüĢüm projelerinde yeni ağaçlandırma alanları, bitki ağırlıklı parklar, koleksiyon 

bahçeleri, botanik bahçesi vb. alanlar kazanmak amacıyla kamuoyu oluĢturularak olanaklar 

araĢtırılmalıdır.    
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Ağaçların olumlu görsel ve iĢlevsel etkilerini benimsemiĢ çağdaĢ kentlerde bir yandan var olan yeĢil 

dokunun korunması ve yaĢam ortamı koĢullarının iyileĢtirilmesi çabaları sürdürülürken, öte yandan 
kent ekolojisinin ağaç yaĢamı açısından olumsuz olan etkilerine daha az duyarlı türlerin 

yetiĢtirilmesine çalıĢılmaktadır. Bunların yanı sıra seçilen ağaç türlerinin dikiminden, bakım ve onarım 

programlarına kadar çeĢitli teknik yöntemler geliĢtirilmiĢtir. Bu uğraĢıların temelini, teknik ve görsel 

bilgilerin yanı sıra, biyolojik ve ekolojik bilgiler de oluĢturmaktadır. 

Kentler içindeki ağaçlandırılmıĢ yollar ve meydanlar onlara eĢlik eden diğer yeĢil alanlarla birlikte, 

kentlerin açık ve yeĢil alanlarından sayılmaktadır. Kent planlarına bakıldığında yollar  ve meydanlar 

için belirlenen alan gereksiniminin kentlerin diğer yeĢil alanlarından çok daha fazla olduğu görülür 
(ASLANBOĞA, 1982). 

Kentler tarihine bakıldığına, kent içindeki taĢıt yollarına, meydanlara ve gezinti  yollarına ağaç dikme 

alıĢkanlığının çok eski tarihi dönemlere uzandığı görülmektedir. Ancak antik ve ortaçağ kentlerine ait 

kalıntılardan, yol ağaçlarına fazla önem verilmediği anlaĢılmaktadır. Yol ağaçlarının planlı ilk 
kullanımı 15. Yüzyıl Rönesans bahçelerinde gerçekleĢmiĢtir. 17. Yüzyılda yol ağaçları Fransa, 

Ġngiltere ve Ġtalya‟da asaletin bir simgesi olarak değerlendirilmiĢtir. Bu dönemlerde ağaçlandırma 

tekniği ve büyük ağaçların nakli konusunda önemli aĢamalar kaydedilmiĢtir. Ancak ağaçların yollar 
üzerindeki gerçek rolü anlaĢılamamıĢtır (MEYER, 1982). Yol ağaçlarının günümüz düĢüncesine 

uygun olarak ortaya çıkıĢı 19. Yüzyılın ikinci yarısında Rönesans Avrupa‟sında olmuĢtur (Nadel 

1977). Bundan sonra yol ağaçları yaĢama mekanlarının ve kentsel tasarımın vazgeçilmez bir tasarım 
materyali olmuĢtur. Yol ağaçları görsel  özellikleri yanı sıra kent iklimine katkıları, kente insan 

ölçeğinin kazandırılması, psikolojik yararlar vb. birçok iĢlevsel özellikleriyle de değerlendirilmeye 

baĢlanmıĢ ve ağacın, doğa-kent ve insan arasındaki uyumlu bağlantıyı sağlayan çok önemli bir tasarım 

öğesi olduğu kabul edilmiĢtir. Bu gerçeği kavramıĢ olan ülkeler, kent içi yol ağaçlamalarını belirli 
yasal düzenlemeler ve planlara dayalı olarak yürütmektedir. Ağaçların ve bir bütün olarak yeĢil 

alanların görsel ve iĢlevsel etkilerinin kent ortamı içindeki önemini arttıran en büyük etken kent 

ekosisteminin, birçok yönden olumsuz özellikleridir. Öte yandan yine kent ortamı, özellikle yol 
ağaçları için çoğunlukla uygun olmayan koĢullara sahiptirler.  

Yol ağaçlandırmasının planlamasına daha imar planları oluĢturulurken baĢlanmalıdır. Ülkemizde 

uygulaması henüz olmayan bu uygulamada yol ağaçları ile ilgili mekanlar yine ilgili standartlar 

çerçevesinde oluĢturulur. Böylece tasarım aĢamasına gelindiğinde yol ağacı yaĢam ortamı garanti 
altına alınmıĢ olacaktır. Cadde ve sokak ölçeğinde tasarımın aĢamaları ise aĢağıda verilmiĢtir (ġAHĠN, 

1989): 

 

- Ağaçlandırmanın amacı 

- YetiĢme ortamı ekolojik ve kültürel özelliklerinin saptanması 

- Yolun sınıfı ve kentsel kararkteristikleri 

- Yol ağacı-çevre iliĢkisi 
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- Tür seçimi 

- Dikim aralığının belirlenmesi 

Ağaçlamanın amacı 

Yol ağaçlaması ile ilgili projeleme aĢamalarına geçmeden önce ana hedefler ve  öncelikler 

saptanmalıdır. Yapılar arasında kalan kamuya ait boĢ mekan içinde çok çeĢitli kullanım alternatifleri 

geliĢtirilebilir. Öncelik, ağacın iĢlevsel özelliklerinden yararlanarak olumsuz çevre koĢullarını 
iyileĢtirmek ya da ağacın estetik özelliklerini kullanarak yapısal kullanımı güçlendirmek olabilir. 

Tasarımın daha ilk aĢamasında yol ağaçlamasının amacını saptamakla, ağaçların estetik ve iĢlevsel 

özellikleri gözden geçirilerek, kullanılabilecek bitki türleri ve dikim sistemlerine iliĢkin alternatifler de 

belirlenmiĢ olacaktır. 

YetiĢme ortamının ekolojik ve kültürel özelliklerinin saptanması 

YetiĢme ortamının ekolojik ve kültürel özelliklerinin saptanması, kullanılabilecek bitki türlerinin ve 

gerekli  iyileĢtirme yöntemlerinin en uygun olanlarının seçilebilmesi için gereklidir. Ayrıca, baĢarılı 
uygulama için maliyeti de tahmin edebilmeyi sağlayacaktır. Burada yetiĢme ortamına ait ekolojik ve 

kültürel etmenler; iklimsel faktörler, toprak özellikleri, alt ve üst yapı donanımları, hava kirliliği, 

insanların davranıĢları ve kök-taç geliĢimini engelleyen mekanik baskılardır. 

Yol boylarının olumsuz koĢulları ağaçların doğal görünümlerini bozmakta, yaĢam sürelerini 

kısıtlamakta ve tasarımda amaçlanan hedeflere ulaĢılmasını güçleĢtirmektedir. Bu nedenlerle öncelikle 

ağaçların toprak altı ve toprak üstü organlarının gereksinim duydukları mekanlar, kent yolları boyunca 

uzanan diğer donatımlardan arındırılmalıdır. Bu noktaya dikkat edildiği taktirde  donatı elemanlarının 
da ağaç köklerinden zarar görmesi engellenecektir. 

Kent yollarının tanımlanması 

Kent içi yolları, kenti oluĢturan bölgelerin (iskan, ticaret, sanayi vb) iĢlevlerine bağlı olarak, önce 
bölge içlerinde, sonra bölgeler arasında ve kent bütünlüğünün yakın ve uzak çevre ile bağlantısını 

sağlamak bakımından sınıflandırılmaktadır. Bu sınıflandırma, yolların iĢlevlerine bağlı bir ayrım 

olmaktadır.  

Kente ait her sınıf yol için taĢıt, yaya ve bisiklet yolu, ağaçlık Ģerit (kenar ve orta refüj) boyutlarıyla 
ilgili standartlara uyulması gerekir. Böylece, yol ve yolun tamamlayıcı elemanları, bir bütünlük 

içerisinde tasarlanmıĢ olacaktır. Ülkemizde bu konuyla ilgili ġehiriçi Yolları-Yaya Kaldırımı 

Boyutlandırma ve Yapım Esasları -TS 7937 (1990), ġehir Ġçi Yollarında Yeraltı Tesisleri (Su, 
Havagazı, Elektrik, PTT, Kanalizasyon) ve Bunlarla Ġlgili Yerüstü Tesislerinin Planlanması ve 

YerleĢtirilmesi Kuralları - TS 1097 (1972 ve 2003), ġehir Ġçi Yolları- Yaya Yolları ve Yaya Bölgeleri 

Tasarım Kuralları – TS 12174 (1997) ve ġehiriçi Yol ve Meydan Ağaçlandırma Kuralları – TS 8146 
(1990) bulunmaktadır. Öte yandan bu satandartların hem uygulamada etkinlikleri sağlanamamıĢtır 

hem de aralarında iliĢkilendirme ve atıflandırmalar bulunmamaktadır.  

Yol ağacı - çevre iliĢkileri 

a) Yol ağacı - yol iliĢkisi  

Yolun bağlı olduğu sınıf, diğer bir değiĢle yolun boyutu, kullanılacak yol ağacı türünü, dikim sırasını, 

sayısını ve ağacın yola (ya da binaya) göre konumu belirleyen önemli bir etmendir. Aynı tür bitkiler, 

farklı boyutlardaki yollarda, farklı mekan etkisine sahiptirler. Yol ağacının görsel ve iĢlevsel etkisini 
yolun boyutlarına göre seçilecek tür belirleyecektir. 

 

Kentlerde alt yapı hizmetleri genellikle yaya ve bisiklet yolu altından geçirilir ve bunun için ortalama 
3 - 3.5 m geniĢlik (2 m yaya yolu, 1.6 m bisiklet yolu) gerekmektedir.  Yoğun yaya trafiğinin olduğu 

yerlerde yaya yolu geniĢliği minimum 3 m olmalıdır. Yol boylarını ağaçlandırma olanağı, yine en az 3 

m‟lik kaldırım geniĢliğinde ortaya çıkar ve bu durumda ağaçlık Ģeritler yapılardan en az 4.5 m 

uzaklıkta bulunmalıdır. Bu uzaklık, sadece dar taçlı ya da küçük ağaçlar için uygundur. Çınar, ıhlamur, 
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meĢe, vb geniĢ taçlı ağaçlar için yapılarla ağaçlar arasındaki mesafe 7 m den az olmamalıdır 

(BLAUERMEL, 1983).  

Ağacın yola (ya da binaya) göre farklı konumlarının belli avantaj ve dezavantajları vardır. Bunları 
bilmek ve buna göre seçim yapmak tasarımın önemli bir ilkesidir. Yol ağaçlarını, mülkiyet çizgisi (ya 

da yapı) ile yaya yolu arasına yerleĢtirmenin bazı avantajları bulunmaktadır. Konut ile yol arasında iyi 

bir perdeleme oluĢur. Ağaçlar ile havai donanımlar farklı Ģeritlerde olduğundan birbirlerine zararı 
minimuma inecektir. Alt yapı çalıĢmaları sırasında, ağaç köklerinin zararlanma olanağı düĢüktür ve 

toprak karakteri bitki geliĢimi için daha uygundur (CHIARA ve KOPPELMAN, 1975). Ancak, ön 

bahçelerin bulunmadığı alanlarda, bu uygulamanın yapıya çok yakın olması dolayısıyla olumsuz 

etkileri ortaya çıkabilir. 

Yol ağaçlama Ģeridinin, yol kenar taĢından sonra olması ise yaya ve taĢıt trafiğini birbirinden çok iyi 

izole etmesi nedeniyle avantaj sağlar. Ancak, çok fazla ve düzenli bakım gerektiren bir uygulamadır 

(McCLUSKEY, 1979). Binaların ön cephe çizgisi ile araç yollarının kenarı ya da bisiklet yolunun dıĢ 
kenarı arasındaki uzaklık yol ağaçlandırmasına izin verir. Bu uzaklık, 4 m‟den az ise ya da yaya yolu 

geniĢliği 3.5 m‟den az ise ağaç dikilemez (ÇELEM, 1988). Bunlara ek olarak, geniĢ yaya yollarında, 

özellikle yoldan sonra ön bahçe ya da park olması durumunda iki taraflı ağaçlandırma yapmak mekan 
etkisi yaratabilmek için daha uygundur. 

TaĢıt trafiğinin güvenliği açısından, ağaçların tretuvardan en az 1 m içerde dikilmesi  ve kavĢak ya da 

yol ağızlarında görüĢ mesafesini engellememesi gerekir. Ayrıca, yaya ve taĢıt trafiğinin 

engellenmemesi için, yol ağaçlarının taçları altında en az 2.5 m yüksekliğinde “Net boĢ mekanın” 
bulunması gerekir. Bu yükseklik, yük kamyonlarının sık geçtiği transit yollarda 4.5 m (trafiğin izin 

verdiği en son yükleme yüksekliği) olmalıdır. Net boĢ mekan kesiti, kenar taĢından 0.5 m içerden 

ölçülür. Bu yükseklik sağlanıncaya kadar taçları, doğal  görünümünü bozmayacak biçimde budamak 
gerekir (Aslanboğa 1986). 

 ġekil 1„de farklı boyutlardaki kaldırım geniĢlikleri için geliĢtirilmiĢ ağaçlama örnekleri verilmiĢtir 

(CHIARA ve KOPPELMAN, 1975). 
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ġekil 1. Farklı boyutlarda yaya yolları için geliĢtirilmiĢ ağaçlama örnekleri (CHIARA ve 

KOPPELMAN, 1975).  

 

ġekil 2 kavĢaklar ve yol ağızlarında çıkıĢ noktalarından, engellenmesi gereken net yatay görüĢ 

uzaklıklarını vermektedir (ARNOLD, 1980).  

Bitki-yol iliĢkisinde, yolun tamamlayıcı elemanlarının (aydınlatma, elektrik direkleri, iĢaret levhaları) 
ve yol boyu kullanılan diğer kent möblelerinin  bitki ile olan iliĢkisi de tasarımda ve uygulamada 

dikkate alınmalıdır. 

Aydınlatma elemanları, elektrik ve telefon telleri, trafo gibi yapılar ağaçların olgunluk dönemlerinde 

alabilecekleri taç yüksekliği ve geniĢlikler kadar büyük olmamalıdırlar.  

Geceleri, yolların aydınlatılması kent güvenliği açısından önemlidir. Ancak aydınlatma elemanları, 

birçok hatalı uygulamada görüldüğü gibi ağaç taçları nedeniyle iĢlevlerini yerine getirememektedir. 

Yeni yapılacak plantasyonlarda bu durum göz önüne alınarak gerekli önlemler alınmalıdır. Yeni 
kurulacak yollarda yeteri kadar alan ayırıp aydınlatma öğeleriyle ağaçları ayrı Ģeritler üzerine almak ve 

aydınlatma direklerinin ağaçların dikim aralıklarının ortasına gelmesini sağlamak gerekmektedir. 

(ASLANBOĞA ve ark., 1988, GÜLTEKĠN, 1994). 

 

 

ġekil 2 KavĢaklar ve yol ağılarında çıkıĢ noktasından, engellenmesi gereken net yatay görüĢ 

uzaklıkları (ARNOLD, 1980),  

 

Birçok yol ağacı elektrik tellerine zarar vermeleri nedeniyle derin budanmaktadır. Bu nedenle 

tasarımda yol ağaçları ve elektrik direkleri birbirlerine zarar vermeyecek konumlarda 

yerleĢtirilmelidir. 

Yol ağaçları, hiçbir zaman trafik ıĢıklarını ve yönlendiricilerini kapatmamalıdır. Trafik ıĢıklarının 
yerden yüksekliğinin en az 4.5 m olduğu tasarımda göz önünde bulundurulmalıdır. 

Yol boyu park yerleri, yol mekanının bir elemanı olarak ağaçlamada etkili bir diğer etmendir. 

Özellikle dikim aralığını saptamada önemlidir. Yol ağacı ve otopark çok farklı sistemlerde bir arada 
tasarlanabilir. Bununla ilgili örneklere dikim aralığı konusunda  değinilmiĢtir. 
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ġekil 3‟de yol ağacı- yol iliĢkisinde ABD‟nin Auckland kenti için geliĢtirilen bir tasarım detayı 

verilmiĢtir. 

b) Yol ağacı-alt yapı iliĢkisi 

Kentlerin alt yapıları, yaya ve taĢıt yollarının altında belirli derinlikte ve yapılardan belirli uzaklıkta 

döĢenir. Yaya yollarının altında bulunan alt yapılar; kullanma suyu abone boru Ģebekesi, elektrik 

dağıtım Ģebekesi, havagazı dağıtım boru Ģebekesi, PTT yer altı telefon Ģebekesi ve diğer kablolarıdır. 
Kent içi yollarının altında bulunan alt yapılar ise, iki kenarda yağmur suyu ızgara ve gider kanalı,  kent 

kullanma suyu ana borusu ve yağmur suyu ile birleĢik ya da ayrık atık su (kanalizasyon) kanalıdır. 

Bunların her birine tek tek ve diğerine zarar vermeden; ulaĢım, yerleĢtirme ve bakım için gerekli 

derinlikler ve yapılardan uzaklıklar konusunda her ülkede çeĢitli standartlar geliĢtirilmiĢtir. 

Alt yapı ile ilgili standartlarda ağaç köklerinin serbest yayılmaları için gereken geniĢlik bırakılmalıdır. 

Böylece ağaçlar, gerekli kök/taç oranını sağlayacakları serbest yayılma alanı bulabileceklerdir. Ayrıca, 

ağaç köklerinin alt yapı donanımlarına zarar vermesi de önlenmiĢ olacaktır. Ġmar planları ve buna 
bağlı yol planları hazırlanırken bu duruma dikkat edilmelidir. ġekil 4 ve 5‟de altyapı ile iliĢkili bir yol 

ağaçlaması tasarımı verilmiĢtir. 

 

 

 

 

 

Aydınlatma elamanından uzaklık 

 

GiriĢlerden uzaklık 

 

 

Otobüs duraklarından uzaklık 

 

Yaya geçitlerinden uzaklık 
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Su giderlerinden uzaklık 

 

ĠĢaret levhalarından uzaklık 

 

ġekil 3. ABD‟nin Auckland kenti için geliĢtirilen yol ağaçlandırması tasarım detaylarında yol ağacı-

yol iliĢkisi (OPUS, 2003). 
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ġekil 4. Yol ağacı-alt yapı iliĢkisi (MEYER, 1982) 
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ġekil 5. Yol ağacı altyapı iliĢkisi (ASLANBOĞA, 1982) 

 

Yeni dikilecek olan ağaçlarda kök hacminin 3x3 m‟lik alanının içinden alt yapı Ģebekeleri 
geçirilmemelidir. Küçük taçlı ağaçlarda ise bu alan 2x2 m olabilir (MEYER, 1982). Toprak altındaki 

altyapı donatımları ağaçlardan en az 2.5 m uzaklıkta olmalıdır. Temel duvarları, alt yapı düzenleri vb. 

tarafından sınırlanan kök yayılma alanı normal boyutlardaki ağaçlarda en az 2 m
2
, küçük taç yapan 

ağaçlarda en az 2 m
2 

olmalıdır (GÜLTEKĠN, 1994). Çok dar alanlarda bitkilendirme gerektiğinde 

donanım borularının üzerine koruyucu çeper geçirilmelidir. Tesisatlardan ağaçlara olan uzaklık 

ölçülürken boru merkezi değil, tesisat çukuru esas alınmalı ve bu uzaklık en az 2.5 m olmalıdır (ġekil 

6) (MEYER, 1982). 

 

ġekil 6. Yol ağacı- altyapı iliĢkisi 
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c) Yol ağacı - yapı iliĢkisi 

Ağaçlamada, ağaç ile yapı arasında bırakılması gereken uzaklık ve tür seçimi çok önemli iki konudur. 
Eğer, iki konuda da hata yapılırsa ağaçlar binalara ıĢık giriĢine engel olabilir. Bu tür durumlarda 

ağaçların sık dalları çok dikkatli bir Ģekilde seyreltilmeli ya da taç kısmı kısaltılmalıdır. Ancak, çoğu 

zaman ağaçlar taçlarının dibinden kesilmektedir. Bu durum ise, ağacın iĢlevsel ve estetik değerini 
yitirmesine neden olmaktadır. Böyle budamanın zorunlu olduğu alanlarda, ağacın nakledilip yerine 

piramit formlu ya da küçük taçlı bitkiler dikilmelidir (MEYER, 1982). 

Bitki-yapı iliĢkisinde, tasarımı sınırlandıran en önemli faktör yol boyunca ortalama yapı yüksekliğidir. 

Bir ortamda ağacın, sağlıklı geliĢimi için büyüme mevsiminde her gün en az 3-4 saat doğrudan güneĢ 
ıĢığına gereksinimi olduğu tasarımda göz önünde bulundurulmalıdır (ARNOLD, 1980). Kuzey-güney 

yönünde uzanan yollar için ıĢık-gölge durumu yolun her iki tarafı için aynıdır. ġekil 7‟de tek ek yönlü 

ıĢık almaları nedeniyle oluĢan biçim değiĢmeleri görülmektedir. 

GeliĢmiĢ ülkelerde, ticari ve sanayi kullanım alanları içinden geçen yollarda üst katları geriye çekilmiĢ 

yapılara (setback) sık sık yer verilmektedir. Özellikle dar ve güneĢlenme durumu zayıf caddelerde, bu 

yöntemi kullanmakla mekanda geniĢleme sağlamanın yanında, yol ağaçları için güneĢlenme durumu 

yaratılacaktır. Bu uygulama Amerka‟nın 40 kuzey enlemindeki Philadelphia, Minneapolis ve Denver 

kentlerinin güneĢlenme durumu zayıf caddelerinin ağaçlandırılmsında önerilmiĢtir (ġekil 8) 
(ARNOLD, 1980). 

 

ġekil 7.  Ağaçların taçlarında yol boyunca tek yönlü ıĢık almaları nedeniyle oluĢan biçim değiĢmeleri 
(ZION, 1995).  

 

Küçük boylanan ağaç türleri küçük binaların bulunduğu yerlerde, dolayısıyla büyük boylu ağaç türleri 

de büyük binaların önlerinde ve geniĢ caddelerde kullanılarak ölçüde uyum sağlanmalıdır. Bir 
caddenin tek bir yönüne ağaç dikilebileceği gibi, iki yönde ĢaĢırtmalı olarak ta yapılan uygulamalarla 

mekana derinlik kazandırılarak hoĢ bir görüntü elde edilebilir ( Zion 1968). Caddelerde, yatay yöndeki 

görüĢ mesafesi için dikey yönde trafiği engellemeyecek tipte geliĢtirilmiĢ ağaçlar tercih edilmelidir 
(GÜLTEKĠN 1994). 

Tür seçim ilkeleri 

Seçilen türün,  kent ortamına adaptasyonundan baĢka, estetik ve fizyolojik özellikleriyle de çevreyle 
bağdaĢır olması ve tasarımda beklenen hedefe ulaĢması gerekir. AĢağıda tür seçiminde göz önünde 

bulundurulması gerekli esaslar belirtilmiĢtir.   

a) Ağaçların estetik ve fizyolojik özelliklerine göre tür seçimi 

Ağaçlar, estetik özellikleri bakımından; norm (ölçü), form (biçim), tekstür (doku) ve renk özellikleri 
ile çevrede çok farklı görsel etkiler yaratabilirler. 
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ġekil 8. 40 kuzey enleminde, ağaçların geliĢim dönemlerinde gereksinim duydukları 4 saatlik 
güneĢlenme süresinin sağlanabildiği ağaçlama yöntemi ve binalarda setback uygulaması (ARNOLD, 
1980). 

Ağacın ölçüsü (taç yüksekliği ve geniĢliği) planlamada çok büyük öneme sahiptir. Dar ya da geniĢ 

yollarda, ölçüye uygun olarak küçük ya da büyük ağaçlar kullanılır. Ancak  dikim aralığı ölçüyü 

sınırlandırabilen bir etmendir. Sık dikimlerde ağacın dikey yönde geliĢimi fazla iken seyrek 
dikimlerde yatay yönde geliĢim fazla olabilmektedir. 
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Yol mekanıyla ağaç formu iliĢkisi çok iyi sağlanmalıdır. Bu açıdan, ağacın olgunluk döneminde 

ulaĢacağı form özelliği önemlidir. Bazı ağaçlar gençlik ve olgunluk dönemlerinde farklı form özelliği 

gösterirler. Örneğin at kestanesi, gençlik döneminde dairesel taç yapısına sahipken olgunluk 
döneminde konik forma yakın özelliktedir. Ayrıca ağaçtan beklenen iĢleve göre de tür seçiminde form 

özelliğinin göz önünde bulundurulması gerekir. ġekil 5‟de ağaçların siluet formları verilmiĢtir. Ayrıca 

yol ağaçlarının yapraklı ve yapraksız estetik etkileri de tür seçiminde dikkate alınmalıdır. 

Ağacın doku özelliği, yaprak özelliği ve sıklığına göre değerlendirilebilir. Bu durum, ağacın ıĢığı 

geçirme ya da yansıtma durumunu belirler. Parlak yüzeyli yapraklar, ıĢığı reflekte eder ve daha az toz 

birikimine neden olur. Bu tür bitkiler, özellikle yazları sıcak ve kurak Akdeniz iklimi etkisi altında 

bulanan kent yolları için uygundur. Yaprak yüzeyinin fazla ısınmaması, transprasyonu azaltmakta, 
dolayısıyla su ekonomisi olumlu yönde etkilenmektedir. Tüysü yapraklarda, havayla iliĢkinin daha 

geniĢ yüzeylerde olması nedeniyle sıcaklığı havaya konveksiyon yoluyla daha çabuk verirler ve 

yaprak yüzeyi fazla ısınmaz. GeniĢ yüzeyli ince yapraklılar ise sıcağa hassastır (ASLANBOĞA, 
1982). Yaprak sıklığı, ağacın tacından ıĢık geçirgenliğini belirler, Örneğin çınar ağacı ıĢığı süzebilecek 

Ģekilde açık bir dallanma gösterir. Böyle bir özellik yoğun ve koyu bir gölge istenmeyen mekanlar için 

önemlidir (ARNOLD, 1980). Çınar ağacı kıĢın da çok iyi çatı oluĢturması açısından, özellikle yol 
boylarında sık olarak kullanılmaktadır.  

Bitkinin büyüme oranı ve ömrü yol ağaçlamasında tür seçimini sınırlandıran önemli bir etmendir. Yol 

ağaçlamasında hızlı büyüyen ve uzun ömürlü türler önemlidir. Bu bitkiler, bakım koĢullarını en aza 

indireceği gibi gençlik yıllarında da trafiği fazla engellemeyeceklerdir. 

Yol ağaçları morfolojik ve fizyolojik nitelikleri bakımından düzgün ve en az 2-2.5 m yükseklikte 

dikey yönde dallanmalı, aĢırı kalın ve eğri gövdeler oluĢturmamalıdır. Sarkık formlu doğal olarak 

düzgün gövde geliĢtirmeyen, yavaĢ büyüyen, yüzeysel kök geliĢtiren ağaç türleri yol ve meydan ağacı 
olarak kullanılmaya elveriĢli değildir. Yaprak döken türlerin, yaprak döküm süreleri kısa olmalı, 

yaprak ve meyveler yollarda kaygan bir zemin oluĢturmamalı, çiçek polenleri insanlar üzerinde alerjik 

hastalıklara neden olmamalıdır. Yol ve çevresinin ekolojik koĢulları, seçilecek ağaç türlerinin yetiĢme 

ortamı isteklerine uygun olmalıdır. Ayrıca ağaçlar, kentsel ve endüstriyel ekosistemlerin mekanik ve 
özel baskılarına karĢı dayanıklı olmalıdır (ASLANBOĞA ve ark., 1988).  

b) YetiĢme ortamı koĢullarına göre tür seçimi 

Kent içi yollarda ekolojik verilere göre göz önünde bulundurulması gereken önemli kriterler; 
kuraklığa, hava kirliliğine ve toprak tuzluluğuna dayanıklılıktır. Yoğun güneĢ ıĢıması da olumsuz bir 

çevre etmeni olmasına karĢın, zararlanmalar çok yüksek değildir. Ancak ağaçların, Tilia tomentasa 

Moench gibi tam güneĢ ıĢığı isteme ya da Acer plantanoides L. gibi gölgede daha iyi yetiĢme 
özellikleri, tür seçiminde sınırlayıcıdır. 

AĢırı nemden daha az önemli olmakla beraber sürekli kuraklık, özellikle transplantasyonun ilk 

yıllarında, bitki geliĢimini durdurabilir. Doğada derin ve geniĢ kök yapan bitkilerin, çok geniĢ alan 

içindeki su varlığından yararlanma olanakları çok fazladır. Ancak, kent topraklarında derin köklü 
bitkilerin derine gitmesi çeĢitli nedenlerle engellenmiĢ olabilir. Bu nedenle toprağın ıslah edilmesi ve 

geliĢimin ilk yıllarında düzenli sulama çok önemlidir. 

Hava kirliliğinin etkili olduğu kentlerde seçilecek yol ağacı türü, özellikle gaz halindeki kirleticilere 
karĢı dayanıklı olmalıdır. Ġbreli, herdemyeĢil bitkiler hava kirleticilerine karĢı yapraklılara oranla daha 

duyarlıdır. Yapraklı türlerden her yıl yapraklarını yenileyenler, bu özelliklerinden dolayı daha 

dayanıklıdırlar. 

KıĢ aylarında yollara dökülen buz eritici tuzlar birçok bitkiye zarar vermekte ve özellikle 

transplantasyonun ilk yıllarında büyük kayıplara neden olmaktadır. Bu nedenle kent yollarında 

kullanılacak bitkilerin tuza dayanıklı türlerden olmaları gerekir. Bu konuda derin kök sistemi oluĢturan 

ağaçların dayanıklılığı fazladır (MEYER, 1982). 

 

c) Trafik tekniği ve gürültü önleme yönünden tür seçimi 
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Trafik güvenliği açısından tür seçiminde, öncelikle taçları altında kısa sürede yeterli “net boĢ mekan” 

bırakan ağaç türlerini göz önüne almak gerekir. Bu açıdan düzgün ve en az 2-2,5 m. yükseklikte gövde 

geliĢtirebilen, aĢağı doğru dallanmayan, aĢırı kalın gövdeler oluĢturmayan ağaç türleri büyük önem 
taĢır (ASLANBOĞA, 1982). 

Gürültü seviyesini düĢürmede tek sıralı yol ağaçlarının belirgin bir faydasından söz edilemez. Ancak 

sık dokulu ağaçlar, ses dalgalarının duvara çarpıp yansıyarak daha yüksek gürültü seviyesi 
oluĢturmasını engeller. Gürültüyü hissedilecek kadar azaltabilmek için birkaç sıra ağaçlama gereklidir. 

Dikim aralığı 

Yol ağaçlamalarında dikim aralığını aĢağıdaki özellikler belirler (BLAUERMEL, 1983): 

 

- Taç çapı, 

- Taç yüksekliği, 

- Yapı ıĢıklanmasına etkisi, 

- TaĢıt ve yaya yolu geniĢliği, 

- Ağacın maksimum yüksekliği ile yol boyunca ortalama bina yüksekliği arasındaki iliĢki, 

- Ağaçtan beklenen tasarım etkisi ve ağacın bu etkiye ulaĢma hızı. 

 

Bütün bunlar dikkate alındığında dikim aralığı 6-12 m arasında değiĢmektedir. GeniĢ taçlı ağaçlarda 

bu ölçü 15 m olabilir. Ancak belirtilen aralıklarda ağacın mekan içinde dominant etkiye ulaĢması 5-15 

yıl sürebilir. Bu nedenle günümüzde dikim aralığının yarı uzaklığında ikincil ağaçların kullanımı 
yoluna gidilmektedir. Ağaçlar olgunlaĢtıktan sonra, ikincil olanlar büyük ağaçların 

transplantasyonunda kullanılan araçlar ile ortamdan uzaklaĢtırılmaktadır (MEYER, 1982). Diğer bir 

yöntem de, doğrudan büyük ağaçların kullanımıdır. Ancak bu yol hem pahalı hem de kaldırma gücü 
yüksek transplantasyon makinelerin gerektirir. 

