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Fen Bilimleri Enstitüsü 

Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı 

 

DanıĢman: Prof. Dr. M. Emin BARIġ 

Ülkemizde yeĢil alanların korunması, örgütlenmesi, denetlenmesi, yeĢil alanların 

iĢlevlerini göz önünde bulundurarak yeĢil alan yönetim modelinin oluĢturulması bir 

gereksinimdir. YeĢil alanların bakımı, koordine edilmesi, denetlenmesi ve yönetimine 

iliĢkin sorunlarla karĢı karĢıya kalan, sürdürülebilirliği sağlanamayan yeĢil alanlara yön 

verebilecek GölbaĢı Mogan Gölü Havzası örneğinde bütüncül kentsel yeĢil alan 

yönetim modeli geliĢtirmek tez çalıĢmasının amacını oluĢturmaktadır. Bu amaca 

yönelik tez çalıĢması kapsamında kentsel yeĢil alan kavramları, yeĢil alan sistemleri 

tanımlanarak, ülkemizde ve bazı ülkelerde yasal, yönetsel durum ortaya koyulmuĢ, yeĢil 

alan yönetimine ait en güncel stratejiler ve planlar irdelenmiĢ, ülkemizdeki yerel 

yönetim ve diğer kurumların rolü ele alınmıĢtır. YeĢil alan yönetim modelinin 

geliĢtirilmesi için GölbaĢı Mogan Gölü Havzası‟na iliĢkin ekolojik, fiziksel özellikler, 

mevcut alan kullanımları, sayısal harita bilgileri, coğrafi bilgi sistemleri aracığıyla 

tanımlanmıĢ, yeĢil alana yönetimine yönelik havzanın sınırları içinde yer aldığı beĢ ilçe 

belediyesinde uygulanan anketler sonucunda havzanın ekolojik, sosyo-ekonomik, yeĢil 

alan yönetimi açısından ortaya çıkan sorunlar belirlenmiĢ ve bu sorunlara öneriler 

sunulmuĢtur.    

Haziran 2022, 315 sayfa 

Anahtar Kelimeler: Kentsel yeĢil alanlar, Mogan Gölü Havzası yönetimi, 

sürdürülebilir yeĢil alan, yeĢil alan planlama, yeĢil alan yönetimi 



iii 

 

ABSTRACT 

 

Ph.D. Thesis 

URBAN GREEN SPACE MANAGEMENT: 

THE CASE OF GÖLBAġI MOGAN LAKE BASIN 

Nihan ġENSOY 

Ankara University 

Graduate School of Natural and AppliedSciences 

Department of Landscape Architecture 

 

Supervisor: Prof. Dr. M. Emin BARIġ 

In Turkey, it is necessary to create a green space management model, by taking into 

account the protection, organization, supervision, and functions of green areas. This 

dissertation seeks to develop a holistic and single-centred urban green space 

management model in the case of GölbaĢı Lake Mogan Basin, which can direct the 

green areas whose sustainability is not maintained and which are faced with problems 

related to the maintenance, coordination, supervision, and management of green areas. 

Within the scope of this dissertation, the concepts of urban green space and green space 

systems were defined, the legal and administrative situation in Turkey and in some 

countries was revealed, the most up-to-date strategies and plans of green space 

management were examined, and the role of local government and other institutions in 

Turkey was discussed. To develop the green area management model, the ecological, 

physical characteristics of the GölbaĢı Lake Mogan Basin, the existing land uses, and 

digital map information were defined by means of geographical information systems, 

and as a result of the questionnaires applied in the five district municipalities within the 

borders of the basin for the green area management, the ecological, socio-economic 

problems that arise in terms of economic and green space management were determined 

and recommendations were given related to these problems.  

June 2022, 315 pages 

Keywords: Urban green spaces, Mogan Lake Basin management, sustainable green 

space, green space planning, green space management  
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1. GĠRĠġ 

Günümüzde endüstrileĢmeyle ve kentleĢmenin yoğun görüldüğü metropol kentlerin 

çoğunda nüfus sayısının fazla olmasına bağlı olarak artan yapılaĢmayla plansız 

geliĢmelerin ve yanlıĢ yer seçimlerinin var olması, kentlerin kırsal alanla olan bağının 

kopmasına neden olmaktadır. Kentlerdeki mevcut yeĢil alanların hızlı bir Ģekilde 

azalmasına, kent hayatının tekdüzeleĢmesiyle kentlerin insanların yaĢaması için sosyal, 

kültürel ve fiziksel yönden yetmeyen ortamlar haline gelmesine sebep olmaktadır.  

Bu nedenle günümüz kentlerinde insanları doğaya yaklaĢtırabilecek, kent sakinlerine 

canlılık verecek, özellikle rekreasyonel faaliyetlere imkân sağlayacak yeĢil alanlara 

ihtiyaç duyulmaktadır. Kentlerin fiziksel yapısı içinde mevcut yeĢil alan kullanımları, 

kentlerin yapılarıyla iliĢkili olduğu kadar, kentlerin biçimsel özelliklerinin oluĢmasında 

da etkili olmaktadır. Kent planlamada asırlık bir geçmiĢi olan “yeĢil alan” kavramı 

değiĢik değiĢik Ģekillerde tanımlanmaktadır (Kuter 2007). 

Avrupa Çevre Ajansına (AÇA) göre yeĢil alanlar, “yoğun konut, endüstriyel kullanım 

alanlarını ayıran veya çevreleyen bahçe, park, oyun alanlarını, tarımsal alanları  

ağaçlandırılmıĢ alanları, mezarlık alanlarını kapsayan, kent mobilyaları, su elemanları 

gibi donatı öğeleri ile oluĢturulmuĢ rekreasyon kullanımlara imkan sağlayan alanlardır”. 

ABD Ulusal Rekreayon ve Park Kurumu (NRPA) yeĢil alanları, kentsel ortamda 

biyoçeĢitliliğin zenginliği, estetik değerleriyle rekreasyon fırsatı sağlayan, doğal çevreyi 

yapılı çevreyle bütünleĢtiren, kent sakinleri için huzurlu ve sakin ortamlar yaratan 

alanlar olarak tanımlamaktadır.  

Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) göre yeĢil alanlar, özel ve kamusal alanlardaki bitki 

örtüsünü kapsayan, göletler, göller gibi su kütlelerini de içeren kentsel ortamların 

kalitesini artıran ve sürdürülebilir yaĢam tarzlarını teĢvik etmek içim yaklaĢımlar sunan 

hem sağlığı hem de kent sakinlerininin refahını iyileĢtiren ortamlardır.  
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Ülkemizde 3030 sayılı kanunun içeriği dıĢında kalan Belediyeler Tip Ġmar 

Yönetmenliği‟nde düzenleme yapılmasına yönelik 1999 tarihli 23804 sayılı İmar 

Yönetmenliği’nde kentin ortamında ve yakınında gün içinde kullanıma uygun ve   imar 

planıyla belirlenen; eğlence, dinlenme, piknik ihtiyaçlarının karĢılandığı büfe, çay 

bahçesi, otopark gibi alanlarla tenis, basketbol, futbol, mini golf vb. spor aktivitelerinin 

yapıldığı ortamlar “yeĢil alan” olarak tanımlanmıĢtır.    

1985 tarihli 3194 sayılı Ġmar Kanuna ve 2018 tarihli 30474 sayılı Çevre, ġehircilik ve 

Ġklim DeğiĢikliği Bakanlığının TeĢkilat ve Görevlerini düzelyen hükümlere dayanılarak 

hazırlanan “2019 tarihli 30113 sayılı Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğin‟de” insanların 

faydalanması amacıyla çocuk oyun bahçesi, dinlenme ve piknik alanları, su kıyısı 

alanlarının oluĢturduğu, büyük kent ölçeğinde hayvanat ile botanik bahçeleri, ulusal 

parklar yeĢil alanlar olarak tanımlanmıĢtır.  

YeĢil alanlar, kentlerde insanların dinlenmesine, mesai zamanı dıĢında kalan 

zamanlarında vakit geçirmeleri için rekreayonel faaliyetlere katılmalarını, kentin yoğun 

yaĢantısından uzaklaĢarak dinlenme imkanı veren, huzurlu, sakin ortam sağlayan, 

çocukların oynamasına olanak sağlayan, kentlerin yoğun yapılaĢmıĢ görsel 

oluĢturmasını önlemek için kent yönetimleri tarafından planlanan alanlardır (KeleĢ 

1980).  

Gül ve Küçük‟e (2001) göre yeĢil alan, kent sakinlerine çevresel, estetik, rekreasyonel 

ve ekonomik faydalar sağlayan karmaĢık kentsel ekosistemlerin önemli bir parçasıdır. 

Kentteki yeĢil alanlar, insanlarla doğa arasındaki bağlantıyı dengelemede ve kent 

koĢullarını iyileĢtirmede önemlidir. Bu sebeple kentsel yeĢil alanlar, topluluğun 

sağlığına ve kentsel çevreye katkıda bulunduğu gibi yaĢam kalitesini iyileĢtirmede 

hayati bir rol oynamaktadır. Kentsel yeĢil alanlar, çoğunlukla halkın eriĢebileceği doğal 

alan olarak var olan ve çeĢitli bitki örtüsü türleri içeren açık alanlardır. Temel olarak 

doğa korumaya katkıda bulunan kentsel yeĢil alanlar yaĢam alanları ve koridorları 

sunmaktadır (Jim ve Chen 2003).  
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YeĢil alanlar kentsel ortamda, koridorlar ve bağlantılar Ģeklinde düzenlenerek 

parçalanmanın biyoçeĢitlilik üzerindeki etkilerini tersine çevirmek için kilit bir 

mekanizma olarak görülmektedir. Yoğun kentleĢmeye bağlı olarak yeĢil alanların 

azalaması dolayısıyla da biyoçeĢitliliğin tehdit edilmesi ve bunun sonucunda 

habitatların kaybolması nedenleriyle yeĢil alanların geliĢtirilmesi yeni mekânsal 

formların oluĢturulması, yeĢil alan sistemlerinin bağlantısının restorasyonu ve bakımı 

ile mevcut yeĢil alanların korunması gerekmektedir. Bu sebeple yeĢil alan sistemlerinin 

bakımı, onarımı, korunması, kontrol edilmesi ve idare edilmesi konusunda yapılacak 

uygulamalarda mutlaka tüm kent sakinlerinin demografik durumları, yeĢil alan 

gereksinimleri ve beklentileri de dikkate alınmalıdır. Bu kapsamda kent içesinde yer 

alan özel çevre koruma bölgeleri ve havza alanları gibi kent ortamının genel kalitesine 

katkıda bulunan alanlar, yeĢil alanlara yönelik kurumlar ve yerel yönetimler açısından 

planlama yapmada büyük önem taĢımaktadır.   

Kentlerde yerel yönetimlerin, kentin yeĢil alanlara duyulan ihtiyaçlara beklenilen 

düzeyde çözüm oluĢturamaması, yetersiz kaynaklara sahip olması ve nitelikli 

elemanlara sahip olmaması, kentlerde gerekli niteliklerde ve yeterli sayıda yeĢil alan 

üretememesi, belediye yönetimlerinin mevcut yeĢil alanlarda alıĢveriĢ merkezleri inĢa 

etme çabasına girmeleri gibi problemlerin var olması kentsel alanların planlanması ve 

yönetiminde önemli olmaktadır.  

Bu açıdan bir kent için yeĢil alan yönetim modelinin oluĢturulması; kentsel yeĢil alan 

faaliyetlerinin sistematik bir düzende iĢlerlik kazanmasına, kent içinde yeĢil alan 

ihtiyacının karĢılanmasına, mevcut olan yeĢil alanların bakım ve onarımı yapılarak 

korunmasına, planlanmasına, yönlendirilmesine, koordine edilmesine de katkıda 

bulunacaktır. Kentlerin düzenli bir ortama sahip olması, kent içindeki yeĢil alan, 

dağılımlarının, büyüklüklerinin, fonksiyonel ve estetik özelliklerinin planlama, 

örgütlenme, düzenli kontrol sistemi oluĢturulmasıyla mümkün olacaktır.   
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1.1 AraĢtırmanın Amacı ve Kapsamı 

Ġnsan ile fiziksel çevresi arasındaki etkileĢim, aĢırı tüketimin olmadığı doğal dengeye 

dayanmaktadır. Günümüzde doğal çevre; nüfus artıĢı, iklim değiĢikliği, ormanların yok 

edilmesi, tarımsal kirlilik, atık yönetim sorunları, doğal kaynakların tüketilmesi gibi 

nedenlerden olumsuz yönde etkilenmektedir. Kentsel alanlarda kırsal alanlara göre daha 

fazla insan yaĢamaktadır. Tüketim düzeyi kırsal alanlara göre daha yüksek ve çevreye 

verilen zarar daha fazla olmaktadır. Bu sebeple kentsel alanlarda yeĢil alanların 

geliĢtirilmesine önem verilmesi gerekmektedir. Kentsel yerleĢimlerde, rekreasyonel, 

sosyo-kültürel, ekolojik, iklimsel, tarımsal faydalar için yeĢil alanlara ihtiyaç 

duyulmaktadır.  

Kentsel yeĢil alanlar, kentsel yerleĢimde yaĢam kalitesinin, ekolojik ve iklimsel 

değerlerin iyileĢtirilmesine yol açan yenilenme, sağlıklı yaĢam, sosyalleĢme, kültürel 

geliĢme için önemli bir rol oynamaktadır. Bununla birlikte yeĢil alanlar birbiriyle iliĢkili 

birçok özelliğe sahiptir. Bu özellikler, yeĢil alan iĢlevleri arasında uzman yönetim 

sağlamaya ve bütünleĢik tutarlı bir yönetim yapısı oluĢturmaya yardımcı olmaktadır.  

Plansız yapılaĢmaya, hızlı kentleĢmeye bağlı olarak yerleĢimlerde, ekolojik düzen 

olumsuz yönde değiĢmekte fonksiyonel alanlarla doğa arasındaki denge bozulmaktadır. 

Bu sebeple yeĢil alanların sürdürülebilirliğinin sağlanamaması, doğal, tarihi ve kültürel 

değerlerin yeterli seviyede korunamaması, su yapılarının kalitesinin yeterince 

sağlanamaması, biyoçeĢitliliğin kayıba uğraması gibi problemler meydana gelmektedir.  

Ayrıca yeĢil alanlardan sorumlu kurum/kuruluĢlarda yeĢil alanlara yönelik planlama, 

bakım, onarım, kontrol edilmesi, politikaların geliĢtirilmesine iliĢkin çalıĢmaların çeĢitli 

birimler tarafından yapılması görev dağılımlarında ve yeĢil alan yönetiminde karmaĢaya 

sebep olması, yeĢil alanların yönetimi ile ilgili bütünlüğün olmaması tezin temel 

problemini oluĢturmaktadır.   
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Bu kapsamda ülkemizde yeĢil alanlara yönelik korumayı, örgütlemeyi, denetlemeyi 

birlikte sağlayan planlama ve yönetim stratejilerinin kullanılması bir gereksinimdir.  

YeĢil alanların bakımı, onarımı, koordine edilmesi, denetlenmesi ve yönetimine iliĢkin 

sorunlarla karĢı karĢıya kalan, sürdürülebilirliği sağlanamayan alanlar için yön 

verebilecek, yeĢil alanların iĢlevlerini göz önünde bulunduran “GölbaĢı Mogan Gölü 

Havzası” örneğinde bütüncül, kentsel yeĢil alan planlama ve yönetim modeli 

geliĢtirmek tez çalıĢmasının temel amacını oluĢturmaktadır.  

Tez çalıĢmasının bu amaca yönelik, GölbaĢı Mogan Gölü Havzası‟nın çalıĢma alanı 

olarak seçilmesinde çeĢitli faktörler bulunmaktadır. Bunlar; 

 Ekolojik yönden havzanın, Eymir Gölü‟nü de içine alan ülkemizin korunması 

gereken önemli sulak alanlarından olması, sazlıklar, bataklıklar, çayırlıklar ile tarım 

alanları ve Beynam ormanı gibi farklı alanları kapsaması, biyoçeĢitlilik değeri olan 

öncelikli koruma altına alınması gereken, soyu tükenme tehlikesi altında olan birçok 

endemik bitki ve hayvan türünü barındırması, 

 Sosyo-ekonomik yönden göl çevrelerinde insanlara çeĢitli rekreasyonel etkinlikleri 

sağlaması, balıkçılık, tarım ve hayvan faaliyetlerinin yapılmasına imkân veren 

alanların olması, turizm açısından doğal sit alanlarını (1. ve 3. derecede arkeolojik sit 

alanlarının ve 1. derece anıt eser niteliği taĢıyan yapıların bulunması) kapsaması, 

 YeĢil alan yönetimi yönünden havzanın beĢ ilçe belediyenin sınırları içinde yer 

alması, havzadaki yeĢil alanların çeĢitli bakanlıklar, yükseköğetim kurumları, 

hastaneler, askeri alan gibi farklı yerel yönetim ve kurumlar tarafından yönetilmesi 

buna bağlı olarak yeĢil alanların yönetiminde karmaĢanın ortaya çıkmasıdır. 

Bu faktörler doğrultusunda tez çalıĢması kapsamında kentsel yeĢil alan ve yeĢil alan 

sistemleri tanımlanarak, ülkemizdeki yeĢil alanlara iliĢkin yasal-yönetsel durum ortaya 

koyulmuĢ, yurtdıĢında yapılan yeĢil alan yönetimlerine yönelik en son yapılan baĢarılı 

stratejiler ve planlar irdelenmiĢ, yerel yönetim ve diğer kurumların rolü ele alınmıĢtır. 
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Kurumsal ve toplumsal ihtiyaçları karĢılamada yeĢil alanların değeri, rolü vurgulanarak, 

kentsel yeĢil alan yönetim sisteminin geliĢtirilmesi hedeflenmiĢtir.  

Yerel yönetimlerde (belediyelerde) yeĢil alanlarla ilgili uzmanların görüĢlerine göre 

aĢağıdaki hedefler saptanmıĢtır. Bunlar; 

1. YeĢil alan planlaması ve yetkili (ilgili) disiplinlerce yasaların saptanması 

2. YeĢil alan yönetiminde, yeĢil alanların hangi iĢlevsel özelliklerinin etkili olduğunu, 

yeĢil alanlara yönelik yapılan çalıĢmaların ne kadar yeterli olduğunu belirlemek, 

3. YeĢil alanların niteliği konusunda uzmanların düĢüncelerini belirlemek tez 

çalıĢmasının diğer hedeflerini oluĢturmaktadır.   

Bununla birlikte yerel yönetimlerin; yeĢil alanların yönetimi konusunda, 

 YeĢil alanlardan hangi birimlerinin sorumlu olduğu ve bu birimin hangi görevi 

üstlendiğini, 

 YeĢil alan gereksinimlerini belirlemeye yönelik hangi çalıĢmaları yaptıkları,  

 YeĢil alanlara yönelik eylem planlarının olup olmadığı, 

 YeĢil alanların mevcut kullanımlarına yönelik kararların kimler tarafından alındığı,  

 Mevcut arazilerin yeĢil alan olarak değerlendirilmesine yönelik politikaların kimler 

tarafından geliĢtirildiği, 

 YeĢil alan yönetimine iliĢkin akademik çalıĢmaları takip edip etmedikleri ve Ar-Ge 

faaliyetlerinin olup olmadığı,  

 YeĢil alan yönetiminde hangi problemlerle/engellerle karĢılaĢtıkları tez çalıĢmasının 

araĢtırma sorularını oluĢturmaktadır.   

Bu hedefler ve araĢtırma soruları sonucunda GölbaĢı Mogan Gölü Havzası örneğinde 

kentsel yeĢil alan yönetim modeli oluĢturulmakta, yeĢil alanların bakımı, onarımı, 

düzenlenmesi, örgütlenmesi, denetlenmesi iliĢkin sorunlarına ve havzanın ekolojik, 

sosyo-ekonomik ve yönetim sorunlarına da öneriler geliĢtirilmiĢtir.   
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Mogan Gölü Havzası örneğinde oluĢturulan yönetim modeli ve bu öneriler ülkemizin 

diğer kentlerine örnek olacak ve kentsel yeĢil alan faaliyetlerinin (fiziksel, ekolojik, 

ekonomik, sağlık, rekreasyonel, sosyal) sistematik bir düzende iĢlerlik kazanmasına 

olanak sağlayacaktır. Bu sebeple tez araĢtırması özgün bilimsel bir niteliğe sahiptir.   

ÇalıĢma sonunda ortaya çıkabilecek sorunlar ve sorunların giderilmesine yönelik yeĢil 

alan yönetim sisteminin oluĢturulmasında, planlama aĢamaları dikkate alınması gereken 

etkenler ve öneriler belirlenip çözümlerin üretilmesine imkân sağlanacaktır.   

1.2 Kaynak Özetleri 

Öztan (1968) “Ankara ġehri ve çevresinin peyzaj mimarisi prensipleri yönünden etüt ve 

tayini” baĢlıklı çalıĢmasında yeĢil alanların dağılımını, karakterini, ölçülerini ve ihtiyaca 

yeterliliğini araĢtırmıĢtır. 1950 yılında Ankara‟da kiĢi baĢına 5,2m² yeĢil alan 

düĢtüğünü, 1965 yılında bu değerin azalarak 2,8m² olduğunu saptamıĢtır. Fakat 

kullanımlara cevap veren yeĢil sahaları birbirinden ayırtetmeksizin, Ankara Kenti‟nin 

bugün içinde bulunduğu fiziksel ve sosyal problemlerini çözümleyecek organik bir 

sistem meydana getirilmesini önermiĢtir.     

Jım ve Chen (2003) “Comprehensive greenspace planning based on landscape ecology 

principles in compact Nanjing city, China” baĢlıklı makalede Çin‟de Nanjing antik kenti 

örneğinde gelecekteki kentsel geniĢleme, yeĢil alan edinimi, rekreasyonel iĢlevler, 

yaban yaĢam habitatları ve çevresel faydalar için esnekliği hedefleyen entegre bir yeĢil 

alan ağı planlaması önermektedirler. Kentsel yeĢil alanları üç peyzaj ölçeğinde 

birleĢtiren yeĢil kamalar, yeĢil yollar ve yeĢil uzantılardan oluĢturmuĢlardır. Üç 

katmanlı yeĢil alan sistemi ile peyzaj-çevre kalitesinde önemli bir geliĢme sağlamak ve 

sürdürülebilir Ģehir kavramını güçlendirmek için geleneksel ulaĢım ağırlıklı olana 

kentsel geliĢim için alternatif bir mod sağladığını vurgulamaktadırlar.  
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Arslan vd. (2004) “YeĢil yol planlaması: Ankara örneği” baĢlıklı çalıĢmalarında ilk 

örnekleri ABD‟de görülen ve diğer batı ülkelerinde de uygulanan yeĢil yol yaklaĢımını 

ve Ankara için uygulanabilirliğini irdelemiĢlerdir. ÇalıĢmada Ankara kenti için sörvey 

çalıĢması, harita verilerinin değerlendirilmesi sonucunda kentin mevcut açık ve yeĢil 

alan sistemi, tarihi-kültürel değerleri, su yüzeyleri göz önünde bulundurularak Ankara 

kenti için yeĢil yol önerisi geliĢtirilmiĢtir.   

HoĢgör (2005) “Kentsel yeĢil yollar ve yeĢil yolların planlama stratejisi: Ġstanbul-Haliç 

için bir öneri” baĢlıklı tez çalıĢmasında Amerika ve Avrupa‟daki planlama yöntemlerini 

ortaya koyarak Ġstanbul kentine yönelik yeĢil yol planlamasında bir yöntem 

tanımlamayı amaçlayarak, kentsel ortamlar için yeĢil yol planlamasının yararları ve 

imkanlarını ifade ederek Ġstanbul kenti için bir çözüm oluĢturacak yeĢil yol 

uygulamasının ne derecede yapılabilir olduğunu ortaya koyan projeleri de 

incelemektedir. ÇalıĢmayı Haliç bölgesinde değerlendirilerek sonuçlandırmakta ve 

Haliç bölgesinde yapılabilecek olan yeĢil yol planının Ġstanbul kentinde 

uygulanabilecek diğer yeĢil yol planlarının baĢlangıcı olarak vurgulamaktadır.   

Albayrak (2006) “Çorum Kenti mevcut alan kullanım kararları ve açık-yeĢil alan 

verilerinin değerlendirilmesi üzerine bir araĢtırma” baĢlıklı araĢtırmasında ülkemizde 

kentlerde nüfusun artmasının sonucunda açık ve yeĢil alan sistemleriyle yapılaĢmıĢ 

alanlar arasındaki dengenin bozulduğunu, açık ve yeĢil alanların bu sebeple de 

fonksiyonlarını yerine getiremediğini belirtmiĢtir. Değerlendirmeye göre Çorum‟da 

yeĢil kuĢak sistemiyle birlikte var olan açık ve yeĢil alanlar incelenerek iĢlevsel yönden 

kullanım imkanlarının artırılması, yeĢil alanların bitkisel tasarım yönünden 

iyileĢtirilmesi, yeĢil alanların oluĢturulmasına iliĢkin öneriler geliĢtirmiĢtir.  

Sinshaw (2009) “Analysis of the development and management of green areas in 

Fenote- Selam City, Amraha Region” baĢlıklı yüksek lisans tezinin temel amacı, 

kentteki farklı aktörler tarafından yeĢil alan geliĢtirme sisteminin, geliĢmenin önündeki 

engellerin ve kentte yeĢil alan bilincinin düĢük olmasına neden olan faktörlerin 

değerlendirilmesidir. ÇalıĢma, kentin imar planının yeĢil alan unsurlarını, devlet 

kurumları tasarlamamasına rağmen, kendi yeĢil alanlarını geliĢtiren çeĢitli paydaĢların 
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olduğunu göstermektedir. YeĢil alanların yönetilmesinde, yeĢil alanların yasa dıĢı 

amaçlarla kullanılması ve profesyonellerin eksikliği, bölgenin az geliĢmiĢ olması 

önemli engellerdir.  

Bu engelleri azaltmak, Fenote-Selam kentinin Etiyopya‟daki diğer kentler kadar 

rekabetçi ve sürdürülebilir kılmak için, mesleki eğitim, farklı yollarla farkındalık 

yaratma, kalkınma katılımı için paydaĢlarla entegrasyon yapılması, yetki ve 

sorumlulukları olan yetkililerin kentleĢme, sürüdürülebilir kent ve sürdürülebilir 

topluluk oluĢturma kavramlarıyla güçlendirilmesi gerektiği önerilmektedir.    

Lindgren (2010) “Green space management and residents‟benefits- A study of Swedish 

rental multi family housing areas” baĢlıklı doktora tezi çalıĢmasında Ġsveç örneğinde 

konut alanlarında yeĢil alanların yönetimini tartıĢmakta ve konut sakinleri için yeĢil alan 

bakımının faydalarını incelemektedir. Bakımı, yeĢil alanların “bakımlı” olması, konut 

alanının “güvenli” olması, bakımın “adil dağlımı” olmak üzere   üç baĢlık altında 

değerlendirmektedir. Sonuç olarak, yeĢil alanların nasıl yönetileceği ve korunacağı 

konusundaki tekniklerin geliĢtirilmesi gerektiğini belirtmektedir.  

Bilgili vd. (2011) “Van kenti kamusal yeĢil alanlarının yeterliliğinin ulaĢılabilirlik 

yönünden değerlendirilmesi” baĢlıklı makalede Ġmar Kanunu‟na göre kentlerde  aktif 

yeĢil alanların kiĢi baĢına 10m² olması gerektiğini belirterek, yeĢil alanların 

yeterliliğinde kanunda belirtilen standart değerin, kentlerdeki  yeĢil alan miktarının  kiĢi 

baĢına düĢen miktarla karĢılaĢtırıldığını, yeĢil alanların kiĢi baĢına düĢen m² olarak ifade 

edilmesinin yeĢil alanların yararlanılabilirliği açısından yanlıĢ olduğu vurgulanmıĢtır. 

Sonuç olarak yeĢil alanların standartları açısından kentin yetersiz kaldığı görülmüĢ, 

yapılan anket çalıĢmaları da yeĢil alanların miktarını ile rekreasyonel gereksinimlerin 

karĢılanamadığı, yeĢil alan oluĢturmada yerel yönetimin yetersiz kaldığı ortaya 

koyulmuĢtur.   

Haq (2011) “Urban green spaces and integrative approach to sustainable environment” 

baĢlıklı makalesinde kentsel yeĢil alanların yararlarını ve zorluklarını açıklamıĢ, yeĢil 

alanların oynadığı çoklu rolleri doğrulamak için belirli düzeyde niteliksel 
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iyileĢtirmelerin yapılmasını, yeĢil alanların kentsel alan içindeki dağılımı dikkate 

alınmasını ve çevresel sürdürülebilirlik gündemine etkin bir Ģekilde dahil edilmesini 

belirtmiĢtir.  

Bunu yapmak için de farklı ülkelerdeki Ģehirlerde çevresel sürdürülebilirliği geliĢtirmek 

ve kentsel yeĢil alanların planlanması, izlenmesi, tasarımı, bakımı ile ilgili entegre bir 

yaklaĢımın gerekli olduğunu vurgulamıĢtır. 

Bununu (2012) tarafından hazırlanan “Improving the planning and management of 

urban green spaces in Zaria, Nigeria” baĢlıklı raporda sürdürülebilir kalkınmanın, 

akademik çevrede, parlamentoda, bölgesel ve küresel düzeylerde uluslararası siyasi 

alanlarda tartıĢmalara neden olduğunu belirtilmektedir. Sürdürülebilir kalkınma 

hedeflerine ulaĢılacaksa o zaman dünya Ģehirlerinin daha sürdürülebilir yollarla 

büyümesi ve geliĢmesi gerektiği vurgulanmaktadır. ÇalıĢmada kentsel yeĢil alanlar, 

kentsel sürdürülebilirliğin önemli ve temel bir öğesi olarak ele alınmaktadır. Zaria 

kentinde halka açık bir parkı olmadığı için kentsel bir yeĢil alan sistemi neredeyse 

yoktur. Sadece ulaĢılabilen yeĢil alanlar az ya da çok üyelere özel olan ve kent 

sakinlerinin büyük çoğunluğu için eriĢime sahip olmayan polo (çim hokeyine benzeyen 

bir oyun) ve golf sahalarıdır.  ÇalıĢma kapsamında Zaria kentinde uygulanabilir ve 

sürdürülebilir bir kentsel yeĢil sistemin geliĢtirilmesindeki kısıtlamaları, sınırlamaları ve 

zorlukları açıklamaya çalıĢılmaktadır. Bu kısıtlamalar;  

 Arazi mülkiyeti sorunları,  

 Kapsamlı arazi kullanım planlarının olmaması,  

 YeĢil alan geliĢtirme stratejisinin olmaması Ģeklinde verilmiĢtir.   

Raporda Sofya, Bulgaristan ve Abuja, Nijerya‟dan çalıĢmalar incelenmiĢtir. Bu 

araĢtırmalardan çıkarılan en önemli bulgu, yeĢil alan geliĢimini kentin daha geniĢ 

planlama ve kalkınma programlarına entegre etme ihtiyacıdır. Zaria‟da uygulanabilir 

kentsel yeĢil sistemin planlanmasını ve yönetimini sağlamak için yeĢil alan mevzuatının 

ilan edilmesi, arazi tapu düzenlemesi ve yeniden belgelendirme, kapsamlı arazi 

kullanım planlarının hazırlanması, kentsel yeĢil alan kurumunun kurulması ve kentsel 
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yeĢil alanların korunması gereken potansiyel faydaları konusunda kamuoyunun 

bilinçlendirilmesi, duyarlılaĢtırılması gibi belirli eylemler önerilerek sonuçlandırılmıĢtır. 

Bu eylemlerin ayrıntıları, bir yıllık bir süre boyunca yürütülecek bir eylem planında dile 

getirilmekte ve duyurulmaktadır. 

Mosely vd. (2013) “Green networks for people: Application of a functional approach to 

support the planning and management of greenspace” baĢlıklı makalede yeĢil alanları 

fonksiyonel bir yeĢil ağ olarak yönetmek ve planlamak için bir modelleme yaklaĢımı 

tanımlamıĢ, bu yaklaĢımın yeĢil alan türleri, kalitesi konusunda verileri içerdiğini 

vurgulamıĢtır. ÇalıĢmada yeĢil alan kullanımı ve bağlantı yolları iki kullanıcı profili 

perspektifinden incelenmektedir. Bu profiller boĢ zaman kullanıcısı ve faydacı kullanıcı 

(yeĢil alanlardan faydalanan kullanıcılar) olarak belirlenmektedir.  

Sonuç olarak yeĢil ağ yaklaĢımının yeĢil alanlarla günlük etkileĢimi geliĢtirerek düzenli 

egzersizi teĢvik etmek için yeĢil alan kalitesi ve eriĢimindeki iyileĢtirmelerin nerede 

hedeflenebileceğini planlamaya ve yönetmeye yardımcı olacağı önerilmektedir.  

Shi (2013) “Landscape management for urban green space multifunctionality: A 

comparative study in Sheffield (UK) and Yuci (China)” baĢlıklı tezinde yeĢil altyapının 

bütününe uygulanan çok iĢlevlilik kavramının kentsel yeĢil alan yönetiminde bir 

iyileĢtirmeyi desteklemeye nasıl yardımcı olabileceğini araĢtırmak temel amaçtır. Bu 

tezde Sheffield (Ġngiltere) ve Yuci (Çin)‟de yeĢil altyapının geliĢtirlmesi için gerçek ve 

potansiyel beklentileri, Ġngiltere ve Çin‟deki yeĢil alanlar için ulusal, yerel politika 

bağlamlarını eleĢtirel bir Ģekilde karĢılaĢtırılmıĢtır. CBS haritalamasına dayalı olarak, 

seçilen kentlerle ilgili politikalar ve planlar gözden geçirilmiĢ, değerlendirilmiĢ ve 

peyzaj yöneticileriyle yapılan görüĢmelerle desteklenmiĢtir. 

Aksoy (2014) tarafından yapılan “Türkiye‟de yeĢil alanlarla ilgili yasal düzenlemeler” 

baĢlıklı makalede yeĢil alan ölçütlerinin oluĢturulmasında, kentsel alanlarda var olan 

faaliyetlerin ve diğer alan kullanımlarının, nüfusa ait demografik özelliklerle birlikte 

yeĢil alanları nasıl kullandıkları da dikkate alınması gerektiğini, kentsel yeĢil alanların 

imar planlarının önemli olduğunu belirtmiĢtir. Avrupa Birliği ve Amerika‟da kentlerde 



12 

 

yeĢil alan ölçütleri belirlenirken nüfusa göre değiĢen yeĢil alan ölçütlerinin 

uygulandığını, ülkemizde de yeĢil alan ölçütleri belirlenirken nüfusa göre değiĢen bir 

uygulama olmasını ileri sürmüĢtür.  

Çetinkaya (2014)‟ın “Green infrastructure investing in nature for sustainable urban 

landscape development” baĢlıklı makalesinde kentsel yeĢil alanların, ekolojik, sosyo-

ekonomik amaçlarla planlanmıĢ alanları ifade ettiğini vurgulayarak, açık ve yeĢil alan 

ağının bir dizi planlama ilkesi bağlamında planlanması, yeĢil altyapının doğanın 

korunmasına yönelik bir çerçeve oluĢturulması; yeĢil altyapının stratejik planlardan 

önce yönetilmesi gerektiğini belirtmiĢtir. 

Koramaz ve Türkoğlu (2014)‟ın “Ġstanbul‟da kentsel yeĢil alan kullanımı ve kentsel 

yeĢil alanlardan memnuniyet” baĢlıklı makalelerinde Ġstanbul‟un çeĢitli özellikteki 

konut yerleĢimlerinde, yeĢil alan kullanım özelliklerini ve bu alanlarda “memnun 

kalma” düzeyini belirleyerek, Ġstanbul kentinde bu özellikleri mekansal olarak analiz 

etmiĢlerdir. AraĢtırma sonucunda Ġstanbul‟da yeĢil alan kullanımı ve memnun kalma 

yönünden öne çıkan alanları tanımlamıĢlar ve bu alanları “yer” Ģeklinde 

vurgulamıĢlardır.  

Henden (2018) “Kent planlama, kentsel mutluluk ve yerel yönetim etkileĢimi” baĢlıklı 

makalesinde kent sakinlerini mutlu edebilmenin yerel yönetimlerin temel hedefi 

olduğunu, her kentin farklı yapısına rağmen  yaĢanılan kentlerde fiziki kullanımların iyi 

olması ve sağlıklı iliĢkiler kurabilmesi için  yerel ölçekte ekonomiyi geliĢtirmeye 

yönelik  farklı atılımların var olmasını bunu sağlayabilecek olanın yerel yönetimlerin 

olduğunu belirtmiĢ, yerel yönetimlerin kanunlarla oluĢturulan görevlerinin, kentlerdeki  

yaĢam mutluluğu ile iliĢkisi ortaya koyulmuĢtur.  
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2. KURAMSAL TEMELLER 

Tez çalıĢmasının bu bölümünde bir kentsel alan çerçevesinde bir kentsel yeĢil alan 

yönetim sisteminin oluĢturulmasına yönelik kentsel yeĢil alanlar tanımlanmıĢ ve 

sınıflandırılmıĢ, kentsel yeĢil alan sistemleri, yeĢil altyapı, kentsel yeĢil alanların 

yönetimi kavramları incelenmiĢtir. 

2.1 Kentsel Açık ve YeĢil Alanlar 

Hızlı, plansız kentleĢme çağımızın en büyük sorunlarından birisidir. Bu durum 

sonucunda cam ve betondan oluĢan, hava kirliliği olan yaĢamakta zorluk geçtiğimiz 

kentler ortaya çıkmaktadır. Ekonomik açıdan geçim sağlamak için kentlere yapılan 

göçler bu olumsuz durumu artırmaktadır. Dolayısıyla da yeĢil alan olarak 

düzenlenebilecek açık mekanlar yok edilmektedir. Böylece kentin doğası ve doğal 

yaĢamı bozulmaktadır (Atıl vd. 2006).  

Müdahale sonucunda oluĢan doğaya yönelik olumsuz etkilerin azaltılması, yaĢanabilir 

doğal çevreyle ile uyumlu ortamların oluĢturulması önemlidir (Eminağaoğlu ve Yavuz 

2010). Bu sebeple kent içinde doğal yaĢam alanlarını barındıran, kentsel ortamların 

fonksiyonel bir bileĢeni olarak “kentsel yeĢil alanlar”; nitelikli yaĢam kriterlerinden biri 

Ģeklinde düĢünülmektedir (Koramaz ve Türkoğlu 2014).  

“Kentsel açık ve yeĢil alanlar”, kentsel planlamalarda belirlenen ticaret merkezleri, 

konut alanları gibi kullanımlar kentsel alanların sosyal, fiziksel, ekonomik ve kültürel 

olarak tasarlanması ile ortaya çıkmaktadır (Akbulut 2007).  Bu alanlar kentin niteliğini 

arttırırken tempolu iĢ yaĢamından, kapalı alanlarda bulunan kent sakinlerine rahat, 

huzurlu, ortam oluĢuturarak doğadan kopmuĢ, yeĢil alanlara özlem duyanlarla doğa 

arasında bir iliĢki kurmaktadır (Atıl vd. 2006). Yönetimler tarafından ayrım 

gözetmeksizin bu alanların tüm kent halkına sunulması beklenen hizmetler arasında yer 

almaktadır. 3194 sayılı Ġmar Kanuna göre “kentsel açık ve yeĢil alanlar”, insanların bir 

araya gelmesine, dinlenmelerine olanak sağlayan, sosyalleĢmenin geliĢmesinde önemli 
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olan spor faaliyetlerinin yapıldığı sahalar, çocuk oyun alanları, piknik alanı, dinlenme 

ve eğlence alanları, kıyı alanlarının toplamı olarak tanımlanmaktadır.   

Kentsel yeĢil alanlar kent içinde hizmet ettikleri yerleĢim birimine göre, mülkiyet 

durumlarına göre ve 3194 sayılı İmar Yasası’na göre sınıflandırılmaktadır.    

2.2 Kentsel Açık ve YeĢil Alanların Sınıflandırılması 

Kentteki yeĢil alanlar, yerleĢim birimine ve hizmet ettikleri alanlara göre konut 

seviyesinde, komĢuluk seviyesinde, semt-mahalle seviyesinde ve kent seviyesinde 

olarak dört baĢlıkta sınıflandırılmıĢtır (Gül ve Küçük 2001).  

Konut ölçeğinde yeĢil alanlar: Bu alanlar, yeĢil alanların en küçük birimidir. Balkon 

düzenlemeleri, teras ve çatı bahçeleri, tek ya da çok katlı konutlara ait bahçeler bu 

sınıflamada yer almaktadır. Bahçe ile bina bütünlük göstermektedir. Çoğunlukla “yan, 

arka, ön bahçe” Ģeklinde tanımlanmaktadır. Fonksiyonları ve büyüklükleri konut 

sakinlerinin ekonomi, kültür yapısıyla iliĢkili olmasının yanı sıra kentteki toplumsal, 

fiziksel özelliklerle de iliĢkilidir. 

KomĢuluk ölçeğinde yeĢil alanlar: Ortalama 6 ile 400 konuttan oluĢan, 30 ile 5000 

kiĢiyi barındıran kent birimidir. Maksimum 15 ha‟lık bir alandan meydana gelmektedir. 

Spor faaliyetlerinin yapıldığı alanlar, çocuk oyun alanları, “toplu konut bahçeleri” bu 

seviyedeki yeĢil alanları oluĢturmaktadır.  

Semt-mahalle ölçeğinde yeĢil alanlar: Nüfusu 150-15000 olan, 15ha‟lık alanlardır. Okul 

bahçeleri, çocuk oyun alanları, mahalle parkları, spor alanlarından oluĢmaktadır. 

Kent ölçeğinde yeĢil alanlar: Kent sakinlerinin kullanımına uygun olan iĢleve, 

büyüklüğe sahip alanlardır. YerleĢim alanlarında yapı ve nüfus yoğunluğunun 

artmasıyla yeĢil alanlara duyulan ihtiyaç da artmaktadır.  
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Bu sebeple kent ölçeğinde yeĢil alanlar, en az 45.000 kiĢiye hizmet edecek, hektar 

baĢına 350 kiĢilik bir kapasitesi olan, minimum 135 ha.‟lık alanlar olmalıdır. Botanik ve 

hayvanat bahçeleri, fuar ve sergi alanları, kent parkları, kentteki bulvarlar, yollar, 

refüjler, koruluklar, rekreasyon alanları, mezarlıklar ile kent ormanları bu alanlar 

kapsamındadır.  

Mülkiyet durumuna göre kentsel açık ve yeĢil alanlar; “kamusal, yarı özel ve özel açık 

ve yeĢil alanlar” olmak üzere üç baĢlıkta toplanabilmektedir (Gül vd. 2020). 

Kamusal açık ve yeşil alanlar: Herkesin kullanımınabildiği, rekreatif amaçlı eğlenmek 

ve dinlenmek için yapılan yeĢil alanlardır. Bu alanlardan yerel yönetimler (belediyeler) 

sorumludur. Kamuya ait binaların bahçeleri, korular, kent ormanları, mezarlıklar, 

mahalle ve kent parkları, milli parklar, botanik ve hayvanat bahçeleri, sergi ve fuar 

alanları, çay bahçeleri, refüjler, spor aktivitelerinin yapıldığı alanlar, piknik alanları, 

orman alanları bu grupta yer almaktadır. Mezarlıklar, kent-mahalle parkları ve milli 

parklar, botanik ve hayvanat bahçeleri, spor alanları 3194 sayılı İmar Yönetmeliğine 

göre yapılan açık ve yeĢil alan sınıflandırması kapsamında açıklanmıĢtır.   

 Korular: Kentlerin yakın çevresinde bulunan, büyük ağaç topluluklarının olduğu, 

çevresi sınırlandırılmıĢ alanlardır. Korular, tarihi kentlerde çoğunlukla korunan 

orman alanlarının parçasıdır.  

 Kent ormanı: Kent ekosistemini düzenleyen, kentiçinde veya çevresinde yer alan, 

çoğunlukla insanlar tarafından yapılan ya da terk edilen alanların kent nüfusunun 

rekreasyon ihtiyacını karĢılamak için yönetilen ve tasarlanan orman alanlarıdır. 

Temel olarak doğal orman örtüsünü içermektedir (Sağlam ve Özkan 2011). 

 Fuar ve sergi alanları: ÇeĢitli eğlence veya ticari faaliyetlerin olduğu ve sanat 

eserlerinin veya ilgi çekici ürünlerin halka sunulduğu alanlardır.  

 Piknik alanları: Günübirlik gezi sırasında, park, göl kenarı gibi açık alanlarda yeme 

ve eğlenme amaçlı etkinliklerin yapıldığı yeĢil alanlardır  
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Yarı özel açık ve yeşil alanlar: Kent insanının tamamen kullanamadığı, sadece kurumlar 

ile kuruluĢlarda çalıĢanların belirli koĢullarda, belirli bir ücretle kullanıma uygun 

alanlardır. Okul bahçeleri, fabrika ve iĢ yeri bahçeleri yerleĢkeler, hipodrom, golf 

alanları bu gruba girmektedir (Gül vd. 2020).  

 Okul bahçeleri: Öğrencilerin zihinsel ve bedensel geliĢim gereksinimleri yönünden 

düzenlenen, sosyal deneyim kazanabildikleri ve hareket etmelerine imkân veren 

alanlardır.   

 Fabrika, işyeri bahçeleri: Kamuya ait olmayan iĢlenmemiĢ veya az iĢlenmiĢ 

maddeleri insan ve makine gücü vb. araçlar yardımıyla çalıĢan ve tüketime, 

kullanıma hazır bir hale getiren fabrikalardaki ve iĢveren tarafından hizmet 

üretilmesi amacıyla iĢçilerin örgütlendiği iĢyerlerindeki bahçelerdir. 

 Yerleşke: YerleĢim alanı daha çok kentin yakın çevresinde bulunan bir 

üniversitesinin derslik, öğrenci yurdu, lojman vb. çeĢitli yapı ve faaliyet alanlarıyla 

yerleĢmiĢ bulunduğu alandır. 

 Hipodrom: Tarihte ilk defa Roma ve Yunan medeniyetlerinde görülen, atlı spor 

etkinliklerinin yapıldığı alandır.  

 Golf alanı: Ormanlık yol ile ağaç topluluğu veya ağaç grupları arasındaki düz 

yokuĢlu arazi, doğal engeller ve tepecikler golf sporunun yapılmasına uygun açık 

alanlardır.  

Özel açık ve yeşil alanlar: Tek katlı veya toplu konutların ve tarım alanlarının sahipleri 

tarafından kullanılan, mülkiyeti kiĢiye ait olan alanlardır. Yerel yönetimler özel 

mülkiyete ait bu alanlardan sorumlu değildir. Müstakil konut ve apartman bahçeleri, 

askeri alanlar ve askeri güvenlik bölgelerine ait yeĢil alanlar, özel tarım alanları, kulüp, 

cafe gibi kuruluĢların bahçeleri, çadır ve kamp alanları, hobi bahçeleri, kıĢ bahçeleri vb. 

Ģeklinde sıralanabilir (Önder ve Polat 2012). 
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 Müstakil konut ve apartman bahçeleri: Müstakil konut; baĢka bir yapıyla bağlantısı 

bulunmayan, herhangi bir komĢunun bulunmadığı tek evlerdir. Apartman ise her 

katında bir ya da birkaç daire bulunan, birkaç katlı yapıdır. Belediye sınırları içinde 

yapılacak apartmanları, belediyeler proje aĢamasından itibaren denetlemektedir. 

Apartmana ait olan bahçe kullanımı, ortak olarak kabul edilmektedir. Böylelikle 

binadaki tüm mülk sahiplerinin, tapuda yer alan arsa payı oranında kullanım hakkına 

sahip olurlar.  

 Askeri alanlar ve askeri güvenlik bölgelerine ait yeşil alanlar: Askeri alanlar; Türk 

Silahlı Kuvvetleri‟nin eğitim, sağlık, idari gereksinimleri doğrultusunda yapılan 

orduevi, lojman, sosyal tesisler vb. yapıların yer aldığı alanlardır. 1. dereceden deniz 

veya kara “askeri yasak bölge” olarak belirlenmemiĢ, silahlı kuvvetler içinde 

cephanelikler, depolar, ordugâhlar, kıĢlalar, kurumlar ve tesisler gibi alanların 

sınırlarından en fazla 400 metreye kadar olan, alanlar “askeri güvenlik bölgesi” olarak 

düzenlenmektedir. “Askeri Yasak ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu’na” göre, özel 

mülkiyete sahip veya kamuya ait kuruluĢların, stratejik önemi olan arazi tesisleri 

kanuna göre özel güvenlik bölgeleri yapılabilir.  

 Özel tarım alanları: Su ürünleri yetiĢtiriciliğinin, bitkisel ürünlerin yetiĢtiriciliğinin 

ve avcılığının yapıldığı yerel, ülkesel veya bölgesel önemi bulunan özel tarım 

alanlarıdır. 

  Kulüp, cafe gibi özel kuruluşların bahçeleri: KiĢiye ait ortak amaçları ve ilgileri olan 

insanların bir araya geldiği, müĢterilere yiyecek ve içecek servisi yapılan, kulüp ve 

özel iĢletmelerin (cafeler) bahçeleridir. 

 Çadır ve kamp alanları: Açık alanda, insanların çadırlar veya kamp minibüsleri ve 

karavanlarla birkaç gece geçirebilecekleri yeĢil alanlardır. 

 Hobi bahçeleri: Kent sakinlerinin boĢ ve serbest zamanlarında meyve ve sebze üretimi 

yapmak için kullandıkları küçük tarım alanları olarak tanımlanmaktadır. Yerel 
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yönetimler tarafından tasarlanan, planlanlan ve yönetilen mekânlardır. Kent 

sakinlerinin doğa ile birlikte olabileceği, kentleĢmenin olumsuz etkilerinden 

korunduğu, sevdikleri ile beraber zaman geçirebildiği alan yaratma çabasıyla ortaya 

çıkan rekreasyonel alanlardır (Çelik 2018). 

 Kış bahçeleri: Ev ile bahçe arasında bulunan, bahçe ve yeĢil hissini soğuk 

mevsimlerde de yaĢayabilmek ve bitkileri soğuktan koruyabilmek amacıyla 

oluĢturulan, çatı alanının üçte birinden fazlası, yan yüzeylerinin yarısından fazlası 

saydam malzemeden oluĢan bir yaĢama alanıdır (Özkır 2004). 

3194 sayılı Ġmar Yönetmeliği‟nde yeĢil alanlar; aktif, pasif ve yarı aktif yeĢil alanlar 

olarak üç gruba ayrılmıĢtır  

 Aktif yeşil alanlar: YerleĢim yerlerinde insanların rekreasyon, dinlenme ve 

eğlenme gibi gereksinimlerini karĢılamaya uygun, ticari içerikli de olabilen, bitki 

örtüsünün olduğu, halkın kullanımına açık olan alanlarıdır. Parklar, bahçeler, çocuk 

oyun alanları, açık-spor alanları, piknik alanları, kent ormanları, rekreasyon alanları gibi 

alanlardır (Gökalp 2006). 

 Park alanları 

Günümüz modern kentlerinde, kent sakinleri için serbest zamanlarını değerlendirdikleri 

alanlar olarak parklar, insanların ihtiyaçlarının karĢılamasıyla birlikte kentin değiĢen 

ekolojik düzenini dengede tutmaya yardımcı olmaktadır. Parklar, yerleĢim yerlerinin 

nüfusuna, iĢlevlerine, büyüklüklerine, katılımcılara olan uzaklıklarına göre belirlenerek 

mahalle, semt, kent, bölge parkları, milli parklar, tabiat parkı, çocuk oyun parkları 

olarak sınıflandırılmaktadır (Boyacı 2010).  

Mahalle Parkları: Açık-yeĢil alanların en küçük birimi ve kamu kullanımına sahip olan 

mahalle parkları, seyir alanları, çocuk oyun alanları, voleybol, basketbol vb. spor 
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faaliyetlerini içinde bulunduran yeĢil alanlardır. Her yaĢ grubundan bireylerin günlük 

rekreasyon ihtiyacını karĢılayan iĢlevleri kapsamaktadır (Yıldızcı 1982). 

Semt Parkları: Her yaĢ grubundan kiĢiye hizmet veren, semt yerleĢim biriminde yer 

alan oyun alanları bulunan, rekreasyon faaliyetlerinin yapıldığı alanlardır. Dinlenme, 

gezme gibi aktiviteleri de içermektedir.  

Kent Parkları: Semt-mahalle parklarından detaylı olan kent parkları; kent sakinleri için 

sağlık, psikolojik, fiziksel açıdan önemi olan yeĢil alanlardır. Kent parkları; kültür 

merkezleri, açık hava tiyatroları vb. faaliyetlerin yapılacağı parklardır. Kent parkları 

temalarına göre aĢağıdaki Ģekilde sınıflandırılmaktadır (Altınel 1998). 

 Kültür parklar: “Kültür park” terimsel olarak ülkemize özgü bir kullanımdır. 

Kültür parklar yeĢil alanların yanı sıra eğitim, sergi, eğlence, sanat vb. çeĢitli 

faaliyetlerin yapıldığı alanlardır. Kültür parklar, ülkemizdeki kent parklarının ilk 

uygulamalarıdır. Kültür parklar tam olarak doğanın kopyası olan parklar değildir. 

“Kültür” temasını ele alan parklardır. Kültür iĢlevi, tasarımcıyı; parkta eğitme, 

eğlendirme, bilgilendirme gibi faaliyetler bulundurmak yönünde koĢullandırmaktadır 

(Karlıer 2017). 

 Tarih temalı parklar: Farklı medeniyetlerin tarihini, kültürünü, mimarisini, 

geleneklerini, yaĢayıĢ biçimini tasvir ederek birçok etkinlik olanağı sağlayan parklardır 

(Gök ve Bingöl 2017). 

 Eğlence parkları: Çevre düzeninin, mimari yapıların, alıĢveriĢ imkanlarının 

yoğun olduğu, “baĢka mekân ile zaman” kavramı yaratan alanlardır. Bu parklar, 

rekreasyonel etkinlik alanları sayesinde, katılımcıların bedensel ve ruhsal yorgunluğu 

üzerinden atarak keyifli zaman geçirmelerini sağlamaktadır (Dalkılıç 2007).  

 

-Cep parkları: Kent içinde; yerleĢim alanları, ulaĢım altyapısı gibi yapısal öğelerin 

çevrelediği yoğun insan ve araç trafiğinin etkisi altında, bir fonksiyonu yerine 
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getirmeyen veya fonksiyonunu zaman içinde kaybetmiĢ alanların iyileĢtirilmesiyle 

oluĢan sosyalleĢme, rekreasyon vb. gereksinimleri karĢılayan alanlardır. Cep parkları; 

banliyö, kentsel veya kırsal alanlar, özel veya kamu arazileri gibi her türlü alanda 

bulunabilmekte ve fiziksel faaliyetler için çok küçük alanlar olmasına karĢın yeĢil 

alanlar olarak sosyalleĢme, dinlenme, çocukların geliĢimlerine katkı sağlama eğlenme 

gibi fonksiyonları bulunmaktadır (Ġnak 2017).  

-Hayvanat Bahçeleri: Bu bahçeler topluma sağladığı araĢtırma olanakları, eğitsel ve 

doğal özellikleriyle dikkate alınarak, kent ölçeğinde yeĢil alanların planlama kapsamına 

alınmalıdır ve alanda doğal malzemeler kullanılmalıdır (Demir 2004). 

 

- Botanik Bahçeleri ve Arboretumlar: Arboretumlar, bilimsel araĢtırma amacıyla yaĢları 

ve kökeni belli olan, özenli bir Ģekilde bir araya getirilmiĢ olan, bitki türlerinin 

yetiĢtirilip, sergilendiği bitki müzeleridir.  

Botanik bahçeleri ise her biri doğru biçimde tanımlanmıĢ kimlikleri özel etiketlere 

yazılmıĢ, ağaç, çalı ve otsu bitkilerin gerek dıĢ ortamda gerekse seralarda yaĢatıldığı 

bahçelerdir. Botanik bahçelerinde bilimsel araĢtırmalar gerçekleĢtirilmemektedir 

(MuĢdal 2019). 

Bölge Parkları: GeniĢ bir bölgenin ihtiyaçlarını karĢılayan alanlardır. Konumu, 

büyüklüğü değiĢebilmektedir. Minimum en az 100 ha olması gerekmektedir. Aynı 

zamanda bu parklar, bölge veya ülke planlamasının parçasıdır. Bölge parklarında, kamp 

ve piknik alanları, gezinti için yol sistemi, botanik bahçeleri bulunmaktadır. Ayrıca spor 

aktivitelerinin yapılabileceği alanlara yer verilmektedir. Bölge parkları kentin yakın 

çevresinde yapıldığı alanın doğal karakterini koruyacak, tatillerde tam veya yarım gün, 

hafta sonları gibi zamanlarda kent sakinlerinin ziyaret edebileceği Ģekilde 

planlanmalıdır (Boyacı 2010). 

Milli Park: Ülkemizde Milli Park, “2873 Sayılı Milli Parklar Kanunu” kapsamında Ģu 

Ģekilde tanımlanmaktadır: Ulusal ve uluslararası öneme sahip olan kültürel ve doğal 

kaynak değerleriyle korunan, dinlenme ve turizm alanlarını barındıran tabiat 
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parçalarıdır. Doğa ve ekosistemlerin korunması gerekli alanlardır. Milli parklar bölgesel 

düzeydeki yeĢil alanlar içinde değerlendirilmektedir. 

Tabiat Parkı: Milli Parklar Kanunu‟nun ikinci maddesinde, yaban hayatına ve bitki 

örtüsüne sahip olan, manzaraya hâkim bir Ģekilde yer alan, insanların eğlenmesine, 

dinlenmesine elveriĢli tabiat parçalarıdır.  

 Bahçeler 

Bahçeler; meyve, süs ağaçları, çiçek gibi bitkileri ticaret veya süs amacıyla yetiĢtirmek 

için yapılan, parklardan küçük olan etrafı çevrili alanlardır. Bu alanlar kurulma 

amaçlarına göre tarım bahçesi, tematik bahçeler olarak çeĢitlere ayrılmaktadır 

(https://www.britannica.com 2020a).  

Tarım Bahçesi: Meyve ve sebze yetiĢtirilen bahçelerdir. Orta çağ bahçelerinin ve ilk 

botanik bahçelerinin çoğu, büyük ölçüde tıbbi amaçlar için kullanılan kekik, maydanoz, 

biberiye, rezene, dereotu gibi bitki türlerini içeren bitki bahçeleridir. 

Tematik Bahçeler: Tema bahçeleri, insanların belirli bir konuya odaklanmak için bitki 

ve tasarım öğelerini kullanarak açık havada insanları motive etmeye yardımcı olan 

çeĢitli bitki türlerini içeren bahçelerdir (https://naturalearning.org 2020b). Sağlık 

bahçeleri, duyu bahçeleri, kokulu bitkilerden oluĢan bahçeler tematik bahçelerdir. 

 Sağlık Bahçesi: Sağlık kuruluĢuna bağlı (bakımevleri, rehabilitasyon merkezleri, 

huzurevleri vb.) kullanıcıların duyularını, hislerini harekete geçiren, stresten 

uzaklaĢmalarını sağlayan ve insanları egzersiz yapmaya teĢvik ederek, hastalara, hasta 

yakınlarına, personele doğanın keyfini çıkartabilecekleri mekanlar sunan bahçelerdir 

(Ayaz 2019). 

Duyu Bahçesi: Duyu bahçeleri, çocuklardan yaĢlılara, zihinsel engeli olan her insana 

fayda sağlayan koku alma, duyma, dokunma, tatma ve görme hissi uyandıran “tema 

https://www.britannica.com/science/gardening/Types-of-gardens
https://naturalearning.org/
https://naturalearning.org/theme-gardens/
https://naturalearning.org/theme-gardens/
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bahçeleri” olarak tanımlanmaktadır. Bu bahçelerin amacı, kiĢilerin refahını ve sağlığını 

iyileĢtirmek, doğayla etkileĢim kurarak iyileĢmeye yardımcı olmaktır. Aynı zamanda 

engelliler için sosyal becerileri geliĢtirmek amacıyla çevresel eğitimi, fiziksel ve 

zihinsel geliĢimi teĢvik edecek Ģekilde yeĢil alanları bütünleĢtirmektedir (ġensoy 2017).  

 Koku Bahçesi: Koku veren ağaç (ıhlamur, akasya vb), çalı (gül, lavanta vb), 

sarılıcı-tırmanıcı (hanımeli, mor salkım vb) bitki türlerinden oluĢan bahçelerdir. 

Parkların uygun bir alanında bu bitkiler kullanılarak “koku bahçesi” tasarlanabilir 

(CoĢkun 2011).   

 Çocuk Oyun Alanları 

Çocukların yaĢ gruplarına, yeteneklerine, isteklerine yönelik elemanlardan oluĢan, 

güvenli bir Ģekilde oyun oynayabilmeleri için düzenlenmiĢ motorlu araç trafiğinden 

ayrılmıĢ alanlardır (Aksoy 2001). 

Yıldızcı (1982), çocuk oyun alanlarını yaĢlara göre sınıflandırmaktadır. Bu 

sınıflandırmaya göre çocuk oyun alanlarını “0-3”, “4-7”, “8-15” yaĢ grubu olmak üzere 

üç sınıfta toplamıĢtır.  

0–3 yaĢ grubundaki çocuklar için oyun alanının yanında oturma yeri bulunan, etrafı 

çevrili kum havuzu, süs havuzu, çeĢmenin yer aldığı alanlardır.  

4–7 yaĢ grubundaki çocuklar için anaokulu ya da mahalle parkında bulunan çocukların 

gözlemlenebildiği “oyun alanları”dır.  

8–15 yaĢ grubundaki çocuklar için çocukların takım veya grup Ģeklinde 

oynayabilecekleri, spor yapabilecekleri, yaratıcılıklarını geliĢtirebilecekleri, kendilerini 

yönetebilecekleri seviyede tasarlanan oyun alanlarıdır.  
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 Açık Spor Alanları 

Aksoy‟a (2001) göre spor alanları; insanların zihinsel, fiziksel geliĢimleri için serbest 

zamanlarında kullanabildikleri alanlardır. Bununla birlikte spor alanları, yeĢil alan 

olarak dikkate alınmalıdır. Bu sebeple bu alanlar, kentsel yapı içinde fonksiyonel 

alanları oluĢturmaktadır. Gereksinim gösterdikleri alanlanlara göre iki Ģekilde 

sınıflandırılmaktadır.  

1. Küçük sahalara gereksinim gösteren sporlar (kort sporları), 

2. Büyük sahalara gereksinim gösteren sporlar (saha sporları). 

Basketbol, voleybol, tenis gibi sert yüzeylerde oynanan kort sporları, yumuĢak ve doğal 

yüzeylerde geniĢ alan isteyen futbol, kroket, polo vb. oyunlar saha sporlarıdır.  

 Yarı Aktif Yeşil Alanlar: Halkın özel bir belge karĢılığı ya da bir ücret karĢılığında 

kullanabildiği yeĢil alanlardır (Atalay 2008). 

 Pasif Yeşil Alanlar: Bitki örtüsüne rağmen insanların kullanımı için elveriĢli 

bulunmayan, çoğunlukla çevre sağlığı, koruma, estetik gibi amaçlarla oluĢturulan, kent 

estetiğine etkisi olan yeĢil alanlardır. Kaya bahçesi, su bahçesi, refüjler, mezarlıklar, 

kullanımı olmayan ormanlıklar, kültürel amaçlar için düzenlenmiĢ yeĢil alanlardır.  

 Görsel yeşil alanlar: YeĢil alanların sürekliliği açısından önemli olan, kentsel 

alanlara estetik değer kazandıran görsel etki oluĢturan yeĢil alanlardır (Tufanoğlu 

1998). 

-Kaya Bahçeleri: Kayalarla bitkilerin bir arada kullanımıyla oluĢturulan çok bakım 

gerektirmeyen, görsel estetik yönden zengin bahçelerdir. Bu bahçelerde bulunan bitkiler 

genellikle iyi drene edilmiĢ, yetersiz sulanan toprakta geliĢen türlerden oluĢmaktadır. 

Kaya bahçeleri planırken, planlama yapılacak alanın doğal dokusu, karakteristiği 

korunmalıdır (Ömeroğlu 2010).    
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-Su Bahçesi: Bahçe tasarımında su öğesi çok önemli bir yere sahiptir. Su, ıĢık, ses ve 

hareket ile farklı ekolojik habitat alanları oluĢturmanın yanı sıra insanlara huzur verici 

duygular hissettirir. Su bahçelerinde, dereler, fıskiyeler, göletler, bahçe ve süs havuzları 

tasarlanmaktadır (https://www.yedigun.com/su-bahceleri 2020a). 

 Refüjler 

Yollarda bitkilendirilmiĢ açık alanlar ve meydanlar ile yol arasındaki kentsel geçiĢ 

bölgelerinde oluĢturulan yeĢil elemanların tümünü kapsayan alanlardır. Meydanlardaki 

ve yaya bölgelerindeki ağaçlandırmalar, alleler bu yeĢil alanlara örnek oluĢturmaktadır 

(Atalay 2008).  

 Mezarlıklar 

Hayatlarını kaybetmiĢ insanların defnedildiği alanlardır. Mezarlıklar, kentlerde en az 

değiĢime uğrayan, toplumun dinsel özelliği ile bütünleĢmiĢ alanlardır (Atalay 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.yedigun.com/su-bahceleri
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Richter (1981) tarafından kentsel yeĢil alanlar ġekil 2.1‟de görüldüğü gibi 

sınıflandırmaktadır.  

 

ġekil 2.1 Kent içindeki yeĢil alanların sınıflandırılması (Richter 1981) 
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2.3 Kentsel Açık-YeĢil Alanların Önemi  

Kent sakinlerinin refahı ve sağlığı için, sürdürülebilir düĢüncelerin geliĢimi ve 

dağıtımında oynadıkları rolden, sağladıkları ekonomik faydalardan dolayı bu alanlar 

önemli olmaktadır (Atalay 2008).  

YerleĢmelerdeki değiĢim ve geliĢim ile nüfus yoğunluğu, kentleĢmeye bağlı olarak 

artmakta, bu geliĢim ve değiĢim süreci ekolojik düzeni değiĢtirmekte, fonksiyonel 

alanlar ve doğa arasındaki dengenin bozulmasına sebep olmaktadır. Böylece kent 

içindeki yeĢil alanların önemi daha fazla artmaktadır (OrtaçeĢme vd. 2005).   

Kentsel yeĢil alanlar, kent mekânlarına estetik ve fiziksel değer katarak, kent 

ortamındaki havayı temizleyerek oksijen miktarının artırmasına ve havanın 

serinlemesine yardımcı olur. Sınır, engel, perde oluĢtururarak araç trafiğini düzenlemesi 

ve gürültürüyü azaltması ile kent ortamının olumsuz etkilerini minimuma indirirek 

insan psikolojisine olumlu katkı sağlamaktadır (Gül vd. 2020). Kent ortamlarında 

yüksek nitelikli kentsel yeĢil alanların bulunması, sağlık, eğitim, toplumsal uyum gibi 

daha geniĢ amaçlara katkıda bulunur (Yücekaya 2013). Bu alanlar fiziksel, ekonomik, 

ekolojik, rekreasyonel, sağlık ve sosyal iĢlevleriyle kent sakinlerinin yaĢam kalitesini 

artırmakta, yoğun yapılaĢmaların arasında insanlara nefes alacak alanlar sunmaktadır 

(ġekil 2.2) (Dirik 1996). 

 Fiziksel işlevi 

Kentsel yeĢil alanlar, kente doğal yapı kazandırmasının yanı sıra kentte, mevsimlik ve 

günlük değiĢikliklerin algılanmasını sağlamakta, kentin fiziksel yapısındaki 

monotonluğu bozarak araç ve yaya trafiğine olumlu katkıda bulunmaktadır (Kuter 

2007).   

Bu alanlar özellikleri bakımından farklı alanları birbirinden ayırarak ve zıtlık yaratarak 

kentteki fiziksel dengenin sağlanmasına etkili olmaktadır. DeğiĢik alan kullanımları 
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arasında tampon görevi görmektedir. Mimari elemanlar için yerleĢme alanı sağlarlar. 

Ġnsanlar tarafından yapılan mimari yapılar için yerleĢme alanı sağlamaktadır. Böylece 

mimari yapıların özelliklerini daha net ortaya koymaktadır.  

Mimari yapılarla arazilerin doğal formu arasındaki estetiği kurabilmek önemli 

olmaktadır (Tosun 2007). Planlı ve dengeli bir yeĢil alan dağılımı, yapı yoğunluğunu, 

sayısını düzenleyebilmektedir (Özdamar 2006). 

 Ekonomik işlevi 

Kentlerdeki yeĢil alanlar ve peyzaj düzenlemeleri; kentsel yaĢam kalitesini arttırırken 

yeĢil alanların yakınında yer alan konut, arazi, iĢ yeri fiyatlarını da arttırmaktadır. 

Yeterli yeĢil alanlara sahip kentler hem bölge sakinleri hem de yatırımcılar için estetik 

ve çekici olmakta ve böylece kentin prestiji artmaktadır. Binaların, enerji maliyetlerini 

azaltmak için bitki örtüsünü kullanmak, ılıman iklim kentlerinde yeĢil alan ve ağaç 

dikimini arttırmak için maliyet önemli bir etken olarak görülmektedir (Haq 2011).  

 Ekolojik işlevi 

YeĢil alanlar, kentte ve kentin çevresinde yer alan konutlardan, endüstriyel tesislerden 

motorlu taĢıtlardan çıkan gazlar sonucunda kirlenen havadaki, zararlı gazları ve tozları 

temizleyerek kente ıĢık ve hava sağlamakta, gürültüyü dağıtmak için önemli rol 

oynamaktadır. Bununla birlikte bitki ve hayvanlar için sığınma alanı sağlamakta ve 

biyoçeĢitlilik oluĢturmaktadır (Atalay 2008). 

 Rekreasyonel işlevi 

Her yaĢtaki bireylerin dinlenme, eğlenme, spor gibi aktivitelerina imkân oluĢturmanın 

yanı sıra bireylerin serbest zamanlarını etkin biçimde kullanma imkânı sunmaktadır.   

Kent bölgesinde, konut yakınında veya bir semtte bulunan yeĢil alanlar, hafta sonlarında 

ve mesai saatleri dıĢında çok farklı Ģekilde kiĢilerin rekreasyon ihtiyaçlarını 
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karĢılamaktadır. Aynı zamanda bilgilendirme tabelaları, otobüs durakları, banklar, 

aydınlatma elemanları gibi kent donatı elemanlarını bulundurmasıyla rekreasyon 

alanları ve kullanıcılar arasında geçiĢ sağlayarak rekreasyonel kullanımı daha güçlü hale 

getirmektedir. Kent sakinlerine doğa ile yakın bir iliĢki alanı sunmaktadır (Etli 2002). 

 Sağlık işlevi 

Kentsel yeĢil alanların, kentin havasını temizlemesiyle kent sakinlerinin sağlığı üzerinde 

yenileyici etkisi bulunmaktadır. Böylece sağlıklı bir neslin geliĢmesinde, süreklilik 

sağlamada önemli roller üstlenmektedir. Sakin ve huzur verici ortamlarla zararlı 

etkilerini en aza indirmektedir. Ġnsanlar bu alanlarda kültürel, sosyal aktivitelerde 

bulunarak sosyalleĢmekte, stres atmakta, rahatlamaktadır.  Ġnsanların kentin 

gürültüsünden, kalabalığından uzaklaĢacağı, zararlı gazlardan ve tozlardan kaçacağı bir 

sığınak görevi görmektedir (Dedeoğlu 2006). 

 Sosyal işlevi 

Birçok araĢtırma, yeĢil alanların insanların birbirleriyle iletiĢim kurmaları açısından 

ideal bir alan olduğunu göstermiĢtir. Aynı zamanda yeĢil alanlar sosyalleĢmeyi ve 

kültürel kaynaĢmayı sağlarlar. Kamusal alanlarda ağaçlandırılmıĢ yeĢil alanların varlığı, 

insanların dıĢarıda daha fazla zaman geçirmesi için cazip bir ortam olabilir. Kentlerin 

diğer alanlarıyla karĢılaĢtırıldığında, yeĢil alanlara eriĢmek daha kolay olduğundan bu 

alanlar sosyal etkileĢim için önemli bir potansiyele sahiptir. Ayrıca insanların boĢ 

zamanlarında beraber sosyal etkinliklere katılma fırsatı sunar. Sağlık, spor ve eğitim 

alanlarının tümü kent dokusu içinde sıkıĢmayıp, geniĢ yeĢil alanlarla birbirine bağlanır 

(Rakhshandehroo vd. 2015). 
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ġekil 2.2 Kentsel açık ve yeĢil alanların iĢlevleri (Atalay 2008) 

2.4 Kentsel Açık ve YeĢil Alan Sistemleri 

Sistem, birbiriyle iliĢkili olan bir bütün oluĢturmak veya belirli bir sonuca ulaĢmak için 

izlenen yol, yöntem, düzen anlamına gelmektedir (Öztürk 2004). YeĢil alan sistemi ise 

kentteki farklı kullanımlar açısından denge öğesi olan, çok boyutlu mekân kullanımları 

için farklı imkanlar oluĢturan organizma olarak tanımlanmaktadır (Öztan 1968).  
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Öztürk (2004) kentlerde ele alınan olan yeĢil alan sistemlerini toplumsal, zamansal ve 

mekânsal yönden irdelemiĢtir.  

Toplumsal yönden yeşil alan sistemleri: YeĢil alanların eriĢilebilirlik özellikleri, 

yerleĢim alanı yönünden sınıflandırılmaları, kiĢi baĢına düĢen “yeĢil alan” miktarı 

Ģeklinde açıklamaktadır. 

Zamansal yönden yeşil alan sistemleri: YaĢam kalitesi kapsamında korunması gereken 

kent yaĢamında kullanımının birçok yarar sağladığı yeĢil alanların, insanların ihtiyaçları 

oranında geliĢtirilmesi, sürdürülmesi düĢüncesi oluĢmaktadır. YeĢil alan sisteminde, 

zamansal devamlılığın olması gerekir.  

Mekânsal yönden yeşil alan sistemleri: Mekânsal yönden yeĢil alanların bir sistem 

oluĢturması, bu alanların mekânsal sürekliliği ile ilgilidir. Mekânsal süreklilik, birbiriyle 

bağlantılı, ardıĢık olma ve birleĢme anlamına gelmektedir. Mekânsal süreksizlik ise bir 

düzeni ve bağlantısı olmayan mekanların oluĢumu olarak tanımlanmaktadır.  

Yıldızcı (1982) yeĢil alan sistemini, dağınık yeĢil alan sistemi ve yeĢil bantlar (bağlantılı 

yeĢil alan) sistemi Ģeklinde ele almıĢtır. Bu sistemler Ģunlardır;  

a) Dağınık yeşil alan sistemi: Kent içinde büyük lekeler ya da küçük parçalar Ģeklinde 

yer alan sistemlerdir. Genellikle arazi politikasının olmadığı kentlerde bulunmaktadır.  

b) Yeşil bantlar sistemi (bağlantılı yeşil alan sistemi): Kentin belli kısımlarını veya 

bölgelerini birleĢtiren bandlar halinde bütünlük oluĢturan yeĢil dokudur. Bir kentte dağ 

dizisi, deniz, göl, akarsu olduğunda bu tür planlama anlamlı olmaktadır.  Bağlantılı 

(yeĢil bant) yeĢil alan sistemleri, morfolojik, iklimsel, jeomorfolojik kent özelliklerine 

bağlı olarak yeĢil kuĢak, yeĢil örgün, yeĢil yol, yeĢil kama, yeĢil zincir Ģeklinde 

olabilmektedir. Bu sistemler, kentlerin özelliklerine göre değerlendirildiği bir bütün 

olarak tasarlanıp uygulanmalıdır.  
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 Yeşil kuşak 

YeĢil kuĢak, ilk kez 1580 yılında Ġngiltere‟de salgın hastalıkların etkisini azaltmak, ucuz 

yiyecek sağlamaya yönelik oluĢturulmuĢtur. 17. Yüzyılda Fransa‟da Ledoux, “yeĢil 

kuĢak” sistemiyle ilk kenti tasarlamıĢtır. Ebenezer Howard‟ın “bahçe kent” kavramıyla 

“yeĢil kuĢak” yaklaĢımının temelleri kurulmuĢtur. Günümüzde ise birçok ülkede, 

Almanya, Avusturya ile Ġngiltere‟de bölgesel ve kentsel ölçekte kullanılan planlama 

aracıdır. Özellikle “Londra yeĢil kuĢağı” geliĢmiĢ yeĢil alan sistemini oluĢturmaktadır 

(ġekil 2.3) (Çelik 1991).  

YeĢil kuĢak, yerleĢim alanlarını çevreleyen yeĢil alan sürekliliği olarak 

tanımlanmaktadır. Bu alanlar birbiriyle bütün olarak kent alanlarından kırsal alanlara 

doğru uzanmaktadır (Çelik 2005). Kent etrafında, yapılaĢmadan korunan bir alandır. 

YeĢil kuĢak içindeki alanlar, tarım arazilerinden kentsel sulak alanların oluĢturulmasına 

kadar çeĢitli Ģekillerde kullanılabilir (Rowe 2012).  

YeĢil kuĢaklar, insanların bilimsel araĢtırmalar yapmalarına olanak sağlar. Bu alanlarda 

insanlar rekreasyon ihtiyaçlarını gidermektedir (Çelik 1991). Kentlerde, kamu 

mülkiyetinde bulunan arsaların değerlendirilmesi ve yeĢil kuĢakların oluĢturulması 

kentlerin geliĢi güzel yayılmasını önleyecek ve gecekondulaĢmayı kontrol edecektir 

(Albayrak 2006). 
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ġekil 2.3 Londra yeĢil kuĢak sistemi (tr.deborahnormansopranos.com 2020b) 

 

 Yeşil örgün 

YeĢil örgün modeli doğrudan doğruya grid formlu (ızgara dokulu) kentler için 

geliĢtirilmiĢ bir sistemdir. Kentlerde, yeĢil Ģeritler halinde her türlü biçimde form 

oluĢturma düĢüncesine dayanmaktadır (Demir 2004).  

XX. yüzyılın baĢlarında açık alanların bütünleĢtirilmesi açısından olarak en uygun 

sistem yeĢil örgün olmuĢtur. Sistemde, kent bütününe herhangi bir yeĢil sınır ile form 

kazandırmak yerine, açık alanların kentsel dokusu üzerinde eĢit dağılımını, açık alan 

sistemine bağlantıların sağlanması amaçlanmaktadır.  

YeĢil örgün sistemi, rekreatif amaçlı gezilere (yürüyüs, atla gezinti, paten, bisiklet yolu 

vb.) imkân verdiği gibi yeĢil alan sisteminin iç kesimlerde kırsal peyzaj ile karĢılaĢmaya 

ve rekreasyonel kullanımlar sağlamaktadır. Bu sisteme en iyi örnek ġekil 2.4‟de görülen 

Çin‟deki Shanghai kenti verilebilir (Demir 2004).  



33 

 

 

ġekil 2.4 Shanghai kenti yeĢil alan sistemi (https://link.springer.com 2022) 

 

 Yeşil yol 

YeĢil yol kavramı, Frederick Law Olmstead‟in “park yolları” kavramı ile “yeĢil kuĢak” 

kavramının bileĢimidir. Peyzaj mimarlığının babası olarak bilinen Frederick Law 

Olmstead, “yeĢil yol” tasarımınında öncüsüdür. Olmstead park yollarını, Baron 

Haussman‟ın Paris‟teki bulvar örneğinden esinlenerek tasarlamıĢtır (Arslan vd. 2004) 

(ġekil 2.5). 

https://link.springer.com/


34 

 

 

ġekil 2.5 Baron Haussman tarafından tasarlanan Richard-Lenoir Bulvarı (HoĢgör 2005) 

ABD‟de 1970‟li yıllarda yeĢil alanların kaybı belirgin hale geldiğinde korumaya iliĢkin 

planlama çalıĢmalarıyla “yeĢil yol” kavramı önem kazanmıĢtır. ABD‟de sundukları 

rekreasyon ve ulaĢım olanaklarından dolayı modern çağda kabul edilen bir tasarım ve 

planlama olgusu haline gelmiĢtir.  

Geleneksel olmayan parklardan ziyade, daha az alana ihtiyaç duyması, farklı rekreasyon 

faaliyetlerine imkân vermesi, çeĢitli niteliklerdeki yeĢil alanları kolayca bağlayacak bir 

sistem oluĢturulmasını sağlayan “yeĢil yollar”, çevre korumayla ilgili kuruluĢlar, 

tarafından destek görmektektedir. “Açık Hava Komisyonu” 1987 yılında “yeĢil yolları” 

ulusal sistem olarak önermiĢtir. Bu çerçevede nüfusunun çoğunluğu kentlerde yaĢayan 

ABD‟de insanların doğaya kolay ulaĢabileceği yeĢil alanlar veya kültürel, doğal, 

yapılanmıĢ çevrenin bağlantı yolları olarak tanımlanmıĢtır. 1989 ylında ülkede 250‟den 

fazla “yeĢil yol” örneği vardır (Arslan vd. 2004). 

YeĢil yolların değerlerini belirlemede eklektik bir yaklaĢım, peyzaj mimarı Lewis‟in 

Wisconsin‟de bölgesel peyzaj planlama kuramında görülmektedir. Lewis; Wisconsin 

Eyaleti için “çevresel koridorlar” kavramını geliĢtirerek, “çevresel koridorların” daha 

çok akarsu vadileri boyunca uzandığını, doğal özelliklerin önemli bileĢenlerine sahip 
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olduğunu vurgulamıĢ, modern “yeĢil yol” uygulamasına katkı sağlamıĢtır (Little 1995) 

(ġekil 2.6). Ayrıca Lewis; Smith ve Helmund‟a (1993) göre, bu koridorlara yönelik 

analizlerin kent formlarının belirlenmesine de temel oluĢturacağını vurgulamıĢtır 

(Çulcuoğlu 1997). 

YeĢil yol; vadiler, sırtlar veya akarsu boyları gibi doğal koridorları, parkları, doğal 

rezerv alanlarını, demiryolu hattı boyunca rekreasyon amacıyla kullanılan kanalları, 

tarihi yerleri birbiriyle yerleĢim alanlarına bağlayan “çizgisel koridorlar” Ģeklinde 

tanımlanmaktadır (Arslan vd 2004). 

 

ġekil 2.6 Wisconsin için Lewis‟in geliĢtirdiği çevresel koridorlar (Ahern 2003) 

YeĢil yollar, kültürel ve tarihi değerleri koruma, çevresel eğitim ve su rekreasyonu, 

önemli coğrafik özelliklerin korunması gibi planlama amaçlarına sahiptir (Kurdoğlu 

2002).  
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Rekreasyon amaçlar için planlanmıĢ yeĢil yollar, spor alanları ve grup aktivitelerine, 

bisiklet yolları, yürüyüĢ gibi faaliyetlere imkân sağlamaktadır (Arslan vd. 2004). 

YeĢil yollar, etkin bir planlamayla, çevresel kalitesi azalmıĢ peyzaj kaynaklarını 

iyileĢtirerek ve mevcut yeĢil alanları zenginleĢtirerek kullanımlarının artmasını 

sağlamakta, insanları kentin bunaltıcı ve gürültülü stresinden kurtarmaktadır (HoĢgör 

2005). 

KorunmuĢ çizgisel koridorlar; dıĢ mekânlarda rekreasyon imkânı sağlayan, çevre 

kalitesini arttıran yeĢil alanlar olarak yeĢil yollar, Arslan vd. (2004)'e göre beĢ 

kategoride sınıflanmaktadır: 

Kent içinde yer alan akarsu kenarı yeşil yolları: Genellikle yeniden geliĢtirme ve 

iyileĢtirme programları kapsamında kentlerin içinden akıp giden akarsu kenarlarını 

oluĢturmaktadır (ġekil 2.7). 

 

ġekil 2.7 Willamette Nehri yeĢil yolu Oregon (Arslan vd. 2004). 

Rekreasyon faaliyetleri için yeşil yollar: Uzun bir hattı takip eden belirgin iz niteliği 

taĢıyan, patika ya da farklı özellikteki alanlardır.  
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Doğal koridorların dıĢında kullanılmayan demiryolları güzergahları, kanallar bu amaçla 

kullanılabilecek alanlardır (ġekil 2.8). 

Ekolojik yönden ilgi çeken doğal koridorlar: Akarsu, nehir boylarını kapsayan 

yükseltiler ve sırtlar boyunca da uzanan alanlardır. Bilimsel araĢtırmalar, yaban 

hayatının korunması, tür değiĢiminin ve göçün önlenmesi, doğa çalıĢmaları, yürüyüĢ, 

tırmanma amacıyla kullanılan alanlardır (ġekil 2.9). 

Görsel peyzaj değeri taşıyan manzara yolları, tarihi yollar ve güzergâhlar: Karayolu 

veya bir yol boyunca uzanan, belirli noktalarda yayaların faaliyetlerine de imkân veren 

noktaların yer aldığı yollardır (ġekil 2.10). 

 

ġekil 2.8 Burke-Gilman Trail, Seatle, Washington (Arslan vd. 2004) 
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ġekil 2.9 Oconee Nehri yeĢil yolu, Georgia- Athens (Arslan vd. 2004) 

 

ġekil 2.10 San JuanAdaları “Feribot koridoru yeĢilyolu”, Washington (Arslan vd. 2004) 

Geniş kapsamlı yeşil yol sistemleri veya örgünleri: Sırt, vadi gibi doğal arazi yapısına 

oturtulan sistemlerdir. Bazı durumlarda bu sistemde kentsel veya bölgesel ölçekte çeĢitli 

kullanıma sahip, değiĢik tipteki yeĢil yolların bir araya getirilmesiyle yeni alternatifler 

ortaya koyan yeĢil yol sistemleridir (Arslan vd. 2004). 
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Bir “yeĢil yol”un oluĢturulması için birçok yeni araç veya teknik gerekmez, mevcut 

parçaların çeĢitli kombinasyonlarını uygulamayı gerektirmektedir. Uygulanacak alan 

için yeni bir güzergâhın belirlenmesi gerekmemektedir. Manzara özelliği bulunan iki 

parkı birbiriyle iliĢkilendirecek koridor bağlantısı vb. korunması gereken alanların 

bağlanma olanaklarını düĢünmektir. Bağlantıyı sağlayan hatlarda planlama önerileri 

belirlenmelidir (Kurdoğlu 2002).  

Merkezi kent karakterlerinden olan yıldız kent formuyla oluĢan yeĢil kama, kentlerde 

bulunan bazı yeĢil alanları birbirlerine yürüyüĢ bantlarıyla veya yaya yollarıyla 

bağlayan yeĢil zincir, banliyö ve kent yerleĢimlerini ayırarak bir tampon vazifesi gören 

“yeĢil kuĢağın” yanı sıra bölgesel düzeyde kentleri bağlayan “yeĢil kalp” de bir “yeĢil 

alan sistemi”dir (Müftüoğlu 2008).  

Kırsal ve kentsel peyzaj planlamada “yeĢil yol, yeĢil kuĢak, yeĢil koridor kavramları” 

yeĢil alan sistemlerinin temel bileĢenlerini oluĢturmaktadır (Çetinkaya 2014).  

YeĢil alan sistemleri, ekosistem düzenleri çerçevesinde “yeĢil alanların” birbiriyle olan 

bağını ortaya koymaktadır. Kentlerde kültürel-doğal peyzajların sürekliliğini sağlamak 

ve ekolojik olarak doğal kaynakları korumak bu sistemlerin temel amacıdır (Gülçin 

2018). Ayrıca içme suyu, temiz hava, besin sağlama gibi ekosistem faaliyetlerini halkın 

kullanımına sunmaktadır. Doğal ekosistemlerin yarar ve fonksiyonlarını korumak, bölge 

halkının yararlanması amacıyla planlanan, yönetilen doğal alanlar (sulak alanlar, 

ormanlar), yarı doğal alanlar (parklar), kamuya ve özel mülkiyete ait alanlar (çiftlikler) 

ve rekreasyonel alanların oluĢturduğu kent içindeki sistematiği oluĢturan doğal alanların 

ağıdır (Mosely vd. 2013). Bir yeĢil alan sisteminde, peyzajlar ve ekosistemler; alanlar, 

merkezler ve bağlantılar sistemi ile birbirine bağlanmaktadır (ġekil 2.11). 
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ġekil 2.11 YeĢil alan sistemleri (Selim 2015) 

“Merkez”ler, yeĢil alan sistemlerinin düğüm noktalarıdır.  Yaban yaĢamı, insanlar ve 

sistem boyunca süregelen süreçler için bir baĢlangıç ya da bitiĢ noktası oldukları kadar, 

yerel hayvanlar ve bitkiler için yaĢam alanı oluĢtururlar. Merkezler, farklı biçim ve 

büyüklüklere sahip olabilirler. Özel mülkiyete ait geniĢ rezervler ve alanlar, rekreasyonel ve 

doğal değeriyle korunduğu yeĢil alanlar olarak merkezlerin Ģekil ve büyüklük bakımından 

çeĢitliliğine örnek oluĢtururlar (Özeren 2012).  

“Bağ”lar, sistemi bir arada tutan bağlantılardır. Akarsu erozyonunu engelleme, su 

kalitesini koruma ve stabilizasyon, karasal ve sucul canlılar için yaĢam alanı ve göç 

kolaylığı oluĢturma, eğitim ve rekreasyon için de imkân vermektedir. 

YeĢil alan sistem bileĢenleri; merkezler ve bağlar dıĢında alanları da içermektedir. 

“Alan”lar, merkezlerden daha küçüktür ve daha geniĢ olan ve birbirleri ile bağlantılı 

olan kamusal ve bölgesel koruma sistemlerine bağlanmazlar.  
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Ancak bir yeĢil alan sisteminin diğer bileĢenleri gibi alanlarda, ekolojik fonksiyonları 

gerçekleĢtirmek, doğal kaynakları korumak, doğa yürüyüĢü yapmak, doğayı izlemek 

gibi rekreasyonel ve ekonomik faaliyetleri desteklemek vb. iĢlevlere sahiptir (Çetinkaya 

ve Uzun 2014). 

YeĢil alan sistemlerinin sağladığı baĢlıca iĢlevler biyolojik ve habitat çeĢitliliğinin 

zenginleĢmesi ve doğal peyzaj süreçlerinin devamlılığıdır. Bu iĢlevler dikkate alınarak 

kentsel yeĢil alan sistemleri, gelecekte nüfus artıĢını karĢılamak, bu artıĢa paralel olarak 

doğal alanları ve kaynakları geliĢtirmek, yönlendirmek için kullanılacak bir yapı 

oluĢturması yönünde planlanmalıdır (Yazgı ve Yılmaz 2016). 

“YeĢil alan sistemi” planlaması; kent, ilçe ve bölge gibi çeĢitli düzeylerde 

gerçekleĢtirilebilmektedir. Bir parselde uygulanmasının yanı sıra ilçede, ilde, bölgede de 

uygulanabilmektedir. Parsel düzeyinde; iĢ merkezlerini, konut çevresindeki yeĢil 

alanları tasarlamayı, ilçe düzeyinde parkları bağlayan “yeĢil yollar” oluĢturmayı ifade 

etmektedir. Ġlde, bölgedeyse; yaylaları, ormanları, baĢka doğal alanları bağlayan geniĢ 

peyzaj alanlarını oluĢturmak, bunları alanları korumak, bitkilerle hayvanlar için yaĢam 

alanı yaratmak anlamına gelmektedir.   

YeĢil alanların korunması, planlaması ve yönetimini sağlamak üzere köklü bir gerekçe 

ortaya koymaktadır. Toplumun yaĢamının ve sağlığının bütünleyicisi durumundadır 

(Aslan ve Yazıcı 2016). 

YeĢil alan temelli geliĢme, geleneksel geliĢme yaklaĢımına göre ekolojik süreçleri 

destekleyerek, doğal öneme sahip alanların korunması ve sürdürülebilirliği ile kentsel 

alanlarda ekolojik ve kültürel sistemlerin entegrasyonunu ön planda tutmaktadır. 

Geleneksel geliĢme ile yeĢil alan temelli geliĢme Çizelge 2.1‟de karĢılaĢtırılmıĢtır 

(Selim 2015). 
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Çizelge 2.1 Geleneksel geliĢim ile yeĢil alan geliĢiminin karĢılaĢtırılması (Selim   2015) 

Geleneksel GeliĢme YeĢil Alan GeliĢimi 

Öncelikle yollar, drenaj kanalları, 

köprüler, binalar vb. altyapı planları 

yapılır 

Öncelikle planlama yapılacak alanın 

doğal özellikleri, fonksiyonları 

değerlendirilir ve korunur. 

Dik yamaçlar, taĢkın ovaları, refüjler vb. 

alanlar açık-yeĢil alan olarak 

değerlendirilir.  

Binalar konumlandırılmadan önce 

parkların, habitat ve ekolojik planlamaları 

yapılır. 

Cep parkları, iç yollar, parsel sınırları 

içinde bulunur. 

Arazinin mülkiyet durumuna göre 

bölgedeki habitatlar birbirine bağlanır. 
 

YeĢil alan planlamasında temel yaklaĢımlar aĢağıdaki verilmiĢtir. Bu yaklaĢımlar; 

Bütünsel planlama: YeĢil alan öğeleri ayrı olarak değil, bir bütün olarak planlanmalı ve 

ve değerlendirilmelidir.  

Kapsamlı planlama: YeĢil alan fonksiyonları ve sağladığı sosyo-kültürel, ekonomik ve 

ekolojik faydalar planlamada dikkate almalıdır.  

Stratejik planlama: ÇeĢitli kurumlar tarafından yönetildiği için “yeĢil alanlar”, bir 

sistem çerçevesinde planlanmalıdır (Çetinkaya 2014).  

Halkın katılımcılığıyla planlamayla uygulama: YeĢil alanlar, kent halkının görüĢleri 

alınarak yerel yönetimlerin katılımcılığıyla planlanmalıdır.  

Meslek disiplinleri yaklaşımı: YeĢil alan planlamaları çeĢitli meslek disiplinlerinin 

peyzaj ekolojisi, peyzaj mimarlığı ve biyoloji vb. katılımı ile disiplinler arası bir 

yaklaĢımla gerçekleĢtirilmelidir.   