Yol boylarında otopark kullanımı da dikim aralığını belirleyebilir. Bu açıdan otopark standartları göz 

önünde bulundurulur. Yol boyunca otoparkların ayrılması, tasarımda dikim aralığını belirlemede 

etkilidir. ġekil 9‟da otoparkın yola paralel ve dik olduğu durumlarda uygulanabilecek dikim sistemleri 
verilmiĢtir. 
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ġekil 9. Otopark dikim aralığı iliĢkisi (ġAHĠN 1989‟dan WAGENFELD 1985) 

 

TartıĢma: Ankara Kenti Yol Ağaçlandırmalarında Planlama ve Tasarım Sorunları ve Çözüm 

Önerileri 

 a) Planlama  

Sorunlar: 

- Yeni açılan yollarda ağaçlandırma çalıĢmaları çoğunlukla doğrudan ve plansız olarak 

yapılmaktadır. Bir tasarım olgusuna dayanmayan bu çalıĢmalar çoğunlukla etkisiz kalmaktadır. 

Planlama çalıĢmaları da çoğunlukla bir ağaç listesinden oluĢmaktadır. 

- Ankara‟da gerek doğrudan gerekse planlı ağaçdırmalarda ekolojik ve kültürel çevre baskıları 

dikkate alınmamaktadır. 

Öneriler: 

- Yol ağaçlama çalıĢmalarının baĢlangıcı (ön proje) imar çalıĢmaları olmalıdır. Uluslararası 

literatürde, kentlerin imar planları hazırlanırken yol ağaçları için kök mekanı gereksinimini 

belirlemede kullanılabilecek ölçütler belirlenmiĢtir. Bu ölçütler kapsamında ağaç kök bölgesinden 

hiçbir yer altı donanımı geçirilmemelidir. 

- Birçok ülkede yol ağacı yasal düzenlemeleri bulunmaktadır. Yol ağalandırmaları ve yol ağaçları 

bu yasal düzenlemelere göre yönetilmelidir. 
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- Yol ağaçlandırmaları diğer yeĢil alanlarda olduğu gibi belirli projelendirme aĢamaları 

gerçekleĢtirildikten sonra uygulanmalıdır. Peyzaj tasarım ilkeleri ve tasarım süreci bu konuda yön 

vericidir. 

b) Kent yollarının sınıflandırılması ile ilgili sorunlar ve çözüm önerileri 

Sorunlar: 

- Yol ağaçlandırması planları hazırlanırken bitkilendirilecek yolun sınıfını gösteren dokümanların 
hazır olması ya da yol yeni yapılıyorsa uygulanan standartların bilinmesi gerekir. Bu konuyla ilgili 

mevcut standartlar arasında bir bütünlük bulunmamaktadır. Öte yandan mevcut standartların 

uygulamada etkinliği zayıftır.  

- Ġmar planları ile yukarıda sözü edilen teknik dokümanlar arası bağlantı kurulmamıĢtır. 

Öneriler: 

- Gerek imar planlarının hazırlanmasında kullanılan plan çizim normları, gerkese TSE, KGM ve 

ilgili diğer kurumların hazırladığı teknik dökümanlar birleĢtirilmeli ve yol ağaçlama Ģeridine 
iliĢkin ayrıntılar yol sınıfına göre oluĢturulmalıdır. 

c) Yol ağacı-yol, bina ve alt-yapı iliĢkisi açısından sorunlar ve çözüm önerileri 

Sorunlar: 

- Ankara kent merkezinde (yeni yerleĢimler dıĢında ki) yol ağacı için mekan gereksinimini 

sağlayabilecek yollar oldukça sınırlıdır. 

- Yolların planlanması ve uygulanması aĢamasında yol ağaçları için gerekli mekanlar 

ayrılmadığından, ağaçları dikim sırasında uygun konumlara yerleĢtirebilme olasılığı raslantısal 
olabilmektedir.  

- Ankara‟da, caddelerin çoğunluğunda yol ağaçlarının kökleri ile alt yapı tesisatları birbirine zarar 

verici etkileĢim içerisindedir. 

Öneriler: 

- Yolların her iki yanında güneĢ alma durumu; yolun yönü, geniĢliği ve yapı yükseklikleri belirler. 

Buna göre, ağaçlama yapılacak yolun durumu incelenmeli ve yolun her iki yanı için gölgede 

kalma süreleri saptanmalıdır. 

- Mevcut yol ağaçlarının, yeniden bina inĢaatları sırasında gölgede kalma durumlarını önleyici 

mimari çözümler üretilmelidir. 

- Ġmar, yol ya da yol ağaçlaması standartları üretilirken alt yapı tesisatlarının konumlanmaları 
birbirine zararlı müdahale olmayacak biçimde oluĢturulmalıdır. 

d) Tür seçimi ile ilgili sorunlar ve çözüm önerileri 

Sorunlar: 

- Yol ağaçlandırmaları çoğunlukla, bir planlama ve tasarım süreci sistematiğine dayalı olarak 

yapılmadığından, tasarımın önemli aĢaması olan tür seçimi de gereği gibi analizlere dayalı 

yapılmamaktadır. Bu sebeple, seçilen türlerin çevre koĢullarına dayanmaması, onlardan beklenen 

estetik ve iĢlevsel özelliklere uygun olmaması, ya da bu özellikleri yerine getirememesi olasılığı 
yüksektir.  

- Ağaçların geliĢim karakteristikleri, toprak altı ve üstü mekan gereksinimleri dikkate alınmadan tür 

seçimleri yapılmaktadır. Öte yandan, kontrolsüz ve plansız kentleĢme planlı yol 
ağaçlandırmasından beklenen iĢlevleri engelleyebilmektedir. 

- Tür seçiminde yabancı yurtlu bitkilerin kullanımı kent ekolojisine biyolojik süreçlerin sürekliliği 

açısından yarar sağlamamaktadır. Kent içi ve kent dıĢı arasında ekoljik bağlantı, benzer floristik 
kompozisyonlar ile sağlanabilir. 

 



 62 

Öneriler: 

- Ağaçların estetik (norm, form, tekstür, renk vb.) ve fizyolojik (büyüme oranı ve ömrü) özellikleri 

çeĢitli çevre baskılarına dayanıklılığı, trafik tekniği ve gürültü önleme yönünden katkıları, göz 
önünde bulundurulması gerekli tasarım ilkeleridir. 

- Yöre koĢullarına adapte olmuĢ türler seçilmelidir. Adaptasyon çalıĢmaları yapılmadan yabancı 

yurtlu bitki kullanılmamalıdır. 

- Yol ağaçlarının satın alımalarında ve üretimlerinde, niteliklerini belirleyici standartlar 

geliĢtirilmelidir. Bu açıdan ağacın yüksekliği ile gövde çapı arasında ki iliĢki, önemli bir 

belirleyicidir. Ayrıca ağacın yükseklik ve gövde çapına göre uygun köklenme ölçülerine sahip 

olması gerekir ki, bu durum köklerin topraklı (kök balyalı) ya da topraksız (çıplak köklü) oluĢuna 
göre değiĢiklik gösterir. Örneğin ARNOLD‟a (1980) göre 10 cm çapındaki bir akçaağacın kök 

balyasının çapı yaklaĢık 1 m olmalıdır ki, transplantasyon ve dikim sırasında baĢarı elde 

edilebilsin.  

SONUÇ 

Kent içi yol ağaçlama projelerinin uygulanmasında baĢarıya ulaĢabilmek için çalıĢma alanına ait 

ekolojik (fiziksel, klimatik ve edafik) etmenlerin çok iyi tanımlanmıĢ olması gerekmektedir. Ancak, 
kentlerin sosyal ve ekonomik yapıları, varolan yasal düzenlemeler ile yasal düzeyde planlayıcı ve 

uygulayıcı durumda bulunan kurumların bu konudaki yetkileri ve olanakları da büyük etkiye sahiptir. 

Kentlerimizde bu görev belediyelere verilmiĢtir (GÜLTEKĠN 1994). 

Yol ağaçları kent içi yollarının önemli bir donanım elemanıdır. Hem alt yapı hem de üst yapı (yol ve 
binalar) ile doğrudan iliĢkili olduğundan yol ağaçlaması uygulama projeleri ile yol yapımı uygulama 

projeleri birlikte ve aynı ölçekte hazırlanmalıdır.  Bu nedenle, kentsel yol mekanı ile ilgili gerek ilk 

uygulama aĢaması olan imar planlarının hazırlanmasında, peyzaj plancısının da planlamada görevli 
diğer meslek disiplinleriyle eĢgüdüm içerisinde çalıĢmaya katılması gerekmektedir. Ancak bu yolla 

yol boylarına dikilecek ağaç türlerinin seçimini ve uygulama olanaklarını sınırlayıcı etmenler 

giderilebilir ve ortaya çıkabilecek ekonomik kayıplar en aza indirilebilir. 

Ülkemiz kentlerinde yol ağaçlarını uygulayan ve denetleyen belediye birimlerinin, yolların 
planlanması aĢamasında önemli bir katkıları yoktur. Ayrıca, yol ağaçlaması ile ilgili uygulama 

projelerinin hazırlanabilmesine ve uygulanmasına temel olacak ilkeler göz önüne alınmadan bilgisizce 

yapılan çalıĢmalar, baĢarısızlıkla sonuçlanmaktadır. Yol ağaçlaması projeleri mimari ya da diğer 
peyzaj planlama çalıĢmalarında izlenen projeleme aĢamalarını (sörvey, avan proje, kesin proje, 

uygulama projesi ve detaylar) içermelidir. 

Ağaç canlı bir varlık olduğundan düzenli bakım ve gerektiğinde onarım da ister. Ağaçlamanın 
sürekliliği peyzaj yönetimi kapsamında bu bakım ve onarım ilkelerinin çok iyi kavranmasına ve 

uygulanmasına bağlıdır. 
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TARTIġMALAR 

 

Erdal GÜLÖZ  (Doğa Kültürü Derneği) 

Sorumun  bir tanesi sayın Hayran ÇELEM‟e : Türkiyede‟ki fidanlıkların yetersiz olduğunu söylediler 
ama Türkiye‟deki çeĢitliliğin, toprak zenginliğinin ve teknik eleman kalitesinin varlığını da   biliyoruz; 

çok merak ediyorum neden yetersiz Türkiye‟deki fidanlıklar?  

Ġkincisi sayın Mükerrem ARSLAN‟a kent ağaçlarını  koruma aynı zamanda doğa koruma kültürü de 
değilmidir diye düĢünüyorum; bu konuda kültürle ilgili kendisinden görüĢlerini alabilir miyim? 

 

Ahmet DEMĠRTAġ  (Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları AraĢtırma Derneği) 

 Benim bir sorum sayın Hayran ÇELEM‟e ; Cumhuriyet döneminden sonraki en büyük atılım olarak 
nitelendirdiğiniz son dönemdeki ağaçlandırma ile ilgili; bir kez bu yargıya benim katılmadığımı 

bildirmek istiyorum. Bir kez bu yargıya siz dikilen ağaç sayısı mı, yapılan parasal yatırım olarak mı 

yoksa alan olarak mı değerlendirme yaparak vardınız ? 

 

ġaban ÇETĠNER (Ġç Anadolu Ormancılık AraĢtırma Müdürlüğü) 

Türkiye‟den de birkaç güzel örnek verilemez miydi?;  çağdaĢ ve eski mimarimizden ; çünkü 
yurtdıĢındaki örnekleri görme Ģansımız pek yok. 

 

Mehmet Nazım ÖZER- ġehir plancısı 

Sorum ÇELEM hocama, SunuĢunda Avrupa‟da  150 yada 100 yıllık fidanlıkların olduğunu belirtmiĢti 
ancak demin Ekrem hocanın sunuĢunda fark ettik ki 1930 lu yıllarda Ankara‟nın ağaçlandırma 

çalıĢmalarında ciddi bir çaba vardı; AOÇ‟nin, yolların dört sıra ağaçlandırılması gibi ciddi 

ağaçlandırma çalıĢmaları vardı. Bu çalıĢmalar içerinde bu çalıĢmaların, bilindiği gibi o dönemde 
kurtuluĢ savaĢından çıkılmıĢ ve devletin o dönemde herhangi bir fidanlığı olmadığı halde bunlar nasıl 

sağlanılmıĢtır? ġimdiki yönetimler in mevcut  fidanlıkları es geçip Avrupa‟dan fidan ithal etmeleri 

nasıl değerlendirilebilir ? 

 

Ġsmet YILMAZ (Ankara Çiğdemim Derneği) 

Sorum Hayran ÇELEM‟e : Ağaç seçimi, budama gibi hususlarda yapılan yanlıĢlıkları kendisi izah etti. 

Her halde bu hatalar eğitim eksikliklerinden meydana geliyor. Üniversite olarak veya sizlerin bu tür 
eğitim çalıĢmalarınız var mı ? Bu eğitimlerin ben bir kanuni zorunluluk olması gerektiğine inanıyorum 

ve bu sorunun cevabını merak ediyorum. 

 

 Zahir DEMĠR (Ziraat Müh.-Van Belediyesi) 

Sorum Hayran hocama. Budama ile ilgili bilgiler verdi ve budamanın dört-beĢ ana dal üzerinde 

yapılması gerektiğini söyledi. Bu budamanın her  yıl yapılması gerekiyor mu,  artı bu budamanın en az 

kaç dal üzerinde yapılması gerekiyor ? 

 

Mehmet UÇAR (Tokat Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü) 

Sorum Hayran hocama . Yol kenarındaki ağaçların dikimi ve budamasından konuĢtuk ama tür 
konusunda da bizi aydınlatırsanız seviniriz. Ayrıca bu paneli hazırlayan Kırsal Çevre‟ye ve emeği 

geçen herkese teĢekkür ediyorum. 
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Erol ARIK (Ankara BüyükĢehir Belediyesi) 

Acaba Ģu anda bir yüksek lisans veya doktora seviyesinde bir çalıĢma yapılıyor mu ve varsa bunlara 

nasıl ulaĢabiliriz? 

 

Hakan BEZĠRCĠ ((Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları AraĢtırma Derneği) 

Bu paneli özellikle Ankara özelinde yoğunlaĢarak hazırlamaya çalıĢtık ve özellikle ben Ankara ve 
çevre belediyelerden sorular bekliyordum tabi öğleden sonra da var fakat buna niyetli olan var mı?  

Burada Ankara belediyeleri var ve onlarla iletiĢimi amaçlıyordum özellikle ben. Fakat bu arada 

hocalarımı bulmuĢken onlara da sorayım.  Hayran hocam biraz polemiğe açık  Ģeyler söyledi belki 

iddia olarak ama  ben Ģu izlenimi edindim: kent içi ağaçlandırmasını yol ağaçlandırmasına 
indirgiyormuĢuz gibi bir durum var ortada halbuki Mükerrem hocamın ve Ekrem hocamın 

sunumlarında ise belki o sunumları seçtikleri için daha çok bir alan ağaçlandırması üzerinde 

duruluyor. Büyük ġehir Belediyesinin Ģöyle bir iddiası var yanılmıyorsam: “biz yeĢil alan 
ağaçlandırmasını iki katına çıkardık”. Ben inanmıyorum, çok ciddi olarak bunun yanlıĢ olduğunu 

düĢünüyorum, neden ?:  Bunu hocalarımın da görüĢüne sunuyorum ancak benim yorumum Ģu, 

gecekondu bölgelerindeki yeĢil alanları kentsel dönüĢüm adı altında dönüĢtürerek, betona çevirerek 
aslında yeĢili arttırmıyoruz, azaltıyoruz. Yol ağaçlandırması yeĢil alanı arttırmıyor, mevcut ve yeni 

parkların çoğu da betonla kaplı zaten. Gecekondulardaki bir ağacın mevcut yaprak miktarı veya 

yaprak alanı Ģu anda dikilmiĢ veya ithal edilmiĢ beĢ on ağaca bedel . Yani  yeĢil alanı alansal ve 

niteliksel olarak artırmak bence nasıl mümkün olmuĢ anlayamıyorum. Bu konuda hocalarımızın, 
çünkü daha önceki belediyelerin yaptığı sunumları dinledim ve onlarla çeliĢkili olduğunu 

düĢünüyorum. Bu konuda Ankara özelinde konuyu  açıklarlarsa çok sevinirim. TeĢekkürler. 

 

Nevzat ĠNANÇ  (Van Beldiyesi-Park ve Bahçeler Müdürü) 

Hocamın sorusuna binaen, dün havaalanından gelirken yıkılmıĢ gecekondu alanları gördüm, orada ben 

mi göremedim acaba yeĢil alan, ağaçlar var mıydı yok edilen, ben pek göremedim. 

Zuhal MUTLU (Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları AraĢtırma Derneği) 

Aslında burada atlandığını düĢündüğüm bir Ģey var ve onu da eklemek istiyorum: belediyelerin yaptığı 

Ģeyler aslında bir nevi eğitim, bireysel eğitim, halkı eğitim. Zaten köyden kente göçüĢte bir açık var; 

nasıl bir açık?  Bir boĢluk var burada fakat bu boĢluk belediyelerin yaptığı yanlıĢ uygulamalarla 
negatif olarak dolduruluyor ve halkta yanlıĢ uygulamalara dönüĢüyor  diye düĢünüyorum.  

 

 

BaĢkan :Prof.Dr.Cemal TALUĞ 

Biz tekrar hocalarımıza dönelim ve saat 1‟de mümkün olduğu kadar derleyip  toparlamaya çalıĢalım. 

Yanıt olacağını düĢündüğünüz veya son söylemek istediklerinizi verin lütfen. 

 

Prof.Dr. Hayran ÇELEM  

ġimdi fidanlıklar neden yetersiz gelmiĢ? Türkiye fidanlıklarının geçmiĢini üç aĢağı beĢ yukarı 

biliyorsunuzdur. Orman Bakanlığı, DSĠ, Karayollarının kurduğu fidanlıklar vardı. Bu fidanlıklardan 
fidan temin edilebiliyordu ve o yıllarda özel fidanlıklar pek yoktu.  Bu devlet fidanlıklarının  hiçbiri 

benim sözünü ettiğim nitelikte,  büyüklükte, kalitede fidan yetiĢtirememiĢtir. Neden ? kaliteli eleman 

vardı, her Ģey vardı. Çok baĢıma geldi, gidip arada bir konuĢurdum arkadaĢlarla ancak “iĢte a tipinden 
fidanı birkaç sene bekletip büyütelim de 10 yaĢında satalım büyük fidan olarak” türünden düĢünceleri 

bulamadım hiç bu fidanlıklarda. ĠĢte Ģu büyüklerden ver bir tane dedinmi o iĢletmenin yaptığı iĢletme 

planı alt üst olurdu. Yıllarca yeĢil alan çalıĢmalarında çalıĢtım, hiç devlet fidanlıklarında büyük fidan 

bulmak bana nasip olmadı açıkçası. O nedenle söylemek istediğim Ģu, Cumhuriyet döneminde zaten  



 66 

bir çok fidan ithal edilmiĢ fakat sonra Nazım Bey‟in söylediği Ģekilde AOÇ(Ankara Orman Çiftliği) 

çalıĢmalarında tabiî ki buralardan gelen fidanlar kullanıldı ancak o fidanlar 1,5 m boylarında, 1, 2 cm 

çapında, bir iki  tepe sürgünü  ya vardı, ya yoktu, bunlar böyle fidanlardı doğrusunu isterseniz. O 
zaman zaten çıplak köklü çalıĢırdık, böyle kaplı fidanlar falan da yoktu; kasım, aralık aylarında biraz, 

ondan sonra nisan mayıs aylarında biraz çalıĢırdık ama bu fidanları fidanlıklarda bulamazdık doğrusu. 

Özel sektör neden bu iĢe giriĢmedi. Bizim insanımız çabuk paraya dönüĢen iĢe giriĢir;kesme çiçek üç 
ay zaman gerektirdiğinden çabuk geliĢti ancak fidanlıklar daha fazla yatırım ister ve üstelik de  bir 

çalıyı satmak için üç yıl beklememiz lazım. Ağaçlar ise beĢ yıldan itibaren baĢlar. ĠĢte diyelim 5 

yaĢında Akçaağaç bu kadar, 6 yaĢında bu kadar  vb. bunları on, on beĢ yıla yaymanız lazım. Bizim 

fidanlıklarımız buna pek girmediler. DıĢ mekan bitkilerinde biraz çalıĢmıĢlardır ve o da az olmuĢtur. 
Bu konularda benim söyleyeceğim bunlar açıkçası. 

Sonra ikinci soru benim biraz polemik yaratan biraz  iddialı savımla ilgiliydi galiba. Dedim ki  

Cumhuriyet döneminde yapılan ağaçlandırma çalıĢmalarından sonra bu son yıllarda yapılan çalıĢmalar 
ikinci büyük ağaçlandırma çalıĢmalarıdır. O arada çalıĢmalar yapılmadı mı,  yapıldı tabiî ki ama 

belediyelerin yaptığı bu ölçekte baĢka bir çalıĢma yok; benim gözlemim bu. O zamanki fidanlardan da 

zaten 10 tane dikildi ise  iki, üç  tanesi tutmuĢtur, geliĢmiĢtir, büyümüĢtür. Ben  bunlara çok Ģahit 
oldum.   Gençlik çağlarında biz arkadaĢlarla akĢam sokakta  toplanırdık, sohbet ederdik; böyle      

muhabbet ederken  bir yol ağacının yanında durdukmu, yol ağacı da Ģu kadarcık bir Ģey   farkına bile 

varmadan    dalı kırılırdı veya tepe sürgünü kırılırdı. Neden yol ağaçlarını büyük dikiyoruz? Bu tür 

zararlanmalar olmasın diye. Tepe sürgünü kırıldıktan sonra o fidandan ne bekliyorsunuz ki? ġimdi 
doğruya doğdu; Ģimdi Ankara‟da yapılan ağaçlandırmanın tam zamanıdır. Bakın Ankara‟da  ne büyük 

iĢler yapıldı: altyapı çalıĢması olarak, doğalgaz geldi, her  yer delik deĢik oldu, Ankaray çalıĢması 

yapıldı, belirli bir güzergah, Cebeci ile Bahçelievler arası delik deĢik oldu, sonra metro çalıĢması 
yapıldı biliyorsunuz belirli güzergahlar delik deĢik oldu. Ondan önce yapılmıĢları saymıyorum zira 

ondan önce bir hafta PTT‟ci geliyor kazıyor kapatıyor sonra bir hafta sonra ikinci yer aynı Ģekilde 

kazılıyor, bu çok olmuĢtur. Hatta benim Çankaya Cinnah caddesinde ne olduğunu anlamadığım çok 

büyük bir  Ģey açıldı yolun iki tarafında ve dediler ki buraya bütün altyapıyı toplayacak belediye, hani 
varya bütün Avrupa Ģehirlerinde, eğer Paris‟te  Sefiller  filmini seyretti iseniz böyle koca bir galeride  

her Ģeyi toplayacaklar sandık ve ağaçların kökleri de uzun süre açık kaldı, baktık ondan sonra iki tarafa 

boru yerleĢtirip kapattılar. Ankara‟da ve bizim ülkemizde bunlar çok oluyor o nedenle çok ciddi 
çalıĢmalar olmadı. Eğitim çalıĢmaları var mı; evet zaman zaman oluyor, derneklerin vb.  Örneğin son 

zamanlarda benim bildiğim, üniversite hocaları da orada verdi, Çayyolu GeliĢtime Derneği galiba 

böyle bir istekte bulundu , bizim bölümden de arkadaĢlar gitti ve çokça talep olmuĢ yani o kadar 
büyük talep olmuĢ ki salona insanlar sığmamıĢ anlattıklarına göre. Belediyelerden, örneğin Keçiören 

Belediyesi ile böyle bir Ģey olmuĢ; yani zaman zaman oluyor; tabi bu eğitimlerin de yapılması lazım.  

Bakın size Ģunu söyleyeyim, ağaç dikmek…, yani herkes ağaç dikebilir , vaktiyle 80‟de Hayvanat 

Çiftliği Ziraat Fakültesine verildiğinde , ismi hala öğlemi bilmiyorum da, değiĢmiĢ galiba, o zaman da 
ağaçlandırma sorumlusu idi, öğrenciler, hocalar hepsi çalıĢıyordu, öğrenci dediğim üniversite 

öğrencisi; kabı ile bitkileri diktik, ağaç kuruduktan sonra çıkarttık gördük. Kök bir yere gidemeyince 

kurumuĢ. Bu iĢin eğitimini vermek gerekiyor, ben çok tabelalar gördüm” burası bilmem ne derneğinin 
katkıları ile ağaçlandırılmıĢtır” diye. Dikkat edin arabayla giderken böyle, sadece tabelalar kalmıĢ, 

bitkileri göremiyorsunuz artık. Bitki diktim yok, 1-2 yıl bakacak. Sadece Çayyoluna giderken AOÇ‟de 

büyük bir alanda bir  bitkilendirme var; oradaki bütün ağaçlar sağlıklı. Askeriye yapmıĢ ve arada bir 
sulama araçları ile gelip bakım yapılıyor onun için. Bu iĢler o kadar kolay değil. 

Her yıl mı budanacak ? diye sormuĢtunuz ; mümkünse hiç budamayın fakat eğer örneğin bir binanın 

önünü tamamen ıĢık gelmeyecek Ģekilde filan kapatıyorsa o ara dalları biraz seyreltecek Ģekilde 

olabilir. Elektrik telleri meselesini de ben anlayamıyorum, Ankara gibi baĢkent olmuĢ bir Ģehirde de 
mi elektrik telleri yeryüzünden gitmek zorunda? Onların toprağın altına çoktan alınması lazım, Ģimdi 

baĢladılar galiba çalıĢamaya ama..! 

 

Hakan BEZĠRCĠ (Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları AraĢtırma Derneği) 
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Sözünüzü kesmek istemiyorum ama ben geçen kasım ayı içinde, Çankaya caddesi üzerinde o büyük 

çınar ağaçlarının budanması sırasında oradaydım. Kar da yağmıĢtı hatta; yarım saat dil döktüm 

yalvardım. Ġsmini de söyleyebilirim hatta ama kendileri burada yok BüyükĢehir Belediyesi‟nden ve 
orada çınarlar kuruyor, tuzlama da bir etken olabilir. Budama, siz de biliyorsunuz Ġran caddesini, 

Çankaya caddesini. Yani Ankara tarihi açısından çok önemli ağaçlar, bu güne kadar yaĢamıĢ, bu güne 

kadar zarar vermemiĢ çevresine  dalları budandı. Belki bir kısmı olabilirdi ama hepsi mi budanmalı 
idi. Bir de bilgi olarak söyleyeceğim, o görevli bu kurumaları Ģöyle izah etti: “bu bizden 

kaynaklanmıyor, Elektrik idaresi kaldırıma kanal döĢüyor, o kanal köklerine zarar veriyor., o yüzden 

kurudu bunlar;gidin BedaĢ‟a Ģikayet edin” dedi bana. Elektrik kanalları da  köklere zarar veriyor 

olabilir tabi ancak BüyükĢehir Belediyesinin bunları koordine etme görevi yok mudur? Ağaçlardan 
birinci derecede o sorumlu olması lazım. 

 

Prof.Dr. Hayran ÇELEM  

Evet, iki soru kaldı galiba. Hangi türleri kullanacağız dendi galiba; ben de ona girmek istiyorum 

bununla ilgili ben isteyene yöreye göre listeleri gönderebilirim. Bunu anlatmak  çok uzun sürebilir, 

onun  için bunu geçiyorum. 

Diğer soru, “Ankara‟daki yeĢil alan  iki katına mı çıkmıĢ”, onun için aynı Ģeyi söylüyorum, her gelen 

belediye baĢkanı aynı Ģeyi söyler, “biz Ankara‟ya geldik, Ankara‟nın yeĢil alan katsayısı 7 m² den 10 

m²ye 10 dan 14 e çıkar. Son zamanlarda da böyle bir Ģey var ben de okudum, yani son zamanlarda 

yeĢil alan bir köy de olabilir, Ankara çok geniĢledi, geniĢleyince tarlalar filan da girdi, bunlar da yeĢil 
alan; ben böyle düĢünüyorum. Hepsini sokmuĢ olabilirler netice olarak; yoksa son zamanlarda Ankara 

metropol oldu, biraz geniĢlemesi sebebi ile filan da olabilir. Biraz kandırmaca gibi geldi bana. Ben 

öyle düĢünüyorum, teĢekkür ediyorum. 

 

Halis TÜRKOĞLU (Atatürk Orman Çiftliği) 

AOÇ de çeĢitli dernek vb. ağaçlandırmıĢ, biraz kötü bir görüntü arz ediyordu. Biz onu Cumhuriyetin 

80. yılı nedeni ile sayın CumhurbaĢkanımızın  himayelerinde, Orman ve tarım Bakanlıklarımız 
arasında yapılan  bir   protokol çerçevesinde 6300 dekar arazi tamamen ağaçlandırıldı. Sizler de o 

yoldan geçerken görüyorsunuzdur. Tamam silahlı kuvvetlerimizde mutlaka ağaçlandırma çalıĢmalarını 

yapıyor ama bu daha ziyade Cumhuriyetin 80 yılı nedeni ile bir ağaçlandırma çalıĢması yaptık ve 
bakımları tüm Ģekilde devam ediyor., AġTĠ yolu ile Ümitköy bağlantılı yol üzerinde…  

 

Doç.Dr. ġükran ġAHĠN (AÜ Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü) 

Öğleden sonra belki yoksunuz hocam, hazır siz de burada iken, bu fidanlıklar çok önemli bir konu.  

1987‟de biz bir çalıĢma yapmıĢtık. O zaman ithalat yeni baĢlamıĢtı, ondan sonra bir çalıĢma yapmadık 

açıkçası ama o zaman ithalat avantajlı idi.  Bir defa gümrük vergisi yoktu ve yurtdıĢından bitki 

getirmek 4-5 sene fidan büyütmekten çok daha avantajlı idi ve teĢvik edilmesini biz de istemiĢtik. 
Ancak o sırada fidanlıkların devlet tarafından teĢvik edilmesi, kredilendirilmesi de gerekiyordu ve 

görmediği Ģey nasıl olsun, bu sefer kavaktaki Ģey baĢımıza gelir. Köylü kavak yetiĢtirsin diye teĢvik 

edildi, bu sefer kavağı satamadı. Dolayısı ile bir plan, bizim planlamayı ele almamızın sebebi, uzun 
dönemli planı belediye yapmayınca dolayısı ile yatırımcı nasıl yatırım yapsın.   ġu kadar fidana gerek 

var denilecek, yurtdıĢında getirmekten daha avantajlı olacak, değil mi hocam, siz daha iyi bilirsiniz. 