Öncelikli yatırımlar kapsamında planlamaların yapılması: YeĢil alanlara yönelik 

altyapıya, kamusal yatırımlara yeterince bütçe ayrılmalıdır. BaĢka yatırımlardan 

bağımsız kaynakları olmalıdır (Çetinkaya 2014).  
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YeĢil alanlar birçok ilke kapsamında planlanır. Bu ilkeler doğrultusunda toplumlar, 

yaban yaĢamı ve ekonomiye yararlar sağlanırken kaynakların sürdürülebilir kullanımı 

mümkün olur. Ġlkeler Ģunlardır: 

Çok fonksiyonluluk: Farklı ekosistem hizmetlerini kapsamalıdır. Kültürel yapıda olmalı 

ve farklı iĢlevleri kullanımları bir araya getirilmeli, kullanımlar, fonksiyonlar arasında 

önceliklendirme yapılmalı, paydaĢların katılımıyla detaylı analizler yapılmalı, net 

hedefler koyulmalıdır. 

Bağlantılı olmak: YeĢil alanlar arasında farklı perspektiflerde, ölçeklerde, 

biyoçeĢitlilik, yağmur suyu yönetimi, rekreasyon gibi faaliyetlere yönelik iĢlevsel ve 

fiziksel bağlantılar kurulmalıdır. Kentsel yeĢil alanların fonksiyonları, kaynakları için 

yapılacak incelemelere dayanmaktadır. 

Bütünleşme: Kentsel yeĢil alan sisteminin, diğer alt yapılarla fonksiyonel, fiziksel 

bağlar kapsamında bütün olarak ele alınmalıdır.  Diğer paydaĢlarla farklı idari birimler 

arasında iliĢkiler kurulmalıdır. 

Sosyal ve iletişim içerikli süreç: Tüm paydaĢların ihtiyaçları karĢılanmalıdır. Hem 

kamu hem de özel sektörde yer alan çeĢitli mesleklerden uzmanlar arasında iĢ birliği 

sağlayarak, ilgili paydaĢlar karar verme süreçlerine dâhil edilmelidir. 

Uzun vadeli bir strateji: Sürdürülebilir geliĢim kapsamında ele alınmalıdır. Kısa süreli 

ekonomik kazançlar yerine uzun süreli çıkarları dikkate almalıdır. PaydaĢlar arasında 

karĢılıklı öğrenme ve fikir alıĢveriĢine imkân verilmelidir (Çetinkaya ve Uzun 2014). 

Bu ilkeler çerçevesinde planlanan yeĢil alan sistemleri, yasal-yönetsel politikalara ve 

bilimsel geliĢmelere bağlı olarak zamanla değiĢebilir. YeĢil alan sistemi ve stratejisinin 

bu doğrultuda her zaman değiĢtirilmesi mümkün olmayabilir (Çetinkaya ve Uzun 2014).  
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YeĢil alan planlama ve uygulamaları, sürdürülebilir ve kentleĢmenin sebep olduğu 

olumsuzlukları azaltan bir kent ortamının oluĢmasını sağlayan tekniklerdir. Bu 

uygulamalar kentlerde parça ve ayrı Ģekilde bulunan yeĢil alanları birbirine bağlar. YeĢil 

alanlarda bulunan bitki örtüsüyle kentin su ve hava niteliğinin iyileĢtirilmesine yardımcı 

olmaktadır (Ünal ve Akyüz 2018).   

2.5 Kentsel Açık ve YeĢil Alanların Yönetimi 

Yönetim, insanoğlunun var olmasıyla baĢlayarak zamanla değiĢim göstermiĢtir. 

Ġnsanların bir arada yaĢamasına bağlı olarak yönetim kavramı ortaya çıkmıĢtır. 

Yönetimin ortaya çıkması, insanların yeteneklerinin sınırlı olması ve gereksinimlerini 

karĢılamakta zorluklar yaĢamasından kaynaklanmaktadır (Dalay 2013).  

Yönetim günlük hayatımızı çevreleyen kurum veya kuruluĢ faaliyetlerinin temel ve 

birleĢtirici öğesidir ve bir kurumda ortak bir amaca ulaĢmak için çalıĢmaların 

düzenlenmesi ve yöneltilmesi sürecidir (Özalp vd. 2009). 

Yönetim; birtakım amaçlara ulaĢmak için öncelikle insan kaynakları olmak üzere, 

hammaddeleri, zamanı, yardımcı malzemeleri parasal kaynakları verimli, etkin 

kullanabilecek uyumlu Ģekilde karar alma ve uygulama süreçleri toplamından 

oluĢturmaktadır. Yönetim sürecinde, birçok paydaĢ ya da kurum, kentsel yeĢil alan 

isteklerini karĢılamada söz hakkına sahip olmaktadır (Yüncü vd. 2013). 

Bu durumun avantajlı olmasının yanında dezavantajlı da olmaktadır. Kentsel yeĢil alan 

yönetim sürecinde, özellikle yönetim kurumlarına iliĢkin sorumlulukların parçalanması 

dünyanın birçok yerinde etkin ve etkili bir yönetim için engel oluĢturmaktadır. Özellikle 

kaynaklar için rekabet etme ve fonksiyonlar arasında uzman yönetim sağlamada, 

uyumlu bir yönetim yapısını ve sistemini teĢvik etmede, bir baĢkasının öncelik 

kazanmasını engelleyebilir (Bununu 2012). 
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Sorunu çözmek için yönetim kurumları, özel sektörün veya gönüllü katılımcılar için 

farklı ortaklık düzenleme biçimleri arasında önemli ayrımlar yapılabilir. Bu nedenle en 

iyi yönetim uygulamaları, bu parçalanmaların en aza indirgenmesiyle ve paydaĢların 

sunduğu mevcut kaynakları ve fırsatları verimli bir kentsel yeĢil alan yönetim sistemine 

dönüĢtürmekle olmalıdır. 

Kentsel yeĢil alan yönetimi, yeĢil alanın bakımı, planlanması, geliĢtirilmesi ve mevcut 

yeĢil alanların sürekliliğini amaçlayan faaliyetlerin yürütülmesini, katılımcıları, yeĢil 

alanları etkileyen, birçok farklı karar verme süreçlerini ve eylemlerini içermektedir.  

Kentsel yeĢil alan yönetimine odaklanan organizasyonlar tarafından, yönetim, stratejik 

(politik), taktiksel ve operasyonel seviyede ele alınmaktadır. 

Kentsel yeĢil alan yönetimi, strateji ya da politika düzeyinde vizyonların, uzun vadeli 

stratejilerin nerede Ģekillendiğini ve görevlerin yerine getirildiği seviyeyi ifade eder. 

Taktik, strateji veya politika seviyesinin arasında orta bir seviye olarak kabul 

edilmektedir. Yönetim her düzeyde gerçekleĢen bir etkinliktir. Kentsel yeĢil alan 

yönetiminde yöneticiler tarafından stratejik kararlar almaktadırlar (Anonymous 2004). 

Kentsel yeĢil alan yönetim sürecinde, yeĢil alanların özellikleri ve yararları, kurumlar ile 

yöneticiler tarafından anlaĢılması gerekir ve bu doğrultuda kararlar almalıdır. Belirlenen 

hedefler, yapılacak çalıĢmalar için somut planlara dönüĢtürülebilir. Planlarda 

yöneticilerin zamanlarını nasıl harcayacakları, hangi görevlere öncelik verileceği, yeĢil 

alanlarda hangi tür bitkilerin bulunması ve bunların bakımlarının nasıl yapılması 

gerektiği yer alabilir (Sinshaw 2009). 

Bir yönetim planı geliĢtirmenin en önemli nedeni, alanın verimli ve etkili yönetimine 

yardımcı olmaktır. Ancak yöneticilerin alan için bir yönetim planı geliĢtirmek istemeleri 

ile ilgili daha belirgin nedenleri vardır. Bu nedenlerin planın yapısı, içeriği üzerinde ve 

yeĢil alanın nasıl iĢletildiği üzerinde doğrudan bir etkisi bulunmaktadır. 

 



46 

 

Yönetim planı 8 temel amaç çervesinde oluĢturulmalıdır. Bunlar; 

1. DanıĢma, katılım ve fikir birliği sağlama 

 Çıkar çatıĢmalarını çözmek 

 Ġlgi ve desteği teĢvik etmek 

 Toplumun katılımını teĢvik etmek 

 Ġlgili tüm tarafların standartlara uymasını sağlamak 

 Tüm paydaĢları, memurları ve seçilen üyeleri dâhil etmek 

2. Süreklilik ve kapasite temini 

 Gelecekteki yönetimi yönlendirmek ve yönetimin sürekliliğini sağlamak 

 Yönetim yapısının mevcut durumunu ve performansını gözden geçirmek 

 Hedeflere ulaĢmak için gereken yönetimi tanımlamak 

3. DeğiĢime hazırlık aĢaması 

 Alandaki değiĢimi izlemek ve değerlendirmek 

 Gelecekteki gereksinimleri belirlemek 

 Alanı etkileyebilecek dıĢ faktörleri belirlemek 

4. Bilgi edinme ve kaydetme 

 Bir alanın doğru tanımlandığından emin olmak 

 Veri toplama ve kaydetme karĢılaĢtırılabilirliğini sağlamak 

 YeĢil alanı yönetmek için yerel bir otorite içindeki sorumlulukları belirlemek 

5. Kararlar için çerçeve oluĢturmak 

 Yöneticilerin değiĢen Ģartlara olumlu tepki vermesine yardımcı olmak 

 Yönetim hedeflerinin net olarak belirlenmesi 

 Amaçları belirlemek 
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6. Standartları belirlemek 

 Bir alanın kabul edilen standartlara göre önemini değerlendirmek 

 Ġlgili tüm tarafların standartlara uymasını sağlamak 

 Yönetim dağılımının ve performansının ölçülebileceği ölçütler belirlemek 

7. Stratejik planlama oluĢturma 

 Alanlar ve kuruluĢlar arasındaki iletiĢimi sağlamak 

 Farklı alanlara ya da sahalara yaklaĢımın, karĢılaĢtırılabilirliğini sağlamak 

 Bir havza içinde yargı dengesi sağlamak 

8. Eylem planı oluĢturma 

 Yönetim için fon teklif etmek veya hibe yardımını değerlendirmek 

 Yapılacak iĢi programlandırmak 

 Bir yeĢil alanın değerlerini korumak için, yönetimini ve bakımını geliĢtirmek 

Bunların dıĢında alanların olumlu kullanımına teĢvik etmek, örn; anti sosyal davranıĢları 

azaltmak, kalite ve değerin sürekliliğini sağlamak için gerekli kaynakları oluĢturmak, 

gerekli becerileri belirlemek ve güvence altına almak, gerektiğinde ek kaynakları 

belirlemek, yönetim planını; genel bir yönetim sistemi içinde kontrollü ve muhafaza 

edilmiĢ bir belge olarak oluĢturmak gibi nedenler de yönetim planını oluĢturmanın 

gerekçelerindendir (Anonymous 2004). 

OluĢturulacak olan yönetim planlarının içeriğinde yeĢil alanların kimler tarafından nasıl 

kullanılacağı yer almalıdır.  Yönetim planlarını uygulayıcı kitlesi çok çeĢitli olabileceği 

için, planın her bölümünde, bölümlerden kimlerin sorumlu olduğu ve hangi ayrıntıların 

dâhil edileceğine karar verilmelidir.   

Bazı durumlarda sadece ek olarak dâhil edilen planın ana yapısı içinde detaylı bilgilerin 

verilmesi uygun olabilir.  
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Yönetim planının oluĢturulmasında, önerilerin, çeĢitli ilgi alanları ve destekleyici 

bilgiler dikkate alınarak uygun bir Ģekilde düĢünülmüĢ olduğu kanıtlanması 

gerekecektir. 

Yönetim planları, yeĢil alanların verimli ve etkili bir Ģekilde yönetilmesi için 

oluĢturulur. Bu nedenle, yeĢil alanların günlük yönetiminden sorumlu kiĢiler, birincil 

izleyiciler arasındadır. Bu, yönetim planları oluĢturan, plan katılımcıları olarak kendi 

gereksinimlerini göz önünde bulundurmaları gerektiği anlamına gelmektedir. Alan 

yönetimi ve kontrolünün tüm önemli unsurlarına hitap eden ve yeĢil alanın ihtiyaç 

duyduğu hizmetleri planlamalarına ve sunmalarına yardımcı olacak teknik bilgiye 

ihtiyaç duyabilmektedirler. YeĢil alanları kullanan ziyaretçiler ve çevre sakinleri, bir 

baĢka önemli gözlemci kitlesidir. „Topluluk‟ ifadesi, yerel yönetimleri ve tüm kent 

sakinlerini kapsamalıdır.  

Yerel yönetimden sorumlu olan yetkililer, yönetim planlarındaki önerilere göre 

geliĢtirilen yeĢil alanların, kent sakinleri tarafından nasıl kullanıldığını bununla birlikte 

en önem verdikleri alanların, belirli yönlerinin korunup korunamayacağını ve geliĢtirilip 

geliĢtirilemeyeceğini bilmek isteyebilirler (Anonymous 2004). 

YeĢil alanların önemli yönleri, herhangi bir Ģekilde plan tarafından tehdit altına girerse, 

önerilen değiĢiklik için net ve ikna edici bir gerekçeye ihtiyaçları duyulacaktır. 

Birçok paydaĢ ve yeĢil alan kullanıcıları yönetim planının bir parçası olarak 

düĢünülmelidir. PaydaĢlar arasında üst düzey yöneticiler veya yönetim kurulu üyeleri 

bulunur. Bu ortaklar, alanlara ve yönetimine iliĢkin doğrudan etki eden kararlar verecek, 

finansal ve diğer kaynakları tahsis edilmesini kontrol edecek kiĢilerdir (Anonymous 

2004). 

Bu kiĢilerin, yönetim planının, kurumların amaç ve hedeflerine ulaĢmasına nasıl 

yardımcı olduğunu ve yeĢil alanlara katkılarının ne yönde olduğunu örneğin; nasıl 

koruduğunu veya arttırdığını bilmeleri gerekmektedir. 
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Doğrudan birimlerdeki hizmetleri sunan personel veya gönüllü çalıĢanlar da hedef 

kitleye dâhildir. Çünkü bu kiĢilerde, yönetim planı sundukları hizmetleri ve teslim 

edilme Ģeklini doğrudan etkileyecektir. ĠĢlerini yapmalarına ve günlük aktivitelerini 

planlamalarına yardımcı olan açık ve özlü bilgilere ihtiyaç duymaktadırlar. 

Yönetim planı, yeĢil alanın stratejik geliĢimine nasıl katkıda bulunduğunu göstermeli ve 

uygulamalarındaki herhangi bir değiĢiklik için uygun bir gerekçe sağlamalıdır 

(Anonymous 2004).  

2.5.1 Dünya’da kentsel açık ve yeĢil alanların yönetimi 

ABD’de kentsel açık ve yeşil alan yönetimi:  

ABD‟de kent parklarında rekreasyonel etkinliklerin geliĢtirilmesine yönelik olarak 

“Ġmar Planı” ortaya koyulmuĢtur. Ġmar Planı, diğer uzun vadeli planlama belgelerine 

dayandırılarak ortaya çıkmıĢtır. Plan, kentsel açık alanlara özgü kültürel ve doğal 

kaynakları koruma, geliĢtirme amacıyla oluĢturulmuĢtur. Açık ve yeĢil alanların 

yönetim planı ise tarımsal amaçlarla kullanılması planlanan ve geliĢmemiĢ alanların 

yönetimine yönelik hazırlanmıĢtır (Anonymous 2019).  

Açık ve yeĢil alanların yönetim planı, imar planından farklıdır. Bu plan alan kullanım 

politikaları veya tasarım yönergeleri konusunda bilgi vermemektedir. Sadece kentlerin 

yeĢil alan oluĢturma amacıyla edindiği alanların bakımı ve yönetimi için sürdürülebilir 

uygulamaların bir yol haritası görevi görmektedir. Açık ve yeĢil alan yönetim planının 

amacı, 

 Açık alan yönetimi misyonunu tanımlamak ve misyonunu yerine getirmek için 

hedefleri ve stratejileri belirlemek; 

 

 Geçerli olduğu üzere federal, eyalet ve bölgesel düzenlemelere uymak; 
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 Gelecekte doğal alanları yönetmek için sürdürülebilir eylemler sağlamak ve 

ekolojik değerlendirme, izlemeye yardımcı olacak bir çerçeve belirlemektir 

(Anonymous 2019). 

Bu yönetim planı kapsamında, açık alan faaliyetlerinin en iyi uygulamalarla tutarlı 

olmasını sağlamak için; 

• Nesli Tükenmekte Olan Türler Yasası (ESA) 

• Orman Restorasyon Yasası (HFRA) 

• Ulusal Yangın Planı (NFP) 

• Federal Acil Durum Yönetim Kurumu (FEMA) Kılavuzu dikkate alınmıĢtır.  

Ayrıca ABD „de yeĢil alanların yönetiminde aĢağıdaki unsurlar dikkate alınmaktadır. 

Bunlar;   

• Kentlerin tarihi karakterini, doğal ortamlarını korumak ve geliĢtirmek  

• Kent sakinleri için bakımlı, kaliteli yeĢil alanlar oluĢturmak 

• YaĢam kalitesi için sosyal destek sağlayan, barınma, eğitim, alıĢveriĢ ve rekreasyonel 

imkanlar sunan kent ortamı oluĢturmak 
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ABD’de Açık ve Yeşil Alana İlişkin Planlamalarda Yer Alan İlkeler 

 

 

a. Doğal çevre yönetimi: Bu yönetimle, kentlerde habitatlar, su yolları gibi doğal alanlar 

belirlenecek ve korunacaktır. Sürdürülebilir, çevreye duyarlı kentler oluĢturulmaya 

çalıĢılacaktır (Anonymous 2019). 

b. Yollar, parklar ve rekreasyon çalışmaları: Her yaĢa uygun farklı ilgi alanlarına 

yönelik çeĢitli rekreasyon imkanları sunacaktır. Yollar, parklar diğer açık ve yeĢil 

alanlarla entegre edilecektir.  

 

c. Korunan alanlar programı: Bu programla açık ve yeĢil alanlar çeĢitli iĢlevlere hizmet 

edecektir. Bunlar;  

 Kentlerin büyümesini Ģekillendirmek,  

 Kent sakinlerinin doğayla içiçe olmalarını sağlamak, 

 Tarım alanlarını korumak, tarımsal üretimde kullanılmalarını sağlamak; nehir 

kıyısındaki alanları ve diğer doğal yaĢam alanlarını restore etmek,  

 Önemli arkeolojik, kültürel kaynakları, bitki ve hayvan habitatını korumak,  

 ÇeĢitli rekreasyon alanları sağlamaktır (Anonymous 2019). 

Altyapı ve kamu hizmetlerini verimli şekilde sağlamak: Kentlerde, su, atık su, yangından 

korunma, acil durum yönetimi hizmetlerini ve diğer hizmetleri içeren altyapının 

gelecekteki geliĢimini koordine edecektir (Anonymous 2019).  

 

Mali planlama: Mali planlama açısından, kentlerin genel fonu geliri, yollar ve doğal 

alanlar kazanımlarına iliĢkin mülkiyet vergisi yeĢil alan yönetim faaliyetleri için birincil 

finansman mekanizmasıdır.  
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Açık ve yeĢil alanlara yönelik çalıĢmalar imar planında ele alınmaktadır. Ġmar planında, 

kent sakinlerinin ihtiyaçlarını karĢılamak öncelikli olarak dikkate alınmaktadır. Kent 

planlamasında 1000 kiĢi baĢına 71 dönümlük açık ve yeĢil alan oluĢturma 

hedeflenmektedir (Anonymous 2019). 

Ekolojik, ekonomik ve sosyal hususlar: Açık ve yeĢil alan yönetim planında, kent 

sakinlerinin yaĢam kalitesinin geliĢtirilmesinde çevresel, ekonomik ve sosyal koĢullar 

dikkate alınacaktır. Kentlerde çevrenin korunmasına yönelik gönüllü katılımcılardan 

oluĢan gruplara, kuruluĢlarla iĢ birliği yapma fırsatı sunacaktır.    

Açık ve yeĢil alan yönetim planı aĢağıdaki uygulamaları amaçlamaktadır:   

 

• Kentlerde doğal alanları korumak için yolların konumunun planlanması, 

• Önemli doğal ve kültürel kaynaklara iliĢkin stratejik planlama oluĢturulması, 

• Önemli bitki ve hayvan habitatları gibi hassas alanlara halkın eriĢiminin sınırlanması, 

• Hassas türleri korumak için, yeterli geniĢlikteki koridorlarda doğal alanların ve 

habitatların birbirine bağlanması, 

• Çevreye duyarlı alanları tanımlayan bir peyzaj tipolojisi veri tabanının sürdürülmesi 

gibi hassas alanları koruyan politikalara bağlı kalınması; hassas veya tehlikeli alanlarda 

ağaçların korunmasıdır. 

Ġmar Planı ile uyumlu olan bu açık ve yeĢil alan yönetim planı, kentlerin doğal 

niteliklerini ve kırsal karakterini vurgulamaktadır (Anonymous 2019). Plan, aĢağıdaki 

uygulamaları sunmaktadır: 

• Geçitlerinden görülebilen büyük arazi Ģekilleri ve tepeler gibi çeĢitli topografyaya 

sahip alanlara odaklanarak, kent içindeki önemli görüĢ alanlarının korunması, 

• Tarım alanlarının korunması, 
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• Topografik özelliklerin doğal sınırlarını takip etmek, bitki örtüsünü korumak için ana 

yolların tasarlanması, 

• Ortak kullanım için açık alanı koruyarak, doğal görünüm koridorlarını ve doğal peyzaj 

özelliklerini korumak için imar modellerinin teĢvik edilmesi, 

 

Açık ve yeĢil alan yönetim planı kapsamında, geliĢtirilmesi gereken alanlara iliĢkin 

aĢağıdaki verilen öneriler bulunmaktadır. Bunlar;  

 

• Herhangi bir açık ve yeĢil alan için kent ihtiyaçlarını uygun Ģekilde karĢılayan 

uygulamalar kabul edilebilir.  

• Yerli olmayan türlerin ve zararlı otların uzun vadeli kontrolü, 

• Kuraklık nedeniyle tohumların yetiĢmemesi durumunda malç uygulamasının 

yapılması, 

• YeĢil alanlarda bölgeye özgü türlerden oluĢan tohum karıĢımların tercih edilmesi,  

• Üretim için kullanılmayan alanda yeniden bitkilendirme yapılmasıdır (Anonymous 

2019). 

ABD‟de kentsel yeĢil alan tanımı, standartlarını belirleme, açık ve yeĢil alan yönetim 

planları politik baskılardan korunan kurumlar tarafından yapılmaktadır. NRPA (Milli 

Rekreasyon ve Park Kurulu) bu kurumların en önemlisidir. Ülkesel çerçevede NRPA 

yeĢil alanlarla ilgili bütün kararların alındığı ve uygulandığı kurum olarak çalıĢmayı 

sürdürmektedir.  

NRPA‟da yer alan birimler, finans yönetim birimi, yönetim ve planlama, iletiĢim birimi, 

eğitim, bilgilendirme, üye hizmetleri birimi, profesyonel servisler birimi, kamu yönetimi 

birimidir (Özkır 2007). 
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Finans yönetimi; kurumun parasal kaynağının hazırlanması, kullanılması ile 

denetlenmesi görevini yürütmektedir. Yönetim ve planlama birimi; kurumun personel, 

teknoloji bilgisiyle ileriye yönelik planların uygunlandığı birimdir. Uzun ve kısa vadeli 

stratejik planların hazırlanması, geliĢtirilmesi, uygulanması görevlerini yapmaktadır 

stratejik planların hazırlanması, geliĢtirilmesi, uygulanması görevlerini yapmaktadır.  

Bunun yanı sıra baĢarının kontrol edilmesi, kurum içi eğitimlerin yapılması ve 

raporlanması bu bölüm yapmaktadır.    

Milli paydaşlar; üyelerle, kullanıcılarla iĢ yapacak kiĢi ya da kurumlarla çalıĢmalar 

yapmaktadır. İletişim ve pazarlama birimi; faaliyetlerle ait görsel, basılı ve iletiĢim 

kaynakları ile müĢterilere bilgileri iletmekle görevlidir.  

Bilgilendirme ile eğitim birimi; kurum tarafından düzenlenen fuar, eğitim ve konferans 

gibi faaliyetleri yapmaktan sorumludur. Üye hizmetleri birimi; Gruplar için üyelik 

iĢlemlerinden sorumludur. Profesyonel bakım servisi; akreditasyon ve sertifikasyon 

hizmetleri vermektedir.  Ayrıca yeĢil alanlarla ilgili kütüphane hizmeti sunmaktadır. 

Kamu yönetimi; kamu kurumlarıyla müĢterek programlar yapma ve koordinasyonu 

sağlamaktan sorumludur. ġekil 2.12‟de ABD Milli Rekreayon ve Park Kurulu‟nun 

yönetim yapısı gösterilmektedir (Özkır 2007) 
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ġekil 2.12 Milli Rekreasyon ve Park Kurulu‟nun yönetim yapısı (Özkır 2007) 

Avustralya’da kentsel açık ve yeşil alan yönetimi:  

Avustralya‟da tarihsel olarak özellikle Sydney kentinde yerel yönetimin sorumlu olduğu 

peyzaj alanları, çeĢitli yönlerden etkilenen bitkisel ve ekolojik birliklerden 

oluĢmaktadır. Ekolojik alanlar arasında ormanlar, fundalıklar ve liman kıyısı boyunca 

bataklıklar, mangrovlar (tuzlu bataklıklarda, çamurlu kıyılarda ve haliçlerde bazı çalı ve 

ağaç türlerinden oluĢan ormanlardır) bulunmaktadır (Anonymous 2012a). 

Ormanların temizlenmesi, bataklık alanlarının doldurulması, kıyı Ģeritlerinin ıslahı, 

yoğun kullanılan sert kaplamalar, çatılar, borulardan yağmursuyu akıĢı ve toprak 

profillerinin ithal dolgu malzemesi, modifikasyonu ile bitki örtüsünde ciddi bir düĢüĢ 
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olmuĢtur. Bunun sonucunda kent, az miktarda bitki örtüsüne sahip olmuĢtur. KiĢi baĢına 

22 metrekareden daha az ve 380 hektardan daha az açık alan bulunmaktadır.  

Kentte, kentsel peyzaj yerel yönetim personelleri, sivil toplum kuruluĢları, gönüller 

tarafından yönetilmekte, izlenmekte ve korunmaktadır. Kent alanının %15,5'i yeĢil 

alanlarla kaplıdır. Bu yeĢil alanların %42'si özel mülkiyete, %32'si kent yol kenarları, 

refüjlere ve %26'sı kent parklarına aittir (Anonymous 2012a). 

2004'ten 2011'e kadar peyzaj kalitesini önemli ölçüde geliĢtiren çok sayıda proje ve 

program oluĢturulmuĢtur. Gönüllülerden oluĢan gruplar doğal türlerin çoğaltılmasına 

destek olmuĢ ve dikim programlarına katılmıĢlardır. BiyoçeĢitliliği teĢvik etmek için 

yeĢil alanların nasıl düzenlenebileceği üzerine bir atölye çalıĢması eklenmiĢtir.  

Ağaç Dikim Programı: Bu program kapsamında 7.000'den fazla ağaç dikilmiĢtir. 31,5 

hektarlık bir açık alan 130 milyon dolarlık bir maliyetle yeniden düzenlenmiĢtir. Doğal 

türler, park iyileĢtirmeleri ve diğer peyzaj projelerine dâhil edilmiĢtir.16,4 hektar açık 

alan elde edilmiĢtir. Yeni yeĢil alanlar ve yaĢam ortamları oluĢturulmuĢtur.  

Avustralya‟da kentsel yeĢil alanların geliĢtirilmesi ve iyileĢtirilmesine yönelik yapılan 

planlamalar, kentsel ekoloji, yeĢil alanları ve ısı adası etkisini ele alan uygulamaları 

içeren projelerden oluĢmaktadır.   

AraĢtırmaların yapılması, kentlerde iyileĢmenin izlenmesine ve zaman içindeki 

performansını yönetilmesine izin verecek gerçekçi ve ulaĢılabilir hedefler belirlenmesini 

sağlayacaktır (Anonymous 2012a). Planlamalarla, kentlerdeki ağaçlandırma, peyzaj 

uygulamaları ve suya duyarlı kentsel tasarım için alan sağlama, altyapı oluĢturma 

faaliyetleri koordine edilecektir. Planlamalar belirli aĢamalardan oluĢmaktadır. Bunlar;  

 Kurulum: Kent yönetim birimleri arasında iĢ birliği ile projelerin önceliklendirilmesi 

ve stratejik olarak planlanmasını sağlamak için bir çalıĢma programının 

uygulanmasına izin veren bir eylem planının ana hatlarını çizmektedir. 
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 Yönetme, Ölçme ve İzleme: Belirlenen hedefler izlenecek ve oluĢturulan planın 

hedeflerine ulaĢılmasını sağlamak için performans ölçülecektir. 

   Organizasyonel: Planlamanın hedeflerine ulaĢmak için organizasyonel yapı ve 

kaynakların sağlanmasına yardımcı olacaktır. 

 Kapasite Geliştirme, Eğitim ve İş birliği: Yeni yeĢil alan oluĢturma kapasitesini ve 

türünü geniĢletmek için toplumsal katılıma odaklanmıĢtır. 

Avustralya‟da planlama hedeflerinin gerçekleĢtirmesi için gerekli dengeli bir yaklaĢım 

benimsenmektedir. Yoğun nüfuslu bir kentsel peyzaj bağlamında oluĢturulan planın 

sınırlı kamusal alan için rakip iĢlevleri ve ilgi alanlarını göz önünde bulundurmaktadır. 

Bu yayalar, bisiklet yolları, dinlenme ve spor için alan sağlamayı içermektedir. Ağaç 

türü seçimi açısından, değiĢtirilmiĢ toprak ve mikro iklim koĢullarıda, mevcut kentsel 

koĢullarla baĢa çıkmak için seçilmiĢ birçok yerli ve egzotik tür ile “doğru yer için doğru 

ağaç” yaklaĢımını gerektirecektir. Planlamalar bu yaklaĢımla bazı temel unsurları 

içermektedir (Anonymous 2012a).  

Planlanmaların temel unsurları:  

 Hizmet düzeyleri: Yerel yönetim tarafından sağlanacak hizmetleri ve hizmet 

düzeylerini belirtir.  

 Gelecekteki talep: Gelecekteki hizmet sunumunu nasıl etkileyeceği ve nasıl 

karĢılanacağı   

 Yaşam döngüsü yönetimi: BelirlenmiĢ hizmet düzeyleri sağlamak için mevcut ve 

gelecekteki varlıkların nasıl yönetileceği  

 Mali özet: Tanımlanan hizmetleri sağlamak için hangi fonların gerekli olduğu  

 Yeşil alan varlık yönetimi uygulamaları: YeĢil alanların yönetimi için hangi 

uygulamaların yapılacağını belirtir 
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 İzleme: Yerel yönetimin hedeflerine ulaĢtığından emin olmak için planın nasıl 

izleneceği, 

 Yeşil Alan Varlık Yönetimini Geliştirme Planı: Bir varlık yönetim planı oluĢturmak 

için izlenecek yol haritası oluĢturulmuĢtur (Çizelge 2.2). 

Bu çalıĢmaların yanı sıra Avustralya‟da kentsel yeĢil alanların geliĢtirilmesi ve 

iyileĢtirilmesine yönelik hedefler belirlenmiĢ ve kanunlar oluĢturulmuĢtur. En temel 

hedef, kentlerde her gün yaĢayan, çalıĢan, okuyan insan sayısını artırarak kent 

ekonomilerini güçlendirmek; kentlerin, akıllı, yaĢanabilir, yeĢil alanlarını ve kültürel 

avantajlarını sergileyerek uluslararası kent markasını geliĢtirmek ve tanıtmaktır 

(Anonymous 2012a). 

Örneğin, Adelaide kenti, sera gazı emisyonlarını 2050‟ye kadar hatta daha erken bir 

tarihe kadar %80-100 oranında azaltmaya çalıĢan dünyanın önde gelen küresel 

kentlerinden biridir (Anonymous 2016). 

Diğer hedefler; 

 YeĢil alanların ve daha iyi çevresel performansı mevcut geliĢmelere dahil etmek için 

özel mülk sahipleriyle yerel yönetim ile birlikte çalıĢmak, 

 Park alanlarındaki biyoçeĢitlliği artırmak ve karbon salınımının dengeli olduğu bir 

kente ulaĢmadaki rollerini güçlendirmek, 

 Sokak ve cadde ağaçlandırmalarını, bahçeler, yeĢil duvarlar ve çatılar, sokak 

kenarlarındaki sebze bahçeleri ile kamu ve özel alanlarda, yeĢil alanların artırılmasıyla 

kent yeĢillendirmesini teĢvik etmek, 

 Sokakları ve parkları güzelleĢtirecek, kamu yeĢillendirme faaliyetleri konusunda yerel 

kurumlarla birlikte çalıĢmak, 
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Çizelge 2.2   Avustralya‟da yeĢil alan varlık yönetim planı oluĢturulmasında izlenecek 

yol haritası (Anonymous 2012a) 
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 Kent içinde ve yakınında yaĢayan, büyüyen nüfuslu kentlerin ihtiyaç ve beklentilerini 

karĢılamak için park alanlarını, turistik yerleri ve hareket ağlarını geliĢtirmek için 

komĢu yerel yönetim ve hükümetle (eyalet yönetimi) birlikte çalıĢmak, 

 Park alanlarının sanatsal, sportif ve rekreasyonel etkinliklerin desteklenmesini 

artırmak için komĢu yerel yönetim ve hükümetle (eyalet yönetimi) birlikte çalıĢmak 

(Anonymous 2016), 

 Resmi ve gayri resmi spor ve rekreasyon olanaklarıyla park alanlarını artan fiziksel 

aktivite seviyelerinde tanıtmak, 

  Sulanan alanlarda geri dönüĢtürülmüĢ su kullanımını %25 artırarak %80'e 

yükseltmektir. Avustralya‟da eyalet düzenlemeleri de dahil olmak üzere birçok yasa 

uygulanmaktadır (Anonymous 2016) (Çizelge 2.3).  

Çizelge 2.3 Avustralya‟da eyalet yönetiminde yeĢil alanlara ve biyoçeĢitliliğin 

korunmasına yönelik iliĢkin mevcut mevzuat (Anonymous 2016) 

Kanun Amaç 

1929 Kanalizasyon Yasası 

Ağaç türleri sınıflandırmasını ve kanalizasyon 

altyapısından ilgili geri dönüĢümü tespit için 

gereklilikleri belirler. 

1972 Ulusal Parklar ve VahĢi YaĢam Yasası Kamu yararı ve zevki için rezervlerin 

oluĢturulmasını ve yönetilmesini öngören doğal bir 

ortamda yaban hayatının korunmasını sağlamak için 

kanun 

1986 Hayvan ve Bitki Kontrol Kanunu  Tarım ve çevrenin korunması ve halkın güvenliği 

için hayvanların ve bitkilerin kontrolünü sağlayan 

bir kanun 

1986 ĠĢ Sağlığı, Güvenliği ve Refah Kanunu  Belediyelerin tüm taahhütlerinde iĢ sağlığı ve 

güvenliği uygulamaları mevcuttur.  

1991 Yerli Bitki Örtüsü Yasası Toprak sahiplerine doğal bitki örtüsünün korunması 

ve geliĢtirilmesi ile ilgili yardım sağlamak; yerli 

bitki örtüsünün temizlenmesini kontrol etmek 

1993 Çevre Koruma Kanunu Çevrenin korunmasını sağlayacak kanun; Çevre 

Koruma Kurumunu kurmak ve görev ve yetkilerini 

tanımlamak 

1993 Kalkınma Yasası Arazi kullanımı, binaların planlanmasını ve 

düzenlenmesini sağlar.  

1993 Miras Yasası (Güney Avustralya)  Aborijin Mirası olmayan, öneme sahip yer ve 

nesnelerin tanımlanması, kaydedilmesi, korunması 

için düzenleme yapmak, Güney Avustralya Miras 

Konseyi'ni kurmak 
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Çizelge 2.3 Avustralya‟da eyalet yönetiminde yeĢil alanlara ve biyoçeĢitliliğin 

korunmasına yönelik iliĢkin mevcut mevzuat (Anonymous 2016) (devam) 

Kanun Amaç 

1994 Yerel Sahiplik Yasası (Güney Avustralya) 

 

Bu Yasa, yerel unvanı korur ve yasaya aykırı olarak 

fesh edilmemesini sağlar. 

1996 Elektrik Yasası  Enerji hatları çevresindeki bitki örtüsü çatıĢmasının 

kontrolü. 

1997 Su Kaynakları Kanunu  Su temini ve ağaç dikimi için gereksinimleri belirler. 

1997 Devlet Kayıtları Kanunu Adelaide Ģehrinin Güney Avustralya Eyalet 

Hükümeti tarafından belirlenen tüm ilgili bilgileri 

kaydetmesini ve saklamasını sağlamak 

1999 Yerel Yönetimler Yasası Sürdürülebilir hizmet sunumu için AM (varlık 

yönetimi) Planları tarafından desteklenen bir LTFP' 

nin (uzun dönem finansal plan) hazırlanması da 

dahil olmak üzere yerel yönetimlerin rolünü, 

amacını, sorumluluklarını ve yetkilerini belirler. 

1999 Milletler Topluluğu Çevre Koruma ve 

BiyoçeĢitlilik Koruma Kanunu  

Çevreyi koruma kanunu ve ulusal çevresel 

değerlendirme ve onay süreçlerini içerir 

2005Adelaide Park Toprakları Yasası  Adelaide park alanlarının özel statüsünü, 

özelliklerini ve karakterini teĢvik eden çerçeve; 

Ģimdiki ve gelecek nesillerin yararına bir kentsel 

park olarak korunacak, dünya standartlarında bir 

varlık olarak bu park alanlarının ve yönetiminin 

korunmasını sağlamak 

2006 Doğrusal Parklar Yasası  Günümüz ve gelecek nesillerin yararına halk 

parkları olarak korunacak dünya standartlarında 

varlık olarak Torrens Nehri Doğrusal Parkı'nın 

korunmasını sağlayan bir kanun. 

Yerli Miras Yasası Aborijin Mirasının korunmasını, muhafazasını 

sağlar ve Aborijin öneme sahip alanların, nesnelerin 

veya kalıntıların keĢfi, edinimi, hasarı veya satıĢı 

için mevzuat içerir. 
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Yeni Zelanda’da kentsel açık ve yeşil alan yönetimi: 

Yeni Zelanda‟da yeĢil alan yönetim planlarında yer alan yeĢil alanlar, genel olarak bir 

nehir veya dere kıyısında yer alan yeĢil alanlar ve çoğunlukla belediye tarafından 

yönetilen yeĢil alanlardan oluĢmaktadır. Bu alanlar 1991 tarihli Kaynak Yönetimi 

Yasası ve 1974 Yerel Yönetim Yasası ve 1961 Kent DeğiĢiklik Yasası gibi yasalarla 

yönetilmektedir (Anonymous 2018).   

Yönetilen yeĢil alanlar dört grubu içermektedir:  

1. YürüyüĢ yolları ile geliĢtirilen ve bazıları New Plymouth ve Bell Block'ta bulunan 

geniĢ açık alanlara ve rekreasyonel iĢleve sahip yeĢil alanlardır. Bu alanlar, Audrey Gale 

ve Te Henui YürüyüĢ Yolu gibi nehirlerin yakınındaki parkları içerir. 

2. New Plymouth kentindeki yeĢil alanlardır. Bazı yeĢil alanlar son 12 yılda yapılan 

yeĢil alan yönetim planlarının hiçbirine dâhil edilmemiĢ ve 2018 yılında yapılan yeĢil 

alan yönetim planı, bu alanların yönetim planlarına dahil edilmesi için imkân 

sağlamıĢtır.  

3. Yeni Zelanda‟daki Bell Block ve Inglewood kasabalarındaki nehir kıyısında yer alan 

yeĢil alanlar, Pukeho kasabası ve Uruti bölgesinde yer alan yeĢil alanlardır.   

4. Genellikle halka açık olmayan ve arazi sahibi tarafından yönetilen, arazi mülkiyetinin 

devri öncesinde çiftlik, endüstriyel veya konut faaliyetlerine dâhil edilen sonrasında 

halkın kullanımına açık olmayan nehir kıyısı yeĢil alanlarıdır (Anonymous 2018).   

Yeni Zelanda‟da yeĢil alan yönetim planları, her bir yeĢil alanda uygun kullanımlarla 

faaliyetleri belirlemek, günlük yönetim ve karar vermeye yardımcı olmak için 

geliĢtirilmiĢ, 1977 Rezerv Yasası uyarınca hazırlanmıĢtır.   
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Planlarda, yeĢil alan faaliyetleri ve geliĢimine iliĢkin önemli kriterler Ģunlardır:  

o Belirli faaliyetler ve gelecekteki geliĢtirmeler hakkında karar vermede 1977 

Rezervler Yasası, 1991 Kaynak Yönetim Yasası ve 2002 Yerel Yönetimler Yasası 

kapsamındaki tüm gereklilikler ve belediyelerin uzun vadeli planı, belediye taslağının 

amaçları ile belirlenen fon durumu dikkate alınmaktadır.  

o Bir faaliyetin bir yeĢil alan için yasak olduğu not edildiğinde, o faaliyete yönelik 

planın gözden geçirilmesi ve düzeltilmesi yapılmadıkça onaylanmayacaktır. 

o Faaliyetin onaylanıp onaylanmayacağına iliĢkin kararlar, yeĢil alan için hedefler, 

politikalar ile yeĢil alanlara iliĢkin genel politikalarla karĢılaĢtırılacaktır. 

YeĢil alanlar yönetim planın oluĢturulmasında belirlenen hedefler Ģunlardır:  

1977 Rezervler Yasası ve sonraki değiĢikliklerdeki yasal gereklilikleri karĢılamak.  

Kent belediyelerinin yeĢil alanları hem Ģimdi hem de gelecekte, yeĢil alan amacına 

uygun bir Ģekilde yönetmesine imkân sağlayan politika süreci oluĢturmak. 

Tüm yeĢil alanları bütüncül bir Ģekilde ele alan kapsamlı bir belge hazırlamak 

(Anonymous 2018).  

Planların hazırlanması ve geliĢtirilmesine yönelik sunumlar yaparak kent halkına 

yeĢil alanların yönetiminde söz sahibi olma fırsatı vermek. 

Yeni Zelanda‟da yeĢil alan yönetimine yönelik ve yeĢil alan yönetim planlarının 

oluĢturulmasında yararlanılan birçok yasa bulunmaktadır (Anonymous 2018). Bunlar; 

1977 Rezervler Yasası: Kamusal yeĢil alanlar 1977 Rezervler Kanunu uyarınca 

yönetilmektedir. Rezervler kanununun genel amacı: 
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 yaĢam, flora ve fauna, çevre, tarihi yerler, 

kültürel, arkeolojik, biyolojik, jeolojik, bilimsel, eğitsel ve toplumsal değerlerin 

korunmasını ve yönetilmesini sağlamak. 

 

sistemlerin ve peyzajın temsili örneklerinin korunmasını sağlamak. 

 

1977 Rezervler Yasası, farklı tipteki yeĢil alanların sınıflandırmalarının amacını 

belirlemektedir. Yasaya göre, yerel amaçlı yeĢil alanlar için yönetim planları 

gerekmemektedir ancak yönetim planı, belediyelerin yeĢil alanları yönetmesine 

yardımcı olan ve topluluğa yeĢil alanların nasıl yönetileceği ve geliĢtirileceği konusunda 

söz sahibi olma imkânı veren bir belgedir (Anonymous 2018).  

Rekreasyon Rezervleri: Yasada, rekreasyon ve spor faaliyetleri ile halkın fiziksel 

refahının sağlanması, kırsal alanlarda yürüyüĢ alanlarının ve doğal ortamının korunması 

amaçlanmaktadır (Anonymous 2018). 

 

Doğal Rezervler: Kanununda doğal rezervlerin amacı ikiye ayrılmaktadır: 

 

Genel olarak doğal değeri olan ya da peyzaj niteliklerine sahip, halkın eğlenmesine 

ve kullanımına yönelik sürdürülebilirliğini sağlamak için bu değerlerin kamu yararına 

korunmasını, 

 

Uygun koĢullarda, doğal veya egzotik floranın geliĢtirilmesini ve korunmasını 

sağlamak.   

Yerel Amaçlı Rezervler: Kanun, kıyı drenajı ve nehir kontrolü gibi amaçlar için alan 

sağlanması ve korunması gerektiğini belirtir.  
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Yeşil alanlar için yönetim planlaması: Rezervler Yasası, bir yönetim organının 

kontrolü, yönetimi veya idaresi altında tüm yeĢil alanlar için (kıyı drenajı sağlamak için 

oluĢturulan yeĢil alanlar hariç) yönetim planları hazırlanmasını gerektirir. Bir yönetim 

planının amacı, yeĢil alanların yönetimine yönelik politikaların oluĢturulmasıdır.  

Böylece bunların kullanımı ve geliĢtirilmesi ile ilgili kararlar, yeĢil alanların uzun süreli 

kullanımını veya diğer kullanımlarla uyuĢmazlığı önlemektedir. Yönetim planlarının 

sürekli gözden geçirilmesi gerekmektedir. Bir yönetim planının uygulanması için her 

türlü durumun dikkate alınması gerekir (Anonymous 2018). 

 YeĢil alanların bakımı, koruması, kontrol edilmesi gerekir.   

YeĢil alan yönetim organının, kaynaklarının uygun olduğu ölçüde geliĢtirilmesi 

gerekir. 

 belirtiği ilkelere uyumlu olması gerekir.   

Bir yönetim planı onaylandıktan sonra belediyeler, bir yönetim planının varlığına bağlı 

olarak belirli yasal yetkileri kullanabilir.  

 

Organları yönetme yetkileri: YeĢil alan yönetimi ile ilgili organların yetkileri Rezervler 

Kanunu'nda belirtilmiĢtir. Aralık 1999'da Koruma Bakanı, Bakanın Rezervler Yasası 

kapsamındaki yetkilerinin çoğunu bölgesel yetkililere (bölge yönetimine) devretmiĢtir. 

 

Kiralamalar, lisanslar ve diğer sözleşmeler: Rezervler Kanunu, belediyelere öngörülen 

rekreasyon amaçlı yeĢil alan arazileri için lisans, kiralama ve diğer sözleĢmeleri verme 

yetkisi vermektedir. 

Belediye yönetiminde bulunan rekreasyon amaçlı yeĢil alanların kiralanması veya 

lisanslarının Rezervler Yasası kapsamında onaylanmıĢ bir yönetim planına uygun 

olmaları gerekmektedir (Anonymous 2018).  
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Belediyeler belirli konularda kabul veya reddetme yetkisine sahiptir: 

 

 

Mera alanları gibi yeĢil alanların oluĢturulması ve bahçe düzenlemeleri için geçici 

lisansların verilmesi (Anonymous 2018) 

Diğer İlgili Mevzuatlar 

 

Yerel Yönetimler Yasası 2002: 2002 Yerel Yönetim Yasası, Yeni Zelanda'nın yerel 

yönetimlerin faaliyet gösterdiği genel çerçeveyi ve yetkileri belirtir. Kısacası, yasa 

Ģunları ortaya koymaktadır (Anonymous 2018): 

 

, yerel yönetimlerin rolü ve yetkileri. 

 

sivil toplum kuruluĢlarının yönetimi için ilkeler. 

çerçevesi – Belediye kontrollü organizasyonlar ve belediye organizasyonları. 

Planlama, karar verme, finansal yönetim ve raporlama için geliĢmiĢ bir çerçeve. 

yönetimlerden halkın su, atık su ve sıhhi hizmetler ihtiyaçlarını 

değerlendirmelerini istemek ve yerel makamlara su hizmetleri sağlama yükümlülüğü 

koymak da dahil olmak üzere birçok yükümlülük ve yetkiler. 

Mevcut parkların ve yeĢil alanların geliĢimi, bakımı için finans durumu, Uzun Vadeli 

Plan (LTP) adı verilen belge ile belirlenmiĢtir. 

 

Kaynak Yönetimi Kanunu 1991: 1991 tarihli Kaynak Yönetimi Yasası'nın amacı, doğal 

ve fiziksel kaynakların sürdürülebilir yönetimini teĢvik etmektir.  
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“Kent Planı” aracılığıyla, kent içinde gerçekleĢen pek çok rekreasyon faaliyetini çevre 

üzerinde olumsuz etkilere yol açmayacak Ģekilde yönetmek ve sağlamak belediyenin 

görevidir (Anonymous 2018). 

 

Kıyı (kordon) yeşil alanları: Kaynak Yönetimi Yasası, kıyı (kordon) yeĢil alanlarının 

kurulması için maddeler içermektedir. Kıyı (kordon) yeĢil alanları, deniz, nehir veya 

göle bitiĢik alanlardır. Kıyı (kordon) yeĢil alan değerlerinin korunmasına katkıda 

bulunmak; ekolojik açıdan korunmasını sağlamak, deniz, nehir veya göl boyunca halkın 

eriĢimine izin vermek ve halkın rekreasyonel kullanımını sağlamak gibi amaçlara 

sahiptir.  

Yürüyüş Yolu Yasası 2008: 2008 YürüyüĢ Yolu Yasası'nın amacı, halka açık alanlara 

yürüyüĢ yolu sağlamaktır. YürüyüĢ yollarının kontrolü, belediye yönetiminin belirlediği 

yerel bir birim veya kamu kurumu tarafından sağlanır.  

Elektrik (Ağaçlardan Gelen Tehlikeler) Yönetmeliği 2003: 2003 Elektrik (Ağaçlardan 

Kaynaklanan Tehlikeler) Yönetmeliğinin amacı, ağaçların çevrelememesi gereken 

elektrik iletkenlerinden mesafeleri belirler.  Elektrik iletkenlerini çevreleyen ağaçların 

kesilmesi ve kesilmesinden kimin sorumlu olduğu konusunda kurallar koyar. 

Yönetmelikte elektrik iletkenlerini çevreleyen ağaçların kesilmesini veya budamasını 

talep eden bildiriler yayınlayabilir (Anonymous 2018).  

Yeşil alanların yönetiminde diğer kuruluşların rolü: AĢağıdaki kuruluĢlar, bu yönetim 

planında yer alan yeĢil alanların idaresiyle doğrudan veya dolaylı bir iliĢkiye sahiptir 

(Anonymous 2018). 

 

Taranaki Bölge Yönetim Kurulu: Taranaki Bölge Yönetim Kurulu'nun (TRC) yeĢil 

alanların yönetimini etkileyebilecek sorumlulukları da vardır. Bölgesel yönetim 

kurulların sorumlulukları Ģunları içerir: 

tikalar geliĢtirmek. 

alan yönetimi ve toprağın korunmasının desteklenmesi. 
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larla, bölgesel planlarla onaylar vererek tatlı su, toprak ve kıyı 

kaynaklarını yönetmek. 

, nehir kontrolü ve taĢkın korumasını üstlenmek. 

 

ve liman yönetimini üstlenmek. 

 

rması, izleme ve çevresel iyileĢtirme yapmak. 

Yürüyüş Yolu Komisyonu: 2008 yılında Yürüme EriĢimi Yasası ile kurulan Yeni 

Zelanda Yürüme EriĢimi Komisyonu, kamuya, özel alanlara yürüme eriĢiminin 

sağlanması, yürüme eriĢimiyle iliĢkili olabilecek eriĢim türlerinin kuruluĢ, bakım, 

iyileĢtirilmesine liderlik etme ve bunları destekleme sorumluluğuna sahiptir.  

Komisyonun iĢlevi, yürüme eriĢimi konusunda ulusal liderlik sağlamak, yerel 

yetkililerle iĢ birliği içinde yürüme eriĢimi konusunda yerel ve bölgesel liderlik 

sağlamaktır. Ayrıca yürüme alanları hakkında harita oluĢturma, bilgi derleme ve 

yayınlama iĢlerini sağlamak da komisyonun görevlerinden biridir (Anonymous 2018). 

New Plymouth Kenti Belediye (NPDC) stratejileri, planları ve politikaları 

 

Planlama: New Plymouth kent belediyesi planı, gelecek 30 yıl için stratejik bir plandır. 

Ekonomi, çevre ve toplum olmak üzere 3 konuyla ilgilidir. Bu plan New Plymouth kenti 

ile Taranaki Bölgesindeki yeĢil alanları kapsamaktadır.  

Açık Alan Stratejisi: Açık Alan Stratejisi, kentlerde açık alan gelecekteki 20 yıl içinde 

nasıl görüneceğine dair bir belge oluĢturmaktadır.  Strateji, açık alanların 

oluĢturulmasına iliĢkin kriter içermektedir. Açık alan hiyerarĢisini ve açık alanların 

sunduğu hizmetleri de kapsamaktadır.  Ayrıca bölgedeki tüm kentler için açık alan 

ihtiyaçlarını, kırsal alanlardaki açık alan bağlantılarını ve kıyıya eriĢim çerçevesini de 

içermektedir (Anonymous 2018). 
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Park Yönetim Planı: YeĢil alanlardaki yollar, patikalar, yapılar, çöp kutuları ve 

iĢaretlerini içeren planlar park yönetiminde kapsanır. Park yönetim planı, her bir parkın 

değerlendirilmesini, tahmini ömrünü ve parkların gelecekteki değiĢiminin dikkate 

alınmasını içerir. 

Uzun Vadeli Plan: Uzun Vadeli Plan (LTP) New Plymouth kenti için kapsamlı bir 

planlama ve politika belgesidir. Yılda bir güncellenir. Kentin refahını sağlamak için 

belediyenin orta ve uzun vadedeki önceliklerini belirler. Belediyenin politika ve 

planlama dahil proje ve programların uygulanması için bir çerçeve sunmaktadır. 

Bölge Planı: Bölge Planı, “kaynak yönetimi yasası” kapsamında yasal bir belgedir. 

Plan, yeĢil alanlar gibi açık alanların toplum tarafından değerlendiğini, tanınmasını ve 

korunmasını gerektirdiğini kabul etmektedir. Planda açık alan, “toplumun rekreasyonel 

ihtiyaçlarını karĢıyalabildiği yapıların olmadığı alan” olarak tanımlanmaktadır.  

Bölge Planı, kamusal veya özel alanları, açık alan- çevre alanları (OSEA) olarak ikiye 

ayırmaktadır. Bu alanlarda, kurallar ve standartlar, alanların karakterini olumsuz 

etkileyen faaliyetleri kontrol etmeyi amaçlamaktadır. Bu kurallar temel olarak bu 

alanlar içinde inĢa edilen binalar ve diğer yapılarla ilgilidir. Bölge Planı ayrıca tarihi 

yerleri, kültürel veya ekolojik öneme sahip ağaçları korumak için maddeleri kapsamakta 

ve imar edilen alanlardaki ve yakın çevrelerindeki faaliyetlerin etkilerini göz önünde 

bulundurmaktadır.  

Plan, bir alandaki faaliyetin, alanın yakın çevresinde oluĢabilecek olumsuz etkilerini 

azaltmasını sağlayan ve alanın karakterini oluĢturan öğelere duyarlı hedefler, politikalar 

içermektedir.  Belediyenin yönettiği yeĢil alanlardaki faaliyetlerin uygulanmasında, 

bölge planında belirtilen yeĢil alanlarla ilgili kurallara uyulmak zorundadır. Plan, yeĢil 

alan yönetimi ve yeĢil alanların kullanımından kaynaklanan olumsuz etkileri için en aza 

indirmeye yarayan bir araçtır (Anonymous 2018). 
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Belediyelerce Yönetilen Yeşil Alanlar için Genel Politikalar 2006: Belediye tarafından 

yönetilen yeĢil alanlar için “kültürel miras değerlerinin ve doğal değerlerin 

korunması”nı kapsayan yeĢil alan politikalarıdır. Kültürel miras değeri olduğu 

düĢünülen alanlarda herhangi bir çalıĢma yapmadan önce arkeolojik 

değerlendirilmesinin yapılması gerekmekte ve bu alanları korumak için gerekli olan 

politikaları ortaya koymaktadır.  

Doğal Değerlerin Korunmasına Yönelik Politikalar, kamusal eriĢim ve kullanım 

sonucunda ekolojik değerlerin zarar görmesini önlemek, en aza indirmek veya azaltmak 

için yeĢil alanların planlanmasını ve yönetilmesini içermektedir. Önemli koruma 

değerine sahip alanlar yönetim planlarında haritalandırılmalıdır (Anonymous 2018). 

 

Kent yönetimi tüzüğü ve diğer politikalar: Park ve yeĢil alanlar, günlük iĢlemler de 

bölgenin tüzükleri tarafından kontrol edilmektedir. Mezarlıkların kendi özel tüzükleri 

vardır.  

 

Yeşil Alan Yönetim Planı ile ilgili diğer politikalar: Belediyeler, zamanla yeĢil alan 

yönetimi ile ilgili bir dizi politika kabul etmiĢtir. YeĢil alan yönetimine yön veren 

birçok politika bulunmaktadır (Anonymous 2018). 

Bunlar; 

-022). 

lerde Reklam ĠĢaretleri (P00-023). 

-015). 

Alanları (P05-017). 

-002). 

Bu yönetim planı genel olarak yönetime alternatif bir yaklaĢım veya spesifik yeĢil 

alanları belirtmedikçe bu politikalar, bir yeĢil alana iliĢkin alınan herhangi bir kararın 

bir parçası olarak dikkate alınmalıdır (Anonymous 2018). 
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2.5.2 Avrupa’da kentsel açık ve yeĢil alanların yönetimi 

İngiltere’de kentsel açık ve yeşil alan yönetimi:   

Ġngiltere‟de yeĢil alan kavramı 17. yüzyıla kadar uzanmaktadır. O dönemde özel konut 

sahipleri, peyzaj alanlarını tüm sosyal sınıflardan ziyaretçilere açmıĢtır.19. yüzyılın 

ortalarında aĢırı kalabalık, kirlilik kentsel alanlarda yaĢayan insanlar için yaĢam 

kalitesinin düĢmesine sebep olmuĢtur. Bu tür sorunların giderilmesi için kent sakinleri 

için halka açık alanlar sağlanmıĢtır. Bitkiler ve hayvanlar için yaĢam ortamları 

sağlamak, halkın yaĢam kalitesini artırmak amacıyla yeĢil alanlar tasarlanmıĢtır.  

Ġngiltere‟de yeĢil alanlar, park yöneticileri tarafından kent sakinlerinin boĢ zaman 

geçirmeleri için bir seçenek olarak görülmekteyken, günümüzde yeĢil alanlar korunması 

ve geliĢtirilmesi gereken değerli bir kaynaktır (Anonymous 2008). 

Kentlerin karĢı karĢıya kaldığı temel zorluklar arasında yeterli konut sağlamak, kent 

alanlarını ve kent merkezlerini canlandırmak, ekonomik büyümeyi sağlamak, ulaĢım, 

çevre ve sürdürülebilirlik konuları yer almaktadır. Örn: Southampton kentinde yer alan 

yapıların oranı bölge ortalamasının üzerinde olduğu için yeĢil alanlar özellikle 

önemlidir. Bununla birlikte, yeĢil alanların ve parkların oluĢturulması, bir bölgedeki 

mülklerin değerine katkıda bulunduğuna dair birçok kanıt bulunmaktadır.  

YeĢil alanların ekonomik iyileĢtirmedeki rolleri, bir yer duygusu sağlama ve iklim 

değiĢikliğinin etkilerini dengeleme konuları ele alınarak ulusal politikanın, kentsel 

Güney Hampshire için bölgesel ortaklık gündeminin ve Yerel Kalkınma Çerçevesinin 

geliĢtirilmesiyle stratejik planlamanın önemine vurgu yapılmıĢtır.       

Ġngiltere‟de yeĢil alanlar için uzun yıllar boyunca, altyapı ve kalite değerleri düĢüĢü ile 

ekonomik kaynak sıkıntısı yaĢanmaktır.  Örn: Southampton Kent Meclisi Ģu anda 

önemli yeĢil alanlara çok ihtiyaç duyulan yatırımı sağlamak için dıĢ finansman 

kaynakları aramaktadır.  
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YeĢil alanlara yönelik yapılan strateji, yerel yeĢil alanların korunma, tasarlanma, 

yönetilme, kullanma ve sürdürülme gibi tüm yönlerinin nasıl iyileĢtirilebileceğinin 

değerlendirilmesi, iyileĢtirilmelerin önceliklendirilmesi, potansiyel finansman 

kaynaklarının belirlenmesi ve bunları sürdürmek için gelir desteğinin sağlanması vb. 

geliĢmeleri içermektedir.  

Ġngiltere‟de oluĢturulan ve uygulanan stratejiler, planlamalar ve politikalar halkın 

eriĢimine, rekreasyonel imkân sağlayan yeĢil alanları kapsamaktadır.  YeĢil alanların 

yönetimi kent ve bölge belediye meclislerince yapılmaktadır (Anonymous 2008). 

Örn: Ġngiltere‟nin Warwick kentinde planlamalarda ve stratejilerde mezarlıklar, kilise 

bahçeleri, çocuk oyun alanları, yeĢil koridorlar, parklar, bahçeler ve yarı doğal alanlar 

yer alırken, okul alanları vb. halkın eriĢim sağlayamadığı yeĢil alanlar yer 

almamaktadır.  Warwick Kenti Belediye Meclisi tarafından yapılan yeĢil alan 

planlaması belirli aĢamaları kapsamaktadır (Anonymous 2012b). Bunlar; 

AĢama 1: İlk faaliyetler, politika incelemesi ve kaynakları tanımlanması 

AĢama 2: Bilgi toplama, demografik bilgilerin analizi, parklar ve yeĢil alanların 

bağlamının oluĢturulması, kalite ve niceliğin değerlendirilmesi, yerel standartların ve 

halkın ihtiyaçlarının belirlenmesi 

AĢama 3: Analiz ve öncelikleri belirleme, bir vizyon geliĢtirilmesi ve yeĢil alan 

hizmetinin uzun vadeli yönde bilgilere dayanması 

AĢama 4: Strateji üretimi, taslak politikalar ve eylem planı hazırlamak 

Açık Alan, Spor ve Rekreasyon Planlaması: Kent belediye meclisi tarafından gözden 

geçirilmiĢ “Planlama Politikası Rehberlik Notu 17” (2002), açık alanların, insanların 

yaĢam kalitesini ve sosyalleĢmelerini desteklediğini ayrıca kentsel dönüĢüme yardım 

ettiğini vurgulamaktadır. 
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Planlama Politikası Rehberlik Notu‟nun “Ġhtiyaçları ve Fırsatları Değerlendirme” 

baĢlıklı kılavuzu, planlama otoritelerinin, ihtiyaçları, yeĢil alanlar için belirledikleri 

standartları ve açık alan için ulusal politika hedeflerini göstermektedir.  

Gelişmekte Olan Ulusal Planlama Politikası Çerçevesi: “Planlama Politikası Rehberlik 

Notu 17‟nin yerini alması beklenen yeni “Ulusal Planlama Politikası Çerçevesi”, açık 

alanlara eriĢim için planlamanın, spor ve rekreasyon imkânlarının halkın sağlığına, 

refahına nasıl katkıda bulunabileceğini de vurgulamaktadır. Bu politika çerçevesi açık 

alanların, spor ve dinlenme alanlarının niceliksel veya niteliksel eksikliklerini, halkın 

ihtiyaçlarını ortaya koymaktadır. Açık alan, spor ve dinlenme alanlarının 

oluĢturulmasına yönelik standartlar belirlemek için kullanılmaktadır (Anonymous 

2012b). 

2008 İklim Değişikliği Yasası: Bu yasa, yerel yönetimlerin tüm faaliyetlerini yerine 

getirirken iklim değiĢikliğini dikkate alması, iklim değiĢikliğine uyumlu çalıĢmalar 

yapılması gerektiğini belirtmektedir (Anonymous 2012b). 

 Halk Sağlığı Teknik Raporu 2010: Bu yasa, yeĢil alanların korunmasını, insanların 

kendi üretimlerini yapabilmesi için toprağı verimli hale getirilmesini teĢvik etmektedir. 

 Taşkın ve Su Yönetimi Kanunu 2010: Bu yasa selleri önlemek amacıyla 

oluĢturulmuĢtur. Sürdürülebilir drenaj sistemlerinin daha fazla kullanılmasını teĢvik 

etmek için önlemleri kapsamaktadır. Yüzey drenajını sağlamaya yardımcı olan yeĢil 

alanların önemi artıracaktır.  

Yerelcilik Yasası 2011: Bu mevzuatın amacı, toplumun ihtiyaç duydukları alanların 

oluĢturulması ve kent halkının toplumsal faaliyetlere katılımlarını sağlamaktır.   

Doğal Çevre Teknik İncelemesi 2011: Etkili ve iĢlevsel yeĢil altyapı için politika 

desteği ve fon sağlama potansiyelini artırmaktadır.   
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Ġngiltere‟de biyolojik çeĢitlilik, rekreasyon ve refah için doğal açık alana eriĢim 

desteklenmektedir (Anonymous 2012b).  

Yerel Kalkınma Çerçevesi: “Yerel Plan Ġncelemesi” Mart 2006' da kabul edilmiĢtir. 

Politikaları Eylül 2009'a kadar uygulanmıĢ ve daha sonra “Yerel Kalkınma 

Çerçevesindeki” politikalarla değiĢtirilmiĢtir. Bu belge kentlerdeki geliĢim staratejilerini 

içermektedir.  Bu stratejilerde açık alanların eriĢilebilirliğini, kalitesini iyileĢtirmek, 

doğal çevreyi korumak ve geliĢtirmek, sürdürülebilir çevreler oluĢturmak yer almaktadır 

(Anonymous 2012b). 

Orta Vadeli Hizmet ve Finansal Plan: Kent belediye meclisinin 2007 ve 2010 yılları 

arasında hazırladığı plan, yeĢil alanların gelecekte nasıl iyileĢtirileceğini ve bunun için 

yapılacak eylemleri kapsamaktadır. Mevcut yeĢil alanların denetiminin “Parklar ve Açık 

Alanlar Stratejisiyle” yapılması gerektiği belirtilmiĢtir.  

Biyoçeşitlilik Eylem Planı: Southampton Kent Belediye Meclisi tarafından kabul edilen 

“BiyoçeĢitlilik Eylem Planı”, kent stratejileri, politikaları ve planlarıyla birlikte kent 

sakinlerinin gereksinimleri, beklentileri temelinde Southampton'daki doğanın 

korunmasıyla ilgili bilgiler içermektedir. Eylem planı, Kent Belediye Meclisi'nin doğal 

çevre konularına yönelik genel politika yaklaĢımını ortaya koymaktadır. Bu konular beĢ 

maddede ele alınmaktadır: Southampton‟ın biyolojik çeĢitliliğinin korunması, çevrenin 

iyileĢtirilmesi, çevre üzerine eğitim yapılması, yeĢil alanlara eriĢim sağlanması, yeĢil 

alanlara yönelik izleme, değerlendirme yapılması ve diğer stratejilerle bağlantılardır.  

Yerel Ulaşım Planı: Yerel UlaĢım Planı (LTP) gibi diğer stratejik belgeler, kentin 

geliĢimini etkilemektedir. Bu plan, kentteki ulaĢımın büyümesi ve ulaĢım tıkanıklığı ile 

nasıl mücadele edileceğini belirlemeye yönelik stratejileri içermektedir. YürüyüĢ 

yapmayı ve bisiklete binmeyi teĢvik etmek amacıyla ulaĢım alanlarındaki kullanımlar 

değerlendirilmektedir (Anonymous 2012b).    
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Southampton Kent Stratejisi: Bu strateji, 2026 yılına kadar kent için vizyon, hedefler 

ortaya koymaktadır. Kentin parkları ve açık alanlarıyla tanınmasını, kent sakinleri için 

güvenli açık ve yeĢil alanlar oluĢturulmasını hedeflemektedir. Strateji, mevcut yeĢil 

alanların kalitesini ve geliĢimini korumak için önem taĢımaktadır (Anonymous 2008). 

Belediye Öncelikleri: YeĢil alanlar kent sakinleri için önemlidir ve Southampton 

Belediye Meclisi beĢ temel unsura öncelik vermektedir. Bunlar; 

Yoksunluk ve Eşitsizliklerle Mücadele; belediyeye ait tüm yeĢil alanlar, kullanıcılar 

için ücretsizdir. Parklarda çeĢitli etkinlikler yapılabilmektedir.   

Yaşam Boyu Öğrenmenin Teşvik Edilmesi; yeĢil alanların eğitim amaçlı kullanımı, 

çevresel eğitim programlarını belirlemektedir.  

Toplum güvenliğini artırmak, suç ve düzensizliği azaltmak; yeĢil alanların bakımına 

ve yönetimine toplumun katılımı teĢvik edilmeli, parklarda güvenlik algısı 

geliĢtirilmelidir.    

Sokak ortamının ve çevrenin iyileştirilmesi; yeĢil alanların biyolojik çeĢitliliği 

artırılarak iyileĢtirilmesi kent ortamını geliĢtirecektir (Anonymous 2008).  

Bağımsız yaşamı teşvik etmek; eriĢilebilir yeĢil alanlar ve güvenli oyun alanları 

oluĢturmak, kent sakinlerinin yeĢil alanları kullanımı için imkânlar sunmaktadır 

(Anonymous 2008). 

Kent güvenliği stratejisi: Bu belge, anti-sosyal davranıĢları, suçları azaltmak ve kentte 

güvenlik için temel ilkeleri içermekte, cezai faaliyetlerin azaltılmasına yönelik tedbirler 

hakkında öneriler sunmaktadır.  

Sokaklar, parklar, açık alanlar stratejisi: Bu strateji, kentin yaĢam alanlarının 

eriĢilebilir olmasını ve yönetilmesini, açık alanların iyileĢtirilmesini hedeflemektedir.  
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Kültürel strateji: Parklar ve açık alanlar, kentte kültürel yapının geliĢtirilmesinde temel 

parça olarak görülmektedir. Kültür Stratejisi'nin gündeme getirdiği kilit konuları ve 

öncelikleri kapsamaktadır. 

Hollanda’da kentsel açık ve yeşil alan yönetimi:   

Hollanda‟nın Maas ve Ren nehirleri gibi hassas alanlara sahip olması ve topraklarının 

üçte birinin deniz seviyesinin altında olması nedeniyle ülkede ekolojik alan planlamaları 

yapılmaktadır. Bu planlamalarda iklim değiĢikliği, sanayi sonrası belediyelerin 

dönüĢümü ve büyük Ģehirlerde nüfus artıĢı dikkate alınmaktadır. Mekânlar, mekânsal 

politikaların yanı sıra kent faaliyetlerinin nasıl bir parçası haline geldiği ve kentsel 

çevreye nasıl dönüĢtüğü gerçeğiyle yönetilmektedir (Syahid vd. 2017).  

Sürdürülebilir kent, 2015 yılında “Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri”nin 

baĢlatılmasından sonra küresel boyut kazanmıĢtır. Ortaya çıkan en büyük sorun, 

kentlerde sosyo-ekonomik, çevresel yönden tutarlı yapı oluĢturmak için birçok eylemin 

ve programın ne Ģekilde uygulnması gerektiği ile ilgilidir. Mevcut kalkınma, ekonomik 

büyümenin yanı sıra çevresel ve sosyal sürdürülebilirliğin değerini de vurgulamaktadır. 

Kalkınma, vatandaĢların ihtiyaçlarını dikkate alarak imar yönetimini gerektiren, 

çevresel etkileri olan insan faaliyetlerinden oluĢan, toplumu zenginleĢtirme giriĢimleri 

olarak tanımlanmaktadır. 

Ülkede sürdürülebilir kalkınma kavramının gerçekleĢtirilmesinde her bölgenin kendine 

ait “zaman dilimi” bulunmaktadır. Uzun bir geçmiĢe sahip kentlerde, insan faaliyetleri 

ile çevresi arasındaki iliĢki, kalkınma unsurlarını elde etmeyle bağlantılıdır. Alan 

kullanımı ve mekansal değişim politikasının kullanımı, sürdürülebilir kalkınmanın 

ayrılmaz bir parçası olarak halk katılımı çerçevesi aracılığıyla analiz edilmektedir 

(Syahid vd. 2017).  
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Sürdürülebilir kalkınmanın zorluklarından biri, kentlerde nüfusun artmasıdır. Hollanda 

çevre politikası çerçevesinde, özellikle insan etkinlikleri sebebiyle ortaya çıkan kirliliği 

önlemek amacıyla mekânsal yönetim sağlanmıĢtır.  

Çevreyi etkileyen insan faaliyetlerinden baĢlamak üzere, sistematik bir Ģekilde Hollanda 

Politikasına göre iliĢkilerin (doğa-kültür) yeniden kavramsallaĢtırılmasının, Hollanda‟yı 

yeĢil alan geliĢimini, kent planlamasını entegre ederek bir çevre oluĢturan ülke olarak 

konumlandırmaktadır. YeĢil alan yönetimi, kentsel mekân bağlamında iliĢkilerin   

(doğa-kültür) kentsel ekolojik yaklaĢımlar ve politikalarla nasıl yeniden 

kavramsallaĢtırılabileceğine odaklanmıĢtır.  

Hollanda‟da yeĢil alan yönetimi, sürdürülebilir kent çerçevesinde ele alınmaktadır. 

Kentsel peyzajda ağaçlandırılmıĢ alanları, parkları, diğer yeĢil alanları kapsayan ve 

kurumların politik, ekolojik perspektifini, kent ormanları eylem ve müdahalelerini 

içermektedir. 

Hollanda gibi çevresel mekân fikrine katkıda bulunduğu bilinen ülkelerde, büyük 

Ģehirlerde yaĢam kalitesini iyileĢtirme amacıyla yeĢil alanları küresel kapsamda 

değerlendirilmektedir (Syahid vd. 2017).  

Hollanda ve Avrupa Birliği'nde Çevre ve Yeşil Alan Politikaları: Avrupa Birliği‟nin 

kurulmasının öncülerinden biri olan Hollanda, bölgede birçok stratejik politikayı 

etkilemiĢtir. Özellikle Hollanda‟da yer alan Rotterdam kentinin çevre ve mekânsal 

politikaları, yeĢil alan politikaları önemli olmuĢtur.  

Çevre politikası, Avrupa Birliği tarafından öne sürülen, sürdürülebilir kalkınma 

hedeflerine ulaĢma giriĢiminde Hollanda‟nın temel amacı haline gelen stratejik 

politikalardan biridir. Hollanda‟nın çevre politikasına olan ilgisi hassas olan bölgenin 

coğrafi durumuna iliĢkin farkındalık üzerine yoğunlaĢmakta ve Avrupa ekonomisinde 

hayati bir rol oynamaktadır.  
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Hollandalıların bu politikayı benimsemelerinin en önemli sebebi, 1940‟ta Hollanda 

topraklarının bombalanmasına yol açan 1939 yılında gerçekleĢen II. Dünya SavaĢı'na 

Hollanda‟nın dahil olması ve o dönemde Avrupa bölgesinin merkezi olan Rotterdam 

kentini, devre dıĢı bırakmak amacıyla Hollanda ekonomisinin Alman cephesinin ana 

hedefi haline gelmiĢ olmasıdır. Bombalama sonrası Rotterdam kenti enkaz haline 

gelmiĢtir. Hollandalıların yoğun nüfuslu yapısı ve Ren deltası konusundaki farkındalığı, 

Hollandalıları II. Dünya savaĢından kaynaklı yıkımdan bir an önce kurtulması yönünde 

tetiklemiĢtir (Syahid vd. 2017). 

O dönemde Kuzey Denizi‟nde 14.000 fokun ölmesi, Hollanda ve çevresindeki 

bölgelerde bulunan insanları, doğal kaynakları doğrudan tehdit etmesi Hollanda 

hükümeti için çevreye duyarlı bir ekonomik kalkınma politikasının ve eylemlerin 

bütünleĢtirilmesini sağlamıĢtır. Hollanda‟nın kalkınmasında hükümet ve özel sektör çok 

paydaĢlı iĢ birliği yaparak yapılaĢtırılmıĢ çevrede sürdürülebilir, geleceğe yönelik 

yaklaĢık 20 yılı kapsayan uzun vadeli strateji geliĢtirmiĢtir. Bu strateji sürüdürlebilir 

ekonomiyi desteklemek için çevresel planlamaya atıfta bulunan Ulusal Çevre Politika 

Planı dır (Syahid vd. 2017).  

Ulusal Çevre Politika Planı, “Dünya Çevre Politikası” hakkında yeni bir model ve bilgi 

sağlamaktadır. Aktif katılım ve çok sektörlü iĢ birliği, bu planın önemli bir parçasıdır.  

Bu plan uygulanırken Hollanda yönetimi, sorun, ölçek ve ulaĢılacak hedefe göre 

uyarlanmıĢ farklı bir yaklaĢım kullanmıĢtır. Hollanda tarafından uygulanan planın beĢ 

düzeyi vardır. Bunlar sırasıyla; (1) yerel, (2) bölgesel, (3) akarsu, (4) kıtasal ve (5) 

küreseldir (Çizelge 2.4) (Syahid vd. 2017). 
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Çizelge 2.4 Ulusal Çevre Politika Planı‟nın modeli (Syahid vd. 2017) 

Ölçek Problemler Planın Hedefi 
YEREL 

GeliĢtirilen çevre 

 

BÖLGESEL 

Peyzaj  

 

 

 

AKARSU 

Nehir havzaları ve kıyı Ģeritleri 

 

 

KITASAL 

Hava akımı ve okyanus akıntısı 

 

 

 

 

 

KÜRESEL 

Üst atmosfer  

Ġç Mekân 

Toprak 

 

Ötrofikasyon  

Atık Ġmhası 

Toplumlar ve bireyler arası 

sosyal etkileĢimi geliĢtirme 

 

Ötrofikasyon 

OrmansızlaĢma 

 

 

 

Asitlenme 

Nükleer atık/Radyoaktif tortu 

 

 

 

 

Ozon tabakasının incelmesi 

Ġklim DeğiĢikliği 

Gürültü ve kokuda 

keskin azalmalar 

 

Asit emisyonları ve 

atıklarda %70-90 

oranında azalma 

 

 

Ötrofik ve 

bozunmayan 

maddelerde %90 

oranında azalma 

 

Asit emisyonlar ve 

bazı 

hidrokarbonlarda 

%90 oranında 

azalma 

 

2000 yılında CO₂ 
emisyonlarını 

1989/90 

seviyelerinde 

sabitleme 

 

Hollanda yönetimi, çevre sorunlarının üstesinden gelmek için (1) bilim ve teknoloji, (2) 

özelleĢtirilmiĢ uygulama, (3) piyasaya dayalı teĢvikler, (4) piyasada sürdürülebilir 

seçimler yaratma ve (5) sürdürülebilir altyapıya yatırım yapmak üzere beĢ stratejiyi 

uygulamaktadır (Syahid vd. 2017). 

Hollanda‟da kentsel mekân planlama politikası, küresel çıkarlar için ekonomik yararlar 

sağlamaktadır. Eyalet, il, belediye ve bölge konseyleri iklim değiĢikliğinin tehdit ettiği 

sürdürülebilirliği ve fosil enerji kaynaklarına bağımlılığı, üçüncü sanayi devriminin bir 

dalgası olarak değerlendirmektedir. 
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Hollanda‟nın politikasında önemli görülen üç alan bulunmaktadır:  

 

(a) Çevre koruma: Doğal kaynakların yanlıĢ kullanımından oluĢan çevre kirlenmesinin, 

çevresel kaliteyi koruma yetkisine sahip olan kurumlar aracılığıyla önlenmesi 

 

(b) İmar ve arazi kullanım planlaması: Ġnsan faaliyetleri sonucu zarara uğrayan, 

mekânsal kullanım değeri olan alanların korunması  

 

(c) Doğa Koruma: Yaban hayatı ve kültürel miras alanlarının (anıtlar ve peyzaj) geniĢ 

bir yelpazede korunması 

 

Hollanda‟da kentlerde ekosistem bölgeleri, kırmızı, yeĢil ve mavi altyapı Ģeklinde 

stratejik, fonksiyonel ölçekte sınıflandırılmaktadır. Bunlar; kırmızı altyapıyı oluĢturan 

binalar ve endüstriyel-ticari alanlar; yeĢil altyapıyı oluĢturan ağaçlandırılmıĢ alanlar, 

parklar, yeĢil çatılar, kentsel tarım alanları; mavi altyapıyı oluĢturan nehir ve nehir 

kıyılarıdır. 

Hollanda’da kentsel yeşil alanların yönetiminden sorumlu kurumlar ve uygulamaları:  

Hollanda‟da yeĢil alanlar, Tarım, Doğa ve Balıkçılık Bakanlığı (1989), Tarım Doğa ve 

Gıda Güvenliği Bakanlığı (2003) ve Ekonomi Tarım ve Yenilik Bakanlığı, (2010) gibi 

birçok bakanlık tarafından yönetilmektedir. Çevresel düzenlemeler için çok sayıda bütçe 

kesintisi yaĢandığından yeĢil alanlar, Altyapı ve Çevre Bakanlığı bünyesindeki 

mekânsal planlama uygulamalarına dâhil edilmiĢtir.  

Belediye yönetimleri ise su kaynaklarını, ağaçları ve habitatları koruma çalıĢmaları 

yapmaktadır. Spor alanları ve çeĢitli rekreasyonel iĢleve sahip kentsel parkları inĢa 

etmektedir. Örneğin Rotterdam kentinde, kent parkları, yürüyüĢ ve bisiklet yolları, 

çocuk oyunlar alanları ve su sporlarının yapıldığı alanlarla donatılmıĢtır.     

1920 yılından sonra kentte toplum kültürünün bir parçası olan bisiklet faaliyetleri, 

dolaylı olarak hava kirliliğinin azaltılması yönünde katkıda bulunmuĢ ve yeĢil alanların 

doğa-kültür buluĢması haline gelmesini sağlamıĢtır. 
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Rotterdam kenti Hollanda‟daki en büyük yeĢil kentlerinden biridir.  Bu kentin önemli 

bir liman ve ticaret merkezi olmasının yanı sıra, Rotterdam‟ın halka açık 117 parkı 

(toplam 1765 hektar), 500.000m² eko çatısı ve 747.000 ağacı bulunmaktadır. YeĢil 

alanlar toplam kent yüzeyinin %19,7'sini kaplarken, kentin %34,9'u sudan oluĢmaktadır. 

YeĢil alanlar, Rotterdam kent yönetimi tarafından insanları Rotterdam‟da yaĢamaya 

teĢvik etmek için oluĢturulmuĢtur (Syahid vd. 2017). 

Rotterdam kentinin, 2030 yılına kadar dünyadaki diğer kentlere ilham veren örnek bir 

kent olma vizyonu için üç önemli hedef bulunmaktadır. Bunlar; yeĢil ve sağlıklı bir kent 

yapısının olması, düĢük maliyetli ve temiz enerjiye yatırımın yapılması, güçlü bir 

ekonomik yapıya sahip olmasıdır.  

Rotterdam'daki yeĢil alanlar Asya ülkelerine de örnek olmaktadır. Endonezya'da, 

Rotterdam'ın mekansal planlamasının etkisi büyüktür. Sürdürülebilir kent oluĢturmaya 

odaklanan bir Endonezya organizasyonu bulunmaktadır. Organizasyon, 2012'de 

kurulmuĢ olan “YaĢanabilir Kentler”dir. Organizyon Hollanda'da okuyan veya çalıĢan 

mimarlar, Ģehir plancıları, öğrenciler, mühendisler gibi profesyonellerden oluĢmaktadır. 

Fransa’da kentsel açık ve yeşil alan yönetimi:   

Fransa‟nın orta kuzey kesiminde yer alan ve 26 bölgesinden biri olan Ile-de-France, 

Fransa‟nın ülke yönetiminin alt hiyerarĢisinde bulunan Ile-de-France Bölge Konseyi 

tarafından yönetilmekte bu bölgede yer alan kentler ise belediyeler tarafından 

yönetilmektedir (Ayrancı 2013). Mevcut yönetim sistemi birçok sayıda belediyelerden 

oluĢmaktadır. Belediyelerin kentte yapısal ve altyapı çalıĢmaları yönünden ve atık su, 

kanalizasyon ve içme suyu tesisleri inĢa etmek, sosyal konutlar inĢa etmek ve inĢaat 

iĢleri yapmak, kalkınma projelerini yürütmek, ilkokul ve anaokulu inĢa etmek, okulların 

bakımını yapmak, belediye sınırlarındaki yolları oluĢturmak, sosyal hizmetlerle iliĢkin 

çalıĢmaları yürütmek gibi görevleri vardır. Bu görevlerinin yanı sıra yeĢil alanlar 

yönünden park alanlarını oluĢturmak, spor aktivitelerini destekleyerek spor tesislerinin 

bakımını yapmak, alan kullanımı iĢlemlerini yapmak gibi görevleri de bulunmaktadır.   
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Fransa‟da belediyeler, 2009 ve 2010 yıllarında Grenelle 1 ve 2 Kanunlarının yürürlüğe 

girmesiyle, yeĢil alanlar üzerine ekolojik yaklaĢımı olan, “yeşil çerçeve” planlamasını 

metropoliten ve yerel ölçekteki projelerine entegre etmiĢtir.  

Ile-de-France Bölgesin‟de bulunan Marsilya kentinde, bu kapsamda belediye sınırları 

içinde yeĢil alan sistemi geliĢtirilmiĢtir. Kente sürdürülebilir kalkınmanın çevresel 

sorunlarını ele alan yeĢil alanlar kazandırmak için inĢa edilmemiĢ alanları, yeĢil 

alanlarla birbirine bağlamak amacıyla Marsilya Kentsel Alan Planlama Kurumu 

(AGAM) görevlendirilmiĢtir. Bu kurum, Marsilya'nın kent planlaması, büyükĢehir 

projesi, arazi ve toprak hukukunu ele alan BüyükĢehir Belediye BaĢkan Yardımcısı'nın 

görev yaptığı üye ve ortaklardan oluĢan kâr amacı gütmeyen bir kurumdur.  Kurumun 

kent planlaması, alan kullanım planlaması ve geliĢtirme ile ilgili her konuda karar 

verme ve mahalleden büyükĢehir sistemine her ölçekteki yerel alanda yetkisi 

bulunmaktadır.   

Aynı bölgede yer alan Paris kentinde Bölgesel Doğa ve Biyoçeşitlilik Kurumu 

(Natureparif), alan kullanım planlama projelerinde biyolojik çeĢitliliği geliĢtirmek için 

kurumsal ve ekonomik faktörleri destekleyen; halka yönelik bilgilendirme ve iletiĢim 

faaliyetlerini yürüten, gözlemevi aracılığıyla Ile-de-France biyoçeĢitliliğine iliĢkin 

verileri ve göstergeleri toplayarak yeĢil alanlar oluĢturmaktan sorumlu olan bir 

kurumdur (Cormier vd. 2013). 

Fransa‟da yeĢil alanların korunması ve yönetimi için planlamalar geliĢtirilmiĢtir. 

Özellikle Paris kentinde yapılan planlamalar diğer kentlerin benzer çalıĢmalar yapmaları 

için örnek olmuĢtur. Paris İklim Koruma Planı kapsamında yeĢil alanların korunması, 

planlanması ve yönetimi için birkaç plan oluĢturulmuĢtur. Bunlardan 2007 yılında 

yayınlanan Küresel Isınmayla Mücadele Planı sera gazı (GHG) emisyonlarının 

azaltılması amaçlanmıĢtır. Mavi İklim (Bleu Climate) adlı yıllık faaliyet planı raporu, 

Paris İklim Koruma Planı çerçevesinde gerçekleĢtirilen eylemleri özetlemektedir. 

Faaliyet raporu, Paris'in performans yaklaĢımının bir parçasıdır ve Paris belediyesinin 

sürdürülebilir kalkınmaya yönelik çalıĢmaları nasıl izlediği konusunda önemli bilgi ve 
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değerlendirme belgesi olarak hizmet etmektedir. Bütçe yürütme güncellemelerini ve 

sonraki yıllarda üstlenilecek projelerdeki ilerlemeyi sunmaktadır.  

2011 yılında oylanan Paris Biyoçeşitlilik Planı, kirliliğin çevre üzerindeki zararlı 

etkilerini sınırlamak için yönetim uygulaması açısından hedeflerle kentteki doğanın 

korunmasını ve geliĢtirilmesini savunmaktadır. Bu planın amacı, kent içinde 

ağaçlandırılmıĢ ve yeĢil alanların artırılmasıdır. Paris Yağmur Planı, bitkiyle donatılmıĢ 

çatıların toprak geçirgenliğinin restorasyonuyla Paris‟in gelecekte oluĢabilecek Ģiddetli 

yağmurlar karĢında sel felakatine yönelik eylem planıdır. Paris İklim Anlaşması, iklim 

değiĢikliğinin ve sera gazı emisyonlarının azaltılması gerektiğini vurgulayarak küresel 

bir eylem planı ortaya koyan “Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve 

Sözleşmesi’yle” yürürlüğe giren bir anlaĢmadır. AnlaĢmanın hedefi, dünya çapında 

sıcaklık artıĢını 2 derece artıĢ seviyesinde tutmaktır (Romo 2015).  

Paris kentinin 478 kamusal yeĢil alanı bulunmaktadır: 16 büyük park, 14 mezarlık ve 

yüzlerce mahalle parkı ve bahçesi mevcuttur. 2007 yılında yayınlanan Paris İklim 

Koruma Planına göre 2008 yılında Paris‟e 32 hektarlık yeĢil alan ve 30'dan fazla bahçe 

oluĢturulmuĢtur.  100.000 yol ağacı dikilmiĢ ve 9300m² kentsel bahçe eklenmiĢtir.  

Paris kentinin sürdürülebilir olmasını sağlamaya yönelik planda 2020 yılı için daha 

fazla yeĢil alan oluĢturulmasına iliĢkin Paris Yeşillendirme Programı yer almaktadır. 

Paris'te yaĢayan bir kiĢinin yeĢil alanlara olan mesafesi yaklaĢık 250 metredir.  Bu 

mesafe, çocuklarıyla veya çocuk arabasıyla yavaĢ yürüyen bir kiĢi için 10 dakikalık 

yürüme mesafesidir. Program kapsamında bu süreyi 7 dakikalık yürüme mesafesine 

indirmek için kentte 30 hektar yeĢil alan oluĢturulması ve 20.000 ağaç dikilmesi 

hedeflenmiĢir.  

Ayrıca yaz aylarında kent ısı adası etkisini azaltmak ve Parislilerin konforunu artırmak, 

kentte 1/3'ü meyve ve sebze üretimi için kullanılan 100 hektarlık alan oluĢturmak, 

bitki/ağaç ekilecek veya dikilecek 200 yerel alan oluĢturmak programın diğer 

hedefleridir (Romo 2015). 
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2.5.3 Ülkemizde kentsel açık ve yeĢil yönetimine yönelik yasal-yönetsel durum 

Ülkemizde yerel yönetim: Ülkemizde mevcut yönetim sistemi olan “CumhurbaĢkanlığı 

Hükümet Sistemi” cumhurbaĢkanlığında gerçekleĢtirilen değiĢimi ortaya koymaktadır. 

Bu sistemin baĢlıca bileĢenleri kurullar, ofisler, bakanlıklar ve baĢkanlıklardır 

(www.sabah.com.tr/ yeni-turkiyenin-yeni-yonetim-yapisi 2019a). 

CumhurbaĢkanlığı‟na bağlı çalıĢacak dört ofis bulunmaktadır. Bunlar; insan kaynakları 

finans, yatırım ve digital dönüşüm ofisidir. Yeni yönetim sisteminde yer alan “kurullar”, 

politika önerileri geliĢtiren, uygulamaları ve raporları inceleyen birimlerdir. Bu birimler 

konseyin, komitenin ve mevcut 65 kurulun ortandan kaldırılmasıyla bir araya 

gelmektedir.  

Bu kurullar, “Sosyal Politikalar, Yerel Yönetim Politikaları, Kültür ve Sanat 

Politikaları, Hukuk Politikaları, Gıda ve Sağlık Politikaları, Ekonomi Politikaları, 

Güvenlik ve Dış Politikalar, Bilim Teknoloji ile Yenilik Politikaları, Eğitim-Öğretim 

Politikaları Kurulu” olmak üzere dokuz kuruldan oluĢmaktadır. Kurullar, 

cumhurbaĢkanıyla birebir çalıĢarak bakanlıklara ilgili konularda geri bildirimde 

bulunmaktadır. Kurullarda, milletvekilleriyle birlikte kültür-sanat, ekonomi ve akademi 

vb. alanlarından uzmanlar yer almaktadır. Böylece çeĢitli sektörlerin, kurum ve 

kuruluĢların bir araya getirilmesi sağlanmaktadır (www.sabah.com.tr/ yeni-turkiyenin-

yeni-yonetim-yapisi 2019a) 

BaĢkanlıklar da yeni yönetim sisteminde yer alan diğer yapılardır. Bu yapılar 

“Genelkurmay, Milli İstihbarat, Diyanet İşleri, Milli Güvenlik Kurulu, Devlet 

Denetleme Kurulu, Strateji ve Bütçe, Savunma Sanayi ve İletişim Başkanlığı” olarak 

toplamda 8 adettir. Bu baĢkanlıkların bir kısmı baĢbakanlığa ve cumhurbaĢkanlığına 

bağlı olarak çalıĢmaktadır. Yeni yönetim sisteminde bu bakanlıklar, 

cumhurbaĢkanlığına bağlanmaktadır. Bakanlıklar yeni yönetim sisteminde 

cumhurbaĢkanına karĢı sorumlu olarak çalıĢacaklardır.  

http://www.sabah.com.tr/yazarlar/serdar-gulener/2018/06/30/%20yeni-turkiyenin-yeni-yonetim-yapisi%202019a
http://www.sabah.com.tr/yazarlar/serdar-gulener/2018/06/30/%20yeni-turkiyenin-yeni-yonetim-yapisi%202019a
http://www.sabah.com.tr/yazarlar/serdar-gulener/2018/06/30/%20yeni-turkiyenin-yeni-yonetim-yapisi%202019a
https://www.sabah.com.tr/haberleri/milli-guvenlik-kurulu
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Yeni yönetim sisteminin amaçladığı ekonomi, etkinlik ve verimliliğin sağlanabilmesi 

için bakanlıkların sayısı yirmi altıdan on altıya indirilmektedir. Karar süreçleri 

hızlandırılarak sonuç odaklı çalıĢmalar yapılmaktadır. Bu çerçevede bazı bakanlıklar 

kaldırılmakta bazıları ise birleĢtirilmektedir (www.sabah.com.tr/ yeni-turkiyenin-yeni-

yonetim-yapisi 2019a). 