Bir ikincisi  son bu da, ilk ağaçlandırma döneminde özellikle koyduk, dikkat ettiniz mi fidanın tipine?  
Süs fidanları yetiĢtiriciliği orman fidanlarına benzemez, çok farklı teknik gerekir. O yüzden yetiĢmiĢ 

eleman vardır ama yol ağacı ve süs bitkisi yetiĢtiriciliği baĢka bir Ģeydir. YetiĢmiĢ eleman daha yeni 

yeni  vardır denilebilir. Cumhuriyetin ilk döneminde ağaç fidanlarının bir kısmının  da anlaĢmalı 

çiftçilikten elde edildiğini biliyorum. Doğruluğunun ne kadar olduğunu bilmiyorum, sözlü 
geliĢmelerden, ben 89‟da yol ağaçları tezimi hazırlarken bu bilgiyi  elde etmiĢtim. Bu yöntemde çiftçi 

bir fidanını 4-5 yıl sonra satacağını biliyordu. 
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Ahmet DEMĠRTAġ  (Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları AraĢtırma Derneği) 

Değerli arkadaĢlar , orman fidanlıkları orman fidanı ede etmek için kurulur, bu baĢtan beri belirlenmiĢ 
olan bir amaçtır. Ġkincisi , Ankara özeli için 1929 yılı, AOÇ‟den arkadaĢımız burada,  Orman ve Av 

Dergisi  ikinci yılı, sayı 19: AOÇ sınırları içerinde, bugünkü Gazi hastanesinin bulunduğu yerde, önce 

iki hektar, sonra 5 hektar ve daha sonra da 6 hektara çıkarılmıĢ olan bir fidanlıktır. Yalnızca 
Ankara‟daki ağaçlandırmaları yapmak üzere kurulmuĢtur bu fidanlık, aradaki kafa yapısını, anlayıĢını, 

Türkiye‟nin politikalarını yansıtan bir anlayıĢtır;Ģimdiki ağaç fidanlıkları ile orman fidanlıklarının 39 

tanesinin kapatılması düĢüncesi ile 1929‟daki 6 hektarlık fidanlığı karĢılaĢtırırsanız sonuçları biraz 

daha iyi değerlendirmiĢ olursunuz diyorum. TeĢekkür ederim. 

 

Prof.Dr.Mükerrem ARSLAN  (AÜ Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü) 

Ben özellikle öncelikle Hakan Bey‟e teĢekkür ediyorum, hemen de sunumdaki son sayfayı açtım, 
böylelikle daha detaylı sunum olanağı bulmuĢ olacağım. Kentsel dönüĢüm projelerinde gerçekten 

görüyorum ve katılıyorum size; kentsel dönüĢüm projesi denilince hemen o bir dönem hazır araziler 

üzerinde yapılan gecekonduların çoğunda tek katlı yapıya dönülmüĢ  olması . Ama hiçbir projede 
genelde kentsel dönüĢüm projelerinde ki o alan özel mülk de değildi, öncesinde, hiçbir kentlinin 

kullanımı için açılmıyor. Yani hiçbir kentsel dönüĢüm projesi, o gecekondular yıkılıp yeĢil alan veya 

benzeri bir Ģey yapılmamıĢtır.  Havaalanı yolu veya Konya yolu üzerindeki alanlarda böyle bir giriĢim 

yok; artı bir de size yine katılıyorum, alanın büyüklüğü çok önemli değil,  yeĢil alan miktarının 
arttığını söylemek de çok önemli değil, nitelik ve nicelik önemli. Tekrar vurgulamak istedim, o ağacın 

değeri, 4 bin $, 10 bin $, o ağacın yaĢına göre  değiĢir, size o konuda da katılıyorum; bir tane ağaç 

kesildiği zaman yada o tek katlı gecekondunun,  , önünde arkasında meyve ağacı, kavağı olan, o 
ağaçların kent dokusuna katkısı çok fazla idi . Dikilen, kesilen bir tane büyük çınarın karĢılığında, 

belki 5-6 değil, 15-20 tane küçük ağacın  bedelidir o bir büyük çınar ağacı. 

YeĢil alanların niteliği, niceliği dedim;niye yurtdıĢından örnekleri gösteriyorum? Onu da 

açıklayabilirim; mesela Newyork Central  parkı gösterdim , neden orayı gösterdim, çünkü  Central 
parka baktığınız zaman orada ne görüyorsunuz, çok büyük ağaçlar görüyorsunuz. Bu konuda bizi de 

eleĢtiriyorum, kendimi de eleĢtiriyorum ,  bizdeki parklarda bol miktarda su olacak, büfe olacak ayni 

rant getiren bir kısım olacak ama Central parkta sadece birkaç tane yapı var, Londra High park‟ta  yine 
aynı.  YeĢilse yeĢil de yeĢil alanda ne vardır? Ağaç vardır, güzel bitkiler vardır; bizdeki son 

uygulamaları görüyoruz. Bizdekinin de adı park, onun da adı park. Size  katılıyorum gerçekten 

kentteki ağacı korumak, doğayı sevmekle, doğayı korumakla iliĢkilidir; ve ben, niye öyle bir 
geçmiĢimiz varken o hale geldik; doğayı sevmeyen, ağacı sevmeyen bir topluma dönüĢtük onu 

bilemiyorum. Kiminin üzerine basarız, kimini yolarız, yoldan geçerken ağacı kırarız ama daha önceki 

değerlere bakıyorum, hiçbir uygarlıkta bir yere bir çiçeğin, bir bitkinin adı verilmezdi ama bizde bir 

lale dönemi vardı. Belki hepimiz biliyoruz, namaz kılarken seccade arasına sümbüller yerleĢtirilirmiĢ 
ki secdede o güzel kokularla namaz kılınırmıĢ. ġu an zannetmiyorum tabi, Hatta Kanuni Sultan 

Süleyman döneminde elçi giderken bir lale soğanı götürmüĢ ve Hollanda‟da lale sevgisi, tutkusu öyle 

baĢlamıĢ. Hatta yine o dönem,  1576‟da Kanuni Sultan Süleyman dönemindeki  Avusturya-Macaristan 
Büyük  Elçisi Busbecq kaynaklarına göre Ģu anda Paris‟te gördüğümüz at kestaneleri   aslında 

Türkiye‟den gitti. ĠĢte öyle bir uygarlık yerine günümüzde ağaç yerine binayı seven ya da yapıları 

seven bir topluma dönüĢtük. TeĢekkür erdim. 

 

Yrd.Doç.Dr.Ekrem KURUM  

Ben de bir iki kelime söyleme istiyorum, hep Hayran hocaya yüklendiniz. Bence iĢin içinde biraz 

plansızlık ve özenti var. Yani baktığınız zaman kentlerin bir kimliği olması lazım. Ankara‟yı nasıl tarif 
edeceksiniz. Yok öyle , gidiyorsunuz yurtdıĢında bir yeri görüyorsunuz, bu güzeldir gelip orada 

yapalım. Yani burada belediyenin kadrosunun tam olduğuna ve bütün elemanların olduğunu 

sanıyorum ben. Ama onlarla bitmiyor, bir gidiyor görüyor ve ben bunu istiyorum diyor. Hiçbir peyzaj 
mimarı veya ormancının gidip “ben  Ankara‟da gerekeni  yapacağım” diyeceğine inanmıyorum. 
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Onlara yukarıdaki siyasi baskı yapıyor. Ama itiraz ettiği zaman iĢinden olacak, niye itiraz etsin ki? 

Yani mesela orta refüjler niye çim olur? Rant var orada bir yerde. Rantçıların en fazla zarar göreceği 

yerler. Bunları çalı ile vb. ile yaparsın ve orada insan olmaz; yani biraz da kentlerin kendi kimlikleri 
olması lazım. 

Fidanlık deyince hocanın dediği gibi en baĢta köĢe dönmeceden kısa zamanda oluyor. Eğer ithalat 

olmaz ise, siz ben burada yol ağacı istiyorum dediğinizde bütün gidiliyor ve ormanların talan 
edildiğini görüyorsunuz. Bir gün belki bütün vadilerin sökülüp fidan olarak belediyelere satıldığını 

görürsünüz. Oysa bunların istenilen tipte olmadığının, gövdeleri çarpık vb. olduğunun ve  kendi 

ekolojisinden çıkınca zarar gördüğünü görüyorsunuz. Ya bunun  bir fizibilitesi yapılacak ve ör. yedi 

sene sonra Ģu kadar boyda Ģu kadar fidan istiyorum diyeceksiniz, üreticiyi kredi ile destekleyeceksiniz. 
KardeĢim de bunla uğraĢıyor ancak fidan yerine  domates yetiĢtiriyor ve hemen satıyor. Fidanı 

yetiĢtirse kime satacak? Gidin KarĢıyaka‟daki fidanlıklara, gidiyor Yalova‟dan vs. topluyor ve geliyor 

burada 10 YTL‟ye satıyor. Bu kadar kolay para kazanmak varken niye insanlar fidan üretsin? 

O zaman ya bunu devlet üstlenecek ya da insanlara uzun süreli olarak bunun garantisini vereceksiniz. 

 

BaĢkan :Prof.Dr.Cemal TALUĞ 

Hepinize çok teĢekkür ediyorum, gerçekten buna   çok ihtiyacımız vardı Ben özellikle Ankara dıĢından 

gelen belediyeci arkadaĢları  burada görmekten çok mutlu oldum. Bir Ģey daha, yapmak ve eleĢtirmek 

çok farklı Ģeylerdir; ben bütün belediyeci arkadaĢlara baĢarılar diliyorum ama mutlaka diyaloga hazır 

olup     bunu sürdürmesi lazım. Gönüllü kuruluĢların, STK‟ ların, iĢi yapanların çok ciddi  gerçekten 
çok ciddi bir bilgi alıĢveriĢi yapması gerekir. Ben demin Hayran hocamın dediklerini Ģöyle anladım, 

Türkiye‟de gerçekten  her taraf hatıra ormanı , AOÇ olarak düĢünmemiĢtim, her taraf orman, hatıra 

ormanı diye bakarsanız aslında tabela ormanlarımız var maalesef. Kırsal alanda durum bu, ne yazık ki 
kent içinde de durumumuz hiç iyi değil, bu bize hiç yakıĢmıyor. Daha sağlıklı bir toplum, daha sağlıklı 

bir çevre için hep birlikte iyi niyetle çok Ģey yapmamız gerekiyor. Üniversitelerin de mutlaka çok 

eksiklikleri vardır; hepimiz payımıza düĢeni daha iyi yapmaya çalıĢmalıyız.  Bu uzun süren oturumu 

bizle paylaĢtığınız için teĢekkür ediyorum. Sunanlara, katkıda bulunanlara ve izleyenlere en iyi 
dileklerde bulunuyor ve saygılar sunuyorum. 
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Oturum  BaĢkanı :                   Prof.Dr. Halim PERÇĠN 

 

Doç.Dr.Emin BARIġ 

(TMMOB Peyzaj Mimarları Odası) 

 

Mehmet Nazım ÖZER       

(TMMOB ġehir Plancıları Odası) 

 

Prof.Dr. Murat Ertuğrul YAZGAN 

(AÜ Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü 

 

Ahmet DEMĠRTAġ 

(Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları AraĢtırma Derneği) 

 

Zeynep KÖKSAL  

(Kavaklıderem DayanıĢma ve GüzelleĢtirme Derneği) 

 

TARTIġMALAR 
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14.00- 17.00     ĠKĠNCĠ  OTURUM: 

KENTĠÇĠ AĞAÇLANDIRMA ÇALIġMALARINDA SORUNLAR  

(Ankara Örneği) 

 

 

Oturum BaĢkanı : Prof.Dr.Halim PERÇĠN 

 

 

KENT AĞAÇLARININ ĠNġAAT ZARARLARINDAN KORUNMASI 

 

Doç.Dr.Emin BARIġ
*
 

TMMOB Peyzaj Mimarları Odası 

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü 

 

ÖZET 

 

Yapay yaĢam koĢullarına sahip kentler, ağaçlar gibi son derece toleranslı canlıların bile yaĢamlarını 
güçlükle sürdürebilecekleri ortamlardır. Ağaçlar bir yandan bu güç koĢullarda yaĢamlarını 

sürdürebilmeyi baĢarırken diğer yandan yapay kent ekosistemini düzenlenmesine önemli katkılarda 

bulunurlar. GeliĢmiĢ ağaçların dikili bulundukları mekana fiziksel, ekolojik, ekonomik ve estetik bir 
çok katkısı vardır.  

Ağaçların yakınında gerçekleĢtirilen inĢaat aktiviteleri yetiĢme ortamı çevre koĢullarını doğrudan ve 

dolaylı olarak çok değiĢik biçimlerde değiĢtirebilmektedir. OluĢan yeni çevre koĢulları içerisinde 

ağaçların sağlıklı olarak yaĢamasını temin edebilmek için iyi bir planlama, titiz bir uygulama ve uygun 
bakım çalıĢmaları gerekmektedir. Bu bildiride inĢaat çalıĢmaları sırasında kent ağaçlarının 

korunmasına yönelik olarak inĢaat öncesi, inĢaat süresince ve inĢaat sonrası alınması gerekli önlemler 

ve yapılacak  çalıĢmalar üzerinde durulmuĢtur.  

GĠRĠġ 

Kent planlaması sosyal, rekreasyonel, estetik ve ekolojik gereksinimler ve tercihlerin bir dengesidir. 

Kentsel planlama çalıĢmalarında kent ekolojisini etkileyen faktörlerin dikkate alınması ve buna bağlı 

olarak alan kullanım kararlarının verilmesi bu dengenin oluĢturulmasında son derece önemlidir. Bitki 
örtüsü kent ekolojisini düzenleyen en önemli unsurdur. Ağaçlar ve açık alanlar yapay kent ikliminin 

düzenlenmesine önemli katkılarda bulunurlar. Kentlerdeki yeĢil alanlar sadece kentsel peyzajı 

düzenlemekle kalmaz, bunun yanı sıra havadaki nem oranını arttırarak, sıcaklığı düĢürerek ve hava 
kalitesinin iyileĢtirilmesine katkıda bulunarak kent ekosistemini düzenler Bu nedenle kentsel peyzaj 

çalıĢmalarında ağaçlara daha çok yer verilmesi, mevcutların korunması, yerleĢim alanları içerinde ve 

çevresinde yer alan yolların ağaçlandırılması yeĢil alanların kentsel alanlardaki ekolojik ve ekonomik 
katkılarının artması ve yaĢanabilir kentlerin oluĢması açısından önem taĢımaktadır (BarıĢ ve ark., 

2005).   

Yapay ve güç koĢullara sahip kentler, ağaçlar gibi son derece toleranslı canlıların bile yaĢamlarını 

güçlükle sürdürebilecekleri ortamlardır. Özellikle yol ağaçları insanlar tarafından önceden 
oluĢturulmuĢ ve ağaçlar için pek de uygun olmayan yaĢam koĢullarına sahip kentsel çevrelere 

dikilirler ve onların bu mevcut koĢullara uyum sağlamaları beklenir. Bunun ötesinde dikildikleri 

                                                
* e-mail: baris@agri.ankara.edu.tr 
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ortamlardaki çok yönlü baskılar ağaçların yaĢam koĢullarını daha da güçleĢtirmekte ve bu koĢullarda 

yaĢamlarını sürdürmeye çalıĢmaktadırlar.  

Yol ağaçları kentlerdeki bazı uygulamalardan en fazla zarar gören canlılardır. ĠnĢaat çalıĢmaları, 
vandalizm, hatalı budama, kent halkının değiĢik biçimlerde verdiği zararlar (iĢaret ve tanıtım 

levhalarının ağaçlar üzerine monte edilmesi, çöplerin ağaç altlarına istiflenmesi, araçların park 

esnasında verdiği zararlar v.b.) yol ağaçlarına en fazla zarar veren uygulamalardan bazılarıdır (BarıĢ 
ve BarıĢ, 2000).   

Kent ağaçlarının yaĢamlarını devam ettirebilmeleri için dikildikleri ortamlardaki ekstrem çevre 

koĢullarına uyum sağlamaları gerekliliği genellikle gözardı edilmektedir. Bu kapsamda genellikle 

ağaçların yaĢam Ģanslarını azaltan üç hatalı tahmin yürütülmektedir (Sellmer ve ark., 1998): 

 Ağaçlar çevrelerindeki çok büyük ölçekli değiĢimlere bile uyum sağlayabilecek esnekliğe 

sahiptir. 

 Ağaçların çevrelerindeki insan aktivitelerinin ağaçlar üzerinde belirgin ve kısa sürede ortaya 

çıkacak etkileri olmaz. 

 Uzun yıllar boyunca aynı mekanda yaĢamını sürdüren bir ağaç çevresindeki hiçbir Ģeyden 

etkilenmez. 

Gerçekte ise geliĢmiĢ ağaçların çevrelerindeki değiĢimlere karĢı toleransı yeni dikilmiĢ ağaçlardan 

daha azdır. Bunun ötesinde ağaçların bu konudaki esneklikleri türlere göre değiĢmektedir. Hızlı 

büyüyen ve çevresel baskılara karĢı toleranslı olan bitkiler çevrelerindeki değiĢimlere yavaĢ büyüyen 
bitkilere oranla daha kolay uyum sağlayabilmektedir. 

Ağaçların yakınında gerçekleĢtirilen inĢaat aktiviteleri yetiĢme ortamı çevre koĢullarını doğrudan ve 

dolaylı olarak çok değiĢik biçimlerde değiĢtirebilmektedir. Kentsel mekanlara dikilen bitkileri 

etkileyen genel çevresel değiĢiklikler Ģunlardır: 

 Ağaçların kök sistemi içinde veya çevresinde toprak eklenmesi ya da alınması yoluyla 

oluĢturulan seviye değiĢiklikleri. 

 Ağaçların kök sistemi çevresindeki ağır iĢ ekipmanları, ağaçların altına istiflenen ĠnĢaat 

malzemeleri, ağaçların altına park eden araçlar, yağıĢlı mevsimlerde kök bölgesi 

çevrelerindeki aĢırı yaya trafiği ve kök sistemine yönelik gerekli korunma önlemlerinin 
alınmaması nedeniyle ağaçların kök sistemi çevresinde oluĢan toprak sıkıĢması.  

 Bakım ve inĢaat çalıĢmaları sırasında araç ve gereçler tarafından ağaçların kök ve gövdelerine 

doğrudan zarar verilmesi. 

 Ağaçların yaĢam çevrelerindeki drenaj ve ıĢıklanma koĢullarıyla mevcut yaya ve araç trafiği 

ve diğer bakım uygulamalarındaki değiĢimler. 

OluĢan yeni çevre koĢulları içerisinde ağaçların sağlıklı olarak yaĢamasını temin edebilmek için iyi bir 

planlama, titiz bir uygulama ve uygun bakım çalıĢmaları gerekmektedir. Ağaçların etkin biçimde 

korunmasına yönelik çalıĢmalar uzun bir süreci gerektirmektedir. Öncelikle koruma altına alınacak 

ağaçların belirlenmesi, daha sonra plancı ve mühendislerle birlikte ağaçlara yönelik en uygun 
korumayı sağlayacak önlemlerin alınması sağlanmalıdır. Ağaçların yakın çevresindeki ĠnĢaat 

çalıĢmaları süresince ağaçların zarar görmemesi için bu çalıĢmaların her aĢaması dikkatli bir biçimde 

izlenmelidir. Son olarak da çalıĢmaların yapıldığı alan içerisinde yer alan ağaçlara gerekli bakım 
iĢlemleri yapılmalıdır.   

ĠnĢaat ÇalıĢmaları Öncesinde Yapılması Gerekenler 

ĠnĢaat çalıĢmalarından ağaçların zarar görmesine yönelik önlemlerin temel amacı ağaçlara yaĢamını en 

iyi biçimde sürdürebileceği, doku ve görünümünün bozulmayacağı uygun alanların ayrılmasını temin 
ederken inĢaat alanı içerisindeki düĢük kaliteli, tehlike yaratan ve kaldırılması zorunlu olan ağaçların 

kaldırılmasıdır. Bu doğrultuda inĢaat çalıĢmaları baĢlamadan önce yapılması gereken ilk iĢlem hangi 

ağaçların korunacağı ve hangilerinin kaldırılması gerektiğine yönelik bir envanterin yapılmasıdır. Bu 
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amaçla öncelikle böyle bir envanter çalıĢmasının nasıl yapılacağına karar verilmesi gerekmektedir 

(Elmendorf ve ark., 2005).  

Ağaç Envanteri 

Ağaçlara yönelik bir envanter çalıĢması hangi ağaçların korunacağı ve bu ağaçların korunmasına 

yönelik ne tür önlemlerin alınacağına karar vermeye yönelik gerekli bilgileri sağlar. Hangi ağaçların 

korunacağına karar verme ve bu ağaçların çevresinde yapılacak çalıĢmaların tasarımı genellikle bir 
“yumurta/tavuk” problemi biçiminde ortaya çıkmaktadır. Korunmaya uygun ağaçların saptanması bu 

ağaçların çevresinde yapılan tasarım çalıĢmaları öncesinde yapılmalıdır. Diğer taraftan yapılacak 

tasarım hangi ağaçların korunması gerektiğini büyük ölçüde etkilemektedir. Bu ikilemin 

çözümlenebilmesi için korumayı gerektirecek ağaçların saptanmasına yönelik bir ön envanterin 
yapılması gerekmektedir. Daha sonra bu bilgiler alana yönelik olarak hazırlanan ön proje ile 

karĢılaĢtırılarak korunacak ağaçlar tanımlanmalı ve proje bu ağaçları dikkate alarak yeniden 

düzenlenmelidir. Son olarak seviye değiĢimlerine ve korumaya yönelik detaylar hazırlanmalıdır (ġekil 
1) (Elmendorf ve ark., 2005). 

 

ġekil 1. Ağaçların korunmasına yönelik olarak inĢaat öncesi, inĢaat süresince ve sonrasında yapılacak 

çalıĢmalar (Elmendorf ve ark., 2005). 

 

Çoğu zaman inĢaat çalıĢmaları sırasında ağaçların korunmasına yönelik çalıĢmaların  maliyeti yüksek 

olabilmektedir. Maliyetin artmasının temel nedenleri genellikle korumaya yönelik olarak ayrılan 

alanının binalar ve diğer yapısal elemanlar nedeniyle çok sınırlı olması, ağaçlara verilen zararın en aza 
indirgenebilmesi için ek tasarım ve inĢaat gerekliliği ve zarar gören ağaçların bakımlarına yönelik 

harcamalardır. Bu nedenle yeni oluĢturulacak çevre koĢullarına uyum sağlayarak yaĢamını sağlıklı bir 

biçimde sürdürebilecek ağaçların tespitinin dikkatli bir Ģekilde yapılması gereklidir.  

Hangi ağaçların korunacağına karar vermede aĢağıdaki faktörlerin dikkate alınması gerekmektedir: 

 Türlerin yeni alan kullanımına uygunluğu; 

 Ağaçların sağlık durumu yapısal dengesi; 

 Türlerin çevre değiĢimlerine karĢı toleransları ve 

Amaçlanan çalışmaya 

ilişkin alan kullanım / leke 
plan hazırlanması  

Arazi biçimlendirmeye yönelik 
ön projenin hazırlanması  

Uzmanların ağaçlara ilişkin ilk  
değerlendirmeyi yapması ve 
ağaç haritasının hazırlanması 

Uzmanların korumaya 
uygun olan ve olmayan 
ağaçları tanımlaması ve ön 

projenin ağaçların 
korunmasına yönelik olarak 
değiştirilmesini önermesi. 

Arazi biçimlendirme 
planının korunması gerekli 

ağaçlara yönelik olarak 

değiştirilmesi.  

Uzmanların ağaçlara 
olası etkileri saptaması 
korunacak ağaçlara 

yönelik son kararları 
üretmesi ve korumaya 
yönelik özel tasarım 

tekniklerini önermesi 

Arazi biçimlendirme / inşaat 

projelerine son şeklinin 

verilmesi 

Uzmanların inşaat süresince   

korumaya ve inşaat sonrası 
bakım çalışmalarına yönelik 

ilkeleri hazırlaması 

İnşaat çalışmalarının 
başlaması 

Uzmanların inşaat 
süresince ağaçları 
izlemesi ve gerekli 

durumlarda onarıma 
yönelik önerilerde 
bulunması  

Uzmanların 
inşaat sonrası 
ağaçları 

izlemesi bakım 
gereksinimlerini 
belirlemesi 
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 Gelecekte oluĢan etkilere karĢı yapılması gerekli bakım çalıĢmalarının düzeyi. 

Ağaç envanterinin çıkarılmasında ağaçlara yönelik tür bilgileri, gövde yarıçapı, yükseklik, taç 

geniĢliği, genel durumu, korumaya uygunluğu ve bakım istekleri gibi bilgilerin toparlanması amacıyla 

bir envanter formu kullanılır (ġekil 2). 

Ağaç Yerleşim Planının Hazırlanması 

BaĢarılı bir koruma için ağaç yerleĢim planının hazırlanması son derece önemlidir. Bu amaçla 

ağaçların dikili bulundukları seviyelerin gösterildiği topoğrafik harita altlık olarak kullanılmaktadır. 
Tasarım çalıĢmasının ilk aĢamalarında ağaç gövdelerinin yeri harita üzerinde yaklaĢık olarak 

iĢaretlenir. Daha sonraki aĢamalarda mühendislerin yaptığı sörveyde gövdelerin tam yerleri ve 

bulundukları yükseklik seviyesi tespit edilebilir. Ağaçların yerlerinin tüm yapısal planlar üzerine 

iĢaretlenmiĢ olmasına dikkat edilmelidir. Harita üzerinde ağaçları tanımlayan numaraların verilmesi 
önemlidir. Proje üzerindeki ağaç numaralarının alanda yer alan ağaçlar üzerinde de belirtilmesi 

çalıĢmalarda kolaylık sağlayabilir. 

 

ġekil 2. Ağaç envanter formu (Berghage and Sellmer, 1998).  

 

Ağaçlara Yönelik Olası Etkilerin Değerlendirilmesi 

Ağaçların çevresindeki çalıĢmalara yönelik projeler değerlendirilerek ağaçlara yönelik olası etkileri 

tahmin edilir. Bu çalıĢma planların iyi okunabilmesi ve inĢaat sürecini kavrayabilme gibi bazı 
birikimleri gerektirmektedir. AĢağıdaki plan ve ilkeler bu aĢamada gözden geçirilmelidir: 

 Topoğrafya ve ağaç sörvey planı; 

 Arazi biçimlendirme planı ve ilkeleri; 

 Arazi ya da geliĢim planı; 

 Altyapı kullanımlarının yerleĢimi ve derinlikleri; 

 Drenaj planı ve 

 Jeoteknik sörvey. 

Bu planlar kazı dolgu derinlikleri, altyapı, toprak altı drenajı ve diğer kazı çalıĢmalarını ve bu 

çalıĢmaların ağaçlara olan mesafeleri konularında bilgi vermektedir. Jeoteknik sörvey toprak profiline 

               Tarih: 

Tespiti Yapan: 

Ağaç Envanter Formu 

Ağaç No: Cins/Tür Gövde 
Yarıçapı 

Ağaç 
Boyu 

 

Taç izdüşüm 
Çizgisine 

mesafe 
 
         K 

    B        D 
         G 

Alçak ya da 
kullanışsız 

dalların yönü     
         
         K 

    B        D 
         G 

Genel 
Durumu 

 
İyi, Orta, 
Kötü 

Korumaya 
Uygunluğu 

 
İyi, Orta, 
Kötü 

Bakım 
Önerileri ve 

Notlar 

         

         

         

         

         

 

http://hortweb.cas.psu.edu/faculty/sellmer/
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yönelik bilgi sağlamaktadır. Bu aynı zamanda yapıların altında, döĢemelerde ve dolgularda gerekli 

sıkıĢtırma ve seviye yükselmelerini ortaya koymaktadır.  

ĠnĢaat ÇalıĢmaları Süresince Yapılması Gerekenler 

ĠnĢaat çalıĢmaları öncesinde ağaçların korunmasına yönelik olarak yapılan hazırlıklar ya da önlemlere 

rağmen küçük bir dikkatsizlik sonucunda yapılan tüm çalıĢmalar boĢa gidebilir. Bir ağır iĢ makinesi ya 

da alanda çalıĢan bir kiĢi sadece bir dakika içerisinde korunması düĢünülen ağaca zarar verecek hatalı 
bir davranıĢta bulunabilir. Çimento kamyonunun yıkanması veya boyama ekipmanları gibi diğer bazı 

inĢaat aktiviteleri bir ağaca ciddi biçimde zarar verebili ya da ölümüne neden olabilir. Bu nedenle 

inĢaat baĢlamadan önce inĢaat süresince bu tür kazaların oluĢmaması için her türlü önlemin alandaki 

çalıĢmayı yürüten ilgili birimler tarafından alınması gerekmektedir. Bu amaçla öncelikle koruma altına 
alınan ağaçların etrafı çitle çevrilerek bir “ağaç koruma zonu”nun oluĢturulması ve alanda çalıĢan 

iĢçilerin uygun biçimde yönlendirilmesi ve izlenmesi gerekmektedir (ġekil 3) (Elmendorf ve ark., 

2005).   

ĠnĢaat çalıĢmaları baĢlamadan önce ağaç koruma zonunun belirgin bir biçimde iĢaretlenmesi ve bir 

çitle çevrelenmesi gereklidir. Ağaç koruma zonunun oluĢturulmasının temel amaçları, (1) Ağaç yaprak 

ve dallarının ekipman, malzeme ve aktivitelerden zarar görmesini engellemek; (2) Ağaç köklerinin ve 
kök çevresi toprak örtüsünün sıkıĢmasını ve bozulmasını önlemek ve; (3) üzerinde ağaçlara zarar 

verebilecek eylem ve iĢlemlerin yasaklandığı ağaç koruma zonunu tanımlamak. 

 

 

 

 

Taç izdüşüm çizgisi 

   Yanlış Doğru 
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                                      Yanlış                                                                                 Doğru 

 

ġekil 3. Ağaç koruma zonları (NRSC, 2006).  

 

Ağaç koruma zonunun geniĢliğine iliĢkin değiĢik kaynaklarda farklı ölçüler verilmekle birlikte genel 

olarak bu zon uygun mesafenin bulunduğu alanlarda en az ağaçların taç izdüĢüm çizgisi esas alınarak 
oluĢturulmaktadır. Bazı kaynaklarda ağaç koruma zonunun hesaplanmasına yönelik olarak gövde 

çapının her 1 cm‟si için 12 cm‟lik bir yarıçapı öngörülürken (Morton Arboretum, 2000),  diğer bazı 

kaynaklarda bu amaçla 3 farklı ağaç koruma önerilmektedir ( City Of Palo Alto, 1996): 

1. Tip Ağaç Koruma: Çit ağaç(lar)ın taç izdüĢüm çizgisinin tümünü çevreleyecek biçimde 

oluĢturulur (ġekil 4). Çitin kaldırım ya da döĢeme üzerinde oluĢturulmasının gerektiği durumlarda 

yıkılmaması için ayaklar uygun biçimde beton ayaklarla desteklenmelidir. 

 

 

 

ġekil 4. Ağacın taç izdüĢüm çizgisi esas alınarak oluĢturulan koruma çiti (City of Palo Alto, 1996). 
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2. Tip Ağaç Koruma: Dar bir bitkilendirme Ģeridi içerisinde yer alan ağaçların korunmasında sadece 
bu Ģeridi çevreleyen bir çit oluĢturularak halkın kullanımına açık olan yaya yolu ve caddenin 

kullanımını sınırlandırabilecek bir engel oluĢturulmaz (ġekil 5). 

 

 

 

ġekil 5. Bitkilendirme Ģeridi içerisinde koruma (City of Palo Alto, 1996). 

 

3. Tip Ağaç Koruma: Ağaç kasaları gibi koruma çalıĢmaları için sınırlı alanın bulunduğu durumlarda 
ağaç gövdesi yer seviyesinden ilk dallanmanın baĢladığı yüksekliğe kadar 5 cm‟lik ahĢap lata ile 

sağlam bir Ģekilde çevrelenerek etrafı turuncu renkli 5 cm‟lik plastik çitle sarılır (ġekil 6). AhĢap 

latalar yerleĢtirilirken ağaç gövdesine zarar verilmemesine özen gösterilmelidir. 

  

 

 

 

ġekil 6. Gövde sarılarak yapılan koruma (City of Palo Alto, 1996). 