Ülkemizde devlet iĢlerinin devamlılığını ve toplumsal düzeni sağlamak, kamusal 

hizmetlerin vatandaĢlara etkin, hızlı ulaĢtırmak amacıyla kamu yönetim sistemi; 

yerinden ve merkezden yönetim olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Merkezden yönetim 

cumhurbaĢkanlığından, baĢbakanlık, bakanlıklar ve yardımcı kuruluĢlardan 

oluĢmaktadır. Yerinden yönetimler ise il özel idareleri, belediyeler ve köylerden 

oluĢmaktadır. Yerel yönetimlerle, merkezden yönetim görevleri yönünden bütünsel bir 

yapı oluĢturmaktadır (ġekil 2.13) (ErtaĢ 2016) 

“Mahalli idareler”, köy, il sakinlerinin ortak gereksinimlerini karĢılamak için kurulma 

koĢulları, karar alma mercileri yasada belirtilen, halk tarafından seçilerek oluĢan “kamu 

tüzel kiĢileri” Ģeklinde tanımlanmaktadır. “Yerel yönetimler” ise, insanların 

gereksinimlerini karĢılayan, yetkileri yasalarca belirlenen, teĢkilat sistemi olan yönetim 

sistemidir. Kent sakinlerinin istemlerinin çeĢitli olması, bu kurumlarda görev farklılığını 

oluĢturmaktadır (GültaĢ ve Yücel 2015). Kent niteliklerinin, halkın yaĢamını 

sürdürebilmesine uygun olması yerel yönetim hizmetlerinin düzenli olarak yapıldığı 

anlamına gelmektedir (Henden 2018). 

http://www.sabah.com.tr/yazarlar/serdar-gulener/2018/06/30/%20yeni-turkiyenin-yeni-yonetim-yapisi%202019a
http://www.sabah.com.tr/yazarlar/serdar-gulener/2018/06/30/%20yeni-turkiyenin-yeni-yonetim-yapisi%202019a
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ġekil 2.13 Merkezi ve yerel yönetim birimleri (Anonim 2018) 

Ülkemizde belediyelere yönelik çıkarılan ilk kanun 1930 tarihinde çıkarılan “1580 

Sayılı Belediye Yasası”dır. 2005 yılındaki “5393 Sayılı Belediye Yasası’nın” 

çıkarılmasına kadar bu yasa geçerli olmuĢtur (ġekil 2.14) (ErtaĢ 2016). 

 

ġekil 2.14 Türkiye‟de belediyeler (Öz 2013) 
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2005 yılında yürürlüğe giren “5393 Sayılı Belediye Yasası”, belediyenin yönetimini, 

birimlerini, görevlerini, çalıĢma Ģartlarını ortaya koymaktadır. “5393 sayılı Belediye 

Yasası”nda belediyelerin görevleri Çizelge 2.5‟de gösterilmiĢtir. Belediyenin 

sorumlulukları ile yetkileri belediye sınırları kapsamındadır (Henden 2018).  

Çizelge 2.5 5393 Sayılı Belediye Yasası‟nda belediyelerin görevleri 

14. Madde 

Belediyenin Sorumlulukları ve Görevleri 

14/1-(a) 14/1-(b) 

Belediyenin Görevleri 

 

Belediyenin Ġsteğe Bağlı 

Görevleri 

 Kente ait altyapı  Okul öncesi eğitim kurumları açmak 

 

 

 Okul binalarının inĢaatı, onarımı, 

malzeme gereksinimlerinin karĢılanması 

ve bakım  

 

 

 Sağlık tesisi iĢletme ve açma 

 

 

 Tabiat ve kültür varlıklarının korunması, 

yeniden yapılandırılması, onarımı ve 

bakımı 

 

 

 Öğrencilere ve amatör spor kulüplerine 

destek vermek 

 

 Amatör spor karĢılaĢmaları düzenlemek 

 

 

 BaĢarılı sporculara ödül vermek 

 

 Gıda bankacılığı yapmak 

 Coğrafi Bilgi Sistemleri 

 Çevre Sağlığı ile Çevre 

 Atık ve Temizlik 

 Kent Ġçi Trafik 

 Ağaçlandırma 

 YeĢil Alan ve Park 

 Acil Yardım  

 Zabıta 

 Ġtfaiye 

 Kurtarma ve Ambulans 

 Mezarlıklar ve Defin 

 Kültür ile Sanat 

 Tanıtım ile Turizm  

 Spor ve Gençlik 

 Sosyal Yardım  

 Konut 

 Nikah 

 Beceri ve Meslek Kazandırma 

 Ticaretin ve Ekonominin GeliĢtirilmesi 

 Çocuklar ve Kadınlar için Koruma Evleri 

Açma  

 

“Ġl Özel Ġdaresi”, ülkemizde Osmanlı Döneminden günümüze kadar gelen 

kuruluĢlardandır.  1987 „de kabul edilen “3360 Sayılı İl Özel İdaresi Yasası”, 1913 

yılında kabul edilen yasayla kaldırılmıĢtır. Yerel yönetimlerde reform niteliğinde olan 

2005 yılında “5302 Sayılı İl Özel İdaresi Yasası” kabul edilmiĢtir. Bu yasa günümüzde 

geçerlidir.  
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2012 yılında kabul dilen “6360 Sayılı Büyükşehir Yasası” ile büyükĢehirlerde, “il özel 

idareleri” kaldırılmıĢ, böylece yerel yönetim sisteminde değiĢim olmuĢtur (ErtaĢ 2016). 

İl Özel İdaresi’nin Görevleri  

Tarım alanlarıyla toprağın korunmasını, erozyonun engellenmesini sağlamak, sosyal 

yardım ile hizmetlerini yapmak, çocuk yetiĢtirme yuvaları yapmak, ilköğretim ve orta 

öğretim kurumlarının binaları için arsa temin etmek, bu binaların bakımını, onarımı 

yapmak, kentte katı atık, kanalizasyon, yol, su, çevre, kurtarma ve acil yardım 

hizmetlerini yapmak, turizmi, kültürü, orman köylerini desteklemek, ağaçlandırma, 

park,bahçe yapmaya yönelik çalıĢmaları belediye sınırları dıĢında yapmaktır (ErtaĢ 

2016). 

1984 yılında çıkarılan “3030 sayılı Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında 

Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun” ile 

“büyükĢehir belediyesi” yerel yönetime dâhil olmuĢtur. Sonradan yerel yönetimlerde 

düzenleme kapsamında 2004 yılında “5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Yasası” kabul 

edilerek “3030 Sayılı Yasa” kaldırılmıĢtır. 2014 yılında yürürlüğe giren “6360 Sayılı 

Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 

Değişiklik Yapılmasına Dair Yasayla” büyükĢehirlerin yönetiminde değiĢiklikler 

olmuĢtur (ErtaĢ 2016). 

Büyükşehir Belediyelerinin Görevleri:  

BüyükĢehirde gerekli olan yatırımlar için programla plan yapmak, nazım planlarını 

hazırlamak ve bu planları uygulamaktır. Ġlçe belediyelerinin hazırlayacakları imar 

planlarını onaylamak ve denetlemektir.   

Bununla birlikte büyükĢehirdeki bulvar, meydan, anayolları, caddeleri yapmak, 

bakımıyla ve onarımını sağlamak, yasalarca belediyelere verilen trafik düzenlemesinin 

gerektirdiği çalıĢmaları yapmak, meydanların, bulvaların, caddelerin, yolların ve 
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sokakların isiminlerini, bunlar üzerindeki binalarda numara vermek, yük ile yolcu 

terminalleri, katlı otoparklar yapmak bunları çalıĢtırmaktır.  

Çevre sağlığını ve çevreyi korumak, parklar, bahçeler ile yeĢil alanlar yapmaktır. 

Kültürel ve sosyal faaliyetleri yapmak, dinlenme, spor ve eğlence gibi etkinlikler için 

alanlar oluĢturmak, bu alanları iĢletmektir. Mezarlık alanlarını tespit etmek, çöplerin, 

sanayi atıklarının yerlerini belirlemek, çöplerin, atıkların imhası için gerekli tesisleri 

inĢa etmektir. 

BüyükĢehirdeki, kanalizsayon, su merkezi ıstıma, gaz hizmetlerini yerine getirmek için 

gerekli tesisleri kurmak, toplu taĢıma hizmetlerini yapmak, itfaiye hizmetlerini yapmak, 

yanıcı ve patlayıcı maddeler üreten, depolayan yerleri belirlemek, sanayi kurumlarını ve 

fabrikaları denetlemektir. 

Ġçecek ve yiyeceklerin analizlerini yapmak için laboratuvar kurmak, çalıĢtırmak, 

toptancı halleri ve mezbahalar yapmak, ilçe belediyeleri arasında zabıta, diğer belediye 

hizmetlerinin koordinayonunu sağlamaktır.   

BüyükĢehirde müĢterek yatırım ve finansman gerektiren hizmetleri yapmak, büyükĢehir 

belediyesi tarafından iĢletilen yerlerde diğer belediye hizmetlerini yapmak, ruhsat verme 

iĢlemlerini yürütmektir (ErtaĢ 2016). 

5216 Sayılı Yasa‟nın, 3030 Sayılı Yasa‟dan farklı olarak getirdiği yenilik nüfus 

koĢuludur. “BüyükĢehir Belediyesi” kurulabilmesi için bir yerdeki nüfusun en az 

750.000 olması gerekmektedir. Ġki yasa arasındaki diğer farklılık, “5216 Sayılı 

Yasası’nda” büyükĢehir belediyesi iĢlemlerinin vali tarafından onaylanmasına son 

verilmiĢtir. “3030 Sayılı Yasa’da” büyükĢehir belediye encümeni, meclisi kararlarına 

karĢı ilgililere valiye baĢvurarak itiraz hakkı tanınmıĢ, valinin bu hususda vereceği karar 

kabul edilmiĢtir (Kaymal 2017). 
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İlçe Belediyelerinin Görevleri 

Herkese açık eğlence ve dinlenme yerleri ruhsatlandırmak, spor, eğlence, dinleme ve 

otopark alanlarıyla parkları yapmak, kadınlara, gençlere, çocuklara ve engellilere 

yönelik kültürel, sosyal hizmetleri sunmak, beceri kursları ve mesleki eğitim yerleri 

açmak,  eğitim, sağlık, kültür tesislerinin onarımı ve  bakımını yapmak, tabiat ve kültür 

varlıklarını, tarihi yapıyı korumak, kent tarihi açısından önemli olan mekânların ve 

fonksiyonlarının geliĢtirilmesine yönelik çalıĢmalar yapmak, katı atık yönetimine uygun 

Ģekilde katı atıkları toplamaktır (ErtaĢ 2016).  

2012 yılında kabul edilen “6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi 

Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 

Yapılmasına Dair Yasayla” Van, ġanlıurfa, Trabzon, Tekirdağ, Ordu, Muğla, Mardin 

Manisa, Malatya, KahramanmaraĢ, Hatay, Denizli, Balıkesir ve Aydın illerinde, 

büyükĢehir belediyeleri oluĢturulmuĢtur.   

6360 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Yasası’nda yapılan değişiklikler 

Yeni kurulan büyükĢehir belediyeleri ile Gaziantep, Kayseri, Erzurum, Mersin, Sakarya 

Antalya, Bursa, Adana, Diyarbakır, EskiĢehir, Ankara, Konya, Ġzmir, Samsun 

büyükĢehir belediyelerinin bu kanunla yetkileri ve sorumluluk alanları il sınırlarına 

geniĢletilmiĢtir (Anonim 2014). 

Sınırları geniĢleyen ve yeni kurulan tüm büyükĢehirlerde, köyle belde belediyeleri 

kaldırılmıĢtır. Bu yerlerdeki köyler mahalle olarak; belde belediyeler ise isimleri 

değiĢtirilmeden bağlı oldukları ilçenin belediyesine dahil edilmiĢtir.  

Kanunda orman köylülerine ve orman köylerine verilen haklardan orman köyünden 

mahalleye dönüĢen yerlerde diğer hak sahiplerinin de 4342 Sayılı Mera Kanunu 

kapsamında faydalanacağını belirtmiĢtir.  
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Mahalleye dönüĢen yerlerde yaĢayanların hakları korunmuĢ, belde iken mahalleye 

dönüĢen yerlerle ilgili bir düzenlemeye yer verilmemiĢtir. Kanundaki bu eksiklik 27 

Şubat 2014 tarihli 28926 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6525 Sayılı Bazı Kanun ve 

Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunla 

giderilmiĢtir. Beldeyken sakinlerine, orman köylüsüne tanınan haklardan mahalleye 

dönüĢtürülen beldelerde yaĢayanların da sahip olacağı belirtilmiĢtir.  Kanunla bütün 

büyükĢehir içindeki ilçe belediyelerinin görevleri mülki sınırlara geniĢletilmiĢtir.  

BüyükĢehir belediyesi bulunan illerde “il özel idareleri” kaldırılmıĢtır. Ġl belediyesi 

bulunan diğer illerde il özel idareleri çalıĢmaya devam edecektir.  Kocaeli ve İstanbul 

Büyükşehir Belediyeleri dıĢında yeni kurulan büyükĢehir belediyelerin sorumluluk ve 

görev alanları mülki sınırlara kadar geniĢletilmiĢtir. Ġlçe belediyeleri tarafından 

yürütülen hizmetler, büyükĢehir belediyesi tarafından yapılacaktır. 

Ülkemizde 51 il belediyesi, 519 büyükĢehir ilçe belediyesi, 400 ilçe belediyesi, 30 

büyükĢehir, 397 belde belediyesi olmak üzere toplam 1397 belediye bulunmaktadır 

(Çizelge 2.6) (Anonim 2014). 

Çizelge 2.6 Türkiye‟de belediye sayısı (Anonim 2014) 

Türü Sayısı Oran 

Ġl Belediyesi 51 %4 

BüyükĢehir Ġlçe Belediyesi 519 %37 

Ġlçe Belediyesi 400 %29 

Belde Belediyesi 397 %28 

BüyükĢehir Belediyesi 30 %0,2 

Toplam 1397 %100 

 

2.5.4 Ülkemizdeki kentsel açık ve yeĢil alanlara iliĢkin yasal mevzuat  

Kentsel açık ve yeĢil alanların planlamasında imar mevzuatı ve planları önemlidir. 

Ülkemizde yeĢil alanlara yönelik yapılan planlamalarda, kentsel açık ve yeĢil alanlara 

yeterince önem verilmediği görülmektedir.  
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Kentsel yeĢil alanların niceliksel, niteliksel yönden yeterlilikleri kente katkıları 

sebebiyle rolleri büyüktür. Kentsel yeĢil alanlarda hayat kalitesi; plancılar ve yöneticiler 

tarafından stratejilerin geliĢtirilmesinde ve plan kararlarının verilmesinde yönlendirici 

olarak kullanılmaktadır (Aksoy 2014). 

“YeĢil alan normu”, kiĢi baĢına düĢen yeĢil alanların m² olarak miktarı 

tanımlanmaktadır. Bu değer kentteki yeĢil yapıyı oluĢturan alanların tamamının, kentin 

nüfusuna bölünmesidir (Kuter 2007). 

YeĢil alan standartları, ilk kez 1933-1936 yılları arasında geçerli olan “2290 Sayılı Yapı 

Yolları ve Belediye Kanunu’nda” bulunmaktadır. Kanunda yeĢil alanlar; oyun alanları, 

çayır, göl ve korular olarak tanımlanmıĢtır. KiĢi baĢına düĢen yeĢil alan miktarı 4m² 

olarak önerilmektedir. Kanun çerçevesinde, yeĢil alan oranının kentlerde %6,1 olması 

belirlenmiĢtir.    Kırsal alandan kentlere yapılan yoğun göç sonucunda
 

kanunun plansız 

kentleĢme, gecekondulaĢma gibi problemlere cevap verememesi durumunda 1956 

yılında “6785 Sayılı İmar Kanunu” yürürlüğe girmiĢtir.  1965 yılında İmar ve İskân 

Bakanlığı, Ankara Ġmar Planı için bazı standartlar oluĢturmuĢtur (Çizelge 2.7) Bu 

standartlar pasif ve aktif olarak sınıflandırılmıĢtır (CoĢkun 2004). 

1956-1985 yılları arasında geçerli olan “6785 Sayılı İmar Kanunu’nda”, kiĢi baĢına 

düĢen yeĢil alan miktarının 7m
2

‟den az olamayacağı belirtilmiĢ fakat bu miktarın çeĢitli 

ölçeklerdeki yerleĢim birimlerine nasıl dağıtılacağı belirtilmemiĢtir.  

Buna göre, 45.000 kiĢilik mahalle biriminde 2,50m
2

/kiĢi, 15.000 kiĢilik mahalle 

ölçeğinde 3m
2

/kiĢi ve 5.000 kiĢilik komĢuluk ölçeğinde 1,50m
2

/kiĢi olmak üzere 

toplamda 7m
2

/kiĢi olan yeĢil alan standardı sıralanmıĢtır (Aksoy 2014). 
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Çizelge 2.7 1965 yılında Ankara'da kentsel yeĢil alanlar (1965 Kent Nüfusu 905.660) 

Alan Kullanım 

Türleri 

Alan ölçüsü 

(m²) 

KiĢi baĢına düĢen yeĢil alan 

(m²) 

Pasif Alanlar 1.038.945 1.1 

-Parklar, bahçeler 809.500  

-Çocuk bahçeleri 119.730  

Meydanlar, Bulvarlar, 

Refüjler, Dekoratif YeĢillikler 

109.715  

Aktif Alanlar   

-Spor Alanları 1.165.509 1.3 

TOPLAM 2.204.454 2.4 

 

1956 yılında kabul edilen “İmar Kanunu’nda” belirtilen 7 m
2

/kiĢi yeĢil alan standardı, 

1985‟yılında kabul edilen “İmar Kanunu’nda” da korunmuĢtur. Mücavir ve belediye 

alanı dıĢındaki plan alanlarında ise, kiĢi baĢına düĢen yeĢil alan büyüklüğü 14m
2

 

olarak 

belirlenmiĢtir. Nüfusu 50.000‟in üzerindeki yerleĢimler, metropol düzeydeki birimler 

olarak kabul edilmiĢ ve bu özellikteki yerleĢimlerin her birinin kendi fiziksel ve sosyo-

ekonomik niteliklerine cevap verecek donatı standartlarının metropol düzeyinde olması 

gerektiği vurgulanmıĢtır (Aksoy 2014). 

02.09.1999 tarihinde yayınlanan 23804 Sayılı “İmar Planı Yapılması ve Değişikliklerine 

Ait Esaslara Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelikle yapılan 

değiĢiklik sonucunda, kiĢi baĢına 7m
2

 

olan yeĢil alan miktarı 10m
2
‟ye çıkarılmıĢtır. 

Düzenlemeye göre, 15.000 kiĢilik mahalle birimi seviyesinde 2m
2
/ kiĢi mahalle parkı, 

5.000 kiĢilik ilköğretim birimi seviyesinde 1,5m
2
/kiĢi büyüklüğünde çocuk bahçesi, 

2m
2
/kiĢi spor alanı olmak üzere toplam 4m

2
/kiĢi yeĢil alan ve 45.000 nüfuslu kent 

seviyesinde ise 3,5m
2
/kiĢi büyüklüğünde kent parkı ve 1m

2
/kiĢi büyüklüğünde stadyum 

olmak üzere toplam  4,5m
2
/kiĢi yeĢil alan belirlenmiĢtir (Müftüoğlu 2008). Daha sonra 

14.06.2014 tarihinde yayınlanan 29030 sayılı Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinde 

sosyal ve açık-yeĢil alanlar (çocuk bahçesi, park, botanik parkı, hayvanat bahçesi, 

mesire yeri ve rekreasyon alanı adı altındaki tüm yeĢil alanlar) 10m²/kiĢi olarak 

uygulanmaktadır.    

Ġmar ve kentleĢme konularında yerel ve merkezi yönetimler için yol haritası olan 

Kentsel Gelişme Stratejisi (Kentges) yapılaĢma ve yerleĢme konularında denetleyici ve 
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düzenleyici tek bir örgütlenme birimini, yerel düzeyde ise donanımlı ve daha güçlü 

kimliğiyle icracı yerel yönetimleri ve hizmetlerini geliĢtirmeyi hedeflemektedir.  

(Anonim 2010). 

Kentsel Gelişim Stratejisi; konut, altyapı, ulaĢım, korumayla afetlere hazırlık 

meselelerinde yerel ile merkezi düzeyde yapılan çalıĢmaları belirlemektedir. Bütünleşik 

Kentsel Gelişme Stratejisi ve Eylem Planı’na (2010-2023) göre, Sürdürülebilir Kentsel 

Gelişme ve Eylem Planı’nın Bayındırlık ve Ġskân Bakanlığı‟nın sorumluluğunda 

hazırlanmıĢtır. Strateji ve Eylem Planında dengeli, güvenli ve sağlıklı kentlerin 

oluĢturulmasında teknik, hukuki, yönetim sorunlarına çözüm üreten faaliyetler ortaya 

koyulmuĢ ve kentlerin yaĢam standartlarının yükseltilmesi, sürdürülebilir geliĢmenin 

sağlanması politika olarak belirlenmiĢtir. 

Kentges; sürdürülebilirlik ilkesi kapsamında kentleĢme ve yerleĢme ile mekânsal ve 

yerleĢme planlamanın boyutlarını oluĢturmaktadır. Mekâna iliĢkin sektörleri entegre bir 

yaklaĢımla iliĢkilendirmekte, ulusal politikalarla uyumu sağlamaktadır. KentleĢme, 

mekânsal ve yerleĢme planlamaya yönelik değerler sistemini benimseyen ulusal 

seviyede referans çerçeve belgesi niteliği taĢıyan bir strateji dokümanı olarak ele 

alınmaktadır (Anonim 2010). 

Kentges‟in hazırlanmasında; 

o KentleĢme ġûrası komisyon sonuç bildirgesi ve raporları, Devlet Planlama Teşkilatı 

Müsteşarlığı tarafından yürütülen sürdürülebilir kalkınmanın sektörel politikalara 

entegrasyonu projesinde yer alan ülkemizde kentleĢmeye yönelik değerlendirmeler, 

kentleĢme alanında sürdürülebilirlik çerçevesi, modeller ve yaklaĢım;  

o Dokuzuncu Kalkınma Planı, BirleĢmiĢ Milletlerin Habitat, Gündem 21, Mekansal 

Planlama Rehberi ile ilgili eylem planları ve strateji, Özel Ġhtisas Komisyonu 

Raporları, Ulusal Strateji Belgeleri, Avrupa Kentsel ġartı, Avrupa‟nın mekansal 

geliĢmesi için rehber ilkeler vd. belgeler dikkate alınmıĢtır (Anonim 2010). 
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Kentges’in amacı, yerleĢimlerin yaĢanabilirlik seviyesinin, yaĢam ve mekân kalitesinin 

yükseltilmesiyle sosyal, kültürel ve ekonomik yapıların güçlendirilmesine yönelik yol 

haritası oluĢturmaktır. 

Eylem Planı’nın stratejileri üç ana baĢlıkta gruplandırılmıĢtır. Bunlar; 

 YerleĢmelerin yaĢam ve mekân kalitesinin artırılması,  

  Mekânsal planlama sisteminin yeniden yapılandırılması, 

 YerleĢmelerin toplumsal yapılarının ve ekonomik açıdan güçlendirilmesidir 

(Anonim 2010). 

“Bütünleşik Kentsel Gelişme Stratejisi ve Eylem Planı”’na göre, mekansal planlama 

sisteminin yeniden oluĢturulması sürecinde mekansal planlarda açık ve yeĢil alanların 

sistem içinde geliĢtirilmesi hedeflenmiĢtir. Bu hedef yönünde açık ve yeĢil alan türleri 

ve standartları geliĢtirilecektir. Açık ve yeĢil alanlara yönelik olarak kentsel ısı adaları, 

nefes alma noktaları, kent ormanı, kentsel biyotop koruma alanları, kent parkı, yeĢil 

koridor vb. öğeler için tasarım ile planlama standartlarının geliĢtirilmesine ve 

rehberlerin hazırlanmasına iliĢkin gerekli politik düzenlemelerin yapılması 

gerekmektedir. 

 

Sorumlu KuruluĢ Ġlgili KuruluĢlar  GerçekleĢme 

Dönemi 

Bayırdırlık ve Ġskân Bakanlığı TSE, Çevre, ġehircilik ve Ġklim DeğiĢikliği 

Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, 

Üniversiteler, Belediyeler, Meslek Odaları 

2010-2014 

 

 

 

YerleĢimlerdeki mekânsal planlarla, yeĢil alanları koruyan, “açık ve yeşil alanlar 

sistemini” öneren düzenlemeler yapılacaktır. Mekânsal planlarda, yaya yollarını ele alan 

sürdürülebilir bir yeĢil alan stratejisinin hazırlanması, yeĢil alan bakım, iĢletme, yönetim 

sistemi oluĢturulmalıdır. YeĢil alanları azaltacak, plan dıĢı müdahalelerin önlenmesi için 

planlamayla Ģehircilik mevzuatında politik düzenleme yapılması gerekmektedir. 
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Sorumlu KuruluĢ Ġlgili KuruluĢlar  GerçekleĢme 

Dönemi 

Bayırdırlık ve Ġskân Bakanlığı Çevre, ġehircilik ve Ġklim DeğiĢikliği, Tarım 

ve Orman Bakanlığı, Belediyeler, Ġl Özel 

Ġdareleri, Kültür ve Turizm 

Bakanlığı, Üniversiteler, Meslek Odaları 

2010-2014 

2.5.5 Ülkemizde yeĢil alanlardan sorumlu kurum ve kuruluĢların görevleri 

Ülkemizde yeĢil alanlardan sorumlu, bakanlıklar, belediyeler, üniversite yönetimleri vb. 

kurumlar bulunmaktadır. Bunlar; 

1. Çevre, ġehircilik ve Ġklim DeğiĢikliği Bakanlığı-Tabiat Varlıkları Koruma Genel 

Müdürlüğü 

2. Tarım ve Orman Bakanlığı- Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 

3. BüyükĢehir Belediyeleri 

4. Ġl, Ġlçe Belediyeleri- Park ve Bahçeler Müdürlüğü 

5. Kampüsler 

6. Kültür ve Turizm Bakanlığı 

7. Karayolları Genel Müdürlüğü 

8. Devlet Su ĠĢleri Genel Müdürlüğü 

 

 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı  

 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın görevi, doğal çevreyi koruyarak, 

sürdürülebilir kentler oluĢturmak, kentlerin kimliğini canlandıran planlama, güvenli 

yapı alanlarının var olması, dönüĢüm, konut sektörü ve taĢınmaz yönetimiyle çevreye 

iliĢkin hizmetleri denetleyici ve düzenleyici bir Ģekilde yapmaktır. 

 

Bakanlığa bağlı olan Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü, ulusal parklar, 

tabiat parkları, anıtları, özel çevre koruma bölgeleri, doğal sit alanları, tabiat koruma 

bölgeleri, sulak alanlar ve koruma kapsamında bulunan alanların, onayına iliĢkin 

hususları belirlemektir. Bu alanların yapılaĢmasına yönelik kararları belirler. Her tür ve 

düzeyde nazım planı, çevre düzeni ve uygulama planlarını yapar, değiĢtirir, onaylar. 



97 

 

Doğal sit alanları ve tabiat varlıklarıyla özel çevre koruma bölgelerini tespit eder, 

onaylar, bu alanlarda yapılacak değiĢiklik esasları belirler ve bu alanların sınırlarını 

tespit ederek yönetilmesini sağlar. 

Ormanlar haricinde bulunan korunması gerekli doğal sit alanlarının, tabiat varlıklarının 

ve koruma alanlarının Bakanlık tarafından belirlenen kararlara, onaylanan planlara 

uygun olarak kullanılmak üzere tahsis koĢullarını denetler. Çevre, ġehircilik ve Ġklim 

DeğiĢikliği Bakanlığı‟nın kentsel yeĢil alanlarla ilgili birimleri Çizelge 2.8‟de 

verilmiĢtir 

Çizelge 2.8 Çevre, ġehircilik ve Ġklim DeğiĢikliği Bakanlığı Birimler 

(http://csb.gov.tr/birimler 2019b) 

Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığı 

Birimleri 

Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Müdürlüğü 

Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü 

İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü, Çevresel Etki Değerlendirme 

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü 

Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü 

Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü 

Milli Emlak Genel Müdürlüğü 

Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü 

 

Doğal ve tarihi yerler, arkeolojik sitler, tabiat varlıklarıyla koruma statüsünde olan diğer 

yerlerde kullanma ve koruma kriterlerine iliĢkin bakanlıkların görüĢünü almak ve bu 

alanların hangi idareler tarafından yönetileceğine karar vermektedir. 

Doğal sit alanları ve tabiat varlıkları, “özel çevre koruma bölgelerine” yönelik olarak; 

gerekli projeleri onaylayarak uygulamaktadır. Bu alanlar için inceleme, araĢtırma, 

yaparak, eğitim çalıĢmalarını yürütür. Gerekli alanların korunması, kirliliğin 

önlenmesine yönelik yatırım yapar ya da ilgli yönetimlerin yatırım projelerini destekler. 

Korunması gereken alanlarda ve bölgelerde hükmü altındaki yerlere yönelik her türlü 

tasarrufta bulunur, kullanım izinlerini verir; bu alanlara finansman ve insan kaynağı 

sağlar (https://tvk.csb.gov.tr/gorevi-32 2019c) 

http://csb.gov.tr/birimler%202019b
https://tvk.csb.gov.tr/gorevi-32%202019c
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 Tarım ve Orman Bakanlığı 

Bu bakanlığının görevi, ülkemizdeki ekolojik kaynakalrın kalkınma modeliyle verimli, 

sürdürülebilir ve etkin olarak küresel boyutta örnek bir ekolojik kaynak yönetimi 

sağlamak, bitkisel, hayvansal ve ekolojik değerler aracığıyla gıda arz güvenliği, insan 

sağlığını ve ekonomik güvenliği güvence altına almaktır. 

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün görevleri, bitki ile hayvan 

sağlığını korumaya ilĢikin çalıĢmalar yapmak, bitki zararlıları ve hastalıklarıyla 

mücadele etmek, bitki korumada kullanılan ürünlerin özellikleriyle bu ürünlere onay 

verilmesine yönelik kriterleri belirlemek, bitkisel ürünlerde verimliliği, çeĢitliliği 

artırmak, bitki üretimini; sanayi ve tarım sektörünü bütünleĢtirecek Ģekilde 

yönlendirmek, ekolojik dengeyi ve insan sağlığını dikkate alarak yeni üretim biçimleri 

belirlemek ve bunları yaygınlaĢtırmaktır (YeĢil 2016). Görev alanına giren faaliyetler 

sonucunda ortaya çıkabilecek kirliliğin önlenmesine iliĢkin ilgili kurumlarla iĢ birliği 

sağlamak, çayır, mera gibi alanları korumak, tarım alanlarının faaliyetiyle ilgili 

hizmetleri yürütmektir.  

Aynı zamanda su ürünleri ve balıkçılık kaynaklarını korumak, yetiĢtirilen alanlarını 

belirlemek ve bu alanları zararlardan koruyacak önlemleri almak, kırsal ve tarımsal 

kalkınma uygulanmalarına yönelik iĢlemleri yapmak, su, toprak ve arazi sınıflandırması 

yapmak, tarımsal alanların parçalanmasına engel olmak, tarımsal organizsayon 

konusunda stratejileri ve politikaları belirlemek için çalıĢmalar yapmaktır. 

Korumaya yönelik ise tabiat parkları, milli parklar, tabiatı koruma alanları, tabiat 

anıtları ve sulak alanların tespitini yaparak bu alanlardan Çevre, Şehircilik ve İklim 

Değişikliği Bakanlığı tarafından tescil edilenlerin geliĢtirilmesi, yönetilmesine yönelik 

iĢleri denetlemek ve yürütmek, orman rejimine tabi yerlerde tabiatı koruma alanları, 

tabiat anıtı, sulak alanların, tabiat parkı vb. koruma alanlarının ilanını ve tescilini 

yapmaktır (Anonim 2020c). Tarım ve Orman Bakanlığı teĢkilat yapılanması ġekil 

2.15‟de verilmiĢtir. 



99 

 

 

ġekil 2.15 Tarım ve Orman Bakanlığı TeĢkilatı (http://www.hidropolitikakademi.org 

2019d) 

Orman Genel Müdürlüğü’nün görevleri; ormanlara uygulanan kanunsuz müdahalelere, 

ormanların yangınlara ve zararlılara karĢı korunmasını ve geliĢmesini sağlamak, 

ormanların sürdürülebilirliğini sağlayacak Ģekilde ekonomik ve teknik uygulamalarla 

idare etmek ve iĢletmek, orman ürünlerinin; depolama, taĢıma iĢlemlerini yapmak ve bu 

ürünleri yurt dıĢında veya yurt içinde pazarlamak, ormancılık hizmetlerine yönelik 

gerekli gereçleri ve araçları tedarik etmek, ormanları ıslah etmek, ormanların 

iyileĢtirilmesini sağlamak, orman mülkiyetiyle ve kadastrosuna iliĢkin iĢlerle,  

ormanlardaki izin, irtifak ve intifa iĢlemlerini mevzuatına göre yürütmek, ormana 

yönelik hizmetlerin daha hızlı ve verimli yürütülebilmesi için her türlü malzeme, arsa, 

bina, tesisat kiralamak ya da satın almaktır. Bu kapsamda hizmetleriyle ilgili tesisleri, 

tesisleri, binaları ve bunların onarımlarını, bakımını yapmak, ormancılık hizmetleri için 

gerekli makineleri, araçları, bunların yedek parçalarını, ekipmanlarını sağlamak ve bu 

araçların ve makinelerin bakımını yapmak.   

Yangın Ģeritleri, ağaçlandırma yollarına iliĢkin orman yolları ağını belirlemek, bakanlık 

tarafından belirlenen esaslar kapsamında ağaçlandırma, üretim ve yangın alanlarına 

http://www.hidropolitikakademi.org/
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iliĢkin iĢleri yaptırmak, bu alanlara ulaĢılmasını sağlamak ve bu alanların onarımı, 

bakımını yapmaktır.  

 Büyükşehir Belediyelerine Bağlı Park, Bahçeler ve Yeşil Alanlar Şube 

Müdürlüğü’nün Görevleri: 

Büyükşehir Belediyesi‟nin yetki ve sorumluluğunda yer alan park, bahçe, piknik alanı, 

süs havuzları, gölet, Ģelale, spor alanları, yaya bölgeleri, mezarlık alanları, yeĢil alan ve 

meydanları vb. tesis edilecek yerleri belirler, bunların kamuĢlaĢtırma tekliflerini 

oluĢturur. Bu alanlara ilĢkin onaylanmıĢ her türlü üst ve alt yapı projelerinin 

uygulanmasında gerekli olan gereç, makine araç, yapım malzemeleri temin etmede 

yapılacak olan iĢin boyutuna göre belediyenin ilgili diğer birimleri ile koordineli 

çalıĢmak, onaylı projeler kapsamında bu alanların aydınlatma sistemlerinin onarım, 

bakım, yenileme ve temizleme çalıĢmalarını yapmaktır.  

Kentsel uygulama ve tasarım ile trafik düzenleme planlarına uygun büyükĢehire dahil 

olan üst ve alt geçitlerin peyzaj düzenlemelerini, yaya yollarının ağaçlandırılmasını, en 

az üç Ģeritli karayolu refüjlerini yapmaktır. Piknik alanı, rekreasyon alanı, yeĢil alanların 

bakımlarında ve yapımında gereksinim duyulan gerekli bitkisel materyali sağlamak için 

ilgili birimlerle iletiĢim kurmak, yeĢil alan ve parklar, rekreasyon alanı, çocuk oyun 

alanlarında kullanılmak üzere çöp, aydınlatma elemanı, oturma elemanı, kameriye, 

çocuk oyun donatıları, dekoratif park objeleri, süs havuzu, barbekü, fıskiye, gölet vb. 

sistemleri sağlamaya iliĢkin ilgili birimlerle koordineli çalıĢmak, çevre bilincini 

geliĢtirmek için gerekli çalıĢmaları yapmaktır. 

 İl ve İlçe Belediyelerine Bağlı Olan Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün Görevleri 

Park, bahçe, orta refüj yapım ve bakımı konusunda ihale ile verilen iĢlerin kontrolünü 

yapmak, mevcut park, çocuk bahçesi ve refüjlerin revizyon planlarını yapmak, yeĢil 

alan teklifi, projeleri hazırlamak, yeĢil alanlarda çiçek ve bitki dikim iĢini yapmak, bu 

alanlarda çapalama çalıĢmalarını yürütmek ve ağaçlandırma çalıĢması yapmak, 
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parklardaki donanım elemanlarının boya iĢlerini yapmak, refüjlerin yeĢillendirilmesini 

sağlamak, yeĢil alanlardaki eski malzemeleri kaldırmak, tarihi ağaçları tespit etmek ve 

rehabilitasyonunu gerçekleĢtirmektir.  

 Kampüsler  

Üniversitelerin esas iĢlevleri olan araĢtırma ve eğitim dıĢında, eğlence, rekreasyon, spor, 

beslenme, sağlık, alıĢveriĢ gibi fonksiyonlara cevap verecek yapıları da bünyesinde 

bulundurması gerekmektedir. YerleĢkelerdeki yeĢil alanlar; gölet, ormanlık alanlar gibi 

doğal varlıkları, spor ve oyun alanları, oturma alanları, iĢaret levhaları vb. yerleĢkeye 

iliĢkin kent mobilyalarını içermektedir (Açıksöz vd. 2014). 

Kampüs tasarımı, binaların, sokakların, yürüyüĢ yollarının, toplanma sosyal alanlarının 

ve yeĢil alanların yerleĢimi ile önemli alan planlaması gerektirmektedir. Kampüs 

alanları, bir akademik kurumun çeĢitli ihtiyaçlarını karĢılayan iĢlevsel ve verimli bir 

ortamdır (Chan vd. 2009). 

Üniversitesi yerleĢkelerinde farklı fonksiyonları, örneğin, barınma, rekreasyon, iletiĢim 

bulunduran kompleksler olması, bu fonksiyonlar arasındaki iliĢkinin aksamadan 

yürütülebilmesi yönünde sistematik bir düzen olmaktadır (Açıksöz vd. 2014).  

Ülkemizde ODTÜ (Orta Doğu Teknik Üniversitesi) yerleĢkesi gibi ağaçlar ve bitki 

örtüsünden, sulak alanlardan oluĢan doğal alanlar, ekolojik çeĢitliliğe ve çevresel 

bütünlüğe katkıda bulunmaktadır. Bu, biyolojik çeĢitliliği ve görsel çekiciliği korumak 

için bu alanların etkin yönetimi üniversite yönetimi tarafından yapılmaktadır.  

ODTÜ‟nün sürdürülebilir çevre ilkeleri doğrultusunda kampüs iĢleyiĢi ile ilgili 

stratejilerin hayata geçirilmesi ve çevresel performansının değerlendirilmesi önem 

kazanmaktadır. ODTÜ 4500 hektarlık kampüs ve 3043 hektarlık orman alanına sahiptir. 

Orman alanlarını ve su kaynağını korumaya yönelik 2017 yılından itibaren 
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sürdürülebilirlik ilkeleri ve kaynak verimliliği benimsenen, “Sürdürülebilir Yeşil 

Kampüs” uygulamaları yapılmaktadır.  

Bu uygulamada üniversite yönetimi tarafından kirliliğin ve yağmur suyunun tekrar 

kullanılmasını, taĢkınların önlenmesini amaçlayan sürdürülebilir yağmur suyu yönetimi 

yapılmaktadır. Uygulamalar kapsamında yeĢil çatı, yağmur bahçeleri için kampüste 

uygun alanlar belirlenmiĢtir. YerleĢkenin yer aldığı alanda su kaynağına yönelik 

üniversite faaliyetlerinin olumsuz ekilerini en aza indirmek, kampüsteki su tüketimini 

azaltmak, su kaynağının niceliğini ve niteliğini korumak için su ve atık sistemlerinin 

oluĢturulması, üniversitede çeĢitli altyapı yatırımlarının yapılmasına iliĢkin “Varlık 

Yönetim Sisteminin” geliĢtirilmesi hedeflenmektedir (Kalay vd. 2018). 

 Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Görevleri:  

Bu bakanlığın görevi, kültürel değerleri geliĢtirmek, hayata geçirmek, değerlendirmek, 

benimsetmek, kültürel ve tarihi varlıkların yok olmasını engellemek, ülkemizin turizme 

uygun bütün olanaklarını ülke ekonomisine olumlu katkı sağlayacak Ģekilde 

değerlendirmek,  turzimin geliĢtirilmesi, teĢvik edilmesi için gerekli tedbrleri almak,    

turizm ve kültür konularına yönelik kuruluĢları ve kamu kurumlarını yönlendirmek, bu 

kuruluĢlarla iĢbirliğinde bulunmak, kültürel ve tarihî varlıkları korumak, sivil toplum 

kuruluĢları, yerel yönetimler ve özel sektörle  iĢbirliği yapmak ve iletiĢimi geliĢtirmek 

için görevlerine,  teĢkilât yapılarına yönelik  unsurları  düzenlemektir. Bu bakanlık aynı 

zamanda arkeolojik sit alanlarının, anıt eser özelliği taĢıyan eserlerin korunmasından 

sorumludur.  

 Karayolları Genel Müdürlüğü’nün Görevleri:  

Bu kurumu ana görevi, yolları kullananların konforlu, kesintisiz ve güvenli ulaĢım 

gereksinimini karĢılamak üzere diğer ulaĢım sistemleriyle uyumlu olarak yetki 

alanındaki yol ağını projelendirme, planlamak, bakım ve iĢletmesini çevreye duyarlı bir 

Ģekilde yapmaktır.   
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Ayrıca, karayolu kaynaklı olan çevresel etkileri azaltan, enerji tasarrufunu artıran, 

kültürel ve tarihi varlıkları koruyan çalıĢmalar yapmak, sürdürülebilir, çevreye ve insana 

duyarlı yolların artırılması yönelik tasarım ve araĢtırma yapmak, karayollarında erozyon 

kontrolü sağlanarak, uygulama aĢamasında yeni ve mevcut projelendirilecek yollarda 

çevreyi ve insanı dikkate alan peyzaj çalıĢmaları yapmak önemli görevlerdendir. Bunun 

yanı sıra karayolları malzeme ocakları ve tesislerin çevresel etkileri ortaya koyularak 

çalıĢmalar yapmak, mevcut tüm tesislerde enerji tasarrufuna yönelik önlemler almak, 

iyileĢtirme, bakım, yapım ve onarım hizmetleri tamamlanmasını sağlamak, tarihi 

köprüleri yakın çevresiyle birlikte restore edilerek korunmasını sağlamak koruma 

bilincinin oluĢturulmasına katkıda bulunmak diğer sorumluluklarıdır.  

 Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nün Görevleri:  

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, su kaynaklarının geliĢtirilmesi, korunması ve 

yönetiminden sorumlu kurumdur. Müdürlüğün görevi, ülkemizdeki su kaynaklarını 

tekniğe ve bilime uygun Ģekilde kullanıma sunmak, toprak ve su kaynaklarının 

sürdürülebilirlik ve çevreye duyarlılığı kapsamında geliĢtirilmesini sağlamaktır.  Yer 

altı sularının kourunmasını sağlamak, tahsisisini yapmak, sulama, taĢkın koruma, nehir 

ulaĢımını ve su dağıtımını sağlamak. Sellere ve taĢkın sulara karĢı koruyucu tesisler 

oluĢturmak, sulak alanları iyileĢtirmek, erozyonla ilgili planlama iĢlerini yapmaktır. 

Kendi tesislerini korumak için erozyon kontrolü amaçlı ağaçlandırma çalıĢmaları 

yapmak, akarsularda iyileĢtirme yapmak, uygun yerlerde akarsuları üzerinde ulaĢım 

yapılmasını sağlamak diğer görevleridir. Tarımsal ve bitkisel üretim, sulama-tarım 

alanları, içme suyu sağlamak, kırsal alan sektörlerinde oluĢturulan hedeflere eriĢmeye 

yönelik etkinliklerini sürdürmektedir.    

ToplulaĢtırma faaliyet alanları ve hizmetleri; yeĢil alanların düzenlenmesi, doğal 

yaĢamın ve kırsal alanın korunması, gerekliyse arazi iyileĢtirilmesinin yapılması, 

sulama, ulaĢım, drenaj sistemlerinin yapılması, su ve toprak koruma tedbirlerinin 

alınması, ağaç-çalı temizleme, dere iyileĢtirmesi, sanat yapılarıyla tarım iĢletmelerinin 

rasyonel çalıĢmalarını sağlayacak tedbirlerin alınması gibi detaylı çalıĢmaları 

içermektedir (Anonim 2020d). 
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3. MATERYAL ve YÖNTEM 

3.1 Materyal 

AraĢtırmanın temel materyalini; Ankara kentinde bulunan GölbaĢı, Haymana, Çankaya, 

Mamak, Bala ilçelerine bağlı, kentin ortalama 20 km güneyinde yer alan yaklaĢık 1136 

km² (113673ha) alana sahip (ġekil 3.1) Mogan Gölü, Eymir Gölü, DikilitaĢ Göleti ve 

Ġkizce Göletlerini de içeren Mogan Gölü Havzası oluĢturmaktadır. 

 

ġekil 3.1 AraĢtırma alanı 

Tez çalıĢmasında veri elde etmek, elde edilen verileri değerlendirmek ve yorumlamak 

için belirtilen çeĢitli ölçeklerdeki jeoloji, jeomorfoloji, arazi örtüsü ve alan kullanımı 

(Corine) haritalarından, GölbaĢı Belediyesi ve Ankara BüyükĢehir Belediyesi‟nden elde 
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edilen imar planlarından yararlanılmıĢtır. Ayrıca alanla ilgili doğal verilerin 

oluĢturulmasında DEM (Sayısal Yükseklik Modeli), rapor, ulusal ve uluslararası tezler, 

bilimsel nitelikli dergilerde yayımlanan makaleler, bildiriler yanı sıra konuya iliĢkin 

çalıĢmaların bulunduğu çeĢitli web siteleri ve bilgisayar programlarının verileri de 

değerlendirilmiĢtir.   

 Verilerin yönetimi, iĢlenmesi, analizi, modellenmesi ve görüntülenebilmesi 

iĢlemlerini kapsayan coğrafi bilgi sistemi programı olan Arcgis 10.2 ve Netcad 

8.5 yazılımı ile veri tabanı oluĢturulmuĢ ve sorgulama yapılmıĢtır. 

 ÇalıĢma alanının sınırlarının belirlenmesinde, topoğrafik harita, eğim ve bakı, 

hidroloji haritası oluĢturulmasında DEM (Sayısal Yükseklik Modeli) 

kullanılmıĢtır.  

 Ankara Orman Genel Müdürlüğü‟nden 2013 yılı Ankara iline ait Sayısal 

1/25000 ölçekli Orman Amenajman Haritası elde edilmiĢtir. 

 

 Ankara iline ait çeĢitli ölçeklerde Uğur (2009) jeoloji ve jeomorfoloji Erol 

(1973) haritaları elde edilmiĢtir. 

 Avrupa Çevre Kurumu tarafından koordine edilen 2000, 2006, 2012, 2018 

yıllarına ait arazi örtüsü ve alan kullanımı (corine) haritaları elde edilerek 

değerlendirilmiĢtir. 

 

 GölbaĢı Belediyesi ve Ankara BüyükĢehir Belediyesinden en güncel imar 

planları elde edilmiĢ ve alanın mevcut durum analizinde kullanılmıĢtır.  

 

 GölbaĢı Mogan Gölü Havzası için yerel yönetimlerin, alanla ilgili, kamu kurum 

ve kuruluĢlarının, konunun uzmanı olan bilim insanlarına yapılan anket 

çalıĢmasıyla elde edilen sonuçlar diğer materyalleri oluĢturmaktadır. 
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3.2 Yöntem 

AraĢtırmanın yöntemi (ġekil 3.2) birbiriyle iliĢkili beĢ aĢamadan oluĢmaktadır. 

Yöntemin ana hatları Ģu Ģekildedir: 

1. AĢama  

ÇalıĢmanın ilk aĢamasında, araĢtırmanın konusu ve amacı ortaya konularak, bu çerçevede 

araĢtırma alanı belirlenmiĢ, ülkemizdeki mevcut yerel yönetim ve yeĢil alan politikaları 

ortaya koyulmuĢtur. 

2. AĢama 

ÇalıĢma çerçevesinde önemli olan kentsel yeĢil alan, yeĢil alan sistemleri, yeĢil altyapı, 

kentsel yeĢil alanların yönetimi, kentges (kentsel geliĢim stratejisi) ile yurtdıĢında 

yapılan en güncel ve en iyi kentsel yeĢil alan yönetim stratejilerine iliĢkin kuramsal 

temeller çerçevesinde incelenmiĢtir.  Ayrıca araĢtırma alanının doğal ve kültürel 

özelliklerine iliĢkin veriler incelenmiĢtir.  

3. AĢama 

ÇalıĢmanın bu aĢamasında, havzaya ait mevcut durum ortaya koyulmuĢ, coğrafi bilgi 

sistemleriyle çalıĢma alanına yönelik doğal özellikler ve kültürel özellikler 

belirlenmiĢtir.   

a)  Mevcut durumun ortaya koyulması: Alanın mevcut durumu, en güncel corine verisi 

olan 2018 corine haritası, en güncel imar planı ve 2018 yılına ait kent atlası (urban 

atlas) çakıĢtırılarak oluĢturulmuĢtur.   

b) Coğrafi bilgi sistemiyle yapılan analizler: Coğrafi bilgi sistemi ile havza sınırları 

belirlenmiĢ, alanının doğal yapısına iliĢkin (topoğrafik, eğim ve bakı, jeoloji, 

jeomorfoloji) haritalar, alan kullanım haritaları oluĢturulmuĢtur. 
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c) Yeşil alan planlamasına öneriler geliştirmek, yönetim modeli oluşturmaya yönelik 

analizler: YeĢil alanların ekolojik, sosyo-ekonomik ve yönetime iliĢkin sorunları, 

yeĢil alan yönetim modeli geliĢtirmek için alan sınırlarının içinde yer aldığı ilçe 

belediye yöneticileri, belediyelerde çalıĢan yeĢil alanlardan sorumlu uzmanlarla ve 

halka uygulanan anketler olmak üzere 3 aĢamadan oluĢan anket çalıĢması yapılmıĢtır  

4. AĢama 

Bu aĢamada havzanın coğrafi bilgi sistemiyle yapılan analiz ve anket çalıĢmaları 

değerlendirilmiĢtir. Anket çalıĢmalarında sıklık analizleri, khi kare analizi ve 

doğrulayıcı faktör analizleri yapılmıĢtır.  

5. AĢama  

ÇalıĢmanın son aĢamasında, GölbaĢı Mogan Gölü Havzası‟nda kentsel yeĢil alan 

verilerine, anket analiz sonuçlarına ve yeĢil alan yönetiminde karĢılaĢılan sorunlara 

yönelik öneriler yer almaktadır. 

Anket çalışması 

Anketler GölbaĢı Mogan Gölü Havzası için alan sınırlarının içinde bulunduğu Çankaya, 

Bala, Haymana, Mamak ve GölbaĢı ilçelerinde belediyelerinde yönetici ve uzman 

görüĢlerini almak amacıyla uygulanmıĢtır. Ayrıca yeĢil alanlarla ilgili olarak görüĢlerini 

ve kullanımlarını belirlemeye yönelik kent sakinlerine anket uygulanmıĢtır.  

GörüĢme anket soruları, yeĢil alan yönetiminde çalıĢtıkları uzmanların mesleklerini, 

yeĢil alan politikalarını kimlerle oluĢturdukları, sorumlu oldukları yeĢil alanların 

büyüklüklerini, yeĢil alan yönetimine iliĢkin çalıĢmalarının neler olduğunu ve bu 

konuda karĢılaĢtıkları problemleri belirlemek amacıyla hazırlanmıĢtır.  
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Yönetici görüĢme anketi, yasal/mevzuat /politika baĢlığında 10 soru, finans baĢlığında 2 

soru, yeĢil alanların korunması ve yönetimi baĢlığı altında 17 soru sorulmuĢ toplam 29 

sorudan oluĢmaktadır. 

GörüĢme yapılan kiĢiler aĢağıda belirtilmektedir.     

Haymana Belediyesi- Belediye BaĢkan Yardımcısı Enver YurtdaĢ 

Bala Belediyesi-Belediye BaĢkan Yardımcısı Hakan Küçük  

Mamak Belediyesi- Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Behlül Tekbalkan 

GölbaĢı Belediyesi- Belediye BaĢkan Yardımcısı Erol Eraslanoğlu 

Çankaya Belediyesi- Park ve Bahçeler Müdürü Zeynep Ören 

YeĢil alanların planlanması hakkında görüĢlerini almak, planlamalara kimlerin katılması 

gerektiği, yeĢil alanların yönetiminde, yeĢil alanların hangi özelliklerinin dikkate 

alındığını, yeĢil alanların niteliklerine düĢüncelerini belirlemek amacıyla Çankaya, Bala, 

Haymana, Mamak ve GölbaĢı ilçe belediyelerinde 20 uzmanla yüz yüze anket çalıĢması 

yapılmıĢtır.  

Sorular yeĢil alan planlaması, yeĢil alan yönetimi, yeĢil alanların niteliği olmak üzere 3 

baĢlıkta toplanmıĢtır. Bunlar; 

 YeĢil alanların planlanmasıda düĢüncelerini belirlemeye yönelik 5‟li likert ölçeğinde 

16 maddelik 1 soru, yeĢil alanların planlamalarında belirtilen maddelerin etkisine 

yönelik 5‟li likert ölçeğinde 10 değiĢkenden oluĢan 1 soru ve kentsel yeĢil alanların 

planlamalarına kimlerin katılmasına yönelik 1 sorudan;   

 YeĢil alan yönetimi baĢlığı altında, yeĢil alanların hangi özelliklerinin yönetiminde 

belirtilen maddelerin ne kadar etkili olduğunu belirlemeye yönelik 5‟li likert 

ölçeğinde 15 maddelik ve yaĢadıkları yerde yeĢil alan yönetiminde belirtilen 

seçeneklerin ne kadar dikkate alındığını belirlemeye yönelik 13 değiĢkenin olduğu 

sorudan;  
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 Uzmanların yeĢil alanların niteliğine göre düĢüncelerini belirlemeye yönelik 43 

değiĢkenden oluĢan 1 sorudan oluĢmaktadır. 

Ayrıca, halkın yeĢil alanların geliĢtirilmesi ve mevcut durumu konusunda görüĢlerini 

almak için, demografik yapıları, yaĢadıkları konuta yönelik, yaĢadıkları ilçeye yönelik, 

yaĢadıkları yerdeki yeĢil alanlara yönelik, memnuniyetlerini ve yeĢil alan kullanımlarını 

belirleyici 280 katılımcıdan oluĢan anket çalıĢması yapılmıĢtır. Katılımcıların 

demografik bilgilerine yönelik 7 soru, konutlarına yönelik 6 soru, yaĢadıkları yere 

yönelik 5 soru, yaĢadıkları yerdeki yeĢil alanlara yönelik 7 soru bulunmaktadır.  

Katılımcı anketi için örnekleme değeri, havzada en fazla yüzölçümü kaplayan GölbaĢı 

ilçesinin nüfus büyüklüğüne göre belirlenmiĢtir. %90 güven düzeyi ve 0,05 (%5) 

örnekleme hatası, Tüik 2020 verilerine göre 140.649 GölbaĢı ilçe nüfusuna göre 

271‟dir. Ancak anket formunun hatalı doldurulması riskine karĢı 280 kiĢiye anket 

yapılmıĢtır. Anket Mart-Nisan 2021 ayları arasında anket katılımcıları rastgele seçilerek 

uygulanmıĢtır.   

Örnekleme büyüklüğü formülü, 

    

 

 

                                     
          (1,645)

 2
.140649.0,5.0,5

 

n =
140649.(0,05)

2
+(1,645)

 2
.0,5.0,5

=  271≈280
 

 
 

n: Örnekleme büyüklüğü  

Z
2
: Güven düzeyi, bu çalıĢmada %90'lık güven katsayısı 1,645 alınmıĢtır  

N: Nüfus büyüklüğü  

P: Ölçmek istenilen özelliğin evrende bulunma olasılığı (ÇalıĢmamız çok amaçlı 

olduğundan bu oran %50 alınmıĢtır) 

Q: 1-P,  

D: Örnekleme hatası %5 olarak belirlenmiĢtir (Lemeshow et all 1990).  
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ġekil 3.2 AraĢtırmanın yöntem akıĢ Ģeması 

ÇalıĢma konusunun ve amacının belirlenmesi 

ÇalıĢma Alanının Seçimi 

Ülkemizdeki mevcut yerel yönetimin yeĢil 

alanlarla ilgili görevli birimlerin ve 

sorumluluklarının ortaya koyulması 

ÇalıĢma Alanına ĠliĢkin Doğal ve Kültürel 

Verilerin Tanımı  

1.AĢama 

Kavramsal Temellere 

ĠliĢkin Literatür 

Taraması 

-Kentsel yeĢil alan 

kavramı 

-Kentsel yeĢil alan 

sınıflandırılması ve 

sistemleri 

-Kentsel yeĢil alanların 

yönetimi 

-YurtdıĢında yapılan en 

güncel kentsel yeĢil 

alan yönetim planları 

ve stratejileri 

ÇalıĢma Alanına ĠliĢkin Envanter 

OluĢturulması 

 Doğal Özellikler 

-Coğrafi konum 

-Topoğrafik yapı 

-Eğim ve bakı 

-Jeololojik ve  

Jeomorfolojik yapı 

-Ġklim özellikleri 

-Bitki varlığı 

-Hayvan varlığı 

-Orman varlığı  

-Hidrolojik yapı 

 

 Kültürel Özellikler 

-Nüfus 

-Eğitim 

-UlaĢım 

- Tarihi yapılar  

-Turizm ve 

rekreasyon alanları 

 

2.AĢama 

 ÇalıĢma 

Alanının Mevcut 

Durumunun 

Belirlenmesi 

 

 Orman 

Amenajman 

haritasıyla 2013 

yılana ait orman  

durumunun 

ortaya 

koyulması 

 

CBS ÇalıĢması 

 Havza sınırlarının 

belirlenmesi 

 Topoğrafik haritanın 

oluĢturulması 

 Eğim ve Bakı haritalarının 

oluĢturulması 

 Alan kullanım ve alan 

örtüsünün belirlenmesi 

 Alan değiĢimlerinin 

belirlenmesi 

 Havzadaki mevcut açık ve 

yeĢil alan durumunun 

belirlenmesi 

 

Anket ÇalıĢması 

 Sorularının 

Belirlenmesi 

 Anket Sayısının 

belirlenmesi 

 Anketin 

Uygulanması 

 Anket verilerinin 

bilgisayar 

ortamına 

aktarılması 

 Ġstatistik 

Analizleri 

 

ÇalıĢma alanı mevcut durumunun, CBS analizlerinin ve anket sonuçlarının 

değerlendirilmesi  

 

YeĢil alan yönetimine iliĢkin model ortaya koyulması ve önerilerin sunulması 

3.AĢama 

4.AĢama 

5. AĢama 
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4. BULGULAR  

4.1 ÇalıĢma Alanına ĠliĢkin Doğal Özellikler  

GölbaĢı, Ankara ilinde merkezden 20 km. uzaklıkta, deniz seviyesinden ortalama 970 

metre yükseklikte ve Ġç Anadolu Platosunda bulunan bir ilçedir. Yüz ölçümü 1300 km², 

yüksekliği 970 m‟ dir. Kuzeyinde Çankaya, güneyinde Haymana, doğusunda Bala, 

batısında Yenimahalle ilçeleri bulunmaktadır. GölbaĢı ilçesi, Ankara ilinin göller 

bölgesidir.  Mogan-Eymir gölleri, DikilitaĢ ve Ġkizce Göletlerini kapsayan Mogan Gölü 

Havzası bu ilçe sınırları içinde yer almaktadır (ġekil 4.1) 

(https://www.ankaragolbasi.bel.tr/turizmrehberi 2019e).    

 

ġekil 4.1 Havzanın coğrafi konumu (http://download.geofabrik.de/europe/turkey.html 

2019) 

https://www.ankaragolbasi.bel.tr/turizmrehberi
http://download.geofabrik.de/europe/turkey.html%202019
http://download.geofabrik.de/europe/turkey.html%202019
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Mogan Gölü, 39º 44‟ 40‟‟ ve 39º 47‟ 45‟‟ kuzey enlemleri ile 32º 46‟ 30‟‟ ve 32º 49‟ 

30‟‟doğu boylamları arasında genelde düzgün olan, yer yer orta engebeli bir havzanın 

alt kısmında alüvyon setlerin arkasında oluĢan doğal baraj gölüdür. 

(https://www.ankaragolbasi.bel.tr/turizmrehberi 2019e).  Gölün derinliği ortalama 2.8 

metre ve ortalama geniĢliği 500 metredir. Deniz seviyesinden ortalama yüksekliği 

972,6m‟ dir. Gölün yaklaĢık yüzey alanı 5 km²‟dir.  

Mogan Gölü güneyden baĢlayarak 2 km‟lik bir alanda, bataklık alan özellikli bölgesiyle 

yer altından ve yer üstünden kuzeydoğusundaki Eymir Gölü‟ne 5 metrelik yükseklik 

farkıyla boĢalım oluĢturmaktadır. Böylece Eymir Gölü‟nün su girdisini Mogan Gölü 

sağlanmaktadır. 1136 km²‟lik havzadan drene olan yerüstü, yeraltı suları Eymir gölü ile 

Mogan gölünden Ġmrahor Vadisi‟ne boĢalmaktadır (https://tvk.csb.gov.tr/golbasi-i-394 

2019f).     

Ortalama 5m.lik bir derinliği olan Eymir Gölü‟nün deniz seviyesinden ortalama 

yüksekliği 967, 6 metredir. Yüzey alanı ortalama 1,2 km² civarındadır. Eymir Gölü, 

Mogan Gölü ile aynı havzada bulunduklarından, havza özellikleri Mogan Gölü ile 

aynıdır (Çelebi 2010). Mogan Gölü‟nden çıkan akımlar göller arasındaki bir kanaldan 

Eymir Gölü‟ne girer. Göl suları kuzeydoğu ucundan Ġmrahor Deresi‟ne karıĢarak 

Ankara Çayı‟na ulaĢır. Havzayı besleyen önemli su kaynakları doğu, güney, batı 

kesimlerinde, BaĢpınar Deresi, Çayır Deresi Çayırboğazı Deresi, Sırakaya Deresi, 

Yavrucak Deresi yer almaktadır. BaĢpınar Deresi; Beynam Ormanların‟dan 

beslenmektedir.  Oğulbey köyünü geçerek Gölova Deresi‟ne karıĢmaktadır. Çayır 

Deresi ise Ġkizce, DikilitaĢ, Çayırlı, Selametli, Karagedik Topaklı, Tepeyurt, Kırıklı‟dan 

gelen küçük dereciklerle beslenmektedir. Havza sınırlarının belirlenmesinde coğrafi 

eĢikler, akarsu, suyun kaynağı olan noktayla beslendiği derelerin, kolların çıkıĢ 

noktaları dikkate alınmıĢtır (ġekil 4.2). 

 

https://www.ankaragolbasi.bel.tr/turizmrehberi
https://tvk.csb.gov.tr/golbasi-i-394
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ġekil 4.2 ÇalıĢma alanının sınırı 
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4.1.1 Topoğrafik yapı 

Ġç Anadolu Bölgesinde; Sakarya Nehri‟yle Kızılırmak‟ın yakınlaĢtıkları bir alanda bu 

iki nehrin yan kaynaklarından ve derelerinden beslenen havza Elmadağ, Küre Dağı, 

kuzeydoğudan Ġdris Dağı, batıdan Mürted Ovası ve Çile Dağı, güneyden Haymana 

Yaylası ve Sakarya Ovaları‟yla çevrelenmiĢtir. Havzanın en düĢük noktası Ġmrahor 

deresinin bulunduğu bölgeden (850 m) baĢlayarak en yüksek noktası 1800 m‟ye 

ulaĢmaktadır. Ortalama yükseklik 1090 metredir (ġekil 4.3). Vadi tabanı düzlükleri, 

mikroklima açısından çevreye göre az rüzgârlı, daha ılık özellikleriyle, sebze ve bahçe 

tarımına elveriĢli iklim ve toprak yapısı oluĢturmaktadır. Yer altı suyu yönünden fakir 

olan 1000-1300 m yükseklikteki platolar rüzgârlı ve daha serindir. Orta yükseklikteki 

platoların Ģiddetli kuzey rüzgarlarından korunabildiği alanlar yerleĢime elveriĢlidir 

(Uğur 2009). 

Eğim: Eğim, morfolojik yapının bir sonucu olarak farklılıklar göstermekte olup, en dik 

eğimleri (%20) gölün kuzey, doğu ve güney doğusunda, orta derecede eğimler (%5-16) 

gölün batı ve kuzey batısında, düz ve düze yakın eğimler ise (%0-10) gölün batısında, 

güneyinde yoğunlaĢmıĢtır. OluĢturulan haritada eğim grupları yüzde (%) eğim 

cinsinden 5 kategoride ele alınmıĢtır (ġekil 4.4). Bunlar; 

 %0-5 

 %5- 10 

 %10-15 

 %15-25 

 %25 ve daha büyük  
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ġekil 4.3 Havzanın eĢ yükselti eğrileri 



116 

 

 

ġekil 4.4 Havzanın eğim analizi 
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Bakı: Eğim yüzeyinin yönü olarak tanımlanmaktadır. Saat yönünde 0- 360° ile 

kuzeyden baĢlayarak ölçülmektedir. Düz eğime sahip olan alanlar herhangi bir yöne 

bakmadıklarından -1 değeri atanmaktadır (ġekil 4.5). Bakı, alanlardaki yağıĢ, rüzgâr, 

nem, güneĢlenme Ģiddeti ve süresi gibi doğal özelliklerinde yönlendirici rol 

oynamaktadır (Zengin 2008).  

 

ġekil 4.5 Havzanın bakı analizi 
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4.1.2 Jeolojik ve jeomorfolojik yapı  

Mogan Gölü Havza‟sı genel olarak, Jura-Kretase yaĢlı killi kireçtaĢı, Triyas yaĢlı 

kristalize kireçtaĢları, kırmızı ve sarı kumtaĢları, Paleozoyik yaĢlı metamorfikler, gölsel, 

karasal sedimanterlerden (çökel) kumtaĢı, marn, kireçtaĢı gibi düzeylerden oluĢmuĢtur. 

Bu düzeylerin eğimleri düĢük olmasından dolayı üzerlerinde oluĢan Pliyosen 

düzeyleriyle uyumluluk göstermektedir.  

Bazı alanlarda ise Miyosen‟den Pliyosen‟e direkt geçmediğinden Miyosenden sonrası 

püskürük (volkanik) malzemeyle kaplandığı görülmektedir. Bu birimler bazaltik ya da 

andezitik özelliktedir. Alanda en çok var olan alanlar ise Pliyosen‟dir.  (ġekil 4.6). 

Pliyosen tabandaki, çakıl taĢı, kum ve kil seviyeleriyle baĢlamaktadır. Bunların üzerine 

traverten, aragonit ya da tüfit seviyeleri gelmektedir. En üstte ise; konglomera, 

kumtaĢlarının ve çakıltaĢları geldiği gözlenmektedir. Alanda yer alan en genç düzeyler 

çakıllı, alüvyon düzeylerden oluĢmaktadır (Uğur 2009). Genel olarak alan içinde yer 

alan formasyonlar; 

 Eymir Formasyonu- Trae 

 Elmadağ Formasyonu- Trael  

 Akbayır Formasyonu-Ja  

 Ofiyolit Grubu 

 SerpantinleĢmiĢUltramafitler -JKes 

 PelajikArakatkılıVolkanitler -JKev 

 DereköyOfiyolitliMelanjı -Kd 

 Haymana Formasyonu -Kh  

 Alüvyon-Qa 

 GölbaĢı Formasyonu-Tg 

 Mamak Formasyonu-Tma (Uğur 2009) 
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ġekil 4.6 Havzanın jeoloji haritası  
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Jeomorfoloji, fiziksel coğrafya ve jeoloji araĢtırma yöntemlerinin her ikisini birden 

kullanarak, yeryüzü Ģekillerini, bunların oluĢum evrimini ve özelliklerini inceleyen bir 

bilim dalıdır (Pekin 2007). 

Erol (1973), Ankara kenti için hazırladığı 1/100 000 ölçekli harita ve raporunda 

jeomorfolojik birimleri Ģu Ģekilde gruplamaktadır.  

 Ovalar ve Düzlükler, 

-Birikinti konileri, 

-Alçak sekiler, 

-Yüksek sekiler 

-Ova düzlükleri, 

-Vadi tabanı düzlükleri, 

 1000-1100m. arası Alçak Platolar, 

 1100-1200m. arası Orta Yükseklikteki Platolar, 

 1200-1300m. arası Yüksek Platolar, 

 1300-1500m. arası ise, En Yüksek Platolardır (Erol 1973) (ġekil 4.7) 

GölbaĢı ilçesi en yüksek bölümleri, doğu-kuzey tarafındaki Elmadağı‟yla (yükseklik 

1865 m) etrafındaki dağların dar olan üst kısımlarında yer almaktadır. Koruma alanının 

üç yanı farklı yükseklikteki alanlarla çevrilmektedir. YaklaĢık olarak 970 metre 

yükseklikte yer alan Mogan Gölü çevresinde yedi tane tepe bulunmaktadır.  Mogan 

Gölü‟nün doğusunda Kepir Tepesi (1006m) ve Karacaoğlan Tepesi (1001m), 

güneydoğusunda Gümgüme Tepesi (1015m), güneybatısında Kalındil Tepesi (1003m), 

batısında Tuzlukaynak ve KurukamıĢ Tepesi (985m) bulunmaktadır (Anonim 2015). 
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Mogan Gölü‟nün çevresindeki yükseklikler 950-1000 metre civarında değiĢmektedir. 

Mogan Gölü‟nün güney tarafında ve batı tarafında ortalama 1000-1100 metre arasında 

yerler bulunmaktadır. Üst Miyosen‟den geliĢen ve plato kalıntıları Ģeklinde oluĢan 

yüzeyler, havzanın orta tarafında Kuvarterner yaĢlı akarsu biçimlerine bırakmaktadır. 

Kuzeydeki havza dibinde ise Holosenden oluĢmuĢ Eymir ve Mogan Gölleri‟nin yer 

aldığı alüvyon akarsu ovası bulunmaktadır (Anonim 2015). 

Havzadaki dik eğimler; Mogan Gölü‟nün doğusunda, güneydoğusunda ve kuzeyinde 

görülmeketdir. Bu alanlar %25 ve üzeri eğime sahiptir. Orta derecede olan eğimler %5-

25 değerlerinde değiĢim göstermektedir. Eğimler Mogan Gölü‟nün güneybatısı, 

batısının yanı sıra havzanın birden fazla alanında bulunmaktadır. Düz olan yerlerde 

eğimler %0-5 arasındadır. Eğimler Mogan Gölü‟nün güneydoğusunda, güneyinde, 

batısında bulunmaktadır.  

Havzanın “yüksek, orta yükseklik, alçak plato seviyeleri” ve “birikinti, seki 

sistemlerinden” oluĢan jeomorfolojik özelliği bulunmaktadır (Anonim 2015).  

Yüksek plato seviyesi: GölbaĢı ile Ankara Ovaları arasındaki yüksek plato seviyesinin 

kalıntıları, ortalama 1250-1300 metre yükseklikteki geniĢ düzlüklerdir (Pekin 2007). 

Miyosen sonucunda akarsularla yarılarak platoya dönen bu seviyenin kalıntıları, Mogan 

Havzası‟nın batısındaki TekintaĢ, Ġncek, Hallaçlı, Çayırlı ile TaĢpınar köyleri 

arasındadır.  (Pekin 2007).  

Orta yükseklikteki plato seviyesi: Bu platolar, Mogan Havzası‟nın kuzeyin ile batısında 

önemli alanı oluĢturmaktadır. Ortalama 1200-1300 metrelerde yamaç düzlüklerini saran, 

vadi düzlüklerine sokulan bu platolar, metamorfik oluĢumlu ofiyolitleri, Üst Miyosen 

yaĢlı akarsu-göl sedimanterleri ve volkanitleri kesmektedir.  

Alçak plato seviyesi: GölbaĢı havzasındaki volkanik ve metamorfik temel üstündeki 

Neojen sedimanterli, alçak plato seviyesi; ortalama 1100-1200 metre yükseklikte 

bulunmaktadır. Havza temeli yönünde eğimlidir.  
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Plato seviyesinin kalıntıları, güneybatıda Ballıkpınar, Gökçehöyük, Hacılar köyleri 

arasında bulunmaktadır. Bu alandaki geniĢ plato, en batıdaki Çaldüzü- DevetaĢı Höyüğü 

yerleri arasında temele ait kireç taĢlarını, doğuya eğimli düzlükler Ģeklinde kesmektedir. 

YerleĢim açısından önemli özellikleri bulunmaktadır (Anonim 2015). 

Seki sistemleri ve Pleyistosen Vadileri: Ana hatlarıyla Pliyosen içinde ortaya çıkan 

akarsu ağı, Alt Pleyistosen‟de yüzey sistemi geliĢiminden sonra, kısa aralıklı 

gömülmeler, duraklamalar sonucunda günümüzdeki vadileri oluĢturmaktadır. 

Havzadaki ana akarsu, Çölova Deresi, Eymir ve Mogan Gölleri‟nin ayağında Ġmrahor 

Deresi adını alarak Ankara Çayı‟na bağlanmaktadır. Akarsuyun GölbaĢı Havzası içinde 

yer alan önemli kolları Elmadağ zirvesini drene eden derelerdir. Bu dereler Mogan 

Gölü‟ne boĢalan Özdere (Sukesen) ile Eymir Gölü‟ne boĢalan Alicin Deresi‟dir.  

Birikinti konileri: Alüvyal arazi üzerinde yayılmaktadırlar. Ortalama 1150-1250m 

yükseklikteki plato seviyesi içinde akarsuların vadi ağızlarında oluĢan konilerin 

günümüzde Mogan Gölü‟nün oluĢumunun temel nedeni olarak bilinmektedir. 

Bataklıklardan uzaktırlar ve su taĢkınlardan korunmaktadır. Yüksek oldukları için 

yerleĢmeler daha çok birikinti konilerinin üzerinde olmuĢtur (Anonim 2015). 
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ġekil 4.7 Mogan Gölü ve yakın çevresi jeomorfoloji haritası (Erol 1973) 
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4.1.3 Ġklim özellikleri 

Ġlçede, karasal iklim yaĢanmaktadır. KıĢları soğuk ve yağıĢlı, yazları sıcak ve kurak 

geçmektedir. Kuraklık yöresel iklimin özelliğidir. Ġklim özellikleri; insanların, çalıĢma, 

üretim, rekreasyon, günlük yaĢamları ve dinlenme faaliyetlerini ve davranıĢ biçimlerini 

etkilemektedir. Aynı zamanda fauna (hayvan) ve flora (bitki örtüsü) yönünden ekolojik 

oluĢumu belirlemektedir.  

GölbaĢı ilçesinin farklı yükseklikteki alanlarla çevrili olması sebebiyle merkez çukur bir 

vadide kalmaktadır. Çevresindeki dağların yüksekliği ortalama 1000-1700 metredir. 

Güneyinde Toroslar‟ın bulunması hava akımlarının hareketinde etkili olmaktadır. 

Kuzeyindeki dağlık alan, yaz mevsiminde bu duruma engel olmaktadır. Güneyden sıcak 

havanın gelmesini de güneydeki dağlık alanlar engel olmaktadır. KıĢın ise yüksek 

basınç hâkim olmaktadır. KıĢ ve sonbahar aylarında Basra Körfezi‟nde oluĢan termal 

alçak basıncın etkisinde kalmaktadır. 

 Sonuçta, suptropikal iklimin kıĢ mevsimindeki ılıklığı yerine yağıĢ azlığı ve soğuk 

hâkim olmaktadır. Zirvelere göre vadilerde, sıcaklık değiĢimleri daha çoktur. Dağların 

kuzey yamaçları, güneyden daha çok soğuk olmaktadır. Bu durum bitki dağılıĢını, 

tarımsal faaliyetleri ve yerleĢimi etkilemektedir (Uğur 2009). 

 Sıcaklık 

GölbaĢı, karasal iklime sahip nedeniyle yıllık sıcaklık ortalaması 11,7 ºC olmaktadır. 

Kuraklık yöresel iklim özelliği durumundadır. Ġlçenin yıllık sıcaklık değeri ortalama 

12.4°C iken, ortalama 0.4°C sıcaklıkla en soğuk ay ocak, ortalama 23.6°C sıcaklıkla en 

sıcak ay temmuzdur (Çizelge 4.1). Sıcaklık değerindeki en fazla düĢme Ekim- Aralık 

ayları arasında görülmektedir (Anonim 2020e). 

 



125 

 

Çizelge 4.1 GölbaĢı ilçesine ait uzun yıllarda gerçekleĢen ortalama sıcaklık değerleri 

(1954-2013) (Anonim 2015) 

GölbaĢı Ortalama Sıcaklık (°C) Ortalama En 

Yüksek Sıcaklık (°C) 

Ortalama En 

DüĢük Sıcaklık (°C) 

Ocak 0.4 4.4 -3 

ġubat 1.9 6.5 -2.2 

Mart 6.1 11.7 1 

Nisan  11.3 17.2 5.6 

Mayıs  16.2 22.3 9.7 

Haziran 20.2 26.7 13.1 

Temmuz 23.6 30.2 16 

Ağustos 23.3 30.2 16 

Eylül  18.7 25.9 11.7 

Ekim  13.1 19.9 7.3 

Kasım  7 12.9 2.5 

Aralık 2.6 6.6 -0.6 

 

 Yağış 

Sıcaklığa etki eden unsurlar, güneĢlenme ve bulutluluk süresi, yağıĢ, bağıl nemdir.  

Bulutluluk, bağıl nemin ve yağıĢın düĢmesine rağmen güneĢlenme süresinin ve ısının 

artmasına sebep olmaktadır. Bulutluluk oranı, en fazla Aralık ayındayken, en düĢük 

Temmuz ve Ağustos ayında olmaktadır.  

Ġlçedeki senelik ortalama yağıĢ miktarı 403,8 mm‟dir. Yılın 105 günü yağıĢlı 

geçmektedir. YağıĢların %18,4‟ü sonbaharda, %33,7‟si ilkbaharda, %14,5‟i yazın ve 

%33,4‟ü kıĢın olmaktadır. Aralık ve Ocak ayları yağıĢlı günlerin en çok olduğu, 

Ağustos en az olduğun aydır. YağıĢlar Akdeniz yağıĢ düzenine benzemektedir fakat en 

çok yağıĢı ilkbahar döneminde almaktadır. Bu farkın sebebiyse kıĢ aylarında ilçede 

görülen yüksek basınçtır (Erdoğan 2007). Günlük yağıĢ; en çok Aralık ayında, 

minimum seviyede Ağustos ayında görülmektedir. Kar yağıĢlı gün sayısı ortalama 

14‟tür. En fazla kar yağıĢı Ocak ayında görülmektedir. Ocak ayında karla örtülü gün 

sayısı 8'dir (Çizelge 4.2). Sisli gün sayısı yıllık ortalama 25,7‟dir. Ocak ayı sisin en 

fazla olduğu, Ağustos ayı sisin en az olduğu aydır.  
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Ġlçedeki buharlaĢma yıllık ortalama 0.63m³ civarındadır. En fazla buharlaĢma Temmuz 

ayındadır. Bağıl nem miktarı yağıĢa ve sıcaklığa bağlı olarak mevsimlere göre 

değiĢiklik göstermektedir. GüneĢlenme süresi ve ısının arttığı buna rağmen yağıĢların 

azaldığı aylarda bağıl nem oranı düĢmektedir. Bağıl nem en fazla Aralık ve Ocak 

ayında; en az Temmuz ve Ağustos aylarında olmaktadır. Senelik bağıl nem oranı 

%60'tır (Anonim 2015). 

Çizelge 4.2 GölbaĢı ilçesine ait uzun yıllarda gerçekleĢen ortalama yağıĢ değerleri 

(1954-2013) (Anonim 2015) 

GölbaĢı Ortalama 

GüneĢlenme 

Süresi (saat) 

Ortalama YağıĢlı 

Gün Sayısı 

Aylık Toplam 

YağıĢ Miktarı 

Ortalaması(kg/m
2
) 

Ocak 2.5 12.2 42.2 

ġubat 3.5 11 37 

Mart 5.2 10.9 38.8 

Nisan  6.3 11.9 47.7 

Mayıs  8.4 12.5 49.7 

Haziran 10.2 8.6 35 

Temmuz 11.4 3.7 14.5 

Ağustos 11 2.8 10.5 

Eylül  9.2 3.9 19.2 

Ekim  6.5 6.8 29.4 

Kasım  4.4 8.5 32.6 

Aralık 2.3 11.8 45.4 

 

 Rüzgâr  

Rüzgâr, yatay olarak yer değiĢtiren ve değiĢik basınçlardan oluĢan hava hareketidir. 

Atmosfer basıncı, coğrafi özellikler ve sıcaklıkla farklı etmenlerden dolayı bu hareket 

meydana gelmektedir (Urhanoğlu 2003). Ġlçede hâkim rüzgâr kuzeydoğudan 

esmektedir.  En son 30 senelik verilere göre ilçede rüzgâr hızı ortalama 1,54 m/sn‟dir. 

En hızlı esen rüzgâr 7.75 m/sn ile Mart ayındadır (Çizelge 4.3). Ġlkbaharın gelmesiyle 

ilçedeki sıcaklık artmaya baĢlamaktadır. Toprak daha çabuk ısındığı için “yüksek 

basınç” doğuya doğru çekilmektedir. Bu çekilme ilkbahar mevsiminde özellikle 

Mayıs‟ta olmaktadır.  
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Çizelge 4.3 Rüzgâr hızının GölbaĢı ilçesinde aylara göre değiĢimi 

 

4.1.4 Bitki örtüsü (Flora) 

GölbaĢı Mogan Gölü Havzası‟nda bitki örtüsü, Eymir ve Mogan gölleri etrafındaki 

morfolojik yapının değiĢmesi ve iklim adacıkları sebebiyle farklı olmaktadır. Havzanın 

yeĢil alanlarını oluĢturan ağaç ve çalı biçimindeki bitkiler, genelde vadi içlerini ince bir 

Ģerit halinde ve taban arazilerini izlemektedir. Bölgede otsu bitkilerin, yaygın bitki 

örtüsü olmasına karĢın değiĢik topoğrafik alanlarda birbirinden farklı bitki toplulukları 

bulunmaktadır. Göller etrafında saz, kamıĢ vb. bitki türleriyle birlikte ağaç formundaki 

bitkiler yer almaktadır. Bunlar; yalancı akasya, söğüt, akkavak, badem, dut karakavak, 

ceviz, ahlat, ardıç, iğdedir (Çelebi 2010). 

Mogan Gölü Havzası, ülkemizdeki 3 fitocoğrafik bölgeden birisi olan Turan-Ġran 

vejetasyon bölgesinde yer almaktadır. Bu vejetasyon bölgesi; Güneydoğu, Doğu 

Anadolu‟nun büyük bir kısmını ve Ġç Anadolu‟yu kapsamaktadır. Bitki örtüsünü 

oluĢturan 488 taksonun 437‟si karasal, 51‟i sucul yaĢam alanlarında yayılıĢ gösteren 

taksonlardan oluĢmaktadır.  Karasal bitkilerin 52 tanesi endemik türdür. Sucul bitkiler 

içinde endemik türler bulunmamaktadır. Sucul bitkiler, suda yüzen, kökü su içinde 

bulunan yarı batık halde göl kenarında toprağın suyla doymuĢ olduğu alanlarda gruplar 

Ģeklinde bulunmaktadır. Endemik türlerden Sevgi Çiçeği (Centaurea tchihatcheffii), 

Ankara Karanfili (Dianthus ancyrensis) ve Zarife Otu (Erysimum torulosum) soyu 
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tükenme riski olan türlerdir (ġekil 4.8). Bölgenin karakteristik bitki türleri olarak, 

Ölmez otu, Gelincik, Badem, Düğün Çiçeği, Yanardöner Çiçeği (Sevgi Çiçeği) Dikmen 

Alıcı sayılmaktadır. Sevgi Çiçeği (Centaurea tchihatcheffii), Civanperçemi (Achillea 

phrygia), Kav otu (Jurinea pontica), Sarı Kesen (Moltkia aurea), Emzikotu (Onosma 

isauricum), Güngülü (Helianthemum nummularium), Geven (Astragalus acicularis), 

AltınbaĢ Geven (Ebenus hirsuta), Akpapatya (Tripleurospermum callosum) GölbaĢı 

çevresine özgü endemik türlerdir. Sevgi Çiçeği, Avrupa’nın Yaban Hayatı ve Yaşama 

Ortamlarının Korunması Sözleşmesine göre korunması gereken bitki türleri arasında 

bulunmaktadır (Çelebi 2010).   

Centaurea   tchihatcheffii                Erysimum torulosum               Dianthus   ancyrensis 

ġekil 4.8 Mogan Gölü ve yakın çevresinde bulunan endemik bitkiler (www. 

türkiyebitkileri.com 2020f). 

Demir (1992) “Mogan ve Eymir Gölleri Çevresi Step Florası”, Seçmen ve 

Leblebici‟nin 1997 yılında  yaptıkları“Türkiye Sulak Alan Bitkileri ve Bitki Örtüsü’’ 

baĢlıklı  çalıĢmada Tarla Fare Kulağı (Anagallis arvensis), Yumrulu TavĢan Kulağı 

(Poa bulbosa), Ġmam Kavuğu (Senecio vernalis), Kiskis (Scandix pecten-veneris), 

Çamkuz    (Geranium tuberosum), Yer MeĢesi (Teucrium polium), Fetük (Festuca sp.), 

Yonca (Medicago radiata), Pıtrak (Torilis sp.), Madımak (Polygonum sp.), Ayrık Otu 

(Cynodoron dactylon), Karahindiba (Taraxacum sp.), Sedef Otu (Ruta praveolens), 

Geven (Astragalus microcephalus),Kuzu Gevreği (Valerianella vesicaria), Kunduz Otu 

(Allysum minus), Brom Otu (Bromus tectorum), Ġt Kuyruğu (Phleum montanum), 

Gelincik (Papaver rhoeas), Kekik (Thymus leucostomus), Parlak Ot (Koeleria cristata), 

Yabani Arpa (Hordeum bulbosum) ve Sarı Kaside (Scutellaria orientalis) bitkilerinin 
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Mogan Gölü Havzası‟nda bulunan karasal bitki türleri olduğunu belirlemiĢlerdir (Uğur 

2009) (ġekil 4.9).  

 

ġekil 4.9 Eymir Gölü florasına ait örnek (Pauya ve Demir 2018) 

Eymir Gölü ve Mogan Gölü‟nde su bitki türlerinin yayılma alanları hakkında Tanyolaç 

ve Karabatak ilk kez yaptıkları çalıĢmada göllerin koylarında ve kıyılarında geniĢ 

kümeler halinde Saz (Carex) ve KamıĢ (Phragmites) türlerinin bulunduğu 

belirtmiĢlerdir.  Sualtı bitkilerinden Su Düğün Çiçeği (Ranunculus aquaticus), Su 

Civanperçemi (Myriophyllum sp.), Çoban Düdüğü (Alisma plantago aquatica) ve 

Buğdaygiller (Gramineae) türlerinin kıyı boyunca geniĢ bir kemer Ģeklinde 8-10m'lik 

alanı kapladığını kaydetmiĢlerdir (ġekil 4.10). Su Boynuzu (Ceratophyllum spp.) ve 

Düğün Çiçeği (Ranunculus saniculifolius Viv.) olduğunu bu iki türün daha çok 

görüldüğünü, bununla birlikte gölün kumluk, taĢlık ve derin kesimlerinde ilkbahar ve 

yaz aylarında Su Avizesi (Chara spp.)'nin geliĢtiğini belirtmiĢlerdir. 1971- 1973 

yıllarında makrofitlere Mogan Gölü‟nün iç diplerinde tek tük rastlanmasına rağmen, 

1998 yılının Ekim ayında göl tabanının sualtı çayırı ile kaplandığını, kıyılarda daha 

önceleri bulunmayan yererde kamıĢ ve farklı bitki türlerinin ortaya çıktığını, daha 
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önceki yayılıĢ alanlarının geniĢlediğini, 1975-1978 senelerinde kıyı kesimlerde taĢlar 

üzerinde seyrek bulunan Su Avizesi (Chara sp.)‟nin göl tabanında ekstrem Ģekilde var 

olduğunu ortaya koymaktadır (Pauya ve Demir 2018).  

 

ġekil 4.10 Mogan Gölü Sazlığı (www.doğaderneği.org 2020ı) 

4.1.5 Hayvan varlığı (Fauna) 

GölbaĢı Mogan Gölü Havzası‟nda tarlalar ve tarla kenarları dahil olmak üzere küçük 

memeli canlıların barınabileceği birçok alan bulunmaktadır. Su kuĢları yönünden 

Mogan Gölü‟nün yanı sıra Eymir Gölü, Ġkizce ve DikilitaĢ Göletleri de önemli 

habitatlardır.  (Çelebi 2010). 

Eymir ve Mogan gölleri; tüm yılı göllerin yakınında geçiren, göç dönemlerinde kısa 

süreli olarak gözlenen ve üreyen farklı kuĢ türlerine ev sahipliği yapmaktadır. Göller ve 

çevresi, su kuĢları için; barınma, üreme ve göç güzergâhı olarak hem uygun bir mekân 

oluĢturmaktadır hem de gerekli olanakları içermektedir (Uğur 2009). 

http://www.doğaderneği.org/
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Mogan Gölü‟nde “Ankara Kuş Gözlem Topluluğu‟nun”, bir grup kuĢ gözlemcisi ve 

ornitologların 1993 ile 1995 tarihlerinde yaptığı araĢtırmaya göre toplam 107.000 su 

kuĢu ve 2010 yılında Çevre, Şehircilik ve iklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını 

Koruma Genel Müdürlüğü tarafından tamamlanan kuĢ gözlemleri sonucunda Eymir 

Gölü‟nde 224 kuĢ türünün olduğu belirlenmiĢtir (Pauya ve Demir 2018). 

Yapılan çalıĢmalara göre Mogan Gölü ve Eymir Gölü‟nde Sakarmeke (Fulica atra), 

ElmabaĢ Patka (Aythya ferina) en çok görülen kuĢ türlerindendir. Mogan Gölü‟nde 

gözlenen birçok martı türünden KarabaĢ Martı (Larus ridibundus)‟nın araĢtırma tarihleri 

arasında düzenli olarak arttığı gözlenmiĢtir (ġekil 4.11). Eymir Gölü‟nde ise Bahri 

(Podiceps cristatus) ve YeĢilbaĢ Ördek (Anas platyrhynchos) türlerinin sayıca fazla 

olduğu belirlenmiĢtir.  

Mogan Gölü, Eymir Gölü ve çevresinde, diğer kuĢ türleri arasında Cüce Batağan 

(Tachybaptus ruficollis), Karaboyunlu Batağan (Podiceps nigricollis), Su Kılavuzu 

(Rallus aquaticus), Kızılboyunlu Batağan (Podiceps grisegana), Bataklık Su Tavuğu 

(Porzona parva), Saz Tavuğu (Gallinula chloropus); çok sıkı korunması gereken ve 

soyu dünya çapında azalan Dikkuyruk (Oxyura leucocephala) ve PasbaĢ Patka (Aythya 

nyroca) ördeklerinden baĢka; Çıkrıkçın (Anas querquedula), Macar Ördek 

(Nettarufina),  Çamurcun (Anas crecca), Boz Ördek (Mareca strepera), Angıt (Tadorna 

feruginea), Fiyu (Mareca penelope), Kılkuyruk (Anas acuta), KaĢıkgaga 

(Anas clypeata) ördek türleri de bulunmaktadır. Dalıcı ördeklerden Tepeli Patka 

(Aythya fuligula) tamamen sazlıklarda yaĢamaktadır (Uğur 2009).  
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ġekil 4.11 Mogan ve Eymir Gölleri‟ndeki kuĢ türleri (www.treknature.com 2020g) 

Yapılan araĢtırmalarda kuĢ türleri haricinde çalıĢma alanında; karasal, sucul organizma 

ve zooplankton türü, balıklar, sürüngenler, iki yaĢamlılar-memeliler türleri ve çeĢitli 

omurgalı türü bulunmaktadır (Uğur 2009).   

Balıklar, su sistemlerinde besin zincirinin üst halkasında bulunan önemli biyolojik 

elemandır. Genellikle su içindeki algler ve zooplanktonlarla beslenirler. Hem ekolojik 

hem de ekonomik yönden önemli bir kaynak oluĢtururlar. GölbaĢı Mogan Gölü 

Havzasında, yapılan araĢtırmalarda 4 farklı familyadan olan 15 balık türü bulunmuĢtur. 

En fazla Cyprinidae familyası‟na ait türlerdir. Bu familyaya ait 11 tür (2'si istilacı tür) 

bulunurken Cobitidae familyasından 2 tür, Siluridae ve Esocidae familyalarına ait birer 

tür belirlenmiĢtir. Balık türlerinden Sazan (Cyprinus carpio) ve Bıyıklı Balık (Barbus 

tauricus) küresel ölçekte zarar görebilir kategorisinde yer alan ve Ġnci Balığı (Alburnus 

orontis) nesli tehlikede olan türlerdir (Anonim 2015). 

Mogan Gölü Havzası‟nda iki yaĢamlılara, bataklık alanların kıyı bölgelerinde, Eymir ve 

Mogan göllerinin kıyı kesimlerinde, gölleri besleyen derelerin durgunlaĢtığı, taĢlık, 

sazlık ve bitki örtüsünün bulunduğu kenarlarda, yağmur suyuyla oluĢmuĢ ya da su 

taĢkınıyla göllemiĢ sularda, kısmende ODTÜ‟nün ormanlık alanında rastlanmaktadır.  