 

Kritik kök alanının tamamının korunması durumunda ağaçların hayatta kalma oranı %100‟e yakındır. 

Korunan alanın oranı düĢtüğünde ağaçların yaĢam Ģansı oranı da düĢmektedir. Korunacak alan 
yüzdesini hesaplamada öncelikle amaçlanan koruma zonu içerisinde kalan alan ölçülür. Daha sonra  

Çizelge 1‟de verilen rehber yardımıyla önerilen korunacak kritik kök bölgesi alanı hesaplanır. 
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Korunan alanının minimum kritik kök alanı ile karĢılaĢtırılmasında Ģu formül kullanılır (Dicke, 2004; 

Coder, 1996‟dan): 

 

 Korunan kritik kök alanı (yüzde)= [ 
 Ağaç Koruma Zonu (m

2
)    

] 

 

Çizelge 1. Gövde çapına bağlı olarak kritik kök yarıçapı ve kritik kök alanı (Dicke, 2004; Coder, 

1996‟dan).   

 

Ağaç Gövde 

Çapı (cm) 

Kritik Kök 

Yarıçapı (m) 

Kritik Kök  

Alanı (m
2
) 

5 0.76 1.77 

10 1.52 7.25 

15 2.29 16.35 

20 3.05 28.90 

25 3.81 45.52 

30 4.57 65.59 

36 5.33 89.37 

41 6.10 116.69 

46 6.86 147.72 

51 7.62 182.37 

 

Gövde çapı yer seviyesinden 130 cm üstünden ölçülür.  

 

İnşaat Zararlarından Korunma 

 

ĠnĢaat zararlarından korunma ağaçların yaĢamını sürdürebilmesi ve oluĢan zararların giderilmesine 
yönelik olarak yapılacak harcamaların önlenmesi için önem taĢımaktadır. ĠnĢaat zararları yer 

seviyesinin altında ve üstünde oluĢabilmektedir. Yüzey altında oluĢan zararlanmalar köklerin 

kırılmalar, toprağın sıkıĢması, seviye değiĢimleri, drenaj koĢularındaki değiĢimler ve toprak 
kimyasındaki değiĢimler Ģeklinde olabilmektedir.  Yer seviyesi üzerinde oluĢan zararlar ise dalların 

kırılması, gövdenin zarar görmesi, ıĢıklanma ve bakı koĢullarındaki değiĢimler ve bağlama ve gövdeye 

monte edilen iĢaret levhaları nedeniyle kabuk ve iletim demetlerinde oluĢan zararlar olarak ortaya 
çıkmaktadır. 

ĠnĢaat alanının organizasyonu ve zararların önlenmesine yönelik stratejileri de içeren ağaçların kök 

sistemini korumaya yönelik önlemler Ģunlardır (Sellmer ve ark., 1998): 

1. iĢaret levhası, bayrak ve esnek çitler kullanılarak korunacak ağaçlar iĢaretlenir ve araç geçiĢ 
noktaları, park alanları ve malzemelerin depolanacağı bölgeler tanımlanır. 

2. Altyapı hatları belirlenir. Bu hatlar köklere zarar vermeyecek biçimde gruplandırılır ve 

yönlendirilir. Hattın ağaçların çevresinden geçirilmesinin mümkün olmadığı durumlarda kök 
bölgesi içerisinde hendek açılma yerine tünel oluĢturulması tercih edilmelidir.  

3. ĠnĢaat sırasında ağacı ya da ağaç gruplarını korumak amacıyla görsel olarak algılaması güçlü 

renge sahip çit oluĢturulmalıdır. Çitle çevrilen alanın besleyici kökleri de içerisine alacak 
biçimde geniĢ olmasına dikkat edilmelidir.  

     Kritik Kök Alanı (m
2
) 

Ağaç Gövde 
Çapı (cm) 

Kritik Kök 

Yarıçapı (m) 

Kritik Kök  

Alanı (m
2
) 

56 8.38 220.64 

61 9.14 262.64 

66 9.90 308.2523 

76 10.67 354.70 

81 11.43 410.35 

86 12.19 466.93 

91 12.95 527.13 

97 13.72 590.96 

102 14.48 658.50 

107 15.24 729.57 
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4. Trafiğin kontrol edilemediği alanlarda toprak sıkıĢmasını önleyecek diğer seçenekler 

uygulanmalıdır. Bu korumaya yönelik seçenekler birkaç santim kalınlığında odun 

yongalarının sıkıĢmayı azaltacak biçimde trafiğin olduğu alana serilmesi, kök bölgelerinde 
çelik levha ya da ahĢap kalaslardan köprü oluĢturulması, Ağır taĢıt trafiğinin olduğu alanlarda 

kök bölgesinin etkilenmesini azaltmak amacıyla boru ya da kemer nakil sistemlerinin 

kullanılması gibi önlemler olabilir. SıkıĢmanın engellenmesi için çok fazla miktarda malç 
kullanılması durumunda ağaç köklerinin havasız kalmasını önlemek amacıyla sıkıĢma riski 

ortadan kalktığında malçın alandan uzaklaĢtırılması gerekmektedir.  

5. Köklerin kesilmesi ya da kırılmasını engellemek amacıyla yapısal elemanlar yerine direk, 

destek veya kazık gibi malzemelerin kullanılması önerilmektedir. 

6. Seviye değiĢimi ağaçlara en ciddi zararı veren uygulamalardan birisidir. Seviye değiĢimleri 

ağaç kök çevresine toprak ekleme ya da taĢıma biçiminde olabilmektedir. Toprak eklenmesi 

köklerin gömülmesine ve sonuç olarak oksijen ve sudan mahrum kalmasına neden olmaktadır. 
Toprağın taĢınması ise besleyici köklere zarar vererek bu köklerin koruyucu toprak 

tabakasının uzaklaĢtırılması nedeniyle kurumasına neden olmaktadır. Ağaç çevresine toprak 

eklenmesinin gerekli olduğu durumlarda su ve hava hareketine izin verecek gözenekli bir 
toprak türünün seçilmesine veya çakıldan oluĢan bir tabakanın oluĢturulmasına dikkat 

edilmelidir. Diğer bir seçenek ise seviye değiĢimini kök bölgesi dıĢında oluĢturacak biçimde 

bir plan hazırlanarak kök sistemini koruyacak Ģekilde istinat duvarlarının oluĢturulmasıdır. 

Toprağın taĢınmasının zorunlu olduğu durumlarda kök sisteminin dengesini bozmamak için 
bitkinin bir tarafından diğer tarafına oranla daha fazla toprak alınmamasına özen 

gösterilmelidir.  

7. Seviye değiĢimi sonucu olan drenaj koĢullarındaki değiĢimler ağaçların su alımında 
azalmalara ya da oluĢan çukur bölgeler nedeniyle su miktarının artmasına neden olabilir. Kök 

sistemi çevresinde fazla suyun biriktiği durumlarda mevcut ağaçlar için ek drenaj önlemleri 

gerekli olabilir. ĠnĢaat sonrası yapılacak dikim çalıĢmalarında su miktarındaki bu artıĢ dikkate 

alınarak tür seçiminin yapılması gerekmektedir. Seviye değiĢimi nedeniyle öncekine oranla 
daha kuru koĢullara sahip olan alanlarda ise mevcut alanların sulanmasına yönelik önlemler 

alınmalıdır. Alana yeni dikilecek bitkilerin oluĢan ortam koĢullarına uyum sağlayacak 

türlerden seçilmesine dikkat edilmelidir.  

8. Toprak kimyasındaki değiĢimler bir çok biçimde ortaya çıkabilmektedir. Bu kapsamda mevcut 

ağaçların doğal yetiĢme ortamındaki toprak karakterleri dikkate alınmalıdır. ĠnĢaat çalıĢmaları 

genelde toprağın PH‟sını değiĢtirebilmektedir. Toprağın asit karakter kazanmasını engellemek 
amacıyla toprağa beton ve taĢ parçalarının karıĢtırılmamasına özen gösterilmelidir. Kalın 

plastik örtülerin toprak yüzeyine serilmesi bu amaçla yapılacak korumayı sağlayabilir. Boya 

fırçaları ve aletlerinin ağaç kökleri yakınında yıkanmamasına dikkat edilmelidir. ÇalıĢmalar 

sırasında oluĢan tüm kimyasal atıkların dikkatli bir biçimde alandan uzaklaĢtırılması 
gerekmektedir.  

Ağaçların gövde ve dallarının korunması dikkat ve özen gerektirmektedir.  

1. Ağaçların inĢaat alanından kaldırılması, taĢınması ve etiketlenmesi gelecekte oluĢacak 
sorunları önleyebilir. Tehlike yaratan ağaçların öncelikle inĢaat alanından uzaklaĢtırılması 

gerekir. 1,5 m‟den daha küçük ağaçların çalıĢmalar sırasında zarar görme ihtimali çok 

yüksektir ve bu nedenle alandan uzaklaĢtırılması gereklidir. Nakledilecek ağaçların 5 cm‟den 
daha küçük gövde çapına sahip olması ve 3 m‟den daha kısa olması gerekmektedir. ĠnĢaat 

ekipmanlarının zarar verebileceği düzeyde alçak dalların olup olmadığı kontrol edilmelidir. 

Trafik yönünün değiĢtirilemeyeceği durumlarda trafik hattı üzerindeki alçak dallar 

budanmalıdır. Ağaçların çevresindeki bariyerler gövde zararlarının oluĢmasını engelleyecektir. 

2. ĠnĢaat alanındaki ağaçlar genellikle iĢaret direği, dayanak ve çit fonksiyonu görecek biçimde 

kullanılmaktadır. Bu tür kullanım biçimlerinin oluĢmasına izin verilmemelidir. Çivi, vida ve 

diğer tutturucu malzemeler böcek ve hastalık sorunlarına neden olabilmektedir. Teller ve 
zincirler özellikle inĢaat çalıĢması bittikten sonra üzerinde bırakıldıklarında ağaçlara zarar 
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vermektedir. ĠnĢaat malzemelerini kaldırmak amacıyla ağaçlar üzerine makara monte edilmesi 

böcek sorunlarına, dalların kırılmasına ve ağaç üzerinde aĢırı baskıya neden olmaktadır.  

ĠnĢaat ÇalıĢmaları Sonrasında Yapılması Gerekenler 

ĠnĢaat çalıĢmaları sırasında ağaçlara zarar veren en bilinen nedenler iĢçilerin dikkatsizliği, seviye 

değiĢimleri, toprak sıkıĢması ve ağaçların hatalı olarak alandan uzaklaĢtırılması ya da budanmasıdır. 

Verilen zararın boyutuna bağlı olarak ağaçlar inĢaat çalıĢmasının bitmesinden kısa bir süre sonra 
ölebilir veya genel sağlık durumu birkaç yıl içerisinde yavaĢ yavaĢ bozulabilir. ĠnĢaat çalıĢmaları 

sırasında oluĢan zararların onarılmasında bir çok teknik kullanılmaktadır. Ağaçlar inĢaatın bitiminden 

itibaren herhangi bir zararın oluĢma ihtimaline yönelik olarak 2 yıl süreyle izlenmelidir.  

ĠnĢaat alanına en yakın mesafede bulunan ağaçların kontrol edilmesi sırasında ağaçlarda oluĢan 
kırılmalar ve yaralar ilk göze çarpan zararlanmalardır. Diğer taraftan inĢaat çalıĢmaları sırasında 

oluĢan zararlara yönelik belirtiler bir sonraki büyüme mevsiminde ya da birkaç yıl içerisinde ortaya 

çıkabilir. Kök zararlanmalarına yönelik en bilinen belirtiler Ģunlardır (Starbuck, 2006): 

 

 Zarar gören ağaçlarda dallar kurumaya baĢlar, 

 Besin maddesi eksikliği nedeniyle bazı ağaçların yapraklarında sararma olur. 

 Yaprak boyutunda küçülme ve yapraklarda seyrelme oluĢur. 

 Ġzleyen yıllarda Büyüme yavaĢlar.  

 

ĠnĢaat aktiviteleri sonucunda baskı altında olan ağaçlar kendi hallerine bırakılırsa kurumaya baĢlar ve 
hastalık ve böcek saldırılarına açık hale gelir. Eğer bu tür ağaçlarda oluĢan zararların giderilmesine ya 

da ağaçların güçlendirilmesine yönelik bir çalıĢma yapılmazsa, bu ağaçlar tehlike yaratacak duruma 

gelmeden önce alandan uzaklaĢtırılmalıdır. ĠnĢaat aktivitelerinden zarar gören ağaçların 

güçlendirilmesine yönelik olarak kullanılacak bazı yöntemler Ģunlardır (Bernard, 1999; Shaughnessy, 
1999): 

 Ağaç tacının seyreltilmesi  

Bu yöntem zayıf düĢen ağacı desteklemek amacıyla kullanılan en iyi yöntemlerden birisidir. 
Kök sistemi zarar gören bir ağaç bütün dallarını besleyemez. ÖlmüĢ ya da ölmekte olan 

dalların uzaklaĢtırılması taç/kök dengesinin yeniden oluĢturabilir. Sağlıklı ve düzenli büyüyen 

dalların uzaklaĢtırılmamasına özen gösterilmelidir.  

 Ağacın kök sistemi üzerine malçlama yapılması  

Organik malçlar (odun yongası veya parçalanmıĢ ağaç kabuğu) ince besleyici köklerin 

büyümesini teĢvik eder. 

 Ağacın gübrelenmesi   

Ağaç eğer son dönemlerde gübrelenmemiĢse bu uygulama oldukça yararlı olacaktır. 

Gübrelerin büyümeyi hızlandırdığı doğru olmakla birlikte kök sistemi önemli ölçüde zarar 

gören bir ağacın onarılmasında gübreler tek baĢına etkili olamaz. 

 Ağaçlara yönelik izleme ve bakım çalıĢmalarının arttırılması  

ĠnĢaat alanındaki stres belirtileri gösteren ya da göstermeyen ağaçların tümüne yönelik olarak 

ek bakım iĢlemlerin yapılması gerekmektedir. Kurak mevsim boyunca ağaçlar sulanmalı ve 

erken ilkbahar veya geç sonbaharda yılda bir kez olmak üzere gübreleme yapılmalıdır. 

 Kırılan dalların uzaklaĢtırılması   

Dalların budama yöntem ve tekniklerine uygun olarak budaması yapılmalıdır. Bu iĢlem aynı 

zamanda  hastalık ve zararlıların akınını da azaltacaktır.  
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 Gövde kabuğunda kesilen ve yarılan kısımların kenarlarının keskin bir bıçak veya 

benzeri bir gereçle onarılması  

Kalkan kabuk kısımları ağaçla birleĢme noktalarından kesilerek uzaklaĢtırılır. Yara kısmı bitiĢ 
noktaları yuvarlak olan dar bir elips Ģeklinde düzeltilir. Bu iĢlem yaranın kapanması iĢlemini 

kolaylaĢtırırak zararlı akınını ve ölüm riskini azaltır.   

 Toprağın havalandırılması  

Ağacın kök bölgesinde hava ve su hareketine yardımcı olmak ve sıkıĢmayı gidermek amacıyla 
toprak 30-45 cm derinliğinde bellenir.  

 

SONUÇ  

Mevcut ağaçların yakın çevresinde ya da altında çalıĢma yapılması ağaçlara zarar verebilmektedir. 
ĠnĢaat çalıĢmaları ağaçların yaĢam alanlarındaki çevre koĢullarını doğrudan ya da dolaylı yollardan 

çeĢitli Ģekillerde değiĢtirebilmektedir. ĠnĢaat çalıĢmaları sırasında ağaçları korumanın amacı tehlike 

yaratan ve düĢük kaliteli ve alandan kaldırılması gereken  ağaçlar alandan uzaklaĢtırılırken koruma 
altına alınmasına karar verilen ağaçlar için yaĢamlarını sağlıklı biçimde sürdürebilecekleri, doku ve 

görüntülerini koruyabilecekleri yeterli alanın bırakılmasıdır.  

 

ĠnĢaat çalıĢmaları sırasında ağaçların korunabilmesi her zaman kolay olmamaktadır. ĠnĢaat alanı 

içerisindeki ağaçların korunması potansiyel etkilerin önceden tahmin edilmesiyle bağlantılıdır. OluĢan 

yeni çevre koĢulları içerisinde ağaçların sağlıklı olarak yaĢamasını temin edebilmek için iyi bir 
planlama, titiz bir uygulama ve uygun bakım çalıĢmaları gerekmektedir. Kapsamlı bir planlama ve 

zararların azaltılmasına yönelik temel aĢamalar gelecekte oluĢacak sorunları önleyebilmektedir.  

Öncelikle koruma altına alınacak ağaçların belirlenmesi, daha sonra plancı ve mühendislerle birlikte 
ağaçlara yönelik en uygun korumayı sağlayacak önlemlerin alınması sağlanmalıdır. Ağaçların yakın 

çevresindeki ĠnĢaat çalıĢmaları süresince ağaçların zarar görmemesi için bu çalıĢmaların her aĢaması 

dikkatli bir biçimde izlenmelidir. Son olarak da çalıĢmaların yapıldığı alan içerisinde yer alan ağaçlara 

gerekli bakım iĢlemleri yapılmalıdır.   
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KENT PLANLAMA AÇISINDAN; 

ANKARA KENTĠÇĠ AĞAÇLANDIRMA VE YEġĠL ALAN SORUNLARININ ĠRDELENMESĠ 

Mehmet Nazım ÖZER
*
       

TMMOB ġehir Plancıları Odası 

1. GĠRĠġ 

Bu çalıĢmada; Ankara kentiçi ağaçlandırma ve yeĢil alan sorunları planlama açısından irdelenecektir. 

Bu kapsamda ilk olarak; kent planlama açısından kent ağaçlandırmasının ve yeĢil alanın önemi 
üzerinde durulacak, sonrasında ise Ankara‟nın Cumhuriyetin BaĢkent olmasıyla baĢlayan planlama 

faaliyetlerinin, kentsel yeĢil sistem gereksinimlerine yaklaĢımları açısından nasıl ele alındığının 

değerlendirmesi yapılacaktır. Sonuçta Ankara kentiçi ağaçlandırma ve yeĢil alan çalıĢmalarındaki 
güncel sorunlar belirli saptamalar çerçevesinde ortaya konularak, Ankara Kenti yeĢil sistemi 

oluĢturulması için kent planlama sistemi içerisinde ne tür temel kavramların yer alması gerektiğinden 

bahsedilecektir.  

2. Kent Planlamasında YeĢil Alan Kavramı 

Bu noktada ülkemizde kent planlama ve peyzaj planlama literatüründe sıkça kullanılan yeĢil alan 

(veya açık ve yeĢil alan) kavramına bir açıklık getirmek yararlı olacaktır. YeĢil alan hukuki
1
 tanımla 

bir donatı alanı standardına indirgenirken, Ģehircilik ve peyzaj ilkeleri
2
 açısından tanımlandığında ise 

sistem olarak ele alınmaktadır.  

Ekosistemin ve çevre sağlığının korunması açısından önemli bir yer tutan yeĢil alanlar, 

kentlerde insan yaĢamı ve gereksinimleri açısından bir çok iĢlevi yerine getirmektedir; kentlerin 

fiziksel yönden dengesini sağlama, kent geliĢimini sınırlandırma, kente mikroklimatik özellikler 

kazandırma, rekreasyon olanakları sağlama, kent estetiğini ve kültürünü zenginleĢtiren ve bu 

yönleriyle kentin kimliğine olumlu katkı sağlama olarak sıralanabilir (Öztan, 2004).  

YeĢil Alanların ĠĢlevsel Anlamı 

YeĢil alan sisteminin iĢlevsel bütünlük içerisinde değerlendirilmesi ve sistemin iĢlevsel anlamları 

aĢağıdaki sınıflandırılmaya tabi tutulabilir. (Kuntay, Özer, 2001) 

 Sağlık Anlamında; Kültür ve dinlence parkları dıĢında gençler, yaĢlılar ve çocuklar için oyun 
eğlence yerleri, insanların bedensel etkinliklerini artırmakta, temiz hava sağlayarak olumlu psikolojik 

etkiler de bulunur. 

 Ekolojik Anlamda; kentleĢme doğanın, teknolojik geliĢmeler sonucunda yok edilmesi canlı 
varlıklar arasında yaĢam iliĢkilerinin kopması ve sağlıksız kentsel mekanların yaratılmasına neden 

                                                
* mnazimozer@gmail.com 
 
1
 Hukuki açıdan kentsel yeĢil alanın tanımı; Ülkemizde fiziksel mekanın düzenlemesinde en önemli yasa olan 3194 sayılı Ġmar Kanunu ve 

ilgili yönetmeliklerdir. Bu yasaya göre “park, çocuk bahçesi ve oyun alanları olarak ayrılmış alanlar aktif yeşil alan” olarak 

tanımlanmaktadır. Diğer kanun ve yönetmeliklere göre yeĢil alan tanımı ise; “toplumun yararlanması için ayrılan oyun bahçesi, dinlenme, 

gezinti, piknik, eğlence ve kıyı alanları” olarak tanımlanmaktadır. Ayrıca Ġmar Kanununda aktif yeĢil alan büyüklüğü minimum kiĢi baĢına 

belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde 10 m
2 
iken, dıĢında 14 m

2
 olarak belirlenmiĢtir.  

Ancak, Yeşil alan standardı, planlanacak alan için önerilen senaryo / vizyona ve alanın doğal özellikleri de dikkate alınarak 

yörenin nüfus yoğunluğu, nüfus dağılımı, nüfusun demografik özellikleri ve rekreasyon tipine göre ve batı ülkeleri standartları da 

dikkate alınarak belirlenmelidir. Bazı yabancı ülke kentlerinde ve Türkiye’de kişi başına düşen yeşil alan miktarı aşağıdaki 

tabloda yer almaktadır: (Etli, 2002)  

Frankfurt 154  m 
2
 / kiĢi Washington 50  m 

2
 / kiĢi Antalya  3.9  m 

2
 / kiĢi 

Stutgart 153  m 
2
 / kiĢi Bristol 49 m 

2
 / kiĢi Ġzmir  2.8  m 

2
 / kiĢi 

Hannover 112  m 
2
 / kiĢi BudapeĢte 37 m 

2
 / kiĢi Ankara  2.3  m 

2
 / kiĢi 

Stockholm 107  m 
2
 / kiĢi Üsküp 17 m 

2
 / kiĢi Ġstanbul  2.1  m 

2
 / kiĢi 

 

2
 Ģehircilik – peyzaj ilkeleri açıdan kentsel yeĢil alanın tanımı; Kent bilim Terimleri Sözlüğünde açık alan, insanın yaĢantısını 

sürdürdüğü üzerinde yapı yapılmamıĢ ya doğal durumda bırakılmıĢ yada tarımsal ve konut dıĢı dinlenme amaçlarına ayrılmıĢ kent  parçası 

olarak tanımlanırken, yeĢil alanı ise; kent ve kasabalarda, insanların eğlence, dinlenme iĢlevlerini, gezmesine, spor olanaklarını sağlayan 

alanlar olarak tanımlanmaktadır. (KeleĢ 1980)  

 

mailto:mnazimozer@gmail.com
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olmaktadır. Planlama ile çevresel kirlenme, gürültü değerlerini düĢüren ve çevresel dengenin 

korunması, sağlıklı yaĢam ortamı oluĢturulması amaçlanmakta ve bunun için ekolojik alanların kent 

içerisinde varlığını sürdürebilmesi sağlanmalıdır. Bu nedenle yeĢil alanlar ekolojik değerlerin 
korunması ve kentin sürdürülebilir geliĢimi için önemli bir araçtır. 

 Sosyal Anlamda; YeĢil alanın önemi, kentlinin çalıĢma saatleri dıĢındaki boĢ zamanlarını 

(rekreasyon) değerlendirmesine olanak sağlayacak kültürel, dinlence ve sosyal iletiĢim ortamı 
oluĢturmak ve kente bir simge yaratmaktır. Ayrıca bu alanlar, kentsel yaĢamın çeĢitlendiği önemli bir 

buluĢma ve kaynaĢma aktivite merkezi olarak ta kullanılmaktadır. Kısaca yeĢil alanlar, insanlar arası 

iliĢki ve bilgi alıĢ veriĢinin sağlandığı, baĢka bir deyiĢle kent kültürünün geliĢtiği mekanlardır. 

 ĠĢlevsel Anlamda; Kent yerleĢimlerinde, hangi ölçekte, biçimde ve amaca yönelik olursa olsun, 
yeĢil alanların iĢlevleri çok yönlüdür. Bu alanlar; kentlerin fiziki yapısına sağladıkları yararlar ve 

mekansal özellikleri yanında kent insanı üzerinde psikolojik ve biyolojik açılardan olumlu etkiler 

yaratmakta, kent yaĢamında yaĢam kalitesini yükseltmektedir. 

YeĢil Alan Sistemi 

Kentlerimizde yeĢil alanların dağılımı geliĢigüzel bir durumda olup, etki alanları yönünden de 

dengesiz bir dağılım göstermektedir. Ġmar planları yapımında yeĢil alanlar matematiksel bir standarda 
bağlanmıĢ olup bu alanlar için öncelikli yerler olarak Belediye, Hazine ve Vakıf arazileri gibi kamusal 

mülkiyetin ağırlıklı olduğu bölgeler seçilmektedir. Ancak bu tür alanların kentin her tarafında eĢit 

Ģekilde dağılmaması sebebiyle etki alanlarına göre eĢit dağılım göstermeyen çocuk bahçeleri, spor 

alanları ve parklar için büyük bir istimlak programı gerekmektedir. Belediyelerin sınırlı bütçeleriyle 
gerçekleĢtirilmesi güç olan plan üzerindeki bu yeĢil alanlar sonradan yapı alanlarına 

dönüĢtürülmektedir (Yıldızcı, 1991). Ayrıca yeĢil alanların, yapı adalarının dıĢında kalan tanımsız 

geometrilerde ve belli bir sistematik göz önüne alınmadan imar planlarında yer bulması da yeĢil 
alanların yetersiz olmasının yanında gerekli etkiyi de göstermemesine neden olmaktadır. 

Bu nedenle 1980'li yıllarda, yeĢil alanların bütüncül planlamasının ve çevre kalitesinin, kentlinin 

yaĢam kalitesini artırmada büyüklük ve konumlarının, standartları kadar önemli rol oynadığının 

bilincine varılmaya baĢlanmıĢtır. Çünkü, bir sistem içinde ele alınmayan yeĢil alanların yapı grupları 
arasında parçalı, dağınık ve düĢük nitelikli açık alanlar olarak kentliye etkin hizmet veremediği 

görülmüĢtür. Bu nedenle, kent ölçeğinden konut grubu ölçeğine dek uzanan hiyerarĢik sınıflama içinde 

yer alan kent içi yeĢil alanların doğal ve yapay koridorlarla (vadiler, su yüzeyleri, yaya yollan, 
bulvarlar, vb.) birbirine bağlanarak, yeĢil alanların bütüncül bir strüktür içinde, bir arada 

tutulması fikri geliĢmiĢtir. YeĢil alan sistemi; yeĢil alanların sürekliliği, doğal ortamın kendini 

yenileyebilmesinin, koruyabilmesinin sınırları, kentsel geliĢmeye yön verme, hava koridorları 

oluĢturma, kentliyi beklemediğinin ötesinde doğal, uyumlu bir atmosfere sokabilme gibi 

unsurlar düĢünüldüğünde kentlerin sürdürülebilir geliĢmesinde önemli katkısı bulunmaktadır.  

YeĢil alan sisteminde, sistem kavramı ile ne anlatılmaya çalıĢıldığından bahsedecek olursak. Sistem 

tanımında amacın, kent gibi karmaĢık öğeleri içeren yeĢil alan sisteminin analiz ve yorumları üst 
düzeyde bilimsel bir görüĢe bağlamak olduğunu görürüz. Sistemin kelime anlamı; 

 Bilimsel bir bütün veya öğreti meydana getirebilecek biçimde birbirine bağlı ilkeler topluluğu, 

 Olayları yargılamak ve sınıflandırmak için baĢvurulan önyargılar bütünü, 

 Belli bir sonuca varmak veya bir bütün elde etmek için bir araya gelmiĢ parçalar, 

 Bir sonuç elde etmeye yarayan usuller düzeni, 

 Bilgilerin, iĢlenmesinde her birinin etkisi birbirini tamamlayacak ve birbirine uyacak Ģekilde 
düzenlenmiĢ yöntem, usul veya tekniklerin tümü Ģeklinde tanımlanmaktadır. (Tuğlacı,1971)  

Bu nedenle bilimsel çalıĢmalarda araĢtırma konularının analiz edilebilmesi, geliĢme ve büyümelerinin 

tahmini veya yönlendirmesi, mevcut performansını sürdürmesi, kontrol edilebilmesi için sistem 

yaklaĢımları geliĢtirilmiĢtir.  

YeĢil Alanların Sınıflandırılması 
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Plancılar ve kent bilimcileri açısından farklı anlam ve tiplere hatta fonksiyonlara göre çeĢitlilik 

göstermesine rağmen genelde yeĢil alanlar; farklı yaklaĢımlarda ve düzeylerde ele alınarak 

sınıflandırılmaktadırlar. YeĢil alanların kullanım amaçları, ölçüleri, iĢlevleri gibi özellikleri 
sınıflandırmaya esas unsurlar olarak ele alınmaktadır.  

Bunlardan ilki yeĢil alanın mülkiyetine göre özel veya kamusal yeĢil alan sınıflandırmasıdır. Bir baĢka 

önemli sınıflandırma ise kentlerde yerleĢim birimi ölçeğinde yapılandır. Buna göre YeĢil alanlar sınırlı 
da olsa kent-doğa iliĢkisini yeniden kurmak, sürdürmek, geliĢtirmek amacıyla kentsel yerleĢmeler 

yeralır. YeĢil alan sisteminde, mahalle ve semt ölçeğindeki yeĢil alanlar, kentlinin günlük veya haftalık 

olarak kullanacağı kentsel donatı (spor, çocuk bahçesi, çocuk oyun alanı, eğlence, dinlenme iĢlevleri) 

olarak değerlendirilirken; kent ve bölge ölçeğindeki yeĢil alanlar ise kentsel hizmet veya ekolojik 
değerleri koruma, geliĢtirme, yenileme iĢlevini yüklenirler. Bölge ölçeğindeki yeĢil alanlar, bir 

anlamda kırsal alanların uzantısını oluĢturarak, doğayı kendi öz değerleri ile  koruma iĢlevini de 

taĢımaktadır. YeĢil alanlar kentsel büyümeye engel oldukları gibi kentsel büyümenin aĢamalarını ve 
yönünü belirleyen önemli bir planlama aracıdır.  

 

Kent bütünü için önemli olan kültürel yeĢil alan sınıfları (Ekinci 1996) 

Özel YeĢil 

Alanlar 

Ev bahçeleri 

Golf alanları 

Otel Bahçeleri 

Kamusal YeĢil Alanlar 

Kamusal alanlar; 

Parklar (Mahalle parkları, 

Kent parkı) 

BakıĢ noktaları 

Görsel yeĢillikler 

Dekoratif yeĢillikler 

Meydanlar 

Refüjler 

Bulvarlar  

 

 

Oyun parkları  

Semt parkları 

Kent ormanı 

Çocuk bahçeleri 

Çocuk oyun alanları 

Spor alanları 

Yüzme tesisleri 

 

 

Yarı kamusal alanlar; 

Resmi kuruluĢlar, iĢ yerleri ve çevreleri 

Tarihi, dini yapılar ve çevreleri 

Hastaneler, kür yerleri 

Okul bahçeleri 

Özel spor klüplerine ait alanlar olarak 

sıralanabilmektedir. 