133 

 

Alanda yaĢam ortamlarında hayat kalma imkânı olan ve tespit edilen “iki yaĢamlı 

türleri”, Ova Kurbağası (Pelophylax ridibundus), Siğilli Kurbağa (Bufo bufo), Desenli 

Gece Kurbağa (Pseudepidelea variabilis)‟dır. IUCN‟ye göre alanda soyu tehlike altında 

olan iki yaĢamlı tür bulunmamaktadır (Anonim 2015). 

Havzada içinde sürüngenlere; yerleĢim yerleri yakınındaki tarlalarda, orman içi 

taĢlıklarda, otlu çalılıklarda, su kenarlarındaki bitkili alanlarda, daha fazla güneĢ gören 

taĢlık, kayalık alanlarda rastlanabilmektedir. Yapılan çalıĢmalarda 12 tür belirlenmiĢtir. 

Bunların 2'si kertenkele (Ophisops elegans, Parvilacerta parva), 7'si yılan (Dolicophis 

caspius, Dolicophis schmidti, Eirenis modestus, Elaphe sauramates, Natrix natrix, 

Natrix tessellata, Typhlops vermicularis) ve 3'ü ise kaplumbağa (Testudo graeca, 

Mauremys caspica, Emys orbicularis)‟dır. Tosbağa (Testudo graeca) duyarlı ve zarar 

görmekte olan türdendir. Diğer türler minimum düzeyde risk altındadır (Anonim 2015).   

4.1.6 Toprak yapısı 

Toprak yeryüzünün dıĢ katmanını oluĢturmaktadır. Bütün canlıların yaĢamları için 

dolaylı ya da doğrudan bağlı olduğu bir kaynaktır. Yüzyıllar içinde var olan toprağın 

geri kazanılması oldukça zor olduğu için hayati önemi bulunan verimli toprakların 

korunması kanunlarla sağlanmaktadır.  

GölbaĢı ilçesinde genelde düze yakın ya da düz, orta düzeyde geçirgen olan devamlı 

iĢlenebilen kahverengi toprak bulunur. Kahverengi topraklarda kuru tahıl tarımı 

yapılmaktadır. Ġlçede ayrıca besin maddesince zengin, iklime uyum sağlayabilen, kolay 

iĢlenebilen ve her türlü bitki yetiĢtirilmesine uygun alüvyal topraklar da bulunmaktadır. 

Bunun yanı sıra geçirgen ve organik madde birikimi oldukça fazla olan kolüvyal 

topraklar da vardır.  
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4.1.7 Orman varlığı  

Havzada ormanlık alanlar daha çok yeni ağaçlandırma yapılan alanlarda ve Eymir 

Gölü‟nü gören platolar da yer almaktadır. Bala ilçesi sınırları içinde Beynam Ormanları 

bulunmaktadır. Fundalık ve orman alanlar havza genelinde az yer tutmaktadır. (Çelebi 

2010) (ġekil 4.12). 

 

ġekil 4.12 Mogan Gölü Havzası orman amenajman haritası 
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4.1.8 Hidrolojik yapı  

GölbaĢı Mogan Gölü Havzası‟nın bulunduğu konum yönünden farklı bir hidrolojik 

yapısı vardır. Bu yapıda dört temel oluĢum bulunmaktadır. Bunlar: Eymir-Mogan 

Gölleri‟ni, Ġncesu Deresi (Ġmrahor Deresi)‟ni birbirine bağlayan vadi ve bu vadiyi 

besleyen akarsular ve yan dereler; vadi boyunca tüm bunları besleyen yer altı suları ve 

yeraltı su besleme havzaları ve sulak alanlardır (Uğur 2009). 

Bu dört temel oluĢum bölgenin diğer tüm özelliklerini de doğrudan ve/veya dolaylı 

olarak etkilemektedir. Bu yapı aynı zamanda dıĢarıdan gelen olumsuz etkileri de doğal 

taĢıma kapasitesi içinde yok etmekte (sulak alanların azot ve fosfor oranlarını 

düĢürmesi) ancak aĢırılık noktalarında kirlilik, ötrifikasyon (plankton ve alg varlığının 

aĢırı Ģekilde çoğalması) olarak dıĢa vurmaktadır. Bu tür ekosistemler, çok ve değiĢik 

yasam olanakları sunmaları, canlıların önemli bir kaynağı olan suyu tutmaları ve 

teminleri açısından özellikler taĢırlar. Bu nedenle bu ortamlara yapılacak müdahalelerde 

ve bırakılan artık miktarları üzerinde titizlikle durulmalı bu ortamlar çok dikkatle ve 

özenle korunmalıdır. Çünkü tasıma kapasitelerinin asıldığı ve kirliliğin geri dönülemez 

noktalara geldiği durumlarda bu alanları geri kazanmak oldukça zor ve maliyetli 

olmaktadır. Bastan alınacak tedbirler bu tür tehlikeleri minimize edeceği gibi hem 

ortamın ömrünü hem de ortamda ekonomik ve ekolojik olarak varlığını sürdüren 

canlıların yaĢamlarını uzatacaktır.  

Mogan Gölü ve Eymir Göllerine gelecek su miktarını belirleyen 2 adet gölet bulunur. 

Bunlar: Ġkizce ve DikilitaĢ Göletleri‟dir. Eymir ve Mogan Gölleri‟ni besleyen derelerin 

akıĢları düzensizdir. Bu derelerin ilkbaharda su hacimleri artarken, dereler yaz aylarında 

kurumaktadır. Güney ve batıdan gelen dereler kireçtaĢlarından çıkan sızıntı sularıyla 

beslenmektedirler. Bu derelerden Mogan‟ı besleyenler; Yavrucak ve BaĢpınar Deresi 

Eymir‟i ise Aliçin Deresi ile irili ufaklı baĢka dereleredir (ġekil 4.13) (Anonim 2015).  
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ġekil 4.13 Mogan Gölü Havzası hidroloji haritası 
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4.2 ÇalıĢma Alanına ĠliĢkin Kültürel Özellikler  

4.2.1 Nüfus 

GölbaĢı; Ankara kentinde az sayıda yer alan sulak alanlardan birine sahip olduğundan 

diğer ilçelerden fazla göç almaktadır. Genelde Ankaralılar bu ilçede yaĢasa da çeĢtli 

kültürlerden insanlarda bu ilçede yaĢamaktadır. GölbaĢı, 2020 verilerine göre 54 

mahallesi, 1600km²‟lik yüzölçümü ve 140.649 nüfusu ile Ankara BüyükĢehir Belediyesi 

sınırları içinde devamlı büyüyen ve geliĢen bir ilçedir (ġekil 4.14) (Anonim 2020e). 

 

ġekil 4.14 GölbaĢı nüfusunun yıllara göre dağılımı (Anonim 2020e) 

2020 Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre GölbaĢı‟nda yaĢayan nüfusun %50‟si 

erkek, %50‟si kadın olup eĢit bir dağılım olduğu görülmektedir. Nüfusun %7‟si 65 yaĢ 

ve üzeri (yaĢlı), %22‟si çocuk yaĢ, %26‟sı genç yaĢ, %45‟i orta yaĢ grubunda yer 

almaktadır (ġekil 4.15). 
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ġekil 4.15 GölbaĢı nüfusunun cinsiyet ve yaĢ grubuna göre dağılımı (Anonim 2020e) 

4.2.2 Eğitim 

GölbaĢı ilçesinde hızlı büyüyen ve geliĢen yapısına pararlel olarak eğitim kurumları da 

geliĢmeketedir. Ġlçede Milli eğitim Müdürülüğü’ne bağlı 4 anaokulu, 36 

ilkokul/ortaokul, 14 lise, 5‟i‟de çıraklık eğitim ve halk eğitim merkezi olmak üzere 59 

resmi eğitim kurumu ve 25 adet özel ilkokul, ortaokul ve lise bulunmaktadır. Bununla 

birlikte zihinsel yetersiz çocuklara yönelik 6 adet uzmanlaĢmıĢ okul yer almaktadır. 

Ġlçede Gazi Üniversitesi, Atılım Üniversitesi, Ufuk Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi 

olmak üzere dört üniversitenin yerleĢkeleri yer almaktadır. Bu üniversitelerde yaklaĢık 

24500 öğrenci eğitim almaktadır.  

2020 verilerine göre ilçede nüfusun eğitim düzeyleri; 1686 kiĢinin okuryazar olmadığı, 

9897 kiĢinin okuryazar olup eğitimsiz olduğu, 22975 kiĢinin ilkokul mezunu, 18358 

kiĢinin ortaokul mezunu, 5703 kiĢinin ilköğretim (8 yıl ilkokul ve ortaokul eğitimi alan) 

31892 kiĢinin lise mezunu, 28495 kiĢinin lisans mezunu, 4202 kiĢinin yüksek lisans 

mezunu ve 1249 kiĢinin doktora mezunu olduğu görülmektedir. 16192 kiĢinin ise eğitim 

durumu bilinmemektedir (ġekil 4.16).    
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Ayrıca nüfusun eğitim düzeylerinin oranlarına bakıldığında nüfusun %56‟sının ilkokul, 

ortaokul ve lise mezunlarının, %24‟ünü lisans ve lisansüstü ve %20‟sinin bilinmeyen, 

okuryazar olmayan ve okuryazar olup eğitimsiz olanların oluĢturduğu görülmektedir 

(ġekil 4.17). 

 

ġekil 4.16 GölbaĢı nüfusunun eğitim düzeyi (Anonim 2020e) 

 

ġekil 4.17 GölbaĢı nüfusun eğitim düzeyi oranları (Anonim 2020e) 
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4.2.3 UlaĢım 

GölbaĢı, Ankara‟nın merkezinden 20 km uzaklıkta olan İç Anadolu Platosu üzerinde 

yaklaĢık 970 metre yükseklikte yer alan bir ilçedir. Batısında Yenimalle ilçesi, 

doğusunda Bala ilçesi, kuzeyinde Çankaya ilçesi ve güneyinde Haymana ilçesi 

bulunmaktadır. GölbaĢı‟na Ankara belediye otobüsleri ve özel arabayla kolaylıkla 

ulaĢılmaktadır.  

Ankara-Konya karayolunun böldüğü, havza içinde bulunan arazi Orta Doğu Teknik 

Üniversitesi‟ne ait olan Eymir Gölü ve Mogan Gölü, Ankara-Konya devlet karayolunun 

altından geçen bir kanalla birbirine bağlıdır. Bu alana Ankara çevre otoyolundan, 

Ankara-Konya karayolundan GölbaĢı ilçesine girdikten sonra Haymana yoluna 

dönülerek eriĢim sağlanabilmektedir.   

Eymir Gölü‟nün kuzeyinde, Ankara kentinin güneydoğusunda, Mamak ilçesi ve 

Çankaya ilçe sınırları içinde bulunan Mamak Viyadüğü‟yle sınırlanan, Ankara‟nın 

rekreasyon sisteminin en önemli bir parçası olan Ġmrahor Vadisi; Çankaya ilçesiyle 

bağlantılı olan birinci ve ikinci derece yollar, Ankara Çevre Otoyolu havzanın içinden 

geçen ana karayolu akslarını oluĢturmaktadır (ġekil 4.18) (Karadeniz vd. 2016).    

GölbaĢı ilçesine bağlı Ġkizce ve DikilitaĢ Mahallelerine kent içi otobüsleri ile Ankara-

Konya yolu üzerinden ulaĢım sağlanabilmektedir. Ġkizce, Ankara merkezine 45 km, 

GölbaĢı ilçe merkezine 26 km uzaklıkta DikilitaĢ ise, Ankara merkezine 56 km., 

GölbaĢı ilçe merkezine 36 km. uzaklıkta yer almaktadır (www.haritamap.com 2020h). 
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ġekil 4.18 Mogan Gölü Havzası ulaĢım haritası 
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4.2.4 Tarihi yapılar    

Önceleri Örencik köyüne bağlı olan adı Gölhanı olan bir mahalleyken, Oğulbey 

köyündeki Bucak Müdürlüğü‟yle jandarma karakolunun taĢınmasıyla nahiye olmuĢtur. 

1936 yılında Çankaya ilçesine bağlanması ve 1955 yılında E-5 Devlet Karayolu‟nun 

buradan geçmesiyle GölbaĢı‟nın geliĢmesi ve nüfusunun artması hızlanmıĢtır. Gölbaşı 

Belediye teĢkilatı 1965 yılında kurulmuĢtur (www.ankaragolbasi.gov.tr/tarih 2020i). 

Sanayi tesislerinin kurulmasıyla istihdam artmıĢ ve bununla birlikte il dıĢından yoğun 

göç almaya baĢlamıĢtır. Bu durum GölbaĢı‟nın çarpık ve hızlı kentleĢmesine, ekonomik 

yapısının değiĢmesine neden olmuĢtur. Kontrolsüz ve hızlı büyüme, ilçenin cazibe 

merkez olmasına neden olan, sınırları kapsamında yer alan Eymir ve Mogan göllerinin 

yoğun bir Ģekilde kirlenmesine yol açmıĢtır. Göllerin korunmasına yönelik 1990 yılında 

Bakanlar Kurulu Kararı‟yla 10 yerleĢim alanını, GölbaĢı ilçe merkezini dahil eden 245 

km²‟lik bir alan “Özel Çevre Koruma Bölgesi” olarak belirlenmiĢ ve bu alandaki 

denetim, planlama yetkisi Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü‟ne (Özel Çevre 

Koruma Kurumu) devredilmiĢtir. 1991 yılında ise GölbaĢı Belediyesi BüyükĢehir 

Belediyesi sınırlarına dahil edilmiĢtir (Anonim 2020e). 

GölbaĢı çevresinde “Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü” 

tarafından yapılan farklı bölgelerinde inceleme, araĢtırma ve kazı çalıĢmaları sonucunda 

ilçenin geçmiĢini yansıtan kalıntılar, eserler ve arkeolojik sit alanları ortaya 

çıkarılmıĢtır. Ayrıca bu kalıntıların ilk tunç çağında Hitit, Bizans ve Roma dönemlerine 

ait olduğu belirlenmiĢtir.  

Ahiboz köyü kalıntıları:  

Oğuz-Türkmen boylarının Selçuklular zamanında, Ankara ve yakın çevresine 

yerleĢmesiyle bu köy, Karacadağ Nahiyesi yönetimine daha sonraları Haymana 

kazasına bağlanır. ĠçiĢleri Bakanlığı tarafından hazırlanan “Son TeĢkilatı Mülkiyede 

Köylerimizin Adları” baĢlıklı yayında Haymana sınırları içinde yer alan köy, yeniden 
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Haymana kazası olan “Yaban Hamamı Nahiyesi’ne” bağlanmıĢtır. Ġkizce‟nin sonradan 

nahiye olmasıyla Ġkizce Nahiye‟si olarak kaydedilmiĢtir. Ankara kentinin 1932 yılında 

idari yapılanmasıyla GölbaĢı, nahiye olmuĢtur. 9 Haziran 1936 tarihinde kabul edilen 

330 sayılı Kanun ile Ankara merkez kazasına Çankaya adı verilmiĢtir. GölbaĢı nahiyesi 

Çankaya ilçesine bağlanmıĢtır. E-5 Karayolunun GölbaĢı‟ndan geçmesi nedeniyle 

22.11.1955 tarihinde Ahiboz köyü Çankaya ilçesi GölbaĢı nahiyesine idaresine dahil 

edilmiĢtir. Köy, 23.07.2004 tarihli 25531 Sayılı Resmî Gazete‟de yayımlanan 5216 

sayılı BüyükĢehir Belediyesi Kanununca Ankara BüyükĢehir Belediyesi sınırlarını 

oluĢturan alanın içinde kaldığı için mahalleye dönüĢmüĢtür.  

Mahmatlı köyü ile Bala‟nın Tolköy ve Ahiboz köyü arasında bulunan Deliler Çiftliği 

adı verilen yerde bulunan Galat Dönemi yerleĢimlerinden olan Rosolodiaco (Orosolocia 

/ Orsologiacos) kenti 1885 yılında ünlü arkeolog J.G.C Anderson tarafından tespit 

edilmiĢtir.  Deliler Çiftliği‟nin yakınında Tamu Pınarı, Ahpaç Tepesi, Teknecik Deresi, 

Kaldırımçayır Deresi bulunmaktadır.  

Anderson‟a göre Roma karayolunun geçtiği Ahiboz‟un batısından çömlek, çanak 

çıkarıldığı, hatları süslenmiĢ ve boyasız beyaz astarlı, kahverengiyle boyalı yan yana 

olan savaĢ aletlerinin bulunması, bir yerleĢimin var olduğunu göstermektedir.  

Yapılan araĢtırmalarda Galatlar‟ın kullandığı ulaĢım yollarının bir hattı buradan geçmiĢ, 

daha sonra Hıristiyanların güneye giden ikinci kolu da aynı hattı kullanmıĢtır. Ahiboz 

köyünde Roma dönemine ait 1485 metrede bir “Mil TaĢı” bulunmaktadır. “TaĢyol” adı 

verilen yerde Roma Yolu‟nun kalıntıları bulunmuĢtur. Bizanslılarda bu yolu 

kullanmıĢlardır (ġekil 4.19) (Köken 2015). 
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ġekil 4.19 Ahiboz –Kiepert Haritası (Köken 2015). 

Altınçanak köyü kalıntıları: Eski adı Altunçanak olan Altınçanak köyü çevresinde yer 

alan höyükler Kalkolitik Çağda baĢlayan yerleĢim alanlarıdır. Bu durum köyün çok eski 

bir yerleĢim yeri olduğunu göstermektedir. 1700‟lü yıllarda Urfa‟nın Karacadağ 

yöresinden gelenler tarafından kurulmuĢtur. Kurulduğu zamanlarda kıĢları köyün 

kuzeyinde yere kazılan 1.5-2 metrelik çukurlar üzerinde kurulan kıl çadırlarda, yazları 

ise köyün güneyinde yaylada kurulan çadırlarda yaĢanmaktadır.    

Altınçanak Çeşmesi: Köyde bulunan çeĢmenin üzerinde Roma dönemine ait devĢirme 

yazıt bulunmaktadır ve bu yazıtın Kulu-Gökler köyünün çeĢmeside bir benzeri 

kullanılmıĢtır (ġekil 4.20). Köy çevresinde ayrıca tarımsal faaliyetlerde kullanılan ok 

uçlarına rastlanmaktadır. Bu durum köyün yakınlarında geçmiĢte bir savaĢ olduğunu 

göstermektedir (Köken 2015). 
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ġekil 4.20 Altınçanak Köy ÇeĢmesi (Köken 2015) 

Zindantepe Höyük: Altınçanak köyü sınırları içinde yer alan Zindantepe Höyük, 

Arkeolog Sachihiro Omura‟nın yaptığı “Ġç Anadolu Yüzey AraĢtırmaları Projesi” 

kapsamında 1992 yılında ziyaret edilen höyüklerden biridir. Höyük 5m yüksekliğinde 

63x90m ölçülerindedir. Höyük yüzeyinde bulunan çömlek ve çanak kalıntılarına göre 

Demir ve Tunç Çağına ait yerleĢim alanıdır (ġekil 4.21). Bu höyük 1995 yılında 

Koruma Kurulu‟nun kararıyla “1. Derece Arkeolojik Sit Alanı” olarak belirlenmiĢtir 

(Köken 2015). 

Bağiçi köyü kalıntıları: Köyde dağınık Ģekilde bulunan Roma Dönemine ait mimari 

yapılar, sütun baĢlıkları ve parçaları yer almaktadır.   

Bağiçi Kale Höyük: Bağiçi köyünün 1,5 km batısında bir tepenin üzerinde bulunan 

Bağiçi Kale Höyük üzerinde taĢ ve mimari bloklar görülmektedir. Höyük 4m 

yüksekliğinde 11x85m boyutundadır.  
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Höyükten toplanan seramik kalıntılara göre Bizans, Demir ve Ġslam Dönemlerine ait 

yerleĢimdir (ġekil 4.22) (Köken 2015). 

 

ġekil 4.21 Zindantepe Höyük (Köken 2015) 

 

ġekil 4.22 Bağiçi Köyü Yazıt (Köken 2015) 
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Bezirhane köyü kalıntıları: Adını Bezir Han‟dan ve Osmanlı Döneminde lamabaların 

yanması için kullanılan bezir yağının üretiminin olduğu alanlardan biri bu köyde 

bulunduğundan ismi “Bezirhane” olarak belirlenmiĢtir.  

Bezirhane Cami: Bezirhane köyünde bulunan Bezirhane Cami; Osmanlı Dönemine ait, 

inĢa edilme tarihi belirsiz olan bir camidir. Kesme, yığma taĢtan yapılmıĢtır. Kırma çatı, 

kiremitle kaplanmıĢtır ve süslemeleri, ahĢap tavanı ilgi çekici olan cami dikdörtgen 

plana sahiptir (ġekil 4.23). 2002 yılında Koruma Kurulu‟nun kararıyla, Bezirhane Cami 

1.Derece Anıt Eser olarak belirlenmiĢtir (Köken 2015). 

 

ġekil 4.23 Bezirhane Cami (Köken 2015) 

 

Boyalık köyü kalıntıları: Bu kalıntılar Acıçayır Deresi yöreside Boyalık köyünün 

güneydoğusunda yer almaktadır. Bu alanlar tarım alanı olarak kullanılmakta ve tahrip 

edilmektedir. Roma dönemide kısa bir zaman içinde iskân gördüğü yüzeyde bulunan 

malzemelere göre belirlenmiĢtir. Köye yakın olmasından imar faaliyetleriyle tehdit 
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altındadır. 2011 yılı Koruma Kurulu‟nun kararıyla “3. Derece Arkeolojik Sit Alanı” 

olarak ilan edilmiĢtir (ġekil 4.24) (Köken 2015). 

 

ġekil 4.24 Boyalık YerleĢimi (Köken 2015) 

Boyalık Nekropolü: Boyalık köyünde mera arazisi, bir tepe üzerinde bulunmaktadır. Su 

borusu döĢemesi yapıldığı sırada alandan araç ve gereçlerin çıkmasından dolayı 

Anadolu Medeniyetleri Müzesi arkeologları tarafından yapılan kazılarında Nekropolis 

Alanı olduğu belirlenmiĢtir. Buranın eski adı Kaletepe‟dir. Boyutları 5x10m olarak 

açılan kazılarda 32 mezar ortaya çıkmıĢtır. Bu mezarlardan 17 tanesi Basit Toprak, 6 

tanesi Kerpiç Duvarlı, 1 tanesi PiĢmiĢ Toprak ve 8 tanesi Urne Tipinde oluĢmaktadır. 

Mezarların yer yer birbirine geçtiği belirlenmiĢtir. Bu alanın daha önceden tahrip 

edildiği ve uzun süre mezarlık olduğu ortaya koyulmuĢtur. Mezarlar Roma Dönemine 

aittir. 2003 yılı Koruma Kurulu‟nun kararıyla nekropol “1.Derece Arkeolojik Sit Alanı” 

olarak ilan edilmiĢtir (ġekil 4.25) (Köken 2015). 
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ġekil 4.25 Boyalık Nekropolü Kalıntıları (Köken 2015) 

Gölbek köyü kalıntıları: Bu köyün eski isismleri Gölnik, Kölik ve Kölit Ģeklinde 

bilinmektedir. Gölbek, “Küçük su birikintisi, gölet” anlamına gelmektedir. Arazisi 

Selçuklu Döneminde Bozulus Türkmenlerinin yaylası üzerindedir. Köyün yakın 

çevresinde yerleĢme ve korunma amaçlı insan yapımı mağaralar bulunmaktadır (ġekil 

4.26). 

Gölbek Kalesi: Gölbek köyünün güneybatısında doğal bir tepenin üzerinde 

bulunmaktadır. Galatlar tarafından kurulan kale 1125m yükseklikte kayalık bir 

tepededir. Kuzey, batı, biraz da doğu yönüne hâkim bir konumda yer almaktadır. 

Surlarda genelde iri taĢlar kullanılmıĢtır. Dolgu malzemesi yer yer küçük taĢlardır 

(Köken 2015). 
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ġekil 4.26 Gölbek Mağarası (Köken 2015) 

Hacılar köyü kalıntıları: Haymana kazasına bağlı olan Hacılar, daha sonra GölbaĢı‟na 

bağlanmıĢtır. Köy içinde Roma Dönemi‟ne ait kalıntılar bulunmaktadır. 

Hacılar Höyük: Hacılar Mahallesi‟nin doğusunda yer alan höyüğün güney tarafında 

terası bulunmaktadır. Höyük 14m yüksekliğinde 125x180m ölçülerindedir. Ġlk kez Orta 

Çağ, Tunç Çağı ve Demir Çağında yerleĢim görülmektedir. Kuzey yamacında kaçak 

kazı izleri ve tepesinde mimari kalıntılar görülmektedir (ġekil 4.27). Alanda az da olsa 

Demir Çağı‟na ait seramik bulunmuĢtur. 1993 ve 1994 yılı Koruma Kurulu‟nun 

kararlarıyla “1. Derece Arkeolojik Sit Alanı” olarak belirlenmiĢtir (Köken 2015). 
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ġekil 4.27 Hacılar Höyüğü (Köken 2015) 

Hallaçlı Köyü Kalıntıları: Hallaçlı Köyü Halaçlı/Halaçlu olarak anılan Bozulus 

Türkmen aĢiretinin bir kolu tarafından kurulmuĢtur. BaĢka kaynaklarda köyün eski 

adının HalaĢlı köyün kurucularının ise Kallaçlı aĢireti olduğu belirtilmektedir. Köylüler 

Keçe imalatından dolayı köyün adının Halaçlı olduğunu söylemektedirler. Ġlk olarak 

Yörükan Kazasına bağlı olan köy, daha sonra Haymana‟ya bağlanmıĢtır. Köy içinde 

Ġsviçreli bir mimara yaptırılan ve altı senede biten konağın HalaĢlılı Mehmet (Atak) 

Ağa‟dır. Üç katlı konak günümüzde kullanılmamasına rağmen heybetini halen 

korumaktadır (ġekil 4.28) (Köken 2015). 
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ġekil 4.28 HalaĢlılı Mehmet Ağa Konağı (Köken 2015) 

Dikilitaş Köyü Bilgileri: Köyün eski adı UrunkuĢ‟tur. UrunkuĢ “KuĢyağı” anlamına 

gelmektedir. Kanuni Sultan Süleyman döneminde RunkuĢ Kabilesi bulunmaktadır. Bu 

kabileden Çepni, Dermağın, Oklukçu, Oğulbey, Ġbrahim Hacılı Cemaatleri yörükan 

kazasına yerleĢmiĢtir. Ankara‟ya 16. yüzyılda gelip yerleĢen UrunkuĢ Oymağı‟nın 

Çepni Kolu günümüzdeki DikilitaĢ‟ı kurmuĢtur. 

Emirler Köyü Bilgileri: Emirler Köyü nispeten yeni kurulan köylerdendir. Köyün 

kurucuları Oğuz/Türkmen olan AvĢar Boyunun Tabanlı AĢiretindendir. Tabanlı AĢireti 

Bala Ġlçesine yerleĢtirilirken Emir Ali soyundan gelenler 1850 yılında köye 

yerleĢmiĢlerdir. 

İkizce Köyü Bilgileri: Köy bölgeye Kafkasya‟dan gelen Çerkez göçmenler tarafından 

1890‟lı yıllarda kurulmuĢtur. Köyün adı Çerkezce ġıhaĢefij‟dir. Oyaca Kasabası ve 

Ġkizce günümüzde birleĢmiĢ yerleĢimlerdir. 
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Karagedik Kaya Yerleşimi: Karagedik Kaya YerleĢimi, Karagedik (Köyü) Mahallesinin 

1,5 km kuzeydoğusundadır. Samanlık ve Manastır mevkiinde kalıntıları bulunur. 

Manastır‟da Roma Dönemine ait olup günümüzde tamamen yıkılmıĢtır. Samanlık‟ta 

toprağa gömülü ve kayaya oyulmuĢ olarak nekropol alanı yer almaktadır. Köy içinde 

höyük kalıntısı vardır. Binalar arasında kalan höyük tahrip olmuĢtur. Höyük üzerinde 

çok az seramik bulunmuĢ ve bina temellerinin taĢları yüzeye çıkmıĢtır.  Bu yerleĢim 

10m uzunluğunda, 4m geniĢliğinde ve 2,25m yüksekliğindedir. Duvarlarda niĢler yer 

alır. 2011 yılı Koruma Kurulu‟nun kararlarıyla Karagedik Kaya YerleĢimi, “1. Derece 

Arkeolojik Sit Alanı” olarak ilan edilmiĢtir (ġekil 4.29) (Köken 2015). 

 

ġekil 4.29 Karagedik Kaya YerleĢimi (Köken 2015) 

Seyyid Muhammed Türbesi: Seyyid Muhammed Türbesi, Karagedik Mahallesi ile 

DikilitaĢ Köyü yolu arasındadır (ġekil 4.30). Üstü açık bir mezar Ģeklinde olan bir 

türbedir. 
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ġekil 4.30 Seyyid Muhammed Türbesi (Köken 2015) 

Mahmatlı köyü kalıntıları: Oğuz/Türkmen aĢiretlerinin Kızık kolundan olan Mahmatlı, 

Mihmadlu, Mehmedlu, Mahmudlu cemaatlerinin bölgeye 16. yüzyılda geldikleri 

Osmanlı kayıtlarında yer almaktadır. Köyde dıĢardan alınan antik malzemeler 

bulunmaktadır. 

Esentepe Tümülüs: Esentepe Tümülüsü, Mahmatlı (Köyü) Mahallesinin 2km 

doğusundadır. Tümülüs tahrip edilmiĢ durumundadır. Tepesinde açılan 2m‟lik çukur ve 

tümülüsün yamaçlarında açılan iki kaçak çukur tümülüsü tahrip etmiĢtir (ġekil 4.31). 

Tümülüsün çevresinde tarım faaliyeletleri de yapılmaktadır.  2000 yılında Koruma 

Kurulu‟nun kararıyla Esentepe Tümülüsü “1. Derece Arkeolojik Sit Alanı” olarak ilan 

edilmiĢtir. 
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ġekil 4.31 Esentepe Tümülüsü (Köken 2015) 

Gorbeus Antik Kenti: Mahmatlı köyünün güneydoğusunda yer alan Bala Yolunun 

altında kalan Kale Boğazı ve Kale Tepe, Demir Çağı Dönemine ait yerleĢim olup tarihte 

Gorbeus olarak adlandırılmaktadır. Aynı zamanda bu kent Bala-Beynam‟a geçen tarihi 

Roma Yolu‟nun üzerinde bulunmaktadır. 

Oğulbey Kalıntıları: Köyde ve mezarlık kısmında dıĢardan alınan Roma Dönemi‟ne ait 

araç ve gereçleri bulunmaktadır. Mezarlıkta yer alan iki sütun kaidesinin üzerindeki 

yazılar bu kaidelerin Mil TaĢı‟ndan yapıldığını ortaya koymaktadır. 

Oğulbey Çeşmesi: Oğulbey ÇeĢmesi, Oğulbey (Köyü) Mahallesi meydanında, tescilli 

bir çeĢmedir. Yığma Ģeklinde düz kesme taĢtan yapılmıĢtır. Mustafa Ağa tarafından 

yaptırılan çeĢme, günümüzde kullanılmakta ve özgün yapısını korumaktadır (ġekil 

4.32). Koruma Kurulu‟nun kararıyla 2008 yılında Oğulbey ÇeĢmesi, “1. Derece Anıt 

Eser” olarak koruma altındadır. 



156 

 

 

ġekil 4.32 Oğulbey ÇeĢmesi (Köken 2015) 

Tulumtaş Köyü Kalıntıları: Köyün eski adı TolumtaĢ ya da DoluntaĢ olarak 

bilinmektedir. Osmanlı Döneminde Haymana‟ya giden kervan yolu üzerinde yer alan 

köy önem kazanmıĢtır. 

Tulumtaş Mağarası: GölbaĢı‟nda TulumtaĢ Mahallesi'nde yer alan TulumtaĢ Mağarası, 

1992 yılında ortaya çıkmıĢtır. Konya-Ankara Çevre Yolu‟nun yakınlarında bulunan 

mağaranın yüksekliği 30-40 metre, geniĢliği 1,5 kilometre ve uzunluğu 5 kilometredir. 

Sarkıt, dikit ve sütunların yer aldığı mağaranın oluĢumu bir milyon yıl öncesine 

dayanmaktadır. Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulunca “1. Derece Arkeolojik 

Sit Alanı” olarak tescil edilmiĢtir (ġekil 4.33) (www.yenicaggazetesi.com.tr/tulumtas-

magarasi 2020j) 
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ġekil 4.33 TulumtaĢ Mağarası (www.yenicaggazetesi.com.tr/tulumtas-magarasi 2020j) 

4.2.5 Turizm ve rekreasyon alanları  

GölbaĢı ilçesinin koruma alanları, kültür varlıklarıyla doğa turizimi yönünden önemli 

bir özelliği bulunmaktadır.  Ġlçede bulunan sığınak, mağaraların, Mogan ve Eymir 

göllerinin çekiciliği ve yamaç paraĢütü için uygun olan Ahiboz-Yağlıpınar bölgesi 

turizm alanlarındadır (Anonim 2020e). 

Antik çağlara dönemlerinden kalan kaleler, ören yerleri, höyüklerin yer aldığı 

GölbaĢı‟nda “TulumtaĢ Mağarası” ve “sulakiye göl yatağı” ilçeye turistik değer 

kazandırmaktadır. Bunun yanı sıra kongre ve kültür yönünden değerli bir merkez olma 

durumunda olan GölbaĢın‟da Mogan gölü kıyılarında yapılanması uygun olan otel, 

kamp ve tesislerde bulunmaktadır.  

4.3 YeĢil Alan Kullanımlarının Yetki ve Sorumluluklarını Düzenleyen Mevzuat 

Çevre, ġehircilik ve Ġklim DeğiĢikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan “29030 sayılı 

Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nde” yer alan açık ve yeĢil alanların 

yönetiminden sorumlu birimler Ģunlardır:    
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Çocuk Oyun Alanları: Bu alanlar, bulundukları il ve ilçe sınırları içinde yer alan 

belediyelerin sorumluluğu ve yönetimindedir.   

Parklar: Bulundukları il, ilçe belediyeleri sorumluluğu ve yönetimindedir.  

Meydanlar: Bulundukları il, ilçe belediyeleri sorumluluğu ve yönetimindedir. 

Semt Spor Alanları: Bulundukları il, ilçe belediyeleri ile Gençlik ve Spor Bakanlığı‟nın 

ortak yönetimindedir.  

Botanik Bahçeleri: Bu alanlar, il veya ilçe imar sınırları içinde yer alıyorsa belediyeler 

tarafından yönetilmekte, bitkilendirilmesi ve bitki türlerinin belirlenmesi konusunda 

Tarım ve Orman Bakanlığı sorumluluğundadır.   

Milli Parklar: Bu alanlar belediyelerin ve Tarım ve Orman Bakanlığı‟nın 

yönetimindedir.  

Millet Bahçeleri: Belediyeler, Çevre, ġehircilik ve Ġklim DeğiĢikliği Bakanlığı 

tarafından yönetilmektedir.  

Rekreasyon Alanları: Çevre, ġehircilik ve Ġklim DeğiĢikliği Bakanlığı, belediyeler 

tarafından yönetilmektedir. Bakanlık gerekli durumlarda yetkisinin bir kısmını 

belediyelere vermektedir.  

Hayvanat Bahçeleri: Bakım, onarımları ve düzenlemeleri konusunda belediyelerin 

yönetimindeyken, bitkilendirme konusunda Tarım ve Orman Bakanlığı yönetimindedir.  

Kent Ormanları: Bu alanların yönetiminden sadece Tarım ve Orman Bakanlığı 

sorumludur.  
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Ağaçlandırılacak Alanlar: Bu alanlarda meyve bahçeleri oluĢturulacaksa veya peyzaj 

iĢleri yapılacaksa örn: refüj çalıĢmaları gibi belediyelerin sorumluluğunda, orman vasıflı 

ağaçlandırılmaların yapılmasından Tarım ve Orman Bakanlığı sorumluluğundadır.  

Mera Alanları: Bu alanlar sadece Tarım ve Orman Bakanlığı sorumluluğundadır. 

Sulak Alanlar: Bu alanlar sadece Tarım ve Orman Bakanlığı sorumluluğundadır. Bu 

alanların korunmasına iliĢkin yönetmeliği bakanlık çıkarmaktadır.  

Mesire Yerleri, Piknik Alanları: Tarım ve Orman Bakanlığı‟nın yönetimindedir.  

Yaylalar: Tarım ve Orman Bakanlığı‟nın yönetimindedir.   

Fuar, Festival, Panayır Alanları: Bu alanların oluĢturulmasından belediyeler ile sanayi 

ve ticaret odaları sorumludur. Sanayi ve ticaret odaları bu alanların oluĢturulmasına 

gerekli durumlarda izin vermektedir.  Panayır alanlarından Ģehir dıĢında veya içinde 

gerekli olduğunda valiliklerde sorumlu olmaktadır.  

Hipodromlar: Tarım ve Orman Bakanlığı‟nın yönetimindedir.  

Bu alanların belediye sınırları içinde açık ve yeĢil alan olarak kullanılması konusunda 

alınan kararların farklı kurumlar tarafından verilmesi yeĢil alanların yönetiminde 

sorunların ortaya çıkmasına sebep olmaktadır.  

Örn: Belediyelerin yetki alanında CumhurbaĢkanlığı Kararnamesi ile çıkmıĢ bulunan 

Millet Bahçelerinin oluĢturulması kararını Çevre, ġehircilik, Ġklim DeğiĢikliği 

Bakanlığı‟nın vermesi, Atatürk Orman Çiftliği‟nin Ankara BüyükĢehir Belediyesi‟nin 

yetki sınırları kalmasına rağmen o alana yönelik kararların Tarım ve Orman Bakanlığı 

tarafından verilmesidir.  
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Belediyelerin yetki sınırları içindeki yeĢil alanların kullanımına iliĢkin söz sahibi 

olmaması, belediye alanlarında kararların farklı kurum ve kuruluĢlar tarafından 

belirlenerek uygulanması, oluĢturulacak yönetim sistemi ile yasal olarak bu paydaĢların 

kurumlarındaki yetkileri kullanma yönünden bir düzenleme yapılması gerektiğini ortaya 

koymaktadır.  

YeĢil alan yönetiminde yetkiler ve sorumluluklar yönetimsel bir yasal çerçevede 

düzenlenmemesi durumunda karmaĢa ortaya çıkmaktadır. Genel olarak yeĢil alanlara 

yönelik yetki ve kullanımlar, kurumlarda ayrı ayrı olarak yasal mevzuatlarda 

belirlenmiĢtir. Ancak bu birimlerin yönetim altında bir araya gelmelerinde herhangi bir 

yasal mevzuat mevcut durumda bulunmamaktadır.   

YeĢil alanların daha etkin kulanılması, korunması vb. birtakım çalıĢmaların 

yapılabilirliğini sağlamada yeĢil alan yönetiminde yer alacak paydaĢların bir heyet 

olarak bir araya gelebilmeleri için mevzuat değiĢikliği yapılması gerekmektedir.  

4.4 GölbaĢı Ġlçesinin Mevcut Alan Kullanımı 

GölbaĢı Belediyesi‟nin 4 yıllık oluĢturduğu Stratejik Plan (2020) „a göre yerleĢim yeri 

olarak kullanılan alanlar haricinde kalan tarım alanları üzerinde kuru tarım 

yapılmaktadır. Tarla ziraatı ilçenin tarım özelliğini belirlemektedir. Ġlçenin yaklaĢık 160 

bin ha olan yüzölçümü dahilindeki 82387 ha alan üzerinde sürekli tarım yapılmaktadır 

(Çizelge 4.4).  Bu alanların 384 ha alanı sulanmaktadır. Kullanılmayan ve nadasa 

bırakalan 32339 ha alan bulunmaktadır. Meyve, sebze yetiĢtiriciliğinin yapıldığı 81885 

ha alan yer almaktadır. Tarım yapılan alanların 47799 hektarında tarla bitkileri 

yetiĢtirilirken, %36‟sında buğday, %15‟inde arpa az miktarda nohut, ayçiçeği ve yulaf 

yetiĢtirilmektedir (ġekil 4.34). GölbaĢı‟nın batısında Çerkezköy ve Ballıkpınar 

Mahalleri‟nde kuzeyinde TaĢpınar Mahallesi‟nde meyvelikler bulunmaktadır.   

1909 ha meyve üretimi ve dikimi yapılan alanlar üzerinde kayısı, armut, erik, kiraz, 

viĢne, badem, Ģeftali, ceviz, elma, üzüm, ayva yetiĢtirilmektedir.  
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Ġlçenin kuzeyinde bulunan Ġncesu Vadisi harcinde sulama yapılan sebze tarımı 

bulunmamaktadır. Sebze tarımı, Mogan gölüyle direkt bağlantılı olan Su Kesen 

Deresi‟nin çevresindeki verimli topraklarda yapılmaktadır. Bu alan, dere vadisini takip 

eden Ģerit Ģeklinde 340 ha‟lık bir alandır. Kavun, domates, salatalık, taze fasulye, taze 

soğan, biber, patlıcan yetiĢtirilen sebze ürünleridir (Anonim 2020e). 

Çizelge 4.4 GölbaĢı ilçesi tarım alanlarının dağılımı 

GölbaĢı Ġlçesi Tarım Alanlarının Dağılımı 

Cinsi Tarım Alanı (ha) 

Toplam Alana Oranı 

(%) 

Nadas Alanı 31839 58,01 

Kullanılmayan Alan  500 0,41 

Tarla Alanı 47799 2,31 

Sebze Alanı 340 38,64 

Meyve Alanı 500 0,63 

Toplam 82387 100 

 

 

 

ġekil 4.34 GölbaĢı ilçesi tarım alanlarının dağılımı (Anonim 2020e) 
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4.4.1 GölbaĢı Mogan Gölü Havzası’nın arazi örtüsü sınıflarına göre 

değerlendirilmesi  

Arazi örtüsü; kayalık, kumlu, bitki örtüsü, üzerinde bitki örtüsü bulunmayan toprak, su 

gibi öğelerden oluĢan topoğrafik yapıdır. Alan değiĢimlerinin hızlı olmasıyla, ekolojik 

ve ekonomik kararların bir arada düĢünülmesi, çevre için hassas alan kullanım 

kararlarının alınması yönelik bu değiĢimlerin kısa zamanda belirlenmesi gerekmektedir 

(Sütünç 2018). Bu sebeple ülkemizde alan varlığının AB (Avurpa Birliği) sistemine 

uygun Ģekilde sınırlarının belirlenmesi ve yeniden tanımlanması zorunlu olmuĢtur.   

AÇA (Avrupa Çevre Ajansı) tarafından oluĢturulan “alan kullanımı ve alan örtüsü 

sınıflandırmasına” göre bilgisayar aracıyla görsel yorumlama yönetimiyle uydu 

görüntülerinden elde edilen alan kullanım ve alan örtüsü verisi “Corine”dir. Corine; 

1985 yılından itibaren çevreyle ilgili konularda Avrupa Birliği‟ne veri toplamak için 

kullanılan bir programdır.  

Avrupa Çevre Ajansı bu programı 1994 senesinde kullanmaya baĢlamıĢtır. Bu kurum 

çevreye iliĢkin tarafsız olarak zamanında hedeflenen bilgiyi elde etmekten sorumludur. 

Ülkemizde yer aldığı proje, 5,8 milyon km²‟lik alan üzerinde yapılmaktadır. Projenin 

amacı; AÇA tarafından oluĢturulan sınıflandırma sistemi yönünde kuruma üye olan 

bütün ülkelerde, alanlarındaki çevreye iliĢkin değiĢimleri belirlemek, doğal kaynakları 

etkin bir Ģekilde yönetmek, çevreye yönelik poltikalar oluĢturmak için veri tabanı 

oluĢturmaktır. AÇA tarafından 44 sınıftan oluĢturulan sınıflama sistemine ve 

kriterlerine göre arazilerin izlenmesine iliĢkin alan kullanım ve alan örtüsündeki 

değiĢiklikler, uydu görüntülerinden coğrafi bilgi sistemleriyle ve uzaktan algılama 

aracıyla belirlenmektedir. “Corine Projesi‟nde 1/100.000 ölçekli alan örtüsü haritaları 

elde edilmektedir. Ülkemize yönelik Corine Projesi kapsamında ilk olarak 1990-2000 

yıllarında on yıl arayla, daha sonra 2006-2012,2012-2018 yılları arasında altı sene 

arayla değiĢim veri tabanları elde edilmiĢ, bu veriler Avrupa Çevre Ajansı‟na 

verilmiĢtir. Corine sınıflandırmasında “yapay bölgeler, tarımsal alanlar, orman ve yarı 

doğal alanlar, sulak alanlar, su yapıları” olmak üzere beĢ tipte alan örtüsü tanımı 

yapılmaktadır (Çizelge 4.5) (Özür ve Ataol 2018). 
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Çizelge 4.5 CORINE Sınıflandırma Sistemi (Özür ve Ataol 2018) 

1. YAPAY BÖLGELER  3. ORMAN VE YARI DOĞAL 

ALANLAR  

1.1. Kent Yapıları        3.1. Ormanlar  

1.1.1.Sürekli kent alanları 3.1.1. GeniĢ yapraklı ormanlar  

1.1.2. Kesintili kent alanları 3.1.2. Ġğne yapraklı ormanlar  

1.2. Ticaret, Endüstri ve UlaĢım Alanları  3.1.3. KarıĢık ormanlar  

1.2.1.Endüstri ve ticaret alanları 3.2. Otsu Bitkiler, Makiler 

1.2.2.Demiryolları ve karayolları ilgili alanlar  3.2.1. Doğal çayırlıklar  

1.2.3.Limanlar  3.2.2. Fundalık alanlar  

1.2.4. Havaalanları  3.2.3. Sklerofil bitkiler 

1.3. BoĢaltım, ĠnĢaat ve Maden Ocağı 

Alanları 

3.2.4. Bitki değiĢim alanları  

1.3.1. Maden çıkarılan alanlar  3.3. Bitki Örtüsü Olmayan ya da Bitki 

Örtüsü Az Olan Alanlar  

1.3.2. BoĢaltım alanları 3.3.1. Kumsallar, sahiller ve kumluk alanlar 

1.3.3. ĠnĢaat alanları  3.3.2. Kayalık alanlar  

1.4. Tarımsal Olmayan YeĢil Alanlar  3.3.3.Bitki örtüsü seyrek olan alanlar 

1.4.1. YeĢil kent alanları  3.3.4. YanmıĢ alanlar  

1.4.2. Eğlence, spor alanları  3.3.5. Kalıcı kar ve buzul alanlar 

2. TARIMSAL ALAN  4. SULAK ALANLAR  

2.1. Ekilebilir Alanlar  4.1. Karasal Bataklıklar  

2.1.1. Sulanmayan ekilebilir alanlar  4.1.1. Bataklıklar  

2.1.2. Devamlı sulanan alanlar  4.1.2. Turbalıklar (TR kullanmıyor)  

2.1.3. Pirinç üretilen tarlalar  4.2. Denize Yakın Olan Sulak Alanlar  

2.2.Sürekli Ürünler  4.2.1.Tuz bataklığı  

2.2.1. Üzüm yetiĢtirilen bağlar  4.2.2. Tuzlalar  

2.2.2. Meyve bahçeleri  4.2.3. Gelgit olayı sonucu meydana gelen 

düzlükler  

2.2.3. Zeytinlik alanlar  5. SU YAPILARI  

2.3.Mera alanları 5.1. Karasal Sular  

2.3.1. Mera alanları  5.1.1. Su yolları  

2.4. KarıĢık Tarım Alanları  5.1.2. Su kütleleri  

2.4.1. Sürekli ürünlerle beraber üretilen 

senelik ürünler (TR kullanmıyor)  

5.2. Deniz Suları  

2.4.2. KarıĢık tarım alanları  5.2.1. Kıyı lagünleri  

2.4.3. Doğal bitki örtüsü bulunan tarım 

alanları  

5.2.2. Nehir ağızları, deltalar  

2.4.4.Ormanla birlikte bulunan karıĢık tarım 

alanları (TR kullanmıyor)  

5.2.3. Okyanuslar, Denizler 

 

Havzaya ait 2000, 2006, 2012 ve 2018 Corine verilerine göre “Yapay Bölgeler” 

sınıfında sürekli kent alanları, kesintili kent alanları, endüstri ve ticaret alanları, 

demiryolları ve karayollarıyla ilgili alanlar, maden çıkarılan alanlar, boĢaltım alanları, 

inĢaat alanları, yeĢil kent alanları, eğlence ve spor alanları yer almaktadır. Tarımsal 
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Alanlar sınıfında sulanmayan ekilebilir alanlar, sürekli sulanan alanlar, meyve 

bahçeleri, mera alanları, doğal bitki örtüsü ile bulunan tarım alanları bulunduğu 

görülmektedir.  