 

Kentlerde yerleĢim birimi ölçeğinde yeĢil alanların sınıflandırılması (Aydemir, vd., 1999) 

YerleĢim Birimi Ölçeği Açık Ve YeĢil Alan Donanımları Değerlendirme Ölçütleri 

Donatı olarak yeĢil alanlar  

1. Mahalle Ölçeği 

 Konut yakın çevresi 

 Yapı adası 

 Oyun yerleri 

 Oyun alanları 

 Mahalle parkları 

 Spor alanları 

UlaĢılabilirlik: Yürüme ve görüĢ uzaklığı 

Büyüklük: m
2
 ve dekar olarak 

2. Semt Ölçeği  Oyun parkları  

 Semt parkları 

 Spor alanları 

UlaĢılabilirlik: Genelde yürüme uzaklığı, bisiklet ve 

motorlu taĢıt olanakları 

Büyüklük: Hektar olarak 

Kentsel hizmet olarak yeĢil alanlar 

3. Kent Ölçeği  Kent parkı, kent ormanı 

 Botanik ve hayvanat bahçeleri 

 Fuar ve sergi alanları 

 Su yüzeyleri 

 Oyun parkları, lunapark 

 Kapalı, açık spor alanları, stadlar 

UlaĢılabilirlik: motorlu taĢıt ve toplu taĢım olanakları  

Büyüklük: hektar olarak donanım karĢılığı 

4. Bölge Ölçeği  Bölge parkları 

 Ormanlar 

UlaĢılabilirlik: Motorlu taĢıt, toplu taĢım olanakları 

Büyüklük: hektar olarak donanım karĢılığı. 
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 Kamping, kamp alanları 

 Su kıyısı düzenlemeleri 

 

YeĢil alan sisteminin planlamada kullanımında aĢağıdaki hedefleri yerine getirmesi gerekmektedir. 
(AteĢ, 1985) 

 Kentte her kiĢinin ulaĢabileceği bir uzaklıkta yer almalı 

 Beklenen iklimsel, psikolojik , sosyal etkileri yapacak büyüklük ve konumda yer almalı 

 Hizmet sunduğu kesimlerle iliĢkili konum, anlam ve büyüklükte olmalı. 

 Beklenen iĢlevleri yüksek kalite ve performansta sunmalı 

 Kentlerin geliĢiminde ve büyümesinde yönlendirici kullanım biçimi olmalı. 

3. Ankara Kenti Planlama Süreci ve YeĢil Alan Sistem YaklaĢımlarına ĠliĢkin Değerlendirme 

Planların yeĢil alanlara yaklaĢımı, kentsel geliĢmeye genel yaklaĢımları özünü oluĢturmaktadır. 

Ankara, Cumhuriyetle birlikte yaratılmak istenen toplumsal vizyonun kentsel yaĢam ve kentsel 

mekanda gerçekleĢtirileceği bir baĢkent olarak diğer kentler için örnek olacak yeni bir kent 

modelinin
3
 hedeflendiği bir kenttir. Bu amaçla Ankara kenti planlama ilkeleri doğrultusunda, 

(baĢarılı-baĢarısız) çeĢitli planlama çalıĢmalarına sahne olmuĢtur.  

 

Bu planlama çalıĢmalarının yeĢil alan sistemi için önerilerini Ģu Ģekilde özetleyebiliriz; 

 

 Ankara‟nın ilk planı 1924 Lörcher Planı,  

Lörcher Planında; kent içinde ardıĢık yeĢil alan dizileri çaylar ve yeĢil yürüyüĢ bantları Ģeklinde 
sağlanmıĢtır. Bu alanlarda kent parkları ve göletlerle zengin rekreasyon alanları yaratılmıĢtır. 

 

 Uluslar arası yarıĢma yoluyla elde edilen 1932 Jansen Planı;  

Jansen Planında, Cumhuriyet ideolojisi planlama ilkeleriyle birleĢtirilerek çağdaĢ yaĢamın gereği olan, 
kent içinde ve dıĢında Ankaralıların boĢ zamanlarını eğlenme, dinlenme ve toplanma amaçlı olarak 

değerlendirebileceği kent parkları – yeĢil alanlar yaratılmaya çalıĢılmıĢtır. 

 

Memlük (2004), Atatürk‟ün bu hususta büyük özverilerde bulunarak (bugüne kadar hiç bahsedilmeyen 

en büyük devrimi) yeĢil devrimi yaptığını belirtmekte ve bu devrimi iki temel unsura 

dayandırmaktadır. Bunlar; 

 Toplumun sosyalleĢmesini ve aydınlanmasını sağlayacak Kültür park‟lar oluĢturmak ve 

 Gençliği aydınlık geleceğe hazırlayacak Gençlik Parkları yapmaktır. 

Ankara‟ya, Cumhuriyetin Ġlk PlanlanmıĢ Kenti olma özelliğini kazandıran Jansen, plan çalıĢmasında 

doğal nitelikteki topoğrafik ve morfolojik özellikler ile mikro klimatik koĢulları dikkate almıĢ ve doğal 
değerlere karĢı duyarlılığını 300.000 nüfusa 1490 hektar yeĢil alan (kiĢi baĢına 49.66 m

2
) önererek 

göstermiĢtir. (Jansen, 1937) 

Bu planda kent merkezine ısınsal biçimde saplanan Çubuk Çayı Vadisi, Ġncesu Vadisi, Bent Deresi 
gibi su omurgası / vadiler sistemi, yeĢil bütünlüğünün oluĢturulmasında önemli bir rol oynar. Bu 

                                                
3
 Türkiye‟de KurtuluĢ SavaĢı sonrası dönem bir siyasal restorasyon dönemi olmayıp, bu dönemin yeni bir devlet modelini ve yeni bir rejimi 

getirmesi amaçlanmıĢtır. Bu amaçla Cumhuriyetin kurmak istediği baĢkentle, çağdaĢ ve modern batı yaĢantısının filizlenebileceği bir örnek 

yaratılmak istenmiĢtir. Tankut (1993), Ankara‟daki bu çalıĢmaları Türk kentinin oluĢumunda, yani Osmanlı kasabasının, Türk kentine 

dönüĢmesinde öğretici bir örnek olarak değerlendirmektedir. 
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alanlar rekreasyon ve dinlenme alanları olarak düzenlenerek Ankaralıların kullanımına açılmıĢtır. 

Jansen planında açık ve yeĢil alanlara böylesi bir önem verilirken, konut alanları için de düĢük 

yoğunluklu, genellikle bahçeli evlerden oluĢan bir doku önerilmiĢtir. Ankara'nın topoğrafik 
özelliklerinin yarattığı kent silueti, kat yükseklikleri sınırlanarak korunmakta; Hacettepe, Kale ve 

Ġsmet PaĢa tepelerinin konutla dolmaması için, bu alanları bakı noktaları ve yeĢil alan olarak 

önerilmiĢtir (Öztan, 2004-a). 

Bu nedenle Jansen Planı, "YeĢil alan Sisteminin" planlama ve tasarım çalıĢmalarında nasıl 

kullanılabileceğini ortaya koyan önemli bir örnek çalıĢma olarak görülebilir. Jansen Planı ile 

oluĢturulan ve günümüzde de Ankara kentinin yeĢil alan sisteminin önemli parçaları olan Gençlik 

Parkı, Güven Park, Zafer Meydanı, Hipodrom, 19 Mayıs Spor Sitesi, Çubuk I Barajı 
Rekreasyon Alanı, Kale Parkı, KurtuluĢ Parkı, Hacettepe Parkı ve Atatürk Orman Çiftliği söz 

konusu yeĢil devrimin günümüzde kalan önemli miras alanlarıdır. BaĢkentlilik sürecinde büyük 

gayretlerle oluĢturulmaya çalıĢılan YEġĠL ANKARA KĠMLĠĞĠNĠN, izleyen dönemlerde planlı – 
plansız uygulamalar ile yitirilmeye veya bozulmaya baĢlandığı gözlemlenmektedir. 

 Uluslar arası yarıĢma yoluyla elde edilen ikinci plan 1957 Yücel Uybadin Planı;  

Jansen planının getirdiği açık ve yeĢil alan sistemini bozan plan kararlarının üretildiği görülmektedir. 
Ancak bunun yanında Ankara Çayı vadi tabanında bir Olimpiyat Sitesi, Ġncesu deresi üzerinde baraj 

ile hayvanat bahçesi ve rekreasyon alanları, Atlı Spor Klübü ve Söğütözü'nde Golf Sahası gibi olumlu 

sayılabilecek plan kararları üretilmiĢtir. 

 Ankara Metropoliten Alan Nazım Plan Bürosunun hazırladığı 1990 Nazım Planı; 

1990 Nazım Planı, yerleĢime uygun alanların saptanması amacıyla, metropoliten alan içinde doğal 

çevreyle ilgili yapılan araĢtırmaların peyzaj özelliklerinin de saptanmasına yönelik çalıĢmalar 

içermektedir. Bu bağlamda planda, yeĢil alanlarla ilgili olarak Ģu koruma kararları alınmıĢtır. Ġmrahor-
Ġncesu vadisi, Cubuk-I ve Bayındır Baraj gölleri ile Mogan gölü çevrelerinin korunarak kentte bir yeĢil 

kuĢak oluĢturulması, bir kuĢak uzaklıktaki vadiler (Nenek, Ravlı, Hatip, Lalahan), daglar (Ġdris, 

Hüseyin Gazi, Elmadağ) ve barajların (Kurtboğazı) korunması ve rekreasyon potansiyelleri acısından 

geliĢtirilmesi öngörülmektedir. (Kayasu, 2005) 

Bunların yanısıra, kentin açık ve yeĢil alan ihtiyacının karĢılanabilmesi için Atatürk Orman Çiftliği, 

ODTÜ ve Hacettepe-Beytepe kampuslarının uygun kısımlarının planlanarak halkın kulanımına 

açılması da öngörülmektedir. 1990 planında Ġncek-TaĢpınar aksı, Cayyolu ve Ġvedik de yeĢil kuĢak 
olarak tanımlanmaktadır. 

 ODTU ġehir ve Bölge Planlama Bölümü tarafından hazırlanan 2015 Yapısal Plan Önerisi 

2015 Yapısal Plan Önerisi, bir politikalar demeti olarak hazırlanmıĢ, kentsel geliĢmenin varolan ve 
1990 planı ile önerilen kent lekesinin de dıĢında yer alması (desantralizasyon) ilkesini temel 

almaktadır. 1990 planı ile kurulmakta olan yeĢil kuĢağın hava akımları doğurması için kalınlığının 8-

10 km geniĢliğe getirilmesi ve yeĢil kuĢak yasası çıkarılması önerilmektedir. Ayrıca bu kuĢağın, 

olabildiğince vadileri izleyen, sürekli yeĢil bantlarla kent merkezine doğru uzatılması gerektiği öneride 
belirtilmektedir (Kayasu, 2005). 

 

Bu dönemde yeĢil alanlar sistemini kurmak amacıyla, YeĢil Alan ve Çevre Düzenleme Bürosu 
kurularak yeĢil kuĢağın kent içi uzantıları olan Papazın Bağı, Seymenler Parkı, Botanik Bahçesi ve 

Portakal Çiçeği ve Dikmen Vadileri gibi alanlar kullanıma açılmıĢtır.. 

 Bayındırlık ve Ġskan Bakanlığı tarafından hazırlanan 2025 Nazım Planı  

Planda, metropoliten alan ve il sınırları içinde korunacak bölgelerin saptanması ve nasıl korunacağı 

belirlenmiĢtir. Ayrıca Atatürk Orman Çiftliği, Macun Deresi ve çevresi, Çubuk Çayı, Büyükesat 

Vadisi ve çevresi, Ġmrahor Vadisi gibi doğal ve çevresel değerlerin Özel Proje Alanları olarak yeĢil 

alanlar sistemine kazandırılması öngörülmektedir. 

Sonuç olarak; Ankara için hazırlanan tüm planlarda yeĢil alanlara belirli bir önem verildiği 

belirtilebilir. Ancak yönetimsel etkiler, politik giriĢimler, gecekondu afları ve kat artırım kararları, 
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kent planlama yaklaĢımlarının rant odaklı imarcılığa dönüĢmesi nedeniyle uygulamaya geçememiĢ 

birçok önemli proje bulunmaktadır. Özellikle Jansen planı ile oluĢturulan yeĢil sistemin sürekliliğinin 

sonraki planlama ve uygulamalarda sürdürülemediği belirtilebilir. Çünkü son yirmi yıl içerisinde 
kentlerimizin biçimlenmesinde kent yöneticilerinin sezgisel kararları etkili olmaktadır. Bunun 

sonucunda planlardaki yeĢil alanlar; haritalar üzerinde yeĢil kalan, uygulanmamıĢ plan kararları olarak 

kalmaktadır.  

4. Kent Planlama Açısından; Ankara Kentiçi Ağaçlandırma ve YeĢil Alan ÇalıĢmalarındaki 

Sorunlar 

Ankara; vadilerini, bağlarını, derelerini ve çaylarını ve tarihsel çevresinin büyük bir kısmını 

Cumhuriyet  BaĢkenti olduğundan bu yana geçen 80 yıl içinde kaybetmiĢtir. Günümüzde de 
Atatürk‟ün yeĢil mirası olan Atatürk Orman Çiftliği, Ģehrin en önemli ekolojik koruma alanlarından 

olan Ġmrahor Vadisi, Eymir ve Mogan gölleri su havzası, Çubuk Çayı havzası, Ankara Çayı ve batıda 

Ġstanbul yolu üzerinde Kazan‟a kadar olan verimli tarım toprakları, kayak merkezi Elmadağ ve 
çevreside tehdit altındadır.  

Kent planlama / ġehircilik Ġlkeleri AçıĢından BakıĢ; 

 5216 sayılı BüyükĢehir Belediye Yasasına göre BüyükĢehir Belediyesinin temmuz 2006 tarihine 
kadar hazırlaması gereken 1/25000 ölçekli Nazım Ġmar planları hala hazırlanmamıĢtır. Bunun 

sonucunda kent makro formuna iliĢkin birçok ulaĢım altyapı projeleri ve plan tadilatları sezgisel olarak 

ele alınmaktadır. 

 Kent ve kentsel mekandaki temel sorun plansızlıktır.  

AOÇ gibi büyük kamusal alanların kentsel bağlamdaki bütünleĢmesi kurgulanmadan, planları 

hazırlanmadan uygulamaya (ulaĢım alt yapı projelerinin) geçilmesi  Ģehircilik ilkeleri ile mevzuatlara 

aykırıdır.   

 Kente yönelik kararlarda planlama ve proje üretim sürecine halkın katılımı veya demokratik 

müzakere süreci, hatta halkın bilgilendirilmesi gerçekleĢtirilmemektedir. 

AOÇ de katılım süreci gerçekleĢmekte, ancak plan üzerinde müzakere sağlanmadan uygulamalar 

yapılmaktadır. Diğer taraftan, Gençlik parkında neler olup bittiği bilinmemektedir. 

 Kentsel yatırımların öncelikleri iyi kurgulanmamaktadır. 

Ankara kentiçi yeĢil alanları düzensizliği ve baĢıboĢluğu yaĢarken(Güven Park, Abdi Ġpekçi Parkı, 

Güven Park vd.) kent dıĢında görkemli, Avrupanın en büyük parkları inĢa edilmektedir(Harikalar 
Diyarı vd). 

 YeĢil alanlar sadece kentlinin spor, dinlenme, doğanın kentteki uzantısı olarak değil, bir rekreasyon 

ticareti olarak değerlendirilmektedir. YeĢil alanlarda gereğinden çok kapalı mekanlar inĢa 
edilmektedir. (Altınpark, yarıĢma projesi ile uygulama arasındaki kullanım yoğunlukları farkı; 

Harikalar Diyarı, Goksu Parkı, Portakal Çiceği Vadisi vd.) 

 YeĢil alanlar yerel yöneticiler tarafından kentsel rezerv alanı olarak görülmektedir. 

Ankara kentinin en önemli sorunu ulaĢım olarak görülmekte ve bu nedenle yeĢil alanlar veya kent 
ağaçları bu sorunun çözümünde kolayca feda edilmektedir. (Kuğulu KavĢağı, Zafer Meydanı, Abdi 

Ġpekçi Parkı U DönüĢü, Güven Park minibus ve otobus durakları vd.)  

 1960larda baĢlayan gecekondulaĢma ve onun çözümü islah planları ile Ankara bağlarını, vadilerini, 
tepelerini, derelerini kaybetmiĢtir. (Keçiören bağları, Etlik bağları, Dikmen bağları kaybedildi, Ģimdi 

sırada Papazın bağı vd. mi var). 

 Kentsel yenileme projeleri adı altında Güvenevler, Emek, Bahçelievler, Yenimahalle, Varlık, 
Subayevleri gibi mahalleler 15-20 yılda iki kez yıkılıp yeniden yapılarak imar edildi. Bunun 

sonucunda bu mahallelerde ulaĢım ve altyapı sorunları baĢladı ve çözüm olarak kent ağaçları kesildi. 

Saraçoğlu Mahallesi, Ģimdilik, bu oluĢumdan kendini kurtarmıĢtır.   

YeĢil Alanları Koruyamama/ Koruma Yasaları AçıĢından BakıĢ; 

http://www.mimarlarodasiankara.org/?id=9
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 Kentlerimizdeki yeĢil alanlarımızın korunması için bu alanlar Doğal Sit Alanı olarak ilan edilmekte, 

hatta özel yasalar ile korunması hedeflenmekte iken Güvenpark, Kuğulu Park ve AOÇ gibi kentsel 

yeĢil alanların durumu ortadadır. Böyle bir yaklaĢımla yeĢil alanları korumak mümkün olamamaktadır.  

Doğaya YaklaĢım Açısından BakıĢ; 

 Ankara kentinin sahip olduğu doğal değerler planlama ve tasarım çalıĢmalarında yeterince 

kullanılmamıĢtır.  

Derelerin, çayların üzeri kapatılarak kanalizasyon sistemine dahil edilmektedir. Enson Ankara Çayının 

kirlilikten dolayı üstünün kapatılacağı belirtilmektedir. Vadiler kentsel dönüĢüm adı altında imara 

açılarak yok edilmektedir. Doğal su aksları yok edilmekte onun yerlerine yapay göletler ve Ģelaleler 

yapılmaktadır. 

Dikmen, Etlik, Keçiören bağları bundan 20 yıl önce kullanılmakta iken islah planları sonucu yok 

edilmiĢtir. 

 Doğaya saygı, Doğaya üstünlük  

Atatürk Yalova‟da inĢa ettiği köĢkünün yerini, çınar ağacına zarar vermesini önlemek amacıyla 

kaydırmıĢtır. O gün yeni bir kavram ortaya çıkmıĢtır: Yürüyen KöĢk. Günümüzde ise belirli bir plan 

kapsamında hazırlanmayan ulaĢım altyapı projeleri nedeniyle kaldırımlardaki ve refüjlerdeki birçok 
kent ağacının yerleri değiĢtirilmektedir: Yürüyen Ağaçlar.  

Ankara‟da doğal, kültürel ve tarihsel çevre gibi kent içi yeĢil alanlarda, özellikle yeĢil devrim mirasları 

giderek kaybolmakta, yok edilmektedir. Ankara‟nın BaĢkent oluĢunun 86. yılında yaĢananlar 

görülmektedir. Ankara‟da yaĢayanların, sivil toplum örgütlerinin, meslek odalarının, yerel ve merkezi 
yönetimlerinin de bu gidiĢten sorumluluğu bulunmaktadır. Fakat en büyük sorumluluk kentin sahibi 

olan Belediyelerindir. Ankara‟daki yeĢil baĢka bir kentteki yeĢilden bir adım daha farklıdır. Ankara 

Cumhuriyet ideolojisinin kentsel yaĢamda ve mekanda yer seçebildiği kültürel bir kenttir. 

Doğal değerler, su havzaları, akarsular, vadiler, değerli topraklar, flora ve faunayı içeren bir envanter 

çalıĢması yapılmalıdır. Bu değerlerin tek tek her birini ve bütünleĢik olarak tümünü koruyup 

geliĢtirmeyi hedefleyen bir Metropoliten Alan Master Planı hazırlanmalıdır. Kentsel ekolojik 

çevreyi dikkate alan, yeĢil alanlar, spor alanları ve bisiklet, yürüyüĢ yollarını içeren bir yeĢil alan 

sistem senaryosu hazırlanmalıdır. 

Kentlinin, kentte yaĢayanların, “Ankara”lının doğal ve tarihsel çevre korunmasına yönelik olarak 

bilinçlendirilmesi ve bilgilendirilmesi, sivil toplum örgütlerinin (özellikle Kırsal Çevre ve Ormancılık 
Sorunları AraĢtırma Derneği, Kavaklıderem vb) geliĢtirilmesi koruma / geliĢtirme konularında meslek 

odaları ile eĢgüdümlü çalıĢması ile gerçekleĢtirilmelidir. 

5. SONUÇ 

Planlamada, kentin YeĢil Sistem Senaryosunda öncelikle, her yaĢ kuĢağındaki kentlinin sağlığı ve 

eğlence gereksinimleri, kentin fiziksel yapısının ve dokusunun iyi değerlendirilmesi ve dengelenmesi 

kente estetik görünüm kazandırılması temel amaç olarak ele alınmalıdır. Bunun için kente yönelik 

öneriler Çevre Düzeni Planları, Nazım ve Uygulama Ġmar Planları ile oluĢturulurken bunun yanında 
planların bütünleyicisi olarak çevre stratejisi

4
 hazırlanmalı ve bu planların tamamlayıcısı olarak ta 

yeĢil alan sistem senaryosu
5
 oluĢturulmalıdır.  

Günümüz teknolojisi ile bazı mimari yapılar yeniden ve kısa sürede yapılabilirken, doğa için 

çoğunlukla bu husus söz konusu değildir. Yani kaybedilecek bir park alanı veya bir ağacın 

yeniden oluĢması için bir kaç kuĢak beklenilmesi gerekir. 

KAYNAKLAR 

                                                
4
 Çevre stratejisi; flora ve fauna (canlı sistem) ile, su, toprak ve havadan oluĢan (doğal sistem) çevrenin insan yapısı öğeler (kent dokusu) ile  

iliĢkilerinin sağlıklı kurulmasını sağlayacak stratejik kararlar bütünüdür.   
5
 YeĢil Alan Sistem Senaryosu; strateji ile  bağlantılı olarak kentsel ölçekten baĢlayarak (Vadiler, Kent Parkları vb.) semt ve mahalle 

ölçeklerine kadar giden (yeĢil kama, yaya aksları, semt/mahalle park, spor alanları ve yaya yolları) yeĢil sistemi oluĢturmaya çalıĢan, kentin 

doğal verilerini değerlendirerek restore etmeyi amaçlayan, senaryo hedefleri ve ilkelerin belirlendiği  politikalardır.  



 91 

 AteĢ,T., (1985), “Ankara Kenti YeĢil Alan Sisteminin Planlanmasında Mogan Gölü – Akköprü 

Arasındaki Göl – Akarsu Sistemi Çevresine ĠliĢkin Potansiyel Ağırlığın Saptanması Ve 

Değerlendirilmesi Üzerine Bir AraĢtırma”, Doktora Tezi (BasılmamıĢ), Ankara Üniversitesi 
FBE, Ankara. 

Aydemir,ġ, Aydemir,SE, (1999), Kentsel Alanların Planlaması ve Tasarımı, KTÜ MMF Ders 

Notları No 54, Tarbzon. 

Bademli, R., (2005), Kentsel Planlama ve Tasarım Öğrencilerine Notlar, TMMOB ġehir Plancıları 

Odası Yayını, Ankara. 

Günay, B., (2005) Ankara Çekirdek Alanının OluĢumu ve 1990 Nazım Planı Hakkında Bir 

Değerlendirme, Cumhuriyet‟in Ankara‟sı Özcan Altabana Armağan (Der: ġenyapılı,T.), 
ODTU Yayıncılık:60-118. 

Kayasü, S., (2005) Ankara Ġmar Planlarının Açık ve YeĢil Alan YaklaĢımları, Cumhuriyet‟in 

Ankara‟sı Özcan Altabana Armağan (Der: ġenyapılı,T.), ODTU Yayıncılık:172-182. 

Kuntay,O, Özer,MN, (2001), Kadıköy Meydanı-HaydarpaĢa-Harem Yakın Çevresi Kentsel Tasarım 

Proje YarıĢması Raporu,-Ġstanbul BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı Projeler Daire BaĢkanlığı, 

Ankara. 

Memlük, Y., (2004), Yakın GeçmiĢten Geleceğe Peyzaj OluĢumlar, Peyzaj Mimarlığı 2. Kongresi – 

2004, Ankara, s 188-197. 

Özer, M.N., (2003) Ankara Kenti YeĢil Alanlarının Planlama Süreci Ġçerisinde Değerlendirilmesi  

ve Öneriler, A.Ü. Fen Bilimleri En. Peyzaj Mimarlığı ABD, Doktora Dersi, Ankara. 

Öztan, Y, (2004-a), “Ankara Kenti’nin 2000’li Yıllar İçin Açık ve Yeşil Alan Sistemi Olanakları”,  

YaĢadığımız Çevre ve Peyzaj Mimarlığı, Tisamat Basım Sanayi Yayını, Ankara, s. 67-86. 

Öztan, Y, (2004-b) Kent Planlamasında Açık ve YeĢil Alan Sistemi Açısından Vadiler ve 

Akarsular, Ülkemizdeki Uygulamalar, Ġmharor Vadisi (Ankara) Ġçin Öneri, Peyzaj 

Mimarlığı 2. Kongresi – 2004, Ankara, Ģ 232-243. 

Tuğlacı, P, (1971) Okyanus Ansiklopedik Sözlük, Cem Yayınevi 

Yıldızcı, A.C., (1991) Türkiye’de Ġmar Planları Yapımı ve Uygulanmasında YeĢil Alan 

Sorunları. Peyzaj Mimarlığı Dergisi, 91(2):26-28. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 92 

BaĢkan :Prof.Dr.Halim PERÇĠN   

Sayın Özer çok önemli bir konunun altın çizdi Ankara kenti açısından .  ġimdi 3194 sayılı yasadan söz 

etti kiĢi baĢına belli bir  m² bir yeĢil alan yaratmak zorunda Ankara Büyük ġehir Belediyesi. ġimdi 
Ankara kentini yılda yaklaĢık 300 bin kiĢi nüfus artıĢını baĢı düĢünürsek 3 milyon m² hersene  yeĢil 

alan  katmak  zorunda BüyükĢehir. Fakat bakıyoruz son 13 yıl içinde yılda 3.. m² den 16  m² ye 

çıkardım diyor kiĢi baĢına düĢen yeĢil alanı. ġimdi Ģunu düĢünüyoruz; herkese 3 milyon m² yeĢil alan 
yaratmak zorunda ve kendisi  bunu 16 m² ye çıkardığını iddia ediyor. Tabii hangisi gerçek onu sizin 

takdirinize bırakıyorum.  

 

        YeĢil alanları toplarsanız, çocuk bahçesi, park alanları, oyun sahası bunlar. Bunun dıĢında 
Atatürk Orman Çiftliği bunun içerisinde değerlendirilebilir mi? Bana kalırsa değerlendirilmemesi 

gerekir.Yol ağaçları, bunlar değerlendirilebilir mi? Hayır, değil. Böyle bir iddia var ortada.Üniversite 

kampüsleri, belediyenin yaratması gereken 10 metrekare imarda koĢul, belediyenin kendi yarattığı alan 
olmak zorunda. 

Evet normalde bu 10 m² lik alan belediyenin kendi yaratması gereken alandır.  

Rahat davranıyoruz; konuĢmacılardan birisi gelmediği için, onun süresini diğer arkadaĢlara 
veriyoruz.Üçüncü konuĢmayı , Sayın DemirtaĢ yapacak. 
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KENTĠÇĠ AĞAÇ DĠKĠMLERĠNDE GÖZLEMLENEN OLUMSUZ VE    OLUMLU YANLAR, 

ÖNERĠLER  

Ahmet DEMĠRTAġ 

Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları AraĢtırma Derneği 

                                                                                                           

Bu çalıĢmada kentiçi ağaçlandırmalarda görülen olumsuzluklar dikim sonrasını içermektedir. Dikim 

çukurlarının geniĢlik ve derinliği ile toprak özellikleri; dikilen fidanlarda yapılması gereken  kök 
temizliği vb. iĢlemlerle dikim tekniğine değinilmeyecektir. Nedeni ; dikim iĢlemleri çoğu  zaman 

insanların görme olanağının olmadığı saatlerde yapıldığından, bazı yerlerde ise taĢıt trafiği görmeyi 

zorlaĢtırmasındandır. Bu yüzden  sağlıklı değerlendirme olanağı olmamaktadır. Zaten fidan seçimi, 
toprak hazırlığı ve  dikim baĢlı baĢına ele alınması gereken bir konudur. O nedenle değerlendirmeler 

zorunlu olarak eskiden dikilmiĢ veya yakın dönemde dikilen ağaçlar üzerinde yapılmıĢtır.”Ankara 

Örneği” değerlendirilmesinde olumsuz yanlar çok fazla olduğundan, plansız ve keyfi uygulamalarla 

çirkin görüntülerin ortaya çıkması yanında akıl almaz savurganlıklara yol açılmaktadır. “Ankara 
Örneği”nde görülen olumsuzluklar incelendiğinde görülecek ki; bu olumsuzluklar pek çok il 

belediyemizde “Kentiçi Ağaçlandırma” uygulamalarında yaĢanmaktadır. 8-10 yıllık bir incelemeye 

dayanan değerlendirmeler gözlem ve belgelere dayanmaktadır. Her maddede yazılanların Ankara 
sokak, cadde ve parklarında çok sayıda örneği bulunmaktadır. Umarım açıklanan bu olumlu ve 

olumsuz örneklerden yararlanılır. Sorumlulardan ve uygulamacılardan olumsuzlukların 

giderilmesinde; ilgili meslek odaları ve derneklere danıĢılmasını,  uzmanların önerilerinin yerine 
getirilmesini beklemekteyiz.”Ankara Örneği” olumsuz yanlar, olumlu yanlar ve geleceğe yönelik 

öneriler biçiminde sunulmuĢtur. 

        Olumsuz yanlar:   

1) Kentiçi ağaçlandırmasına dayanak olacak AĞAÇLANDIRMA PLANI bulunmamaktadır. 
(GeçmiĢ yıllarda hazırlanmıĢ olan plan kapsamında rapor ve planlar etkin biçimde 

yürürlüğe konulmamıĢtır) Orman ve Av dergisi: yıl:2, Sayı: 19, Ağustos 1929 < Ankara 

ġehri ve Gazi Çiftliğinin ağaçlarla tezyinin takarrurunda bu saha içinde bir fidanlık tesisine 
saiki olmuĢtur> <BaĢarıyı sağlamak için hızlı geliĢen türlerden aylantus, akasya, gladiçya, 

Akçaağaç, karaağaç yetiĢtirip bunların altında ladin, göknar ve çam büyütmek 

hedeflenmiĢtir.> < yılda 50.000-100.000 akasya dikilmiĢ>  Ayrıca BüyükĢehir Belediyesi 
tarafından hazırlanan; Ankara Kentiçi Ağaçlandırma Ana Planı (AKAP)  1990-1994 

yıllarını kapsamaktadır. Bu kapsamda çeĢitli koruluklar oluĢturulması ve yol boyu 

ağaçlandırmalarda kullanılacak ağaç türleri belirlenmiĢ, Kamu kurumları ile özel 

kuruluĢların katkıları hedeflenmiĢtir. Bu plan tam olarak uygulanmamıĢtır.   

2) Dikimlerde öncelikli amaç belli değildir. ( a- hızlı büyüme, b- rüzgarın hızını kesme, c- 

hava kirliliğini azaltma, d- gölge etme, e- gürültüyü önleme,f- taban suyunu azaltma) Hava 

kirliliğinin çok olduğu Kızılay çevresinde iğne yapraklı türlerin dikilmesi bunu 
göstermektedir. 

3) Toprak yapısı ve niteliğine, iklim değerlerine,bakıya ve yükseltiye  uygunluk 

gözetilmemektedir. Sığ bir toprak özelliği olan 50. Yıl Parkı‟ na  Japon soforası, verimsiz 

ve kurak yapıdaki Ahlatlıbel-GölbaĢı yoluna çınar dikilmiĢ; soforalar geliĢemeyip 
bodurlaĢmıĢ, 486 adet çınarın tümü kurumuĢtur. Demetevler KavĢağı‟ nda bulunan ve 

Atatürk Orman Çiftliği arazisi üzerinde kurulmuĢ olan “ Yenimahalle Kent Ormanı 1- 2 

Etap” da var olan kavak ağaçları kesilerek karaçam ve sedir fidanları dikilmiĢtir. 
BitiĢiğinden akan Ankara Çayı ile Ġstanbul yolu arasında kalan arazinin toprak yapısı göz 

önünde bulundurulduğunda tür seçiminin isabetsizliği daha iyi anlaĢılacaktır. 

4) Dikilen fidanın büyüdüğünde ulaĢacağı çap, boy, tepe çapı gibi özellikleri ile yaprak, diken, 
meyve renk yapıları gözetilmemektedir. ( Ahlatlıbel-Ġncek yoluna top akasya dikilmesine 

karĢın çok daha dar olan Konur Sokak‟ a doğu çınarı dikilmesi çarpıcıdır. Dar bir sokağa 

dikilen çınarlar; 20-30 yaĢa ulaĢtığında trafiği aksatıp binaların pencerelerini kapatacaktır.) 



 94 

5) Dikim yerinde bulunan alt yapı donatıları ( Elektrik, su, doğalgaz, atıksu borusu vb.) ile 

trafiği olumsuz etkileyebileceği hesaba katılmamaktadır.(Atatürk Bulvarı, Celal Bayar 

Bulvarı) 80 cm geniĢliği olan, altından elektrik hattı geçen Atatürk Bulvarı ve Dögol 
Bulvarı orta refüjlerine ıhlamur ve gürgen ağaçları dikilmiĢtir. Celal Bayar Bulvarı 

üzerinde; altından doğal gaz hattı geçtiğini belirten iĢaretler bulunan alana süs elmaları 

dikilmiĢtir.  

6) Dikilen ağaçların ıĢık istekleri ile rüzgara ve kirli havaya dirençleri göz önünde 

bulundurulmamaktadır . (Yoğun taĢıt trafiği sonucu kirli havası olan GMK Bulvarı‟ na 

yalancı servi ağaçları dikilmiĢtir. Ġlk yaĢlarda doğrudan güneĢ ıĢığı istemeyen göknar 

fidanları KurtuluĢ Parkı‟ nın havuz kıyısına dikilmiĢtir. Hava kirliliği gözetilmeden  Abdi 
Ġpekçi Parkı‟ na  dikilmiĢ ve 8-10 metre boya ulaĢmıĢ sedir ağaçları kurumaya baĢlamıĢtır.) 

7) 10-15 metre boya ulaĢmıĢ ve belli bir tepe çapı oluĢturmuĢ çınar ağaçlarının altlarına iğne 

yapraklı ağaçlar dikilmektedir.(GMK Bulvarı‟ nın Kızılay – Maltepe Köprüsü arasında 
kalan bölümü) 

8) Dikilen ağaçlarla önceden var olan ağaçlar arasında renk ve biçim uyumu sağlanması 

hedeflenmemektedir.(GMK Bulvarı baĢta olmak üzere, Turan GüneĢ Bulvarı, Akdeniz 
Caddesi gibi yerler bu kapsamda sayılabilir) 

9) Sokak veya caddenin kaldırım geniĢliği gözetilmeden tür seçimi yapılmaktadır.(Konur 

Sokak‟ ta doğu çınarı, ıhlamur sokak‟ ta soforalar ilk bakıĢta göze çarpmaktadır) 

10) Dikilen yerin durumu ve konumu bilinmeden ağaç dikilmekte.(Dögol Bulvarı‟ nda altından 
metro hattı ve metronun havalandırma bacası bulunan yerlere gürgen ağaçları dikilmiĢtir. 5-

10 yıl sonra ya ağaçlar kuruyacak ya da metro hattına zarar verecektir.) 

11) Kimi yerlerde var olan 15-20 yıllık ağaçlar sökülerek yenilerinin dikilmesi yoluna gidilerek 
çalıĢmalarda bütünsellik kopmakta ve savurganlık yapılmaktadır. Dögol Bulvarı‟ nda 10 

yaĢındaki top akasyalar, Atatürk Bulvarı‟nda diĢbudak ve Akçaağaçlar sökülüp yerlerine 

gürgen ve ıhlamur ağaçları dikilmiĢtir. 

12) Kaldırım döĢemeleri sırasında tam alanda beton dökülerek kaplama yapıldığından; ağaçların 
kök boğazlarında sıkıĢmalara, yaralanmalara ve susuz kalmasına yol açılmaktadır. Maltepe‟ 

de Onur Sokak, Kızılay‟ da Yüksel Caddesi, Kolej‟de Samur Sokak ilk akla gelen yerlerdir. 

13) Kaldırım üzerindeki elektrik direği, telefon kutusu gibi yerlerin bitiĢiğine ve yapıların 
duvarlarına yakın dikilen ağaçlar çeĢitli sorunlara yol açmaktadır. Kavaklıdere‟de Güniz 

Sokak, Kore Anıtı, Ulus‟ da Hallaç Mansur Camisi Duvarı çarpıcı örnekleri 

oluĢturmaktadır. 

14) Alt geçit, köprü gibi yatırımlarda plansızlık ve keyfilik yaĢanmaktadır. 4 ay önce yüzlerce 

ağaç dikilmiĢ bir yere alt geçit yapımı baĢlatılıp, ağaçların tümü sökülüp atılabilmektedir. 

Bu çalıĢmalar sonucunda yaĢlı ağaçların kurumasına,yaralanmasına ve devrilmesine yol 

açılabilmektedir. (Atatürk Bulvarı‟ na dikilmiĢ ıhlamurlar sökülmüĢ, Ġnönü Bulvarı‟ nda 24 
adet doğu çınarı kurumuĢ, Cinnah caddesi‟ nde bulunan doğu çınarlarının kökleri kesilmiĢ, 

dalları doğranmıĢtır)  

15) Ağaç kurumalarının nedenleri arasında yanlıĢ tür veya orijin seçimi   yapılmasının etkili 
olduğunun ayırdına varılamamıĢtır. Akdeniz kıyı Ģeridine yakın bir yerden getirilen kızıl 

çam fidanları, Ankara koĢullarında kıĢın kurumasına karĢın; Pozantı‟ dan getirilen kızıl çam 

fidanları zarar görmemektedir. Ankara‟ da dikilen sedir fidanlarının tümüne yakını kurumuĢ 
yerlerde bu durumdan kuĢkulanılmalıdır. 

16) Ağaçlar arsındaki uzaklıklar(dikim aralığı) ağacın büyüme özelliklerine uygun olarak 

belirlenmemiĢtir. 2006 yılında dikilmiĢ olan batı çınarı, ıhlamur, gürgen ve meĢeler arasında 

5-6 metre arlık vardır. Top akasyalar ve çınarlar hemen hemen aynı aralıklarla dikilmiĢtir. 

17) Son yıllarda batı çınarı,( Platanus occidentalis L.) ıhlamur, (Tilia sp.) saplı meĢe,(Quercus 

rubra var. fastigiata) gürgen,(Carpinus sp.) yalancı akasya,( Robinia pseudoacacia L.) 
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üvez, (Sorbus sp.) gibi türlerden ağaçlar, yurt dıĢından getirilerek çeĢitli bulvar ve caddelere 

dikilmiĢtir. Bu uygulamanın bilimsel, teknik, ekonomik ve politik olarak yanlıĢlığını 

belirtmek gerekir..  Bu yanlıĢtan dönülmesi için yapılan uyarılar dikkate alınmamıĢtır. 
Dikilen ağaçlarda kuruma oranları çok yüksektir.Turan GüneĢ Bulavarı‟nda meĢelerde 

kuruma oranı %60, GMK Bulvarı‟ nda y. Servide %35, Atatürk Bulvarı‟ nda ıhlamurda % 

50, Ahlatlıbel‟ de çınarlarda %80 dir. Bu oranın gelecek senelerde daha da artması bir yana; 
“ithal ağaçlar” ın hangi hastalık ve Zaralıları getirdiği veya Ankara‟ da hangi hastalıklardan 

zarar görebileceği bilinmemektedir. Üzerinde durulması gereken bir konu da belediyelerin; 

“ağaç ithali” gibi uzmanlık gerektiren bir alana girmeleri yüklenmiĢ oldukları kamu görevi 

ile bağdaĢmamasıdır. “Ġthal ağaç” uygulaması ile asgari ücretin iki katı fiyatla ağaç 
alınması; yerli üretimi, uzmanlaĢmayı ve istihdamı baltalayan bir giriĢimdir.    Öte yandan 

BüyükĢehir yetkililerince yapılan “ağaçların tutma kapasitelerini artırmak amacıyla boylu 

ve formlu olmasına özen gösterilmiĢtir” “Ġthal ağaçlar tam garantili” biçimindeki bilim akıl 
dıĢı açıklamalar kamuoyunu yönlendirmeye yöneliktir. 

18) Ağaçların biyolojik özelliklerine uygun olamayan ve 3-5 yıl sonra kuruyacağı belli olan, 

çelik saksılara 5-6 metre boyunda ağaçlar dikilmesi tümüyle gösteriĢ niteliğindedir.(Milli 
Kütüphane ile TEK genel Müdürlüğü arasında kalan yerde yapılmıĢ “GökkuĢağı” alanı) 

Benzer uygulamalar yıllar önce metro istasyonlarının önünde beton saksılara konik ak 

ladinler dikilerek yapılmıĢtı. O uygulamadan günümüze ulaĢan bir tek ağaç kalmamıĢtır. 

19) BaĢkent‟ te öncelikle Türkiye‟ de doğal olarak yetiĢen türlerden ağaçlar/ağaççıklar 
dikilmelidir. Yabancı türler ise bilimsel ve tanıtım amacıyla önceden planlanarak 

belirlenmiĢ yerlerde dikilmelidir. 

20) Bulvar üzerinde bulunan dar refüjlere (80-100cm) dikilen ağaçların büyüyen kök, gövde ve 
dallarıyla trafik akıĢına engel olacağı ve yola zarar vereceği hesaba katılmamaktadır. Bu 

özellikleri taĢıyan yerlerde ağaç yerine, trafik akıĢını engellememesi ve sürücülerin 

gözlerini koruması yönündenağaççık dikilmesi yeğlenmelidir. 

21) Bazı yerlerde ağaç dipleri çöp toplama yeri gibi kullanıldığından; sızan sıvılar ağaçların 
kurumasına yol açabilecektir.Kızılay çevresi, Yüksel Caddesi, Maltepe‟ de kök boğazı yağ 

tabakası ile kaplanmıĢ çok sayıda ağaç bulunmaktadır. Bunun için çöp toplamada yeni 

önlemler alınmalıdır. 

22) Dikim yerinin ekolojik koĢullarına uygun ağaç türünü seçmek yerine, önce fidan/ağaç 

sağlanıp bunları dikecek yer bulmaya çalıĢılmak biçimindeki yanlıĢ uygulama 

sürdürülmektedir.  

23) Ağaç bakımına yeterli özen gösterilmemekte, BUDAMA adı altında ağaçların 

hastalanmasına ve çürümelerine de yol açan çirkin görüntüler ortaya çıkmaktadır. Budama: 

kuru ve hastalıklı dallarla, baĢka ağaçlara zarar veren dalların uygun zamanda ve tekniğine 

uygun bir biçimde kesilmesidir. Bazı ağaçlara  özel biçim kazandırılması amacıyla da 
yapılabilir. Çapı 4 cm yi geçen dalların kesilmesi durumunda yara macunu sürülmelidir. Her 

ağaç türünün budamaya karĢı duyarlılığı farklıdır. Bu nedenle her ağaç türü için ayrı bir 

budama aralığı ve biçimi uygulanmalıdır. Ağacın gövdesini 3-4 metre yukarıdan 
kesilmesine bile  yetkililerce BUDAMA denilebilmektedir.  olduğundan,  2006 yılında 

yapılan Tahran Caddesi çınarlarının durumu ile Abay Kunanbay Caddesi‟ nde tescil edilmiĢ 

iğde ağacının durumu örnek niteliği taĢımaktadır. Budamanın amacı, biçimi ve zamanı 
konusunda ciddi bir eğitim eksikliği yaĢanmaktadır. 

24) DikilmiĢ olan ağaçların bakımının yapılmadığını söylemek abartı olmaz. Budama( budama 

denirse) dıĢında seyreltme, sulama, tel ve çivilerin temizlenmesi, hastalıklarla mücadele gibi 

etkinliklerin yapılmadığını belirtmek gerekiyor. Oysa ağacın yaĢam süresi bu iĢlemlerin 
yapılması ile doğrudan iliĢkil bir konudur.   

Olumlu yanlar: 

1) Ankara‟ nın BaĢkent yapılmasından sonraki dönemde yaĢanan hızlı           yapılaĢma ve buna bağlı 
olarak yaĢanan tozlu, kuru ve sıcak hava kent halkına sıkıntılı anlar yaĢatmıĢtır.Bu olumsuzluğu 
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gidermek amacıyla ağaçlandırma yapılması benimsenmiĢ, AOÇ içinde fidanlık kurulmuĢtur. ( bu 

günkü Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi‟ nin bulunduğu yer)  Ankara halkı ağacın 

önemini kavrayıp içselleĢtirmiĢtir. Kentin bu günkü ağaç varlığının oluĢmasında Ankara halkının 
azımsanmayacak katkısı bulunmaktadır. 199   yılında hazırlanan Ankara Kent Ağaçlandırma planı 

(AKAP) projesi de uygulamaya konamamıĢ bir çalıĢma olarak kalmıĢtır. 

2) Bahçelievler semtinde olduğu gibi; kurulmuĢ olan fidanlıktan sağlanarak her sokağa ayrı türden 
fidanlar dikilmesi planlanıp uygulanmıĢtır. 

3)  Kalıcılığın, gücün simgesi olarak; Turgut Reis, Necatibey, Milli Müdafaa, Kumrular, Çankırı, 

Cinnah vb. caddelere ve Ġnönü Bulvarı‟na çınar ağaçları; Cumhuriyet Bulvarı ve Saraçoğlu 

Mahallesi 3. Caddeye saplı meĢe ağaçları dikilmiĢtir. 

4) KurtuluĢ Parkı, gençlik Parkı ve Kuğulu Park gibi geniĢ alanlara ekolojik koĢullara uygun olarak 

ağırlıkla geniĢ yapraklı ağaçlar dikilmiĢtir.  

5) Ankara halkının ağaç dikmeyi alıĢkanlığa dönüĢtürmesi sonucunda çok varsıl tür çeĢitliliği 
oluĢmuĢtur. Ağaç dikimi ve korunması yönünden Ankara halkında azımsanmayacak bir duyarlılık 

ve bilinç oluĢmuĢtur. Ağaçların yetiĢtirilmesi, bakımı ve korunması için kamu görevi üstlenmiĢ 

kurumların uygulamalarına karĢı halkın harekete geçmiĢ olması; üzerinde epeyce düĢünülecek bir 
durumdur.  

Geleceğe yönelik olarak öneriler.  

1) Ġmar planlarına koĢut olarak “Ankara Kent ağaçlandırma Planı” hazırlanmalıdır. Planın 

hazırlanmasında meslek odaları, demokratik örgütler ve uzman kiĢilerin katılımları sağlanmalıdır.  

2) Plana bağlı olarak semt ölçeğinde her sokak ve caddeye hangi tür ağacın hangi sıklıkta dikileceği 

belirlenmeli, günü birlik ve keyfi uygulamalara son verilmelidir. Ankara‟ nın ağaç varlığı( 

envanter) sokak ve cadde düzleminde; türü, çapı, boyu, tepe çapı, sağlığı gibi bilgileri de içerecek 
biçimde çıkarılmalıdır. 

3) Tür seçiminde zorunluluk yoksa öncelik Türkiye‟ nin doğal türlerine verilmeli. 

4) Belediyelerde Peyzaj Mimarı, Orman Mühendisi, Ziraat Mühendisi, Biyolog vb. mesleklerden 

insanlar çalıĢtırılmalı, etkinliklerin bir arada, deyim terindeyse “ekip çalıĢması” biçiminde 
yürütülmesi sağlanmalıdır. 

5) Çevre Ve orman Bakanlığı ile BüyükĢehir Belediyesi fidanlıkları özelleĢtirme ve iĢlevsizleĢtirme 

kapsamından hemen çıkarılmalıdır. 

6) Geleceği belirsiz olan ve biyolojik kirlilik gibi bir çok sakıncaları olan “Ġthal Ağaç” uygulamasına 

son verilmelidir. 

7) Örnek olması yönünden; baĢkent açısından önem ve değer taĢıyan bazı cadde ve sokaklarda 
bulunan ağaçların “röleve planları” yapılarak koruma kapsamına alınmalıdır. 

8) “Kentsel dönüĢüm” gibi planlamalarda ve inĢaat izinlerinde ağaç varlığının korunması gözetilmeli.     

9) Ağaçların bakım iĢlerinde (budama, aralama ve vb.) çalıĢanların eğitimi sağlanmalı, bunun için 

meslek odalarından ve derneklerden teknik destek alınmalıdır. Budama, seyreltme ve hastalıklarla 
savaĢım iĢlemleri teknik sorumluların gözetiminde yapılmalıdır.     

 

BaĢkan :Prof.Dr.Halim PERÇĠN   

Evet sayın DemirtaĢ‟a teĢekkür ediyoruz, bize Ankara sokaklarının olumsuzluklarını biraz gösterdi 

ancak yine de kendi kentimiz sevmek zorundayız. Burada garip pek çok  ağaç gördük. Normalde yol 

ağaçları bir takım iĢlevleri yerine getirsin diye dikilmesi  gereken ağaçlar, ancak o garip formlardaki 
ağaçların hangi aktif tanımlama adına veya neyi izlemek adına dikildiği  merak ediyorum. Sadece 

oraya bir Ģeyler dikmek amacı ile böyle ağaçlandırmaların yapıldığının çok net bir göstergesi. Sadece 

dikmiĢ olmak için dikiliyor. Bir iĢlev veya sonucundan bir Ģey beklenmeyen çalıĢmalar olarak 

görüyorum. ġimdi hızlı bir biçimde diğer konuĢmacı sayın Köksal‟a dönmek istiyorum. 
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BĠR SEMT DERNEĞĠ ve ÇABALARI – KAVAKLIDEREM 

 

Zeynep KÖKSAL 

 

Kavaklıderem DayanıĢma ve GüzelleĢtirme Derneği 

 
KonuĢmaların baĢından bu yana izliyorum, hocalarımızdan çok Ģey öğrendim, kuĢkusuz evlerimize 

çok daha zengin  olarak döneceğiz bugün. Bu nedenle organizasyona  çok teĢekkür ederim. 

 
Kavaklıderem, Ankara‟nın ilk semt derneği, logosunda ağaç olan derneğin adı da bir ağaçla özdeĢiyor. 

Derneğimiz 10.yılını kutluyor. Bu sebeple logomuza bu yıl bir de 10.yıl eklemesi yaptık. 

 
Kavalıderem‟in semt derneği olmasını  7 kiĢiye borçluyuz. Kuruculardan  Ġsa Çapanoğlu var  burada. 

Kavaklıderem baĢka semt derneklerin oluĢmasına da neden olmuĢ durumda, bunun da çok önemli 

olduğunu düĢünüyorum. 
 

Tüzüğümüze bakıldığında,  amacımızın, çağdaĢ kent yaĢamının temizlik, yeĢillik içinde   huzurlu ve 

güvenli bir biçimde gerçekleĢebilmesi için  yerel yönetimlerin ilgisini çekmek,  

semt sakinlerinin semte sahip çıkmasını sağlamak ve kentsel yaĢam kalitesini yükseltmek olduğu 
görülüyor. 

 

Kentsel yaĢam kalitesini yükseltmek ise ancak doğal ve kentsel  çevrenin  kalitesinin yükseltilmesi ile  
olur.  Her Ģey buradan geçiyor hatta ekonomik kalkınma bile. Dolayısı ile biz bu konuda 

bilinçlendirme yapmaya çalıĢıyoruz. 

 
Bu amaçla neler yapılıyor diye bakarsak;  eylemler yapılıyor, iyileĢtirme çalıĢmaları yapılıyor, 

belgelemeler gerçekleĢtiriliyor ve en önemlisi baĢvuru ve bilgi edinme noktası  oluĢturulması.   

 

Eylem!; Eyleme geçtiğimiz zaman bakıyoruz;  ilk çalıĢma semtimizdeki Alman Anaokulu ile 
yapılıyor. 1997‟de; Ģu anda Çankaya Belediyesi‟nin park olarak  düzenlediği Karakusunlar mevkiinde 

çam fidanları dikiliyor ve bunun maliyeti  bölüĢülüyor.  Ġlk eylemimizi bu Ģekilde gerçekleĢtirmiĢ 

oluyoruz.  Görüyorsunuz orada hakikaten bir park var. 
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Ondan sonra  Kavaklıderem‟in kurulduğunu öğrenen   semtliler yavaĢ yavaĢ Ģikayetleini getirmeye 

baĢlıyorlar. Ġlk Ģikayetler genellikle ağaç kesimleri ile ilgili oluyor. 

Sokak aralarındaki ağaçlar kesildiği zaman bizi arıyorlar. 
 

Bunlardan kayıtlı olan ilki, 1998  yılında,  Billur Sokak‟ta , 17  numaranın önündeki ağaç  kesiliyor ve 

üzeri  aynı Ģimdilerde yapıldığı gibi hemen beton  ile örtülüyor.  Bunu gören  semt sakinleri bizleri 
arıyor ve bunun  üzerine Kavaklıderem Derneği sokak sakinleri ile konuĢuyor. 

Ve ne kadar bilinçlenmemiz gerektiğini o zaman fark ediyoruz. 

 

Bu çok önemli bir dönüm noktası Kavaklıderem için ve ondan sonra bir ağaç envanterinin gerekliliği 
ortaya çıkıyor. Bu amaçla belgeleme çalıĢmalarına geçiliyor. 

 

Eylemlere değinmiĢken, iki kez Kuğulu Park‟ı savunduk; çok sesli bir mücadelenin odak noktası oldu 
Kuğulu Park. Meslek odaları, sivil toplum örgütleri, basın bunun içinde oldu.O dönem çekilen 

resimlerden yalnız iki tanesini buraya getirdim. Bu eylemleri sizlere anlatmama herhalde gerek yoktur, 

basında fazlasıyla yer aldı ve semt sakinleri de bu eylemlere gece gündüz katıldı. 
 

Bu eylemlerle önemli bir sonuç elde edildi ama daha sonra da Kuğulu KavĢağı sorunu ortaya çıktı.  

 

Basına da yansıyan bu fotoğraflar ile bunu takip ettiniz ve bu fotoğraflar cep telefonları vb. ile gece 

gündüz, sabah, akĢam  çekildi ve baktık ki sabah var olan ağaç akĢam yok. Bu fotoğraflardan sizi 

yormamak için iki tanesini getirdik. Burada semt sakinleri ve Kuğulu Park‟ı sevenler birada bulunarak 

parkımızı koruyabildik. 
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Biz Ankara‟nın tümüne de sahip çıkıyoruz galiba ; yine Ġmrahor Vadisi çalıĢmaları da önemli bir 

çalıĢmamız ve bu çalıĢmada derneğimizin önemli yeri var. 

Bu da 31 kiĢilik ekip  ile baĢlıyor, sonradan sayı 12 kiĢiye düĢüyor ve Kavaklıderem bunun 

sekreteryasını yapıyor ve önemli sonuçlar elde ediliyor. 

 
Yine vefat eden bazı üyelerimizin aileleri ile birlikte bu  kiĢiler anısına hatıra ormanları vb. 

oluĢturuluyor. 

 

En son eylemimiz, Dere Gidiyor Dere kampanyası idi.  Kampanya‟ya baĢlarken bu bölgedeki Kavaklı 
Deresi‟nin kuruduğunu gördük ve Polonya Büyükelçiliği‟nden de izin alarak derenin su analizini 

yaptırdık; bu analiz sonucunda gelen suyun çevreden evler, iĢ yerleri vb. tarafından kirletildiğini ve 

çeĢitli noktalarda baĢka amaçlarla kullanıldığını gördük. Çankaya Belediyesi, vb. ilgili kuruluĢlara 
müracaat ettik.  Kuruyan ağaçları yerlerinden çıkarmak için giriĢimde bulunduk, Polonya 

Büyükelçiliği ile ve tabii Kırsal Çevre Derneği ile birlikte yola çıktık. 

 
Bunlara ek olarak Tunalı Hilmi‟de eksik ağaç saptaması yaptık  ve bunlardan 34 tanesinin yerine 16 

yeni ağaç diktik,  fakat hepsini bulmak bugün imkansız artık. 

 

Semtte Balkon Teras Bahçe Düzenleme  yarıĢmaları yaptık. 
 

Belgeleme diyoruz; burada tabii ki Ġmrahor Vadisi ile ilgili çalıĢmalar çok önemli.  Ondan sonra 

Kavaklıderem bölgesi, Tunalı Hilmi ve Tunus Caddelerinde yol ağaçlandırma çalıĢması yapıldı. Halim 

Perçin Hoca‟nın iki öğrencisinin tez çalıĢması var ve bunlar çok önemli çalıĢmalar.  

 

Bugün de  Kuğulu Park‟ın ağaç envanteri çalıĢmamız devam ediyor ve bunu da yine Kırsal Çevre‟ye 

borçluyuz çünkü onlar olmazsa bu belgeleme çalıĢmasını yapamazdık. Burada aynı zamanda 
iyileĢtirme ve ıslah konusunda öneriler getiriyoruz, bir rapor hazırlıyoruz, Çankaya Belediyesi‟ne de 

sunacağız. Bu çalıĢmaya sıcak bakılıyor. 

 
Tüm çalıĢmalar bir Ģekilde kulaktan kulağa gittiği için Derneğimizin rolü burada ortaya çıkıyor; semtli 

ile ilgili kurumlar arasında   köprü vazifesi oluĢturuyoruz. Örneğin Valilik ile , Belediye ile diğer 

STK‟lar ile.  
 

2003‟te yine alerji ve kavak ağaçları konusunda Ahmet DemirtaĢ‟in konuĢmacı olarak katıldığı bir 

bilgilendirme toplantısı gerçekleĢtirmiĢtik. Yine bu çalıĢmamız da duyulmuĢ olacak ki bu yıl Devlet 

Bakanı, BaĢbakan Yardımcısı  Abdullatif ġener‟in bürosundan bizi arayıp “böyle bir çalıĢmanız 

varmıĢ, bize bilgi verebilir misiniz” dediler, kendileri kavak ağaçlarını severlermiĢ. Biz de kendilerine 

gerekli bilgileri ulaĢtırdık. 

 

Kaldırımlardaki durumlar önemli engelliler açısından. Bazen engelliler için yanlıĢ dikilmiĢ ağaçlar ve 

elektrik direkleri sorun oluĢturuyor. 

 

Bütün bunları yaparken önemli olan sırf sorunlarla mücadele değil, önemli olan aktif olumlu 

katılım.Ağaç polisleri  yetiĢtirmek, sevgi ve saygı aĢılamak gerek, okullar önemli. 
Muhtarları da aynı Ģekilde hazırlamak gerek. Bir Ģeyler olduğu zaman bunu görecek insanlar lazım 

bize. 
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Yine iyileĢtirme çalıĢmaları konusunda     öneriler getiriyoruz bu raporlarda; ayrıca okullara gidiyoruz, 

ağaç sevgisini vererek, ektirip diktirip bakımını yaptırarak onlara ağaca sevgi ve saygıyı aĢılamak, 

anlatmak için çalıĢıyoruz. Onlar eğitilebilseler herhalde toplumsal destek daha iyi olacaktır. 
 

Böylece tüm Çabalar/çalıĢmalar kulaktan kulağa dolaĢtığında KAVAKLIDEREMin rolü de ortaya 

çıkmıĢ oluyor. 
 

TeĢekkürler 

 

 

 

 

BaĢkan :Prof.Dr.Halim PERÇĠN   

 

Biraz önce bir fotoğraf gösterdiler Kuğulu parkın yanında kesilen ağaçlar. Ondan sonra Kuğulu parkın 

yanından geçerken oradaki bazı ağaçların köklerinin açıkta olduğunu ve ağaçların hemen yanında bir, 
bir buçuk metre derinliğinde çukur kazılmıĢtı. KıĢın bu kökler açıkta kalırsa gelecek sene bu ağaçlar 

da olmayacaktır. 
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YOL AĞAÇLARI ve ÇANKAYA ÖRNEĞĠ 

AyĢegül ORUÇKAPTAN  

Çankaya Belediyesi 

Ben hepinize tekrar merhaba demek istiyorum. Çankaya Belediyesi Fen ĠĢlerinde çalıĢıyorum ve 20  

yıldır Çankaya Belediyesi çalıĢanıyım. Aynı zamanda Peyzaj Mimarları Odası Yönetimindeyim. 

KonuĢurken bunları birbirinden çok ayırt edemeyebilirim. 

Ben Ankara‟nın geneli ile de ilgili ancak daha ziyade yol ağaçları ile ilgili sorunlardan bahsetmek 
istiyorum. Yol ağaçlarının insanlar için öneminden bahsettikten sonra  daha sonra tarihsel 

geliĢiminden giderek  Ankara örneğine inmek istiyorum. 

Kentlerin insan sağlığı açısından yaĢanabilir mekanlar olarak belirlenmesinde yeĢil alanların ve onların 
en önemli elemanlarından olan ağaçların önemi çok büyüktür. Ġnsanoğlunun yerleĢik düzene 

geçmesinden günümüze kadar kentlerin geçirdiği yapısal ve fiziksel değiĢimde  en önemli pay yeĢil 

alanlarındır. Özellikle 20. yüzyıl baĢından itibaren sanayi devrimi ile beraber kentlerde nüfus 

yoğunluğu artmaya baĢlamıĢ ve 20.yy. baĢında otomobilin bulunması  ile kent içi yolların ve ağaçların 
önemi daha da artmıĢtır. 

Aslında kent tarihine  bakıldığında  araba yoları, meydanlar vb. yerlerin  ağaçlandırılması çok eski 

zamanlara dayanmamaktadır. Yol ağaçlarının ilk kullanımı 15.yy.‟da Rönesans bahçelerinde 
gerçekleĢmiĢtir. 17.yy.‟da yol ağaçları Fransa, Ġtalya ve Ġngiltere‟de asaletin bir temsilcisi olarak 

değerlendirilmiĢtir. Türkiye‟de yol ağaçlandırmasının önemi açık ve yeĢil alanlarda olduğu gibi yine 

Avrupa‟ya göre çok geç ortaya çıkmıĢtır. Osmanlı Ġmparatorluğu devrinde Ġstanbul, Ġzmir, Edirne, 
Manisa gibi büyük kentlerde  pek az olmakla birlikte halkın kullanımına açık park, koruluk gibi mesire 

yerleri , Ġstanbul saray mensuplarının  konut çevresi gibi yerlerde düzenlemeler yapılmıĢtır. Bu 

düzenlemeler de prestijin bir simgesi olarak    düĢünülüyordu. Zaten Osmanlı döneminde kendi 

tarihimize baktığımızda daha çok saray bahçeleri, mesire yerleri gibi alanlarda yeĢile önem verildiği 
görülmektedir. 

Eski Türk kentlerinde dar sokaklarda yol ağaçlarına yer verilmemiĢtir. Cumhuriyetle beraber yeni kent 

yaratma sistemi ortaya çıkmıĢ ve kentlerin ana arterlerinde yol ağaçlandırılmalarına baĢlanılmıĢtır. 
Cumhuriyet döneminde Ankara‟da imar planlarına çok önem verilmiĢ, imar planları ile birlikte yeĢil 

alan politikasına da çok önem verilmiĢ, yeĢil kuĢaklar oluĢturulmuĢ fakat maalesef bugün Ankara‟da 

kalıntılar halinde yer yer kalabilmiĢtir. Çünkü en kolay gözden çıkarılabilecek alanlar yine yeĢil 
alanlar olarak görülmektedir. Daha sonraları bu alanlar fonksiyonları gözetilmeden parsellere 

dönüĢtürülmüĢlerdir. Cumhuriyet döneminde ağaçlandırma çalıĢmaları öncelikle kent giriĢ ve 

çıkıĢlarındaki yerlerde, istasyon caddeleri vb. yerlerde yapılmıĢtır. Bugünkü Ankara‟da kent 

ağaçlarının çoğu 1925-1935 yılları arasında dikilmiĢtir.  

Kentlerde kent içi ağaçlandırmalarının ortaya çıkması üç aĢamaya ayrılmaktadır, dayanmaktadır.  

Bunlar açık alanlar meydanlar ve bulvarlardır. Ağaçların insanlara en yakın ve yararlı oldukları yerler 

yol kenarlarıdır; bu nedenle yol ağaçlandırmaları kentsel mekanın vazgeçilmez elemanlarıdır. Yol 
ağaçlarının kente, estetik amaçlı, kent içinde etkili, insana yararlı, psikolojik yararlı , mekan etkili, 

perdeleme, gürültüyü önleme, mevsim değiĢikliklerini vurgulama, trafiği düzenleme gibi iĢlevsel 

etkileri olmaktadır. Yol ağaçlarının çoğu uygun olamayan Ģartlar altında yaĢamak zorunda 

bırakılmaktadır. Çünkü kent ortamı daha kuru ve sıcaktır, toprak su ve besin maddeleri yönünden 
fakirdir, hava kirliliği vardır, toprağın havalanmasını sağlayan yüzey kaplamaları mevcuttur, 

araçlardan gelen zararlar vardır, kök çevresinde kazılar olabilmektedir. Biraz sonra çeĢitli örneklerini 

göstereceğim, çevreden gelen çeĢitli gazlar da ağaçların normal geliĢimini etkilemektedir; bu nedenle 
yol ağaçlarının dikim, bakım ve korunma çalıĢmalarının düzgün yapılması büyük önem taĢır. 

Kent içi yol ağaçları Ģu sorunlarla da karĢılaĢmaktadır; yanlıĢ budamalar, uygun olmayan bitki türü 

seçimi, ithal bitkilerin kullanılması, ağaç dallarının iç içe girmesi, aydınlatma armatürlerinin 
boyutunun hesaplanmaması, sürekli kaldırım yenileme çalıĢmaları, ağaç kök çevrelerinin hava 

alamayacak geniĢlikte bırakılması, kaldırımlarda sıkıĢmıĢ ağaçlar veya yola çok yakın yapılmıĢ ağaç 

dikimleri, yetersiz bakım,  sulama sorunları, ağaç tiplerinin yola ve yol geniĢliklerine, amaca uygun 
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Ģekilde seçilmemesi, katlı kavĢak ve metro türü çalıĢmalar, araçlardan çıkan egzoz gazları, güneĢ 

ıĢınları ve ıĢıklanma durumları, alt yapıdan kaynaklanan yetersizlikler ve yetersiz toprak zemini. En 

önemlisi biraz önce de bahsedildiği gibi Ankara‟nın bütünü için bir yeĢil alan ve ağaçlandırma 
politikasının olmamasıdır.  

Ankara‟nın bütün bulvar, cadde ve yolları için oluĢturulması gereken ..ağaçlandırma . projelerinin 

olmadığı görülmektedir. Günü birlik alınmıĢ  kararlar ve proje çalıĢmaları bugün için bir yeĢil alan 
politikasının ve yol ağaçlandırmasının olmadığının da göstermektedir.Ankara‟da 12 m dahil yol 

geniĢliklerinin , kendi mülki sınırlarına dahil eden Ankara BüyükĢehir Belediyesi , bu kararından 

sonra ilçe belediyelerle mülkiyet sıkıntısı yaĢamaktadır.Bu durumda sadece yol ağaçlarında değil, 

diğer birçok alanda da yetki kargaĢasına yol açmaktadır. 

Çankaya Belediyesi Park Ve Bahçeler Müdürlüğü 2001 – 2005 yılları arasında kendi ilçe sınırlarında 

bulunan sokaklarda toplam 5433 adet yol ağacı dikmiĢtir.Ağaç dikilirken yeni yapılan sokaklar, 

kaldırım  uygulanması tamamlanmıĢ olan sokaklar veya kaldırım  uygulanması baĢlayacak  olan 
sokaklara dikim önceliği tanınmaktadır.Bunun yanı sıra muhtar talepleri ve kiĢisel talepler de göz 

önünde bulundurulmaktadır. Ayrıca yeni imara açılan mahalle ve sokaklar, alt yapısı tamamlanmıĢsa  

ağaçlandırma programına alınmaktadır. 

Çankaya bölgesinde genellikle yol ağacı olarak, çınar, akçaağaç ve çınar yapraklı akçaağaç, diĢbudak, 

güveykandili türleri kullanılmaktadır.Kullanılan ağaç türleri belirlenirken,  ağaçların Ankara ya da orta 

Anadolu  iklimine uygun olmasına dikkat edilmektedir.Yine bitki türü seçilirken, Çankaya 

Belediyesi‟nce ithal bitki olmamasına, hava kirliliğine, egzoz gazına,kuraklığa, sıcağa ve soğuğa 
dayanıklı olmasına dikkat edilmektedir. 

Yeni dikilen ağaçlar dikim sezonuna göre, yaklaĢık 2 ay boyunca sulanır.Dikim aralıkları ağaç türüne 

göre değiĢmekle birlikte genellikle 4- 5 m arasında değiĢmektedir. 

Ayrıca bu yıl Çankaya Belediyesi ile Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü  

ile protokol imzalanmıĢ.Bu protokole göre,  belediyeye ait yeĢil alan uygulama ve budama  çalıĢmaları 

için danıĢmanlık alınmaktadır.Ayrıca biz de oda olarak, belediyemize budama ve teknik Ģartlarda 

bilgiler vermekteyiz. 

Nasıl yapılmasıyla ilgi yanlıĢ bir karar, çok önemli sorunlarından biridir yol ağaçlarının.Yol ağacı  

olarak , ki  bu genel bir bilgidir,   ibreli türleri kullanılmamalıdır. Toprak özellikleriyle birlikte  egzoz 

gazlarıyla ibreli  ağaçlar bir süre sonra zarar görmekte ve ölmektedirler. Bunun en güzel örneği 
Mustafa Kemal Bulvarı‟na dikilmiĢ olan yalancı servi ile servinin melez olan bir türü ve yurtdıĢından 

ithal edilerek dikilen Leylandii Servidir. Bunların çoğu uyum sağlayamamıĢ ve kurumuĢtur;  canlı 

kalan varsa, onlar da bir süre sonra kalmayacaktır. Ankara‟ya 1996 yılından itibaren  BüyükĢehir  
Belediyesi  tarafından bitki ithal edilmektedir ve bunların bir çoğu yol ağaçlandırmasında 

kullanılmaktadır. Kullanılan bu ithal ağaçlar, yol ağaçlandırmaları için uygun olmadığı gibi, Ankara 

iklim koĢullarına da uyum gösterememekte bu nedenle büyük bir çoğunluğu  geliĢememekte , bir süre 

sonra kurumaktadır. 

Geçenlerde bir gazeteci arkadaĢım, beni aradığında Ģunu sordu; BüyükĢehir Belediye BaĢkanı ithal 

bitkilerin  %88‟ini tuttuğunu, %12 sini tutmadığını.Onun da ithalatçı firmadan  kaynaklandığını 

söylemiĢ. Ben de kendisine , bunun tam tersinin doğru olabileceğini söyledim.Çünkü, Ankara‟da 
dikilen bitkileri  takip ettiğinizde, çoğunun yetiĢmediğini, yetiĢmediğini fark ettiklerinde hemen 

yenisiyle değiĢtirdiklerini, sürekli değiĢime uğradıklarını görmekteyiz.Biraz evvelce ifade edildi. 

Ayrıca Peyzaj Mimarları Odası ve Ziraat Mühendisleri Odası‟yla birlikte Ankara Üniversitesi Ziraat 
Fakültesi‟nce, dikilmiĢ olan ithal bitkilerin topraklarından numune aldık, fakülteye, bitki koruma 

bölümüne gönderdik, tahlil yapılması için. Bu ithal yol ağaçlarının  topraklarının hepsinde nematot 

tespit edildi. Nematot bu bitki söküldükten sonra yok olacak bir Ģey değil. Ancak çok yüksek ısılarla 

mümkün.Bu da Ģu an fiziksel koĢullarla uygun değil.Uyum sağlamadığı gibi bu bitkiler, hem Türkiye 
topraklarına hastalık taĢımakta, hem de kendileri hastalıklı olduğu için  geliĢim 

gösterememektedirler.Bizim tabirimizle, rant amaçlı kullanılan ithal bitkiler, iklim koĢullarına uyum 

gösteremedikleri gibi , aynı özellikleri taĢıyan, aynı bitkinin birkaç katına satın alınmaktadır. Böylece 
kamu kaynakları da zarara uğratılmaktadır.  
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Ankara BüyükĢehir Belediyesi sınırlarının  geniĢletilmesi ve çapının 50 km „ye çıkartılmasıyla bugün 

kent kavramı değiĢmekte; dolayısıyla kentin bileĢenlerinden olan  ağır yoğunluklu fiziksel 

yapılar,sanayi tesisler,ticari yapılar, çok katlı yapılar ve bunlar gibi  kent ekolojisini  ve iklimini 
değiĢtirmektedir. Kenti üretenler  buna çok dikkat  etmeli.Çünkü kentte bu  yoğun yapılaĢmanın 

getirdiği olumsuz etmenler, ancak oluĢturulacak açık ve yeĢil alan politikalarıyla çözülebilecektir.Eğer 

kentin geliĢimiyle, açık- yeĢil alan sistemi arasında çözüm üretilemezse, küresel ısınma daha da 
tetiklenecek ve iklimler değiĢecektir.Bunun en güzel örneklerini bugünlerde  yaĢadığımız sel 

felaketleriyle de görmekteyiz. 

Bunları engellemek için mevcut yeĢil alanlar korunmalı, bozulmamalı. Daha sonra farklı kullanımlara 

çevrilmemeli. Sulak alanlara zarar verilmemeli ve tarımsal alanlar bozulmamalı.Yerel yöneticiler bu 
konularda bilinçli ve eğitimli olmalı ve ilgili meslek disiplinleriyle birlikte çalıĢmalı.Günü birlik 

kararlarla toplumu zarara uğratmamalı, aksi taktirde bunun hesabı yöneticilerden sorulmalıdır. 

Ankara vadiler kentidir; bu vadiler, kentin soluk alma alanlarıdır.son yıllarda rant kaygıları, 
“Ankara‟daki  yeĢil alanları nasıl yapıya dönüĢtürebilirim?”  düĢüncesi ve kentsel dönüĢüm 

projeleriyle vadilerimiz de hızla yapılaĢmaya açılmaktadır.1992 yılında Ankara BüyükĢehir belediyesi 

Akat Projesi, ki biraz evvel bahsedilmiĢti. Ankara kenti ağaçlandırma projesini uygulamaya 
baĢlamıĢtır. Projenin amacı, tüm Ankara kenti ve vadilerinin ağaçlandırılması , kentin yeĢil kuĢak yeĢil 

tema çalıĢmaları yapılarak, hava koridorları oluĢturarak, kentin havasının temizlenmesi temel 

hedeflerinden biriydi. Akat uygulanırken, Ankara‟nın iklimine, toprak ve coğrafyasına uygun yerel 

bitki  türlerinin kullanılmasına dikkat edilmiĢti.Örneğin; badem, kestane, akasya, kara çam, akağaç. 

Yine bu kentin kenarındaki küçük koruluklar, daha sonra bakımı yapılmadığı, yönetimi doğru 

uygulanmadığı için çoğu kuruyan, ama o dönemde yapılmıĢ olan yerlerdi. Yine Akat örgütlenme 

sistemi içinde, gönüllü kuruluĢlar da , (biraz evvel bahsettiğim   bu korulukları oluĢturan gönüllü 
kuruluĢlardı) yapabilecekleri bakımı üstlenmiĢler ve projeye destek olmuĢlardır.Bu proje kentlisiyle 

uyum göstermiĢ ve kentlisini sarmıĢ bir projeydi.Ancak 1992 – 1993 yıllarında baĢlayan bu proje 

çalıĢması, 1994 yılında seçimlerden sonra yönetim değiĢmesiyle durduruldu.Yerine tamamen rant 

amaçlı  projeler uygulanmaya baĢlandı.Bugün hala Ankara‟nın 1/25.000 ölçekli çevre düzeni 
oluĢturulamayan kenti parça parça  ederek günü birlik kararlarla, yanlıĢ uygulamalara imza atan, 

Ankara  halkının tümüne değil, sadece belli bir kesimine hizmet eden, bununla birlikte yetki sınırları 

gün geçtikçe artan bir BüyükĢehir Belediyesi‟ne sahip bulunmaktayız.Beni dinlediğiniz için teĢekkür 
ederim. 

Bu arada birkaç tane fotoğrafım var onları göstereyim;  

Ġnönü Bulvarı‟nda yapılan katlı kavĢak ve metro çalıĢmalarından sonra orada  bulunan çınarların daha 
da kurumuĢ halde göreceksiniz. ġu anda burası bu durumda, Cinnah caddesinde yapılmaya çalıĢılan 

budur. Ağaçlara zarar verilmiyormuĢ gibi davranılıyor. Ağaçlar yukarıda kaldı  ama altları kazıldı, 

toprak azaltıldı. Zaten ağacın çevresinde hava alabileceği kısım yok.Çok ince Ģeride 

hapsedildi.Hepsinin çapını ölçtük, fotoğraflarını çektik.Bunlardan dört tanesi Ģu an  kurudu. 
Cinnah‟taki bu çalıĢmalarda ağaçların kökleri hava aldırıldı, kurutuldu; geçtiğimiz günlerde de 

bunlardan bir tanesi devrildi zaten. Bu alt yapı çalıĢmaları görüldüğü gibi bunların kökleri ortaya 

çıkmıĢ; BüyükĢehir Belediyesinin yaptığı bir ithal bitki dikim uygulama çalıĢmaları görülüyor, oradaki 
mevcut ağalar gece sökülerek yerine yeni ithal bitkiler dikiliyor; bu iĢçilerin Ġstanbul yolu üzerinde 

yaptıkları çalıĢmalardan görüntüler; deminkiler de Ġstanbul yolu  idi. Bunlar  dikim ve sökümler için 

kullanılan  kamyonlar, bitkiler bunların üzerine son derece kötü bir Ģekilde atılıyor. Burası Cinnah, iĢ 
makineleri kullanılıyor. Burası Kuğulu parkın olduğu kavĢaktaki çalıĢmalar. Ayrıca bu çalıĢmalar 

nedeni ile eminim ki gerekli incelemeleri yaptıracaklardır; oradaki Kavaklıdere‟nin suyu da çalıĢmalar 

nedeni ile daha derine kaçacağından oradaki kavaklar da bir süre sonra yeterli suyu alamadığından bir 

süre sonra kuruyacaklardır. Çünkü kavaklar  suyu seven ve bir süre sonra kuruyacak olan bitkileridir. 
Büyük ġehir Belediyesi tarafından var olduğu söylenen herhangi bir depolama alanı bulamadık,  

hastalıklı ve yaralanmıĢ  bitkileri depoladık  denilen   Göksu parkında inceleme yaptık. Hastalıklı 

bitkiler için herhangi bir depolama alanı göremedik; bu bitkiler orada kendi yerlerinde durmaktalar; 
otoparkta da bulamadık. 
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TARTIġMALAR 

 

BaĢkan :Prof.Dr.Halim PERÇĠN:  

 

Evet teĢekkür ediyoruz, burada konuĢmalar bitti,   bundan sonra soru ve yanıtlar var ve  ben daha önce 

bir Ģeyler söylemek istiyorum. 

Burada sevdiğimiz tanıdığımız kiĢilerle karĢılıklı konuĢuyoruz, ancak  konunun tarafı, muhatabı 
olacak kiĢiler   burada yok peki kime anlatıyoruz, kime anlatıyoruz, kim dinliyor; iĢte kendi kendimize 

anlatıyoruz. Toplum olarak değer yargılarımızı bir sorgulamak lazım; bence biz bazı Ģeyleri 

sevmiyoruz. Biz tarım toplumuyuz diyoruz ancak bizim toprakla ilgimiz yok. Elimizi toprağa 

sokmaktan çekiniyoruz, çamur olunca pis oldu diyoruz. Böyle bir yapımız var. Ör. Sırası gelince Ģöyle 
bir sorun ya çam der yada kavak der, baĢka bir ağaç tanımaz çünkü. YurdıĢındaki insanlara 

sorduğunuzda bile küçük bir çocuk bile o ağacın kendi dilindeki adını bilir. Ya akçaağaç der, kavak 

der, at kestanesi der; çünkü bizim ülkemizde okul bahçelerinde yok, okul bahçeleri yok; biz artık park 
yapıyoruz fakat parklarımıza baktığımızda da eğlence yeme içme parkı; yeĢile dönük, yeĢilin yer 

aldığı parklar yok bizde. Park yapıyoruz sonra içini lokantalarla dolduruyoruz; iĢte en son Geçlik 

parkının düĢünün ilk halini ve bugünkü halini; Altınpark‟ın mevcut planını ve bugünkü halini, 
Sincan‟daki parkı düĢünün; Ankara‟nın çevresindeki parkları düĢünün. Peki bunlar park mi panayır mı 

? bence bunlar panayır. O parklara 25 park yapılacak kadar masraf yapılmıĢ parklar bunlar.  

Önce kendi çocuklarımıza yaĢadığımız çevreyi tanıtmak, sahip çıkmayı öğretmek  zorundayız. Peki 

kendimiz bilmiyoruz, çocuklarımıza nasıl öğreteceğiz !? ĠĢte burada buna sahip çıkmıĢ, sahip çıkacak 
bir grubuz. Bunlar için alıp, bir Ģeyleri uygulayacak insanlar burada yoklar. Tüm bu konuĢulanların, 

düĢünülenlerin bu insanlara aktarılması ;özellikle Dernekten bunu talep ediyoruz. Burada çok önemli 

konular konuĢuldu, tartıĢıldı; bunların ilgililere aktarılması lazım. 

ġimdi sorularımız alabiliriz, yarım saat kadar bir süremiz var. 

ġaban ÇETĠNER (YeĢil Türkiye Ormancılar Derneği) : 

Ġlave etmek ve sormak istediğim bir iki konu var. 

Birinci olarak, kent ağaçlandırmasının Türkiye‟deki tarihçesini hızla geçmek istiyorum. 60‟lı yıllarda 
Orman Bakanlığı bazı Ģehirlerimizde kent yeĢil kuĢak ağaçlandırma çalıĢmaları baĢlattı. 78 yılında 

Ġstanbul‟da kent ağaçlandırma kongresi var, Peyzaj mimarlığının da  her halde gençlik çağları. Yine 

96‟da Ġstanbul‟da benzer bir kongre yapılıyor ve bu her iki çalıĢmayı da Ġstanbul Belediyesi 
desteklemiĢ. 2004‟de Kent Ormancılığı Kongresi yapıldı, herhalde 2007, 2008 gibi 2.sinin vakti geldi. 

Kırsal  Çevre‟ye teĢekkür ediyorum. 1.‟de kavram boyutunu ele almıĢtık, ikincisi de belki 

uygulamalara dönük olur. 

Bir diğer konu bitki ithalatında sabah ġükran hocam bahsetmiĢti ancak biraz eksik kalmıĢtı; yabancı 

bitkilerin genetik kirlilik  sakıncası var ve bundan dolayı da zaten karantina kanununa da tabiler.  

Özel fidanlıklar kurulabilmesi için  kredi alma imkanı var, burada belirli miktarının orman ağacı 

olması Ģartı var. AGM‟ye baĢvurmanız halinde bu temin edilebilir. 

Bir diğer 4. konu yabancı ülkelerde güzel örneklerinden bahsedilen bir kent ormanı uygulaması 

AOÇ‟de baĢlatıldı, Ahmet Bey‟in bahsettiği sakıncalı minik bir bölüm haricinde diğer Ģehirlerimize de 

örnek olabilecektir. 

 

Ġsmet YILMAZ (-Ankara Çiğdem Derneği) : 

Bu konuĢmalar bana yıllar önce Trabzon‟da su ürünleri ile ilgili katıldığım bir paneli hatırlattı. O 
panelde üniversite hocalarımız, çok yakında Karadeniz‟de su ürünleri problemi diye bir problem 

kalmayacak çünkü Karadeniz‟de balık kalmayacak dediler. Ben balıkçı çocuğuyum, nitekim benim 

balıkçı hemĢerilerim Rusya‟dan vize alarak  gidip Rusya‟da balık avlıyorlar. Kıbrıs‟ta orkinos 
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avlıyorlar. ġimdi benim buradaki konuĢmalardan da korkum Ģu , bizim yeĢil alanlarımızla hamsinin 

akibeti bir olmadığı için biz burada olanlar çok daha fazla çalıĢmak zorundayız. Biz de STK olarak, 

üniversite olarak gerekli desteği vermeye hazırız. Yerel yönetimlerimizi zorlayalım yoksa bunu 
yapmazsak korkarım ki bunlar da bir süre sonra Karadeniz‟deki hamsi gibi olacaklar. 

 

Ġsa ÇAPANOĞLU  (Kavaklıderem Derneği) : 

Biraz önce de sık sık bahsettik,   biz Cinnah caddesinde kesilen ağaçlar nedeni ile aramızda 

paylaĢarak, belirli saatlerde gidip kontrol ediyorduk.  Benim saatim de öğle saatiydi. Bir apartman 

görevlisi  çay yapmıĢ ustalara çay dağıtıyordu. Oradaki ustalardan biri dedi ki, “ya neye adamı 

sıkıĢtırıyorsunuz, bir ağaç kesip yerine bir sürü ağaç dikiyor”.  

Kapıcı düĢündü düĢündü sonra dedi ki, “yav oğlum eyi o zaman benim de 12 tane torun var beni de 

oldurun o zaman!”. 

 

AyĢegül ORUÇKAPTAN (Çankaya Belediyesi) : 

Biliyorsunuz ki EskiĢehir yolunda çok yakın zamanda bir uygulama çalıĢması yapıldı, daha sonra  

baĢka bir çalıĢma daha yapıldı. Daha sonra ise bu yeĢil alanlar kaldırılarak yol geniĢletme çalıĢmaları 
yapıldı. Orada ĠnĢaat Mühendisleri Odası Ankara Ģubesi  ile birlikte suç duyurusunda  bulunduk. Fakat 

hiçbir cevap alamadık. Ayrıca yine  Cinnah caddesi ve Kuğulu kavĢağı için de suç duyurusunda 

bulunduk ve ne cevap alacağız bilinmiyor. Onun için yargı görevlilerimizin de daha bir eğitilmesi, 

bilinçlendirilmesi gerekiyor. Daha duyarlı olması gerekiyor. Hakikaten bu çalıĢmayı hep birlikte 
gerekli yerlere ulaĢtırabilirsek çok iyi olacak 

 

BaĢkan :Prof.Dr.Halim PERÇĠN:   

Evet o EskiĢehir yolu  dört yıldır inĢaat alanı halinde ne zaman düzelecek bekliyoruz. Çok daha öncesi 

de var ama ben öncekini  bilmiyorum. 

Küçük bir olay anlatacağım; bundan üç yıl kadar önce   Ziraat  fakültesinin önüne bir alt geçit 

yapılacak. Bunun nasıl sonuçlar doğuracağını önceden fark ettim. Yakın bir gelecekte herhangi bir 
derse giderken pek çok arkadaĢınızı göremeyebilirisiniz, böyle bir sonuçla karĢılaĢabilirsiniz. Ne 

yapalım, sorunlarınıza siz sahip çıkmazsanız kimse sahip çıkmaz. Biz de bir panel düzenlemeye karar 

verdik. DeğiĢik kesimlerden, uzman kiĢilerden katılımla bir panel düzenledik. Fakültenin karĢısında 
bir eczane var. Eczanenin yanında bir çarpı iĢareti var,  Merih hanim var, arkadaĢlar tanırlar.”Merih  

bu kırmızı çarpı iĢareti nedir biliyor musunuz”  dedim; “yoo” dedi. Eskiden bazı kapılara çarpı 

koyarlarmıĢ ve onları yaĢatmazlarmıĢ, bu da sizin burada yaĢayamayacağınız iĢareti dedim. Ne demek 
bu dedi, yakında görürsünüz dedim. O sırada 3.kattan bir komĢu indi, ben  bakın hanımefendi dedim 

bir zaman sonra bazı insanlar pencerenizden içeri girebilirler dedim çünkü pencerenizin önünde bir üst 

geçit var. 

Eczane üst geçidin altında kalmıĢ, karanlık, izbe  bir yer haline gelmiĢti. Bu arada Ģöyle de bir Ģey var , 
o apartman o sokağın en değerli apartmanı, tam köĢe baĢında ancak Ģu anda o apartmanda bir yer 

satmaya çalıĢsanız kimse almaz üst geçit nedeni ile. Böyle bir Ģey size ait olan bir Ģeylerin değerini 

düĢürüyor ve hiç kimse sesini çıkarmıyor. O kadar duyarsız bir toplum haline geldik ki, birileri 
ağaçlarınızı kesiyor, duvarlarınızı  yıkıyor, boyuyor hiç ses yok; bu tür toplantılara katılım çok az, 

kimse gelmiyor ben bu duyarsızlığı anlayamıyorum. 

Bundan sonra söylenecek bir Ģey yok zannedersem, her Ģey tartıĢıldı, konuĢuldu. Burada ben özetle 
Kırsal Çevre ve Ormancılık AraĢtırma Sorunları AraĢtırma Derneği‟ne teĢekkür ediyorum böyle bir 

toplantıyı hazırladığı için. Burada zannediyorum ki her Ģey tartıĢıldı, konuĢuldu, rafine edildi, 

söylenecek baĢka bir Ģey yok zannederim; orada bir el var galiba.. 

 

Salih USTA  (Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları AraĢtırma Derneği) : 
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Merhaba, ben orman mühendisiyim ve burada tartıĢılan konulara yabancı değilim en azından ama 

kendi mesleki alanımda bir takım karĢılaĢtırmalar yapıyorum. Ben planlamacıyım, ormanların 

planlanmasında çalıĢıyorum.  Örneğin yılda belki yüz binlerce ağaç kestiriyoruz. Odun, orman 
ürünleri anlamında . Bu süreçte bir miktar ağaç belirlenir. Mühim olan ağaçlar kesilirken tek tek 

damgalanır ve ondan sonra kesilir. Ancak içlerinde çok yaĢlı diyebileceğimiz ağaçların bu kadar 

rahatça kesilmesini çok yadırgıyorum, kesen kesiyor ve o iĢ orada bitiyor. Bu kadar basit mi bu diye 
soruyorum.  

Bu arada diğer bir konu da Ģu,    bazı konuĢmacılar ağaç envanterinden bahsettiler bana kalırsa onu 

ağaç kadastrosu boyutuna taĢımak gerekir; yani sadece  envanter sayma değil coğrafi konumunu tespit 

etmek ve takip etmek gerekir ki son yıllarda biliyorsunuz bu coğrafi bilgi sistemleri ile de son derece 
olanaklı iĢler bunlar. Bu sorunlara çözüm ararken belki bir takım fiziksel yaptırımlara filan da 

gidilebilir. Benim üzüldüğüm bu ağaçların bu kadar kolay kesiliyor olabilmesi, mevzuatın buna izin 

veriyor olması, yapanların yanına kar kalması. 

Ama tabiî ki ben bunun bir kültür sorunu olduğunu düĢünüyorum. Yani bilimsel bakıĢ, bilimsel eylem 

yokluğu olmadığı sürece bu böyle devam edecek. Sanırım bu  tür toplantılarla giderilmeye çalıĢılacak. 

Bu arada bir gelenek baĢlattık, burada bir panel fotoğrafı alacağız tüm katılımcılarla beraber  bir anı 
fotoğrafı olması için. 

Ahmet DEMĠRTAġ  (Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları AraĢtırma Derneği) : 

Sunumunda değinemedim ama konuĢmamda bu ithal ağaçlar hakkındaki söylediklerim yanlıĢ 

anlaĢılabilir. Örneğin ithal edilen ağaçların içinde çınar yapraklı Akçaağaç var oysa bu Türkiye‟de de 
zaten doğal yetiĢen bir ağaç. ġöyle bir sakıncası var Türkiye‟de doğal olarak yetiĢse bile baĢka yerden 

getirilmiĢ bazı ağaçlar mantar, böcek gibi hastalık taĢıyabilir veya Türkiye‟deki ağaçlara zarar 

vermeyen bazı hastalıklar da dıĢarıdan getirilenlere zarar verebilir. Böyle bir sakıncası var. Dolayısı ile 
orijini bile farklı olan bir ağacı dıĢarıdan getirirken belki bin kez düĢünmemiz gerekiyor. KarĢı 

çıkmamızın nedeni bu.  Türkiye içinde bile örneğin Ġzmir‟den getirdiğimiz ağaç bile ikinci yıl kuruyup 

kalıyor. Afyon çevresindeki bir sedir ağacı Ankara için çok daha uygun. Yine niye dıĢarıdan ağaç 

getirmeyelim diyoruz, böyle olunca fidanlıklarımız, bu konudaki bilgimiz atıl kalıyor ve böylece bilgi 
birikimimiz de zay olup boĢa gidiyor. Bir taraftan  da iĢsizliğin tırmandığı bir ülkeden bahsediyorsak 

iĢsizliğe de katkısı var. 

Yine bir madde daha eklemek istiyorum. Yine kentlerde inĢaat izni verilen arsalardaki ağaçların da   
inĢaat iznine   mutlaka iĢlenmesi ve inĢaat yapılırken bu ağaçların mutlaka korunması Ģart koĢulmalı 

diye düĢünüyorum. Öğleden önce Mükerrem Hanım bir Çin atasözü söylemiĢti, evden önce ağaç 

dikilir diye oysa bizde bunun tam tersi önce ağalar kesilip sonra eski evler yıkılıyor. Belirli bir yaĢa 
belirli bir büyüklüğe gelmiĢ bir ağaç artık o tolumun, o kentin  bir malı sayılmalıdır. Bu nedenle bir 

arsa sahi kolayca ağacı kesmemeli, kesememelidir. Biz ormancıların bir katkısı olsun,  bahçenizde 

olan bir ağacı kesmeniz için bile  6831 sayılı kanuna göre izin almanız gerekir. Yine belediyeler de 

herhangi bir ağacı kendi kafasına göre kesmemeli, keserse bu kanuna göre suç duyurusunda bulunmak 
da etkili olabilir diye düĢünüyorum.  

 

 

Serpil YILMAZ  (Mimar- Yenimahalle Belediyesi) : 

 

Çok güzel tespitlerde bulunuldu. Çok yakın bir meslek değil belki benim için ancak ilgi duyduğum bir 
alan. Gayet net fotoğraflar çekildi ancak bunları oluĢturan nedenler biraz muğlak geçildi gibi. Yerel 

yönetimler denildi ancak yerel yönetimler derken, diyelim bir yere çınar dikiliyor fakat burada 

zannedersem yerel yönetimlerle bu uygulamaları yapan meslek erbabını ayırmamız lazım. Yerel 

yönetici buraya çınar mı, yoksa gürgen mi dikilecek, toprağın özelliği nedir, yerel yönetici herhalde 
bunları bilemez yada Ģartnameleri hazırlayan peyzaj mimarı, ziraat mühendisi ve benzer Ģekildeki özel 

Ģirketlerdeki bu mesleklerden insanlar. Ben bu görüĢümü her Ģeye rağmen  söylemek istiyorum, 
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herhalde tüm bu arkadaĢlar bilgi sahibidirler ve derslerde  bunları görmüĢlerdir, ancak bilgi sahibi 

olmanın ötesine geçip bilinç sahibi olmak gerekiyor, onu özümsemek ve sindirmek gerekiyor. 

Peyzaj  mimarı veya ziraat mühendisi olan arkadaĢımız oradaki ağaçları kesip.., herhalde belirli kabul 
gören öneri ile geliyor. Herhangi bir vatandaĢ evinin önünü kapatıyor diye bir ağacı kesiyor, bu biraz 

daha benim anlayabileceğim bir Ģey, vatandaĢ duyarsızlığı. Ancak bunu yapan meslek sahibi bu 

arkadaĢların bunu yapmaması, görmesi gerekiyor diye düĢünüyorum 

 

BaĢkan :Prof.Dr.Halim PERÇĠN:   

Bir de Ģöyle bakalım, bir mimar bir meslek insanı kendi düĢüncelerini hayata geçirebiliyor mu yada ne 

kadar yapabiliyor ? Ne kadar bilgili de olsanız düĢüncelerinizi gerçekleĢtirme yönünde Türkiye‟de çok 
büyük engellerin olduğunu bilmeniz gerekiyor..  

 

Serpil YILMAZ : 

Mesela trafik polisi, sırf trafik kurallarına uyulsun diye görev yapsa bile önemli değil; benim için 

önemli olan yaptığı, yapacağı yanlıĢların sonuçlarının nelere yol açacağının bilincinde olarak yapsın 

görevini. Dolayısı ile her meslekte bu Ģekilde. 

 

BaĢkan :Prof.Dr.Halim PERÇĠN:   

Keçiören Belediyesinde yıllar önce bir öğrencimiz, proje kontrolorü olarak yaptırılan bir iĢte Ġste  

demirin olmadığı tespit edilmiĢ ve dava açılmıĢ. Denildi  ki sen neden bunun altına imza atıyorsun? 
Dedi ki “ben üç aylık bir memurum, bana dediler ki ya bunun altına imza atarsın ya da belediyeden 

gidersin”. 

 

Serpil YILMAZ: 

ġöyle ki baskı altında yanlıĢ yapılması  baĢka bir Ģey, benim dediğim baĢka bir Ģey. ġunu 

kastediyorum, ben mimar olarak Ģunu da gözlemledim. Çırağan sarayının arkasındaki binanın da otele 

dönüĢtürülmesi de benim çok saygı duyduğum mimarlarımızdan birinin fikridir ama Ģöyle bir olabilir 
mi diye baĢlar, bunu tüccarlar alır, politikacılar alır bambaĢka bir noktaya getirir o bile ĢaĢırır. Bende 

Ģöyle bir fikir oluĢtu, projelendirme konusunda ikiye ayırmak gerekiyor, baskı konusu farklı bir Ģey. 

Mesela Ahmet bey çok emek verdi o saksı içinde bitkiler konusunda. ArkadaĢlarımla tartıĢtım, toprağa 
dikilmesi hem sağlıklı hem estetik olarak daha güzel ama  bunun tersini savunan arkadaĢlar olduğu 

zaman acaba diyorum eğitim konusunda eleĢtiri yapmamız gerekir mi diye düĢünüyorum.   

 

AyĢegül ORUÇKAPTAN: 

Bakın belediyelerin imar dairelerinde bir sürü Ģehir plancısı, mimar çalıĢıyor. O zaman kentlerimiz 

niye bu kadar çarpık geliĢiyor diye sormak lazım değil mi. Ben bir kere Ģuna inanıyorum ki hiçbir 

peyzaj mimarı arkadaĢım bunların altına imza atmaz ve eğitimlerini iyi almıĢlardır. Tabi ki tüccar 
zihniyetli kiĢiler her meslekte var. Ben de bir belediye çalıĢanıyım ve o tür bir Ģeyin altına imza 

atmamak tabiî ki onun hakkıdır ve meslek çalıĢanı olarak her zaman onun yanında oluruz. Tabi 

belediye çalıĢanları içinde de kraldan çok kralcı olmaya çalıĢan her meslekten  arkadaĢlarımız var.  

 

Bizler meslek odaları olarak bu tür arkadaĢları tespit ettiğimizde onur kurullarımız çalıĢtırıyoruz ama  

bu kadar tipik bir örneği, kentin bir politikasının olması, gerekli yerlerde  kendi meslektaĢlarımızın da 
olmadığını biliyoruz, bunun için mücadele veriyoruz. Bu Ģekilde suçlanmamızı da  çok hak ettiğimizi 

düĢünmüyorum peyzaj mimarları olarak. 
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Mehmet Nazım ÖZER (ġehir Plancıları Odası) : 

Hocam ben bir Ģey söyleyeyim mi? Sonuçta burada tartıĢılması gereken konular değil bunlar, sonuçta 

bu sistemin en baĢında  yöneticiler var. Bu kiĢiler eğer kendi danıĢmanının kendi teknik elemanının 
fikirlerine değer vermiyorlarsa sonuçta orada yapacak pek bir Ģey yok ve bu kiĢiler bir takım yargı 

kararlarına rağmen bu uygulamaları devam ettiriyorlarsa burada bir problem var.  Zaten normalde bir 

belediyenin, bir plancının aldığı kararı bir meclis onaylıyor, teknik elemanların bu durumda pek bir 
söz hakkı yok.Örneğin teknik elemanların olumsuz gördüğü bir kararı belediye meclisi 

onaylayabiliyor yani burada planlama süreci içerisinde baktığımız zaman yöneticilerin burada bir 

değerlendirmesini yapmamız gerekiyor. Bence bunları kontrol altına alacak olanlar odalar değil, Sivil 

Toplum KuruluĢları. Sonuçta politikacıları kontrol altına alan oy potansiyeli. Halkı da karĢısına almak 
istemediği için böyle bir değiĢiklik istemeyecektir. Tabi odalar da bunlara teknik hizmete… , odaları 

da bu süreçten ayırmamak gerekir. Ör. Antalya‟daki Lara park örneği! Önce büyük Ģehir belediyesi 

tarafından yapılan sonra Kültür ve Turizm Bakanlığı‟na geçen park projesinin bir anda geri 
çekilmesine neden STK‟ların Ankara‟ya kadar yürümesi. Yani bu öyle bir tepkidir ki onun için 

belediye meclisi, belediye baĢkanının alt oluĢumuna karĢı duramamasının önemli bir göstergesidir. 

Onun için turizm alanı ilan edilerek yerel yönetime geçmiĢtir. Dediğiniz gibi burada bir takım tüccar 
zihniyetli kiĢiler bir takım yerleri ele geçirmeye çalıĢıyorlar, yerel yönetimi etkileyemeyince merkezi 

yönetimi etkileyerek bunu yapmaya  çalıĢıyorlar. Yerel yönetimleri güçlendirmeye  çalıĢıyorlar ancak  

gerekince bu yetkilerin hepsini geri alabiliyorlar. Lara park neden BüyükĢehir belediyesi tarafından 

uygulaması yapılmıyor? Temalı parka dönüĢüyor, temalı parkın ne olduğu tam olarak kavram olara 
anlaĢılamıyor yani bu gibi nedenlerden dolayı. Yani bir teknik elamanı suçlamak, ben de AyĢegül 

hanıma katılıyorum, içimizde mutlaka vardır. Eğitim sistemimize baktığımız zaman, ben Gazi 

ġehircilik atölyesine giriyorum ve kamu yararını öğretmeye çalıĢıyorum ve bunun için mücadele 
ediyoruz ; bu arkadaĢlar mezun olduktan sonra farklı yollara girebilirler , bunları denetlemek zor. ĠĢte 

bizim odamızın da onur kurulu bir çok kiĢiye dava açıyor veya savunma alıyorlar. Bu denetleme süreci 

ve bunu  böyle devam etmesi gerekiyor. Yargı kararı var ve buna karĢı uygulama yapılıyorsa teknik 

elemanların yapacakları pek fazla bir Ģey yok. Yani bugün kuğulu parka gidildi, eylem yapıldı vs. 
yapıldı, etrafı demir örgülerle  çevrildi ama Kuğulu park takviye  Olmayacak, 10 sene sonra kavakların 

hepsi kuruduğu zaman Kuğulu park olmayacak Yani   süreçler aslında çok önemli..   

 

AyĢegül ORUÇKAPTAN – Çankaya Belediyesi : 

Kuğulu park hakkında halkın bilinçlendirilmesi gerektiğini düĢünüyorum; tabi ki halkın 

bilinçlendirilmesinde, harekete geçirilmesinde derneklerimizin, odalarımızın önemi çok büyük. 
Ankaram Platformu çatısı altında en son Kuğulu park hakkında yaĢanan gerçek. Oradaki gerçek 

projeyi biz biliyoruz. Oradaki ağaçlar kesilecekti ve sonra farklı alanlara  kaydırıldı proje . Burada 

halkın, Kavaklıdere halkının parkına sahip çıkması söz konusu ama aynı duyarlılığı biz Atatürk Orman 

Çiftliğin‟de de  göstermeliyiz. Atatürk Orman Çiftliğinin güya koruma amaçlı imar planı hazırlanmıĢ.   
Koruma Kuruluna sunulmuĢ onay almıĢ, Tarım Bakanlığına sunulmuĢ onay almıĢ, onların hepsi 

tamamlandıktan sonra baĢta iĢletmeleri gereken süreci Ģimdi iĢletiyorlar o da ikazlar  üzerine bizleri 

davet ettiler. Nazım Bey‟in söylediği gibi hayvanat bahçesi içinden 35 m geniĢliğinde bir yol 
geçiriliyor. Tabi burada yine teknik olan ve her meslek grubundan arkadaĢlara suç bulabiliriz 

bulabiliriz ama bunların hepsi politikalardır baĢtan geliĢtirilmesi gereken üst ölçekli politikalardır, 

planlardır. Buna girilmeden parçacı planlarla bunlar gerçekleĢtiriliyor ve hepimiz de bu suçun biraz 
ortakları oluyoruz. 

 

Zeynep KÖKSAL  ( Kavaklıderem Derneği) : 

Ben mimar arkadaĢımıza iki türlü cevap vermek istiyorum; hepimiz bir yerden mezun oluyoruz, bir 
bilim dalında okuyoruz ve sonra da baĢımıza bir Ģapka geçiriyoruz. Bazen bu bir dernek olabilir, bir 

oda olabilir ve o Ģapka geçirmeden sonra da bir davranıĢ biçimi ile ortaya çıkıyoruz. Bugün  Büyük 

ġehir Belediyesinin Kuğulu park kavĢağının mimarı, ODTÜ ġehir plancılık bölümünden mezun bir 
arkadaĢ ama Ģapkası o bölümün değil, BüyükĢehir Belediyesinin Ģapkasını giymiĢ ve o Ģekilde yola 

çıkıyor. Nereden biliyorum, çünkü oradaki çınarlar budanırken oradaki Hürriyet Gazetesinden 
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Kavaklıderem Derneğine telefon ediliyor ve biz Kavaklıderem  olarak koĢuyoruz ve Hürriyet 

Gazetesine siz de aĢağıya inin diyoruz ve biz orada mücadele verirken “istiyoruz bu adamı” dediğimiz 

için o kiĢi geliyor ve kendini tanıtıyor. Dört dörtlük bir adam, dört dörtlük cevap veriyor çok iyi 
yetiĢtirilmiĢ.  ġapkası farklı!  

AyĢegül   ORUÇKAPTAN:  

Cevaben “meclis üyelerine gidin” diyor 

Zeynep KÖKSAL : 

Evet 

BaĢkan :Prof.Dr.Halim PERÇĠN :  

Yani cevaben eleĢtirirken siyasi olarak eleĢtirdiğinizi söylüyor. 

Mehmet Nazım ÖZER: 

Bu siyasi bir karar, teknik bir karar değil 

AyĢegül   ORUÇKAPTAN: 

“Siz de meclis üyesi olun, gidin kararları alın ve buralara imza atın, bu meclis üyelerinin almıĢ olduğu 

bir karardır” diyor. 

Erdal GÜLÖZ: 

Eğer mücadele edilecekse gidip bir yerlere girip mücadele edilmesi gerekiyor 

AyĢegül ORUÇKAPTAN : 

Doğru söylüyorsunuz 

Zeynep KÖKSAL: 

Girilebiliyor mu?!  

Erdal GÜLÖZ : 

Bakın ben Ģöyle düĢünüyorum vatandaĢ olarak, belirli bir seviyeye ulaĢmamız asla mümkün değil, 
yani  herkes bir koltukta oturuyor fakat acaba doğru koltukta mı oturuyor? 

Erdal GÜLÖZ : 

Böyle devam eder ve hiç bir yere varamayız 

Hanımefendi eğer bir plan doğrultusunda yapılıyorsa biz de baĢlayalım bu plana ve beĢ sene sonra biz 
de girelim meclise.  

Mehmet  Nazım ÖZER: 

Benim bildiğim kadarı ile Ankara‟nın ulaĢım master planı yada büyük ölçekte bir  planı yok 

ġimdi bu Kuğulu parkın gerekli olup olmadığını bilimsel bir çalıĢma ile kanıtlanmadığı  için olabilir 

yapılabilir yani gerçekten orada olması da gerekebilir belki on katlı olması da gerekebilir  ama  bunun 

bir ulaĢım master planı yada kent planı olmadığı için olup olmayacağını tartıĢamıyorsunuz çünkü 
elinizde bir takım rakamlar, teknik bir çalıĢma  yok yani orada kuzey güney hattında yaĢayanlar, 

çalıĢan nüfus vb.  dair bir takım değerler olmadığından bunu saptamak hiçbir Ģekilde 

Mesela Akay da tartıĢıldı ve ben gazetede okudum 50 tane daha yapacağım dedi ve bir anda yazın 50 

tane katlı kavĢağa daha tekrar baĢlayacağım dedi.  Bunun alt yapısının ne olduğunu merak ediyoruz ve 
bizim bunlara karĢı çıkmamızın en temel nedeni bu; ulaĢım mastır planının olmaması artı kent planının 

olmaması. Yoksa  bunlar olduktan sonra belki belli bazı yerlerde de yapılacak buna karĢı çıkmıyoruz. 

Bu sorunu çözmedikten sonra hiçbir Ģekilde adım atamayacağımız inanıyorum. 
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Zeynep KÖKSAL : 

Biz Ankara‟da çok  duyarsız bir toplum haline geldik zaten biz yönetiliyoruz hükümetle filan gibi bir 

Ģeye kapıldık, katılıyorum. Sivil toplum tek baĢına hiçbir Ģey değil. Ġnsanlar üye olabiliyor veya hiçbir 
katkıda bulunmayan üyeler olabiliyor. Çok seçkin bir takım sivil toplum örgütleri de ancak çok az ve 

gerçekten aktif üyelerle çalıĢıyorlar ve bunlar da çok fazla değil. Kırsal çevreyi ben bu açıdan çok 

kutluyorum. Burada hepimiz elimizi vicdanımıza koymak zorundayız; bulunduğumuz apartmanı 
bilinçlendirsek çok Ģey baĢarmıĢ oluruz. Hepinizin gözüne bakıyorum çünkü ben apartman 

yöneticisiyim.  Ben apartmanımı bugünkü panelden de haberdar ettim ve bu panelin sonuçları çıktığı 

zaman ben onlara dağıtacağım ve herkese de bir Ģekilde bir Ģeyler dağıtmaya çalıĢacağım. Hepimiz bu 

konuda biraz daha gayretli olmalıyız. Tv. mi bizi bağladı koltuklarımıza bilmiyorum fakat sokaklara 
da çıkmamız lazım. Sokakta gördüklerimizi etkin bir Ģekilde kullanmamız lazım. Ben beyefendiye çok 

katılıyorum, mümkünse belediye meclis üyeliğine talip olalım.  

 

Hakkı YAKACIK : 

Politikacıların  bu konuda çok etkin oldukları doğru  ancak birçok konuda  Türkiye‟de aslında örnek 

olarak gösterdiğimiz ülkelerle karĢılaĢtırıldığında aslında pek farkı yok.  Yönetmeliklerle de falan da 
.Nereden anlıyoruz bunu? Ancak bunu hayata geçirdiğimizde anlıyoruz. Mesela ben de bir Ģey 

yaĢamıĢtım: apartmanımızın önündeki kaldırımda bir ağacı budama Ģeklinde kesmiĢti vatandaĢın biri, 

duyarlı bir görevli geldi ve o günün parası ile 400 milyon kadar bir ceza kesti. Sonra o ağacı budayan 

adam o ağacı yaĢatmak için akla hayale gelmedik yöntemler uygulamaya baĢladı. Çevresini 
tenekelerle çevirdi filan, yeni çıkan sürgünler kırılmasın, rüzgardan etkilenmesin filan diye bir sürü 

önlemler filan aldı. Sonuçta o ağaç yaĢadı. ġimdi bu cezalar uygulanıyor mu uygulanmıyor mu? 

Neden diye sorduğumuzda verilen cevap Ģu: “biz politikacıyız, Ģimdi bu ağacı bir kiĢi kesilmesin diye  
Ģikayet ediyor fakat 90 kiĢi kesilsin diyor. Ben 90 kiĢinin söylediğini dinlemek zorundayım çünkü bir 

dahaki seçimde tekrar seçilmem lazım. Geçenlerde yönetmelikleri aldım da cezası da belli ama 

uygulanmıyor. 

Zuhal MUTLU ( Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları AraĢtırma Derneği) : 

Aslında söylenecek çok Ģey var ve burada bütün tartıĢacaklarımızın bittiğine katılmıyorum; belki 

günlerce tartıĢmamız lazım. Hatta burada sonuçları mı tartıĢıyoruz aslında diye sormamız mı lazım 

kendimize çünkü sonuçları tartıĢarak bir yerlere varmaktan ziyade ana  sorunları saptayıp onun üzer ine 
mi bir Ģeyler yapmamız lazım ki tüm bu sonuçların bu Ģekli ile ortaya çıkmasını engelleyebilelim.  

Mesela demin konuĢtuğumuz konuya bakıyorum, Meclise mi girmeliyiz nereye girmeliyiz?  Doğru 

anahtar noktalar önemli ama Ģu önümüzdeki tabloya baktığımızda nereye doğru gidiyoruz, mesela bu 
arada ben Ģunu da hatırlatmak istiyorum Ģöyle bir çevremize baktığımızda belirli noktalara gelen 

kiĢilerin hep kendi dediklerini yapan kiĢileri belirli noktalara taĢıdığını, öbürlerine söz hakkı 

tanınmadığını görüyoruz. Çözümcü, fikir üretebilen, daha objektif bakabilen ve çalıĢmak isteyen 

insanlar genellikle daha alt noktalarda takılı kalıyor. Politika ile bir yerlere gelen üst yönetim bir 
Ģeyleri yaptırmak istiyorsa bu mevcut sistem içinde gitmeye çalıĢıyor; yani bir bakıma kıpırdamayı, 

farklı düĢünmeyi önleyen bir ağ örülüyor ve kıpırdamaya izin vermiyor. Burada bir kesim yönetirken  

asıl ST dediğimiz ve en etkili olması gereken o büyük kesim hareketsiz duruyor ve nereye bakacağına 
karar vermeye çalıĢıyor mesela bugün bir politikacımızın  cenaze töreni var ve bu politikacının en 

önemli özelliklerinden biri de halka bir güven duygusu vermiĢ olmasıdır. Bunu sağladığınız vakit 

kitleleri bir yerler çekebiliyorsunuz ancak nedir, bir bakıma yıllardır bir aldatma var baĢka Ģeyler 
düĢünüp baĢka Ģeyler mi konuĢuyoruz. 

Doğru noktalara değinmeyi baĢarabilirsek doğru çözümleri de bulmayı baĢarabiliriz ve çözebiliriz. 

Baktığımızda bir yandan toplum olumsuza bir yandan olumluya gidiyor gibi bir durum var. Bu 

ortamda eğer doğru yaklaĢım ve metotları bulabilirsek baĢarı Ģansı daha yüksek olur. Mesela bence 
doğru olmayan bir Ģey de paneller, kongreler vb. yapıp kitaplar basıp sonra hiçbir Ģey yapamamak, 

herĢeyin orada kalması. Oysa tüm bu bilginin süzülerek bir harekete bir etkiye dönüĢmesi lazım. 

Yasalardan, yasa çıkarmaktan bahsediyoruz; bazı konularda pek çok yasamız var fakat bunların hepsi 
duruyor; bazı sorunlarla ilgili pek çok araĢtırma var fakat hepsi raflarda tozlu duruyor. Demek ki baka 

bir sorunumuz var bu toplumda. ĠĢte onu aramamız lazım ancak nasıl bulunur bilmiyorum. Sonuçta bir 
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Ģeyleri eylem planına dönüĢtürmek fakat doğru olan planı ortaya doğru Ģekilde koymayı baĢarmak 

lazım. TeĢekkür ederim. 

Ġsa ÇAPANOĞLU- (Kavaklıderem DayanıĢma ve GüzelleĢtirme Derneği) : 

Bu tartıĢmayı yaparken biz bir Ģeyi yanlıĢ yapıyoruz çevreden bahsediyoruz ancak toplum 

biliçlendirmede  standart   becayiĢten konuĢuyoruz. Mesela geçen gün BirleĢmiĢ Milletlerin bir 

raporunda  altı  Türk yılda bir  tane kitap okuyor ancak bir Japonun yılda 23 kitap okuduğu okudum. 
Mesele burada ! Bu nedenle önce kendimizden baĢlamamız lazım. 

Salih USTA  : 

Geçen hafta Derneğimizin doğa tarihi kongresi vardı, bu yakınmaların bir çoğu orada da vardı, yani 

yöneticiler politikacılar; doğa tarihi olayı. Bir sene önce bir yere gitmiĢtik ve orada biyolojik  çeĢitlilik 
konusunda bir takım toplantılara katıldım. Son derece bilimsel bir konu, gelip dayanıp yine buralara 

geliyor. Çok kısa olarak Ģöyle bağlayayım, bilimsel duyarlılığı olan, bilimsel kaygıları olan insanlar ve 

topluluklar  Ģöyle bir Ģey geliĢtirdi ve bu çok yaygınlaĢtı bana göre , yakınmacılık; yani bu yakınma 
iĢini çok iyi yapıyoruz diye düĢünüyorum . Ondan yakınıyoruz, bundan yakınıyoruz . ArkadaĢlarımız 

diyor ki Meclise girelip. Meclis açıkta biz mi girmiyoruz Demirel‟in  dediği gibi.   

Bizim gibi düĢünen insanların mutlaka iktidar olması gibi bir dert var, bu belki olmalı ama iktidar 
olamıyoruz ve yönetime gelince her Ģey düzelecek diye bir Ģey de yok. Her davranıĢın değiĢik etkileri 

olabiliyor siz de biliyorsunuz. Bu nedenle ben Ģunu söylüyorum, yakınmak yerine bulunduğumuz 

yerden bir Ģeyler yapmak. Yani herkes bir Ģeyler yaparsa ve bunu örgütlü yaparsa bunun altını 

çiziyorum. Hepimizin teker teker kaygıları olabilir, giriĢimleri olabilir ama örgütlü toplum 
olmadığımız sürece bu sorunları oluĢturanlara karĢı örgütlenmediğimiz sürece, bu sorunları 

yaĢayacağız. Aslınla sorunları yine yaĢayacağız ancak belki azaltabiliriz belki gelecek kuĢaklara 

önemli birikimler bırakabiliriz. Yakınmaktan vazgeçelim ve okyanusa taĢ atalım diyorum; yoksa 
hiçbir yere ilerleyeceğimiz yok Dediğim gibi tekniklerimiz çok iyi ancak iĢ uygulamaya, sorunlarla 

mücadeleye gelince ne yazıkki tekrar altını çiziyorum örgütsüz olduğumuz için zayıf kalıyoruz. Bu 

arada çok kısa bir Ģey daha söyleyeyim, belki yanlıĢ anlaĢılabilir fakat bakın gerekirse ağaçlar da 

kesilebilir; mutlak korumacı  ve romantik bakıĢa da gerek yok ancak bütün bunların altında bana göre 
kamu yararı kavramı vardır. Kamu yararı arkadaĢımızın dediği gibi bilimsel açıklamalara ve genel 

dayanaklara oturuyorsa kuğulu parka da katlı kavĢak yapılabilir. Tabi ben bunu olayı olumlamak için 

söylemiyorum ancak o kadar uç noktalarda da olmamak gerekir çünkü bazen bu tür çıkıĢlar bizi ters 
noktalara getiriyor. Yani bir tarafta insanlara, halka bir Ģeyleri kendiniz anlatıyorsunuz ancak bir 

taraftan rasyonelliği kendimiz de kaçırıyoruz diye düĢünüyorum. Temel gerçekten bilimsel olmak 

durumundadır ve bilimsellikte örgütlenmeyi gerektirir. 

Selçuk ERDOĞAN   (YeĢil Türkiye Or.mancılar  Derneğin): 

Bu tür bilimsel toplantılar güme gitmiyor Zuhal hanıma o noktada katılmıyorum. Bu toplantıların bir 

faydası olarak AOÇ‟de kent ormanı  uygulaması baĢlamıĢ. Arada söylemeyi düĢünüyordum ancak 

Peyzaj Mimarları odası baĢkanı arkadaĢımız buradayken, küçük Ģehirlerin iĢlerini  iller bankası 
yönlendiriyor, orada da 1O‟a yakın peyzaj mimarı arkadaĢ var, kendisinden önceki baĢkan da o 

kurumda çalıĢıyor. Öncülük edebilirler. Ankara‟da baĢladı diğer illerimize niye yayılmasın? Kurum 

olarak da Peyzaj Mimarları odası öncülük etmesi gereken bir yer. 

 

BaĢkan :Prof.Dr.Halim PERÇĠN  : 

Bu toplantıda gerçekten pek çok konu tartıĢıldı, belli sonuçlara ulaĢıldı, rafine oldu Ancak en son 
söylenen Ģey olduğu  iĢte biraz önce söylenildi örgütlü olmak lazım  

ĠĢte Kavaklıderem Derneği kendi semtinde örgütlü olmanın yararlarını yaĢıyor. Kendi sorunlarımızı 

kendimiz halledemedikten sonra kimseye bunları havale edemeyiz. Bu toplantıyı burada kapatıyor ve 

bu toplantıyı burada düzenleye Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları AraĢtırma Derneğine teĢekkür 
ediyorum. Bu sonuçların mutlaka gereken yerlere ulaĢtırılacağını umuyorum. 

Ġyi akĢamlar. 
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BASINA 

 

KENTSEL YERLEġMELERDEKĠ AĞAÇLANDIRMALARLA 

“YEġĠL ÇĠRKĠNLĠKLER” YARATILMAMALIDIR ! 

 

 

Belediyelerin kentsel yerleĢmelerdeki zorlu yaĢamı her yönüyle çekilir kılması 

kamusal bir zorunluluktur. Ancak, bu zorunluluk, ülkemizde çoğu zaman 

gerektiğince yerine getirilmemektedir. Dolayısıyla da kıt olduğu öne sürülen 

kamusal kaynakların savurganlığına neden olmaktadır. Kentiçi ağaçlandırma 

çalıĢmalarında da yaygın olarak ortaya çıkan bu durum, kaynak savurganlığının 

yanı sıra “yeĢil çirkinliklerin” yaratılmasına, sağlık sorunlarına ve çeĢitli ekolojik 

olumsuzluklara yol açılmaktadır. Bu çalıĢmaların bilimsel ve teknik bilgilerle, 

estetik kaygılarla yürütülmesi göz ardı edilmemesi  gereken kamusal bir 

zorunluluktur. 

 

 

Türkiye‟nin bitki türü çeĢitliliği açısından son derece zengin bir ülke olduğu bilinmektedir. Ayrıca, bu 

çeĢitlilikle ilgili her türlü bilimsel bilgi de çoğunlukla üretilmiĢtir. Ek olarak, bu bilgiyi gerektiğince 
uygulamaya aktarabilecek teknik personel varlığı da nitelik ve nicelik olarak yeterlidir. Ne yazık ki, 

ülkemizde, bu olanaklar da gerektiğince değerlendirilmemektedir. Özellikle kent içi ağaçlandırma 

çalıĢmalarında; 

 yörenin ekolojik özelliklerine 

 ortamın fiziksel koĢullarına ve kullanım yoğunluklarına 

 yurttaĢlarımızın beklentilerine, 

 gözetilen amaçlara 

uygun türde bitkiler seçilmemekte; kullanılan bitkiler tekniğine uygun biçimde dikilmemekte, 

dikilenler de gerektiği gibi bakılmamakta ve yeterince korunmamaktadır. Oysa, neresinde olursa olsun 

kent içinde ağaçlandırma yapmak rastgele seçilmiĢ ağaç türlerini, rastgele yerlere, rastgele zamanlarda 
ve rastgele biçimde dikerek gerçekleĢtirilebilecek sıradan bir iĢlem değildir. Dikilenleri gerektiği gibi 

korumamak ise savurganlıktır. Bu yanlıĢlıklar, özellikle belediyelerimizce çokça yapılmaktadır.  

Öte yandan,  yurttaĢlarımızın çoğunluğunun kentiçi ağaçlandırma çalıĢmalarıyla ilgili bilgiye yeterince 

sahip olmaması da söz konusu olumsuzlukları yaygınlaĢtırmakta ve kalıcılaĢtırmaktadır: Kitle iletiĢim 
araçlarının konuya yaklaĢımları ise ağaç, çiçek, yeĢil popülizmi düzeyini çoğunlukla aĢamamakta, çoğu 

zaman, “haberlik” usulsüzlük ve yanlıĢlıklarla sınırlı olmaktadır.  

Bu olumsuzlukların aĢılabilmesi ve kentiçi ağaçlandırma çalıĢmalarının ekolojik koĢullara ve teknik 
gereklere uygun olarak yapılabilmesi için belediyelerimizin, yurttaĢlarımızın konuyla ilgili bilgiye 

ulaĢmaları; bu amaçla da Ziraat ve Orman Fakültelerimizin ilgili bölümleriyle, ilgili meslek örgütleri 

ve gönüllü kuruluĢlarla, uzman kiĢilerle iĢbirliği yapmaları zorunludur. Bugün, baĢta Ġstanbul ve 

Ankara olmak üzere kentlerimizin çoğunda yaratılan “yeĢil çirkinlikler”, yol açılan kaynak 
savurganlıkları, bu zorunluluğun gerektiğince yerine getirilmemesinin kaçınılmaz sonucudur. 

Ġlgili ve duyarlı kamuoyuna duyuruz. Saygılarımızla 

 

 