Orman ve Yarı Doğal Alanlar sınıfında iğne yapraklı ormanlar, doğal çayırlıklar, 

sklerofil bitkiler, bitki değiĢim alanları, kayalık alanlar, bitki örtüsü seyrek olan alanlar 

bulunmaktadır. Sulak Alanlar sınıfında sadece karasal bataklıkların yer aldığı 

görülmektedir. Su Yapıları sınıfında ise karasal sulara ait alanlar olduğu görülmektedir.  

Corine sınıflandırma sistemine göre; 

1. Yapay Bölgeler; kent yapıları, ticaret, endüstri ve ulaĢım alanları, boĢaltım, inĢaat 

maden ocağı alanları, tarımsal olmayan yeĢil alanlardan oluĢturmaktadır. 

 Kent Yapıları: Çoğunlukla konut ve kamusal kullanımı olan yapı alanları ve bu 

ealanlara bağlı servis yolları ve otoparkları kapsamaktadır. Corine 2018 verilerine göre 

havzada toplam 6804 ha‟lık alanı kent yapısını oluĢturmaktadır.   Sürekli kent alanları: 

Alanların çoğu yapılarla ve ulaĢım ağlarını içermektedir. Yüzeylerin %80‟i ve daha 

fazlası yapay alanlar, yollar, binalar asfalt ve beton yüzeylerden oluĢur. Çok az bitki 

örtüsüyle kaplı olmayan topraklar bulunur.  Yaya bölgeleri, bahçeler, endüstri/ticaret 

alanları, 25 ha‟dan az üstünde bitki bulunmayan ya da bulunan mezarlıklar bu sınıfta yer 

almaktadır. Havzada toplam alanın 2088 hektarını sürekli kent alanları oluĢturmaktadır.    

Kesintili kent alanları: Bu alanlar, yollar, binaların yanı sıra bitki örtüsünün dağınık 

olduğu, bitki örtüsü bulunmayan topraklardan oluĢmaktadır. Ayrıca sürekli kent 

alanlarından ayırmak için müstakil ve bahçeli evler dikkate alınmaktadır. Bu sınıfta, 

müstakil konutlar, mezra yerleĢimleri ve küçük köyler, 25 ha‟dan az spor alanları, 25 

ha‟dan az market/imalat, sağlık, eğitim yapıları, kent ile bağlantısı olan tatil evleri 

bulunmaktadır. Havzanın 4716 hektarını kesintili kent alanları oluĢturmaktadır.  
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 Ticaret, Endüstri ve Ulaşım Alanları: Genelde imalatın ve dönüĢümün 

endüstriyel faaliyetleri, finans ve ticaret faaliyetleri, demiryolu ağları ve karayolu 

ulaĢım altyapıları, havalimanları, deniz limanlarıyla eriĢim altyapıları tarafından 

kullanılan alanlardır.  Havzada toplam 3753 ha endüstri, ticari ve ulaĢım alanı 

bulunmaktadır.  

Endüstri ve ticaret alanları: Binalardan oluĢan asfalt, betonla kaplı, bitki örtüsü 

bulunmayan alanlardır. Bunlar; sergi-fuar alanları, askeri yerleĢkeler, nükleer santralller, 

atık su arıtma tesisleri, alıĢveriĢ merkezleri, Ar-Ge kuruluĢları, hastaneler, okullar ve 

üniversiteler, otoparklar, 25‟dan fazla hidroelektrik santraller ve barajlar, gözlem ve 

radar istasyonları, tv yayın istasyonlarıdır. Havzada endüstri ve ticaret alanları 2989 

hektarlık alanı kapsamaktadır.  

Demiryolları ve karayolları ilgili alanlar: Demiryollarını, otoyolları ve bağlantılı yeĢil 

alanları, garları, istasyonları, 25 ha‟dan fazla kavĢak bağlantı yollarını, karayolu 

dinlenme tesislerini, teleferik ve tramvay ağlarını kapsayan alanlardır. En az geniĢlik 

100m olmalıdır. Havzada toplam alanın 764 hektar alanını kaplamaktadır.  

 Boşaltım, İnşaat ve Maden Ocağı Alanları: Genelde inĢaat alanları, maden 

çıkarma faaliyetlerin yapıldığı alanları, insanlar tarafından oluĢturulan atıkların boĢaltım 

alanları ve bu arazilerce kullanılan alanlardır. Havzada toplam 1138 hektarlık alan bu 

alanları oluĢturmaktadır.  

Maden çıkarılan alanlar: Yapı malzemesi için açılan madenlerden ve taĢ ocaklarından 

oluĢur. Nehir yataklarından çıkarılan çakıl hariç 25ha‟dan az suyla kaplı çakıl kuyuları, 

kaya tuzu ocakları, petrol kuyuları, karasal tuzlalar, doğal gaz çıkarım için açılan alanlar 

dahildir.  Havzada 624 hektarlık alanı kapsamaktadır.   

Boşaltım alanları: Evsel, endüstriyel, madeni atık ve atık su boĢaltımı yapılan alanlar, 

istinat duvarı ile korunan sahalardır. Hammadde ve likit atıkların boĢaltımı dahildir. 

Mevcut durumda 76 hektar boĢaltım alanı bulunmaktadır.  
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İnşaat alanları: Toprak iĢleri, temel kazıları vb. inĢaat faaliyetlerinde olan alanlardır. 

Endüstri yapıları, demiryolu ve karayoluyla barajları kapsamaktadır.  UlaĢım ağındaki 

inĢaatların 25 ha‟dan büyük olan ve inĢası tamamlanmıĢ olan bölümleri hariç tutulur. 

Havza içinde toplam 438 ha inĢaat alanı bulunmaktadır.  

 Tarımsal Olmayan Yeşil Alanlar: Dinlenme ve eğlence amacıyla kullanılan 

alanlardır. Donatı elemanları bulunan parklar, eğlence-spor tesislerini ve yeĢil alanları 

kapsamaktadır. Havzada 626 hektarlık alan bu alanları oluĢturmaktadır.   

Yeşil kent alanları: Bitki örtüsü ile kaplı mezarlıklar, kent içinde bulunan yeĢil alanlar, 

kent meydanları, botanik ve hayvanat bahçeleri, parklar, korular, süs bahçeleri, müstakil 

bahçeler, çimle kaplı alanlardır. Havzada 418 hektar bu alanları oluĢturmaktadır. Kent 

dıĢındaki bitki örtüsü bulunan mezarlıklar, kent içindeki bitki örtüsü bulunmayan 

mezarlıklar hariçtir. Havzada 418 ha yeĢil kent alanı bulunmaktadır.  

Eğlence ve spor alanları: Golf sahaları, eğlence amaçlı kullanılan parklar (lunapark), 

kamp alanları, yarıĢ sahaları, eğlence amaçlı kullanılan kır evleri, kent dıĢında bulunan 

bitki örtüsüyle kaplı mezarlıklar, stadyumlar, yüzme havuzları, tenis/basketbol/futbol 

kortlarıdır.  Havzada 208 ha alan bu alanları oluĢturmaktadır. 

Corine 2018‟ e göre havzada “Kent Yapılarını” oluĢturan alanların %17‟sini sürekli 

kent alanları, %38‟ini kesintili kent alanları, %24‟ünü endüstri ve ticaret alanları, 

%6‟sını demiryolları ve karayollarıyla ilgili alanlar, %5‟ini maden çıkarılan alanlar, 

%1‟ini boĢaltım alanları, %4‟ünü inĢaat alanları, %3‟ünü yeĢil kent alanları ve %2‟sini 

eğlence ve spor alanlarının oluĢturduğu görülmektedir (ġekil 4.35). 

 



167 

 

 

ġekil 4.35 Corine 2018‟e ait yapay bölgelerin dağılımı 

Tarımsal Alanları; ekilebilir alanlar, sürekli ürünler, meralar, karıĢık tarımsal alanlar 

oluĢturmaktadır. Havzada toplam 84774 hektar tarımsal alan bulunmaktadır.  

 Ekilebilir Alanlar: Nadasa bırakılan ve dönüĢümlü Ģekilde yıllık hasat yapılan 

alanlardır. Sulak arazi ekinleri ile su tüketiminin fazla olduğu pirinç vb. ürünlerin elde 

edildiği alanları kapsamaktadır. Havzada toplam tarımsal alanların 67996 hektarlık 

alanını ekilebilir alanlar oluĢturmaktadır. 

Sulanmayan ekilebilir alanlar: Baklagiller, tahıllar, ile nadasa bırakılan tarlalar, 

fidanlıklar, baharat bitkilerinin ve meyve ağaçlarının yer aldığı, sebzelerin ve lavanta 

vb. türdeki endüstriyel çiçekler yetiĢtirildiği alanlardır. Ġlaç sanayisinde kullanılan ve 

aromatik bitkiler hariçtir. Havzada 51316 hektar sulanmayan ekilebilir alan 

bulunmaktadır.  

Devamlı sulanan alanlar: Sürekli olarak sulama yapılan tarım ekinlerini içeren, sulama 

kanalları, drenaj ağına sahip olan (örn: ekili çayırlar) alanları kapsamaktadır. Bu 

ürünlerin çoğunun su temini olmadan tarımı yapılmaktadır. Havzada 16680 hektar 

sürekli sulanan alan bulunmaktadır. Nadiren sulamanın yapıldığı tarım alanlarını 

kapsamamaktadır. 
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 Sürekli Ürünler: Kalıcı olarak ekimi yapılan alanlardır. Meyve bahçelerini, 

zeytinlikleri, kestane-ceviz bahçelerini, kivi vb. meyve ağaçlarının üretimini kapsayan 

alanlardır. Havzada sürekli ürünler sadece meyve bahçelerinden oluĢmaktadır ve bu 

alanlar toplam 89 hektardır.  

Meyve bahçeleri: KarıĢık ya da tek türlerin bulunduğu bahçelerdir. Ceviz-kestane 

bahçeleri, serada yetiĢen meyve ağaçları, elma, kiraz, armut, kayısı, ayva, erik, Ģeftali, 

incir, vb. meyve ağaçları, tropik meyve ağaçları, kalıcı endüstriyel çay, kahve, karadut, 

kakao bitkileri bu sınıfta yer almaktadır. 

 Meralar: Yem ve saman üretimi için en az 5 yıl olmak üzere sürekli kullanılan 

alanlardır. Az geliĢmiĢ ya da geliĢmemiĢ çayırlar, ekili ve doğal otsu bitkiler, mekanik 

hasat ya da otlatma yapılan alanlar dahildir.  Havza içinde toplam 7208 hektar mera 

alanı bulunmaktadır.  

Mera alanları: Fundalıklardan ve dağınık ağaçlardan oluĢan meralar, çoğunlukla çimle 

örtülü nemli çayırlar, 3 yıl mera olarak kullanılabilecek ekilebilir araziler bu alanlara 

dahildir.  

 Karışık Tarım Alanları: Aynı parselde bulunan yıllık ürün tarlaları, meraların ve 

ekinlerin doğal bitki örtüsü ile iç içe geçtiği alanlardır. Bu alanlar havzanın 9481 

hektarlık alanını kapsamaktadır.  

Doğal bitki örtüsüyle bulunan tarım alanları: Doğal alanlarda bitki örtüsünün içinde 

tarla niteliğindeki alanlardır. Bu alanlar havzada 5095 hektardır. 25 ha‟dan az ekilebilir 

arazilerini, 25‟dan az meyve bahçelerini, orman özelliğini kaybetmiĢ ağaç gruplarını, 25 

ha‟dan az bağları kapsamaktadır.  

Corine 2018‟e göre tarımsal alanların %61‟ini sulanmayan ekilebilir alanlar, %20‟sini 

sürekli sulanan alanlar, %0,1‟ini meyve bahçeleri, %8‟ini mera alanları, %5‟ini karıĢık 
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tarım alanları, %6‟sini doğal bitki örtüsü ile bulunan tarım alanlarının oluĢturduğu 

görülmektedir (ġekil 4.36). 

 

ġekil 4.36 Corine 2018‟e ait tarımsal alanların dağılım 

2. Orman ve Yarı Doğal Alanlar, makiler, ormanlarla az miktarda bitki örtüsü ile 

kaplı olan ya da bitki örtüsüyle kaplı olmayan alanlardan oluĢturmaktadır. Havza içinde 

14331 hektarlık alan orman ve yarı doğal alanlar bulunmaktadır. 

 Ormanlar: Egzotik ya da yöreye ait iğne yapraklı ağaçlarla, kereste ve yaprak 

döken orman endüstri ürünleri için kullanılan ağaçlıklarla kaplı alanlardır.  

İğne yapraklı ormanlar: %75‟ten fazlasının iğne yapraklı türlerden olduğu, çalılıkların 

ve makilerin de yer aldığı ormanlardır.  Havzada bu alanların 531 hektarını iğne 

yapraklı ormanlar oluĢturmaktadır. Sklerofil odunsu bitkilerin olduğu, kökten kesim 

yapılmıĢ alanlar dahil değildir.  

 Otsu Bitkiler ve Makiler: Çalılıklar, makiler, tundrular, ılıman iklimde 

yapraklarını döken bodur, iğne yapraklı ağaçlarla kaplanan alanlardır. Havzada 11786 

hektarlık alan otsu bitkiler ve makilerden oluĢmaktadır. 

Doğal çayırlıklar: Verimi düĢük çayırlardır. Engebeli ve sert yüzeylerde bulunmaktadır. 

Fundalık ve kayalık alanları kapsamaktadır. Yüzeyin en az %50‟sini kaplar ve otsu bitki 
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örtüsü yüksekliği en çok 150 cm‟dir. Havzada 8668 hektar alan doğal çayırlık 

alanlardır. Üzerinde %25‟ten az oranda kaya bulunan çayırlar, iĢlenmemiĢ otlaklar, 

ısırgan, devedikeni, sazlık vb. bitkilerin parselin %25‟inden fazlasını kapladığı meralar, 

yenmeyen otlarla kaplı olan çayırlar bu alanlara dahildir.  

Sklerofil bitki örtüsü: YeĢil çalı görünüme sahip olan bitki örtüsüdür. Havzada 82 

hektarlık sklerofil bitkiler bulunmaktadır. Ağaç görünüme sahip sütleğen vb. bitki 

türleri, bodur serviler, kurak alanlardaki bitki örtüsü bu alanlar içinde bulunmaktadır.  

Bitki değişim alanları: Çalılık ile otsu bitkilerin kısmen ağaçlarla beraber dağıldığı, 

odunsu bitkilerden oluĢan meĢelikler, ağaç popülasyonunun asit yağmurları, kasırga, 

aĢırı kar yağıĢı vb. nedenlerle yarısından fazlasının yok olduğu orman alanları, terk 

edilmiĢ meyve bahçeleridir. Bitki değiĢim alanları 3036 hektarlık alan kapsamaktadır.  

 

Bitki Örtüsü Olmayan ya da Bitki Örtüsü Az Olan Alanlar: Az miktarda bitki örtüsü 

bulunan ve bitki örtüsü bulunmayan doğal alanlardır.  Kayalıklar üzerinde bulunan 

küçük bitki örtüsü, step alanları bu gruba dahildir. Havzada bu alanlar 2014 hektarlık 

alanı kapsamaktadır.  

Kayalık alanlar: Falez, dağ yamaçlarıdaki taĢ birikintileri, yeryüzeyine çıkan kayalık, su 

seviyesi üzerindeki kayalıklardır. Havzada mevcut durumda kayalık alanlar 

bulunmamaktadır. Volkanik kayaçlar, kıyı üstü kayaç alanlar, %90‟ı kaya kaplı olan 

alanlar bu sınıfta yer almaktadır.  

Bitki örtüsü seyrek olan alanlar: Tundra, step ve verimli olmayan topraklara sahip, yarı 

odunsu ve odunsu bitki örtüsüne sahip olan alanlardır. Havzada 2014 hektar seyrek bitki 

alanı bulunmaktadır. Dik yamaçlarda olmayan taĢ, kaya üzerinde bitki örtüsü oranının 

%10-%50 arasında olduğu alanlar dahildir.  
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Corine 2018‟e göre orman ve yarı doğal alanların %4‟ünü iğne yapraklı ormanlar, 

%60‟ını doğal çayırlıklar, %1‟ini sklerofil bitkiler, %21‟ini bitki değiĢim alanları, 

%14‟ünü seyrek bitki alanlarının oluĢturduğu görülmektedir (ġekil 4.37). 

 

ġekil 4.37 Corine 2018‟e ait orman ve yarı doğal alanların dağılımı 

3. Sulak Alanları: Karada bulunan bataklıklar ve denize yakın ıslak alanlar 

oluĢturmaktadır.  Havzada 1103 hektar sulak alan bulunmaktadır.  

 Bataklıklar: Su altında kalmaya elveriĢli, tuzlu ve tatlı durgun sularla su altında 

bırakılmıĢ dere, bataklık, göl ya da nehir kenarlarında bulunan bitki örtüsünü 

kapsamaktadır.  Havzada 1103 ha bataklık alan bulunmaktadır. KıĢ aylarında 

çoğunlukla sular altında kalan alanlardır. Sazlıklar, su yüzeyi bitkiler, bataklık derinliği 

30 cm‟den az olan bataklıklar bu alanlara dahildir.  

4. Su Yapıları: Bu alanları karasal sular, deniz suları alanları oluĢturmaktadır. 1144 

hektarlık alan su yapılarından oluĢmaktadır.  

 Karasal Sular: Dere, nehir gibi hareketli sularla beslenen göl ve göletlerdir. 

Ġnsanlar tarafından yapılan su kanalları ve tatlı su havzaları dahildir.   
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Su kütleleri: Yapay ya da doğal su uzantıları olup az debili sulardaki bitkilerden oluaĢan 

alanlardır. Talı su balık çiftlikleri, mevsime bağlı olarak kuruyan balık göletleri bu 

alanlara dahildir.  

4.4.2 GölbaĢı Mogan Gölü Havzası’ndaki alan dağılımları  

Corine 2000‟ e göre yapay bölgelerin %14‟ünü sürekli kent yapılarını, %48‟ini kesintili 

kent yapısı, %14‟ünü endüstri ve ticaret alanları, %7‟sini demiryolları ve karayollarıyla 

ilgili alanlar, %3‟ünü maden çıkarılan alanlar, %4‟ünü inĢaat alanları, %6‟sını yeĢil kent 

alanları ve %4‟ünün eğlence ve spor alanlarının oluĢturduğu görülmektedir (ġekil 4.38).  

 

ġekil 4.38 Corine 2000‟ e ait yapay bölgelerin dağılımı 

Corine 2006‟ e göre yapay bölgelerin %23‟ünü sürekli kent alanları, %34‟ünü kesintili 

kent alanları, %22‟sini endüstri ve ticaret alanları, %6‟sını demiryolları ve 

karayollarıyla ilgili alanlar, %4‟ünü maden çıkarılan alanlar, %1‟ini boĢaltım alanları, 

%4‟ünü inĢaat alanları, %4‟ünü yeĢil kent alanları ve %2‟sini eğlence ve spor 

alanlarının oluĢturduğu görülmektedir (ġekil 4.39). 
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ġekil 4.39 Corine 2006‟ ya ait yapay bölgelerin dağılımı 

Corine 2012‟ e göre yapay bölgelerin %18‟ini sürekli kent alanları, %39‟unu kesintili 

kent alanları, %24‟ünü endüstri ve ticaret alanları, %6‟sını demiryolları ve 

karayollarıyla ilgili alanlar, %5‟ini maden çıkarılan alanlar, %3‟ünü inĢaat alanları, 

%3‟ünü yeĢil kent alanları ve %2‟sini eğlence ve spor alanlarının oluĢturduğu 

görülmektedir (ġekil 4.40). 

 

ġekil 4.40 Corine 2012‟ye ait yapay bölgelerin dağılımı 

Corine 2000‟ e göre tarımsal alanların %54‟ünü sulanmayan ekilebilir alanlar, 

%26‟sını devamlı sulanan alanlar, %7‟sini meralar, %6‟sını karıĢık tarım alanları, 

%7‟sini doğal bitki örtüsü ile bulunan tarım alanlarının oluĢturduğu görülmektedir 

(ġekil 4.41). 
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ġekil 4.41 Corine 2000‟e ait tarımsal alanların dağılımı 

Corine 2006‟ya göre tarımsal alanların %60‟ını sulanmayan ekilebilir alanlar, 

%20‟sini devamlı sulanan alanlar, %8‟ini meralar, %5‟ini karıĢık tarım alanları, %7‟sini 

doğal bitki örtüsü ile bulunan tarım alanlarının oluĢturduğu görülmektedir (ġekil 4.42). 

 

ġekil 4.42 Corine 2006‟ya ait tarımsal alanların dağılımı 

Corine 2012‟e göre tarımsal alanların %60‟ını sulanmayan ekilebilir alanlar, %20‟sini 

devamlı sulanan alanlar, %0,1‟ini meyve bahçeleri, %9‟unu meralar, %5‟ini karıĢık 

tarım alanları, %6‟sini doğal bitki örtüsü ile bulunan tarım alanlarının oluĢturduğu 

görülmektedir (ġekil 4.43). 
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ġekil 4.43 Corine 2012‟ye ait tarımsal alanların dağılımı 

Corine 2000‟e göre orman ve yarı doğal alanların %4‟ünü iğne yapraklı 

ormanlar, %2‟sini karıĢık ormanlar, %56‟sını doğal çayırlıklar, %24‟ünü bitki değiĢim 

alanları, %14‟ünü seyrek bitki alanlarının oluĢturduğu görülmektedir (ġekil 4.44). 

 

ġekil 4.44 Corine 2000‟e ait orman ve yarı doğal alanların dağılımı 

Corine 2006‟ ya göre orman ve yarı doğal alanların %%4‟ünü iğne yapraklı ormanlar, 

%61‟ini doğal çayırlıklar, %19‟unu bitki değiĢim alanları, %16‟sını seyrek bitki 

alanlarının oluĢturduğu görülmektedir (ġekil 4.45). 
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ġekil 4.45 Corine 2006‟ya ait orman ve yarı doğal alanların dağılımı 

Corine 2012‟ ye göre orman ve yarı doğal alanların %4‟ünü iğne yapraklı 

ormanlar, %60‟ını doğal çayırlıklar, %1‟ini sklerofil bitkiler, %21‟ini bitki değiĢim 

alanları, %14‟ünü seyrek bitki alanlarının oluĢturduğu görülmektedir (ġekil 4.46). 

 

ġekil 4.46 Corine 2012‟ye ait orman ve yarı doğal alanların dağılımı 

Havza‟da 2000, 2006, 2012 yıllarına ait sadece bataklıklardan oluĢan sulak alanların 

2000 yılında 1210 ha, 2006 yılında 1180 ha, 2012 yılında 1103 ha alan olduğu 

görülmektedir (ġekil 4.47).  
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ġekil 4.47 2000-2012 yıllarına ait sulak alanların dağılımı 

Havza‟da 2000, 2006, 2012 yıllarına ait sadece karasal sulardan oluĢan su yapılarının 

yılında 1238 ha, 2006 yılında 1144 ha, 2012 yılında 1144 ha alan olduğu görülmektedir 

(ġekil 4.48).  

 

ġekil 4.48 2000- 2012 yıllarına ait su yapılarının dağılımı 

Havza yaklaĢık 113673 ha (1136,73 km²) alana sahiptir. Arazi örtüsü ve alan 

kullanımlarının dağılımı ġekil 4.49, ġekil 4.50, ġekil 4.51, ġekil 4.52‟deki haritalarda 

verilmiĢtir.  
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ġekil 4.49 2000 yılına ait arazi örtüsü ve alan kullanım haritası 
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ġekil 4.50 2006 yılına ait arazi örtüsü ve alan kullanım haritası 
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ġekil 4.51 2012 yılına ait arazi örtüsü ve alan kullanım haritası 
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ġekil 4.52 2018 yılına ait arazi örtüsü ve alan kullanım haritası 
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4.4.3 GölbaĢı Mogan Gölü Havzası’ndaki alan dağılımlarının karĢılaĢtırılması  

Havza‟da yapay bölge alanlarının 2000-2006 yılları arasında 1338 ha (%13,4), 2006-

2012 yılları arasında 641 ha (%5,6), 2012-2018 yılları arasında 359 ha (%3) arttığı 

görülmektedir. Alan değiĢimlerine bakıldığında sürekli kent alanlarının yapılaĢmanın 

artmasına bağlı olarak 2000-2006 yılları arasında 1161 ha (%82,81) arttığı ve 2006 – 

2012 yılları arasında yapılaĢmanın azalmasıyla 475 ha (%18,53) azaldığı ve 2012-2018 

yılları arasında değiĢim göstermediği görülmektedir. ĠnĢaat alanlarının artmasına bağlı 

olarak bir sonraki dönemlerde bu alanlarda değiĢme olabileceği görülmektedir (Çizelge 

4.6).  

Kesintili kent alanları, 2000-2006 yılları arasında 972 ha (%20,2) kent yapılaĢmanın 

artmasına bağlı olarak azaldığı, 2006-2012 yılları arasında 801ha (%20,86)   2012-2018 

yılları arasında da75 ha (%1,62) sürekli kent alanlarının azalmasına bağlı olarak 

artmıĢtır. Endüstri ve ticaret alanları, 2000-2006 yılları arasında 1075 ha (%75,65), 

2006-2012 yılları arasında 398 ha (%15,95), 2012-2018 yılları arasında da 95 ha 

(%3,28) yapılaĢma ve sanayileĢmeye bağlı olarak artıĢ göstermiĢtir. Demiryolları ve 

karayollarıyla ilgili alanlar, 2000-2006 yılları arasında 50 ha (%7,26), 2006-2012 

yılları arasında 19 ha (%2,7), 2012-2018 yılları arasında da 6 ha (%0,79) ulaĢım 

ağlarının artmasına bağılı olarak artıĢ göstermiĢtir. Maden çıkarılan alanlarda, doğal 

gaz, taĢ ocakları çakıl, kum, vb. malzemeler çıkarılan alanların artmasına bağlı olarak 

2000-2006 yılları arasında 109ha (%32,06), 2006-2012 yılları arasında 183 ha (%40,76) 

artıĢ olmuĢ ve 2012-2018 yılları arasında çıkarım alanlarının azalmasıyla 8 ha (%1,27) 

azalıĢ olmuĢtur.  

Evsel, endüstriyel ve madeni atıkların boĢaltım sahaları olan boşaltım alanları, 2000-

2006 yıllarında nüfusun artmasına bağlı olarak 88 ha artmıĢ, 2006-2012 yılları arasında 

atıkların azalmasına bağlı olarak 37 ha (%42,05) azalmıĢ 2012-2018 yıllarında atıkların 

artmasıyla 25 ha (%49,02) artmıĢtır. Not: Tüik verilerine göre 2000 yılında GölbaĢı 

nüfusu 62.602 iken 2006 yılında nüfusu 73.670 olmuĢtur. YapılaĢmanın artmasıyla 

inşaat alanları, 2000-2006 yıllarında 88 ha (%25,66) artmıĢ, yapılaĢmanın azalmasıyla 
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2006-2012 yıllarında az oranda 45 ha (%10,44) azalmıĢ, 2012- 2018 yıllarında 52 ha 

(%13,47) artmıĢtır.   

Yeşil kent alanları, sürekli kent alanlarının ve inĢaat alanlarının artmasına bağlı olarak 

2000-2006 yılları arasında 122 ha (%20,71), 2006-2012 yılları arasında 163 ha 

(%34,90) azalmıĢ, 2012-2018 yıllarında da ağaçlandırma ve tarımsal alanların artmasına 

bağlı olarak 114 ha (%37,5) artmıĢtır. KonutlaĢma, yapılaĢma ve ulaĢım artmasıyla 

eğlence ve spor alanları, 2000-2006 yıllarında 139 ha (%35,92), 2006-2012 yıllarında 

40 ha (%16,13) azalmıĢtır. 2012-2018 yıllarında bu alanlar değiĢmemiĢtir.  

Çizelge 4.6 Havzadaki yapay bölgelerin yıllara göre değiĢim oranları 

Arazi Örtüsü ve Alan 

Kullanımı 

   Corine 

2000-

2006 

DeğiĢim 

(ha) 

 

Corine 

2006-

2012 

DeğiĢim 

(ha) 

Corine 

2012-2018 

DeğiĢim 

(ha) 

Oran  

(%) 

Oran 

(%) 

Oran 

(%) 

1.Yapay Bölgeler 1.Yapay Bölgeler 

Sürekli Kent Alanları 
1161 -475 DeğiĢim 

yok  

82,81 -18,53 DeğiĢim yok 

Kesintili Kent Alanları 
-972 801 75 -20,20 20,86 1,62 

Endüstri ve Ticaret Alanları 
1075 398 95 75,65 15,95 3,28 

Demiryolları ve Karayolları 

Ġlgili Alanlar  

50 19 6 7,26 2,57 0,79 

Maden Çıkarılan Alanlar  
109 183 -8 32,06 40,76 -1,27 

BoĢaltım Alanları 
88 -37 25 0 -42,05 49,02 

ĠnĢaat Alanları   
88 -45 52 25,66 -10,44 13,47 

YeĢil Kent Alanları 
-122 -163 114 -20,71 -34,90 37,50 

Eğlence ve Spor Alanları 
-139 -40 DeğiĢim 

yok  

-35,92 -16,13 DeğiĢim yok 

Toplam  
1338 641 359 13,40 5,66 3,00 

                +Artış       -Azalış 

Havza‟da 2000, 2006, 2012 ve 2018 yıllarına ait yapay bölge alanlarının 2000 yılında 

9983 ha, 2006 yılında 11321 ha, 2012 yılında 11962 ha, 2018 yılında 12321 ha alan 

olduğu görülmektedir (ġekil 4.53).   
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ġekil 4.53 Havzada yapay bölgelerin alan dağılımının karĢılaĢtırılması 

Havzadaki tarımsal alanların 2000-2006 yılları arasında 1380 ha (%1,58), 2006-2012 

yılları arasında 909 ha (%1,06), 2012-2018 yılları arasında 273 ha (%0,32) azaldığı 

görülmektedir. Alan değiĢimlerine bakıldığında devamlı sulanmayan nadasa bırakılmıĢ, 

sulanmayan ekilebilir alanlar 2000-2006 yılları arasında 4787 ha (%10,21) artmıĢ ve 

2006–2012 yılları arasında 177 ha (%0,34), 2012-2018 yıllarında 157 ha (%0,31) 

azalmıĢtır. Tarımı su temini olmadan yapılmayan devamlı sulanan alanlar yapılaĢmanın 

ve ulaĢım ağlarının artmasına bağlı olarak 2000-2006 yıllarında 5461 ha (%24,23), 

2006-2012 yıllarında 393 ha (%2,3), 2012-2018 yıllarında 7 ha (%0,04) azalmıĢtır.  

2000-2006 yılları arasında meyve yetiĢtirilmeye baĢlanan alanlar 89 ha olmuĢ ve bu 

alanlar 2006- 2012 ve 2012-2018 yılları arasında korunmuĢtur. Minimum 5 sene, yem 

ve saman üretimi amacıyla devamlı kullanılan alanlar olan meralar, 2000-2006 yılları 

arasında 761 ha (%11,86), 2006-2012 yıllarında 161 ha (%2,24) artmıĢ, 2012-2018 

yıllarında yapılaĢmanın artmasıyla 128 ha (%1,74) azalmıĢtır. 

Karışık tarım alanları, 2000-2006 yıllarında 1297 ha (%22,53), 2006-2012 yıllarında 92 

ha (%2,06) yapılaĢmaya bağlı olarak azalmıĢ, 2006-2012 yıllarında 19 ha (%0,44) 

oranında çok az artıĢ göstermiĢtir. Doğal bitki örtüsü içinde tarım yapılan alanlar 2000-

2006 yıllarında 259 ha (%4,49), 2006-2012 yıllarında 408 ha (%7,41) endüstri ve ticaret 
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alanları, ulaĢım ağlarının artmasıyla azalıĢ göstermiĢtir. 2012-2018 yıllarında bu 

alanlarda değiĢmemiĢtir (Çizelge 4.7).  

Çizelge 4.7 Havzadaki tarımsal alanların yıllara göre değiĢim oranları 

Arazi Örtüsü ve Alan 

Kullanımı 

    Corine 

2000-2006 

DeğiĢim 

(ha) 

Corine 

2006-2012 

DeğiĢim 

(ha) 

Corine 

2012-2018 

DeğiĢim 

(ha) 

Oran  

(%) 

Oran 

(%) 

Oran 

(%) 

2.Tarımsal Alanlar 2.Tarımsal Alanlar 

Sulanmayan Ekilebilir 

Alanlar 

4787 -177 -157 10,21 -0,34 -0,31 

Devamlı Sulanan Alanlar 
-5461 -393 -7 -24,23 -2,30 -0,04 

Meyve Bahçeleri 
89 DeğiĢim 

yok 

DeğiĢim 

yok 

0 DeğiĢim 

yok 

DeğiĢim 

yok 

Mera Alanları 761 161 -128 11,86 2,24 -1,74 

KarıĢık Tarımsal Alanlar -1297 -92 19 -22,53 -2,06 0,44 

Doğal Bitki Örtüsü 

Bulunan Tarım Alanları 

-259 -408 DeğiĢim 

yok 

-4,49 -7,41 DeğiĢim 

yok 

Toplam -1380 -909 -273 -1,58 -1,06 -0,32 

                  +Artış        -Azalış 

Havza‟da 2000, 2006, 2012 ve 2018 yıllarına ait tarımsal alanların 2000 yılında 87336 

ha, 2006 yılında 85956 ha, 2012 yılında 85047 ha, 2018 yılında 84774 ha alan olduğu 

görülmektedir (ġekil 4.54).   

 

ġekil 4.54 Havzadaki tarımsal alanların dağılımının karĢılaĢtırılması 
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Havzadaki orman ve yarı doğal alanların 2000-2006 yıllarında 412 ha (%3,02), 2006-

2012 yıllarında 345 ha (%2,45) artmıĢ, 2012-2018 yıllarında 86 ha (%0,6) azalmıĢtır.  

Alanların değiĢime bakıldığında iğne yapraklı ormanlar 2000-2006 yıllarında 69 ha 

(%12,71) artmıĢ 2006-2012 yıllarında endüstri alanlarının ve yapılaĢmanın artmasına 

bağlı olarak 81 ha (%13,24) azalmıĢtır. 2012-2018 yılları arasında bu alanlar 

değiĢmemiĢtir. 2000 yılında 246 ha olan karışık ormanlar, iğne yapraklı ormanlara 

dönüĢmüĢtür.  

Doğal çayırlıklar, sazlık alanların artmasına bağlı olarak 2000-2006 yıllarında 796 ha 

(%10,23), 2006-2012 yılları arasında 114 ha (%1,33) artmıĢ, iklim değiĢikliği ile 2012-

2018 yılları arasında 23 ha (%0,26) azalmıĢtır. AĢırı sıcaklarda korunmak için yaprak 

dökmeyen bitki örtüsü olan sklerofil bitkiler değiĢimine bakıldığında 2000-2006 yılları 

arasında kuraklık olmadığı görülürken 2006-2012 yılları arasında iklim değiĢikliğine 

bağlı olarak artmıĢtır. 2012-2018 yıllarında değiĢmemiĢtir. 2000-2006 yılları arasında 

yapılaĢmaların sebebiyle bitki değişim alanları 742 ha (%22,3) azalmıĢtır. Bu alanlara 

müdahalenin azalmasıyla 2006-2012 yıllarında 443 ha (%16,75), 2012-2018 yıllarında 

18 ha (%0,6) artmıĢtır. 2006 yılında kayalık alanlar oluĢmuĢ 2006-2012, 2012-2018 

yılları arasında kayalıklar ya alınmıĢ ya da bu alanlara müdahale edilmesiyle yok 

olmuĢtur. Odunsu, dağınık ve yarı odunsu bitki örtüsüne sahip olan seyrek bitki 

alanlarına müdahale edilmemesiyle 2000-2006 yıllarında 243 ha (%12,1) artmıĢ, 

bataklıkların azalması ve müdahalelerin artmasına bağlı olarak 2006-2012 yıllarında 

157 ha (%6,97), 2012-2018 yıllarında da 81 ha (%3,87) azalmıĢtır (Çizelge 4.8).   
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Çizelge 4.8 Havzadaki orman ve yarı doğal alanların yıllara göre değiĢim oranları 

Arazi Örtüsü ve Alan 

Kullanımı 

    Corine 

2000-2006 

DeğiĢim 

(ha) 

Corine 

2006-2012 

DeğiĢim 

(ha) 

Corine 

2012-2018 

DeğiĢim 

(ha) 

Oran  

(%) 

Oran 

(%) 

Oran 

(%) 

3. Orman ve Yarı Doğal Alanlar 
3. Orman ve Yarı Doğal 

Alanlar 

Ġğne Yapraklı Ormanlar  
69 -81 DeğiĢim 

yok 

12,71 -13,24 DeğiĢim 

yok 

KarıĢık Ormanlar 246 0 0 0 0 0 

Doğal Çayırlıklar 796 114 -23 10,23 1,33 -0,26 

Sklerofil Bitki Örtüsü 
0 82 DeğiĢim 

yok 

0 0 DeğiĢim 

yok 

Bitki DeğiĢim Alanları -742 433 18 -22,30 16,75 0,60 

Kayalık Alanlar   0 46 0 0 0 0 

Bitki Örtüsü Seyrek Olan 

Alanlar  

243 -157 -81 12,10 -6,97 -3,87 

Toplam 412 345 -86 3,02 2,45 -0,60 

                   +Artış       -Azalış 

 

Havza‟da 2000, 2006, 2012 ve 2018 yıllarına ait orman ve yarı doğal alanların 2000 

yılında 13660 ha, 2006 yılında 14072 ha, 2012 yılında 14417 ha, 2018 yılında 14331 ha 

alan olduğu görülmektedir (ġekil 4.55).   

 

ġekil 4.55 Havzadaki orman ve yarı doğal alanların dağılımının karĢılaĢtırılması 
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Havzadaki sulak alanları oluĢturan yıl boyunca az çok suya doygun olan karasal 

bataklıklar iklimsel değiĢimlerden dolayı 2000-2006 yıllarında 30 ha (%2,48), 2006-

2012 yıllarında 77 ha (%6,53) azalmıĢtır ve 2012-2018 yılları arasında bu alanlarda 

değiĢim olmamıĢtır. Su yapılarını oluĢturan hareketli sular ile beslenen göller ve 

göletleri içeren karasal su alanları, göl yüzeylerindeki su miktarının azalmasına bağlı 

olarak 2000-2006 yıllarında 94 ha (%7,59) azalmıĢtır. 2006-2012 ve 2012-2018 yılları 

arasında değiĢmemiĢtir (Çizelge 4.9).  

Çizelge 4.9 Havzadaki sulak alanların ve su yapılarının yıllara göre değiĢim oranları 

Arazi Örtüsü ve Alan 

Kullanımı 

   Corine 

2000-2006 

DeğiĢim 

(ha) 

    Corine 

2006-2012 

DeğiĢim 

(ha) 

Corine 

2012-2018 

DeğiĢim 

(ha) 

Oran  

(%) 

Oran 

(%) 

Oran 

(%) 

4. Sulak Alanlar 4. Sulak Alanlar 

 Karasal Bataklıklar 
-30 -77 DeğiĢim 

yok 

-2,48 -6,53 DeğiĢim 

yok 

5. Su Yapıları 5. Su Yapıları 

Karasal Sular 
-94 DeğiĢim 

yok 

DeğiĢim 

yok 

-7,59 DeğiĢim 

yok 

DeğiĢim 

yok 

             +Artış        - Azalış 

 

Havza‟da 2000, 2006, 2012, 2018 yıllarına ait sadece bataklıklardan oluĢan sulak 

alanların 2000 yılında 1210 ha, 2006 yılında 1180 ha, 2012 yılında 1103 ha, 2018 

yılında 1103 ha alan olduğu görülmektedir (ġekil 4.56).  

 

ġekil 4.56 Havzadaki sulak alanların yıllara göre dağılımının karĢılaĢtırılması 
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Havza‟da 2000, 2006, 2012 ve 2018 yıllarına ait sadece karasal sulardan oluĢan su 

yapılarının yılında 1238ha, 2006 yılında 1144 ha, 2012 yılında 1144ha, 2018 yılında 

1144ha alan olduğu görülmektedir (ġekil 4.57).  

 

ġekil 4.57 Havzadaki su yapılarının yıllara göre dağılımının karĢılaĢtırılması 

4.5 GölbaĢı Mogan Gölü Havzası’nın Açık ve YeĢil Alan Analizi  

Corine 2000, 2006, 2012, 2018 verilerine göre havza içinde bulunan açık ve yeĢil 

alanlar; yeĢil kent alanları, eğlence, spor alanları, sulanmayan ekilebilir alanlar, devamlı 

sulanan alanlar, meyve bahçeleri, mera alanları, karıĢık tarımsal alanlar, doğal bitki 

örtüsü bulunan tarım alanları, iğne yapraklı ormanlar, karıĢık ormanlar, doğal 

çayırlıklar, sklerofil bitki örtüsü, bitki değiĢim alanları, bitki örtüsü seyrek olan 

alanlardır. 

Havzada corine verilerine göre 2000 yılında toplam 102.218 ha, 2006 yılında 100.697 

ha, 2012 yılında 99.976 ha, 2018 yılında 99.731ha açık ve yeĢil alan bulunmaktadır. 

Verilere göre 2000-2006 yılları arasında yapılaĢmıĢ kent alanlarının, endüstri ve ticaret 

alanlarının, ulaĢım ağlarının, inĢaat alanlarının artmasına bağlı olarak açık ve yeĢil 

alanlar 1.521 ha (%1,488) azalmıĢtır.  

2006-2012 yılları arasında yapılaĢmıĢ kent alanlarının, endüstri ve ticaret alanlarının 

alanlarının artmasıyla açık ve yeĢil alanlar 721 ha (%0, 71) azalmıĢ, 2012-2018 yılları 

arasında 245 ha (%0,24) azalmıĢtır. 2000 yılından 2018 yılına kadar havzadaki açık ve 
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yeĢil alanlar 2487ha (%2,43) azalmıĢtır. Alanların yıllara göre değiĢimi aĢağıdaki 

tabloda verilmiĢtir (Çizelge 4.10) 

Çizelge 4.10 GölbaĢı Mogan Gölü Havzası açık ve yeĢil alanlarının dağılımı 

Arazi Örtüsü ve Alan Kullanımı 

Corine 

2000 

(ha) 

Corine 

2006  

(ha) 

Corine 

2012 

(ha) 

Corine 

2018 

(ha)  

Açık ve YeĢil Alanlar  

YeĢil Kent Alanları 589 467 304 418 

Eğlence ve Spor Alanları  387 248 208 208 

Sulanmayan Ekilebilir Alanlar 46863 51650 51473 51316 

Devamlı Sulanan Alanlar 22541 17080 16687 16680 

Meyve Bahçeleri - 89 89 89 

Mera Alanları  6414 7175 7336 7208 

KarıĢık Tarımsal Alanlar 5756 4459 4367 4386 

Doğal Bitki Örtüsü Bulunan Tarım Alanları 5762 5503 5095 5095 

Ġğne Yapraklı Ormanlar  543 612 531 531 

KarıĢık Ormanlar 246 - - - 

Doğal Çayırlıklar 7781 8577 8691 8668 

Sklerofil Bitki Örtüsü - - 82 82 

Bitki DeğiĢim Alanları 3327 2585 3018 3036 

Bitki Örtüsü Seyrek Olan Alanlar  2009 2252 2095 2014 

TOPLAM  102218  100697  99976 99731 

 

4.6 GölbaĢı Mogan Gölü Havzası’nın Mevcut Durumu  

Havzanın mevcut durumu, 2018 yılına ait arazi örtüsü ve alan kullanımı (corine), en 

güncel imar planı ve 2018 yılına ait kent atlası haritalarının Netcad 8.5 yazılımı ile 

çakıĢtırılarak elde edilmiĢtir. Ankara kentinin Çankaya, Mamak, Haymana, Bala ve 

GölbaĢı ilçeleri sınırları içinde geniĢ bir yer kapladığı için havza 18 paftadan oluĢan bir 

haritada üzerinden gösterilmiĢtir (ġekil 4.58).  

Havzada, 136 ha açık spor tesis alanı, 142 ha rekreatif alan, 570 ha ağaçlandırılacak 

alan, 2689 ha park alanı, 52ha mezarlık, 128 ha refüj, 1025 ha eğitim alanları (anaokulu, 
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halk eğitim, ilkokul, ortaokul, lise, özel eğitim, yüksek öğretim), 79 ha sağlık alanları 

( özel sağlık, sağlık tesisleri) 35 ha açık alanlar, 284 ha askeri alan bulunmaktadır.  

Havza 968 ha kamusal alanları, 1228 ha ticaret ve turizm alanını, 1266 ha endüstriyel 

alanı, 24 ha su yapısı (sadece dereler), 11908 ha konut alanını kapsamaktadır. Bu alanlar 

havzanın mevcut durum haritasının lejantında gösterilmiĢtir (ġekil 4.59).  

Pafta 1 ve pafta 2 Çankaya ve Mamak ilçelerinde yoğun bir alanı kaplayan konutların, 

tarımsal alanların, endüstriye alanların ve yeĢil alanların dağlımlarını göstermektedir.  

Pafta 3 ve Pafta 4 GölbaĢı ve Çankaya sınırları içinde alan aları göstermekte olup 

ağırlıklı olarak konut alanları, kamusal alanlar, eğitim alanları, rekreatif alanlar yer 

almaktadır.   

Pafta 5 pafta 6, pafta 7, pafta 8, pafta 9 GölbaĢı ilçesi sınırlarında kalan konut alanlarını, 

ticaret ve turizm alanlarını, kamusal alanları, su yapılarını, eğitim alanlarını, rekreatif 

alanları, askeri alnları göstermektedir. Pafta 10, pafta 11, GölbaĢı ve Bala sınırları 

içindeki yükseköğretim alanlarını, konut alanlarını, ticaret ve turizm alanlarını, tarımsal 

alanların dağılımını göstermektedir.    

Pafta 12 sadece GölbaĢı ilçe sınırları içindeki park alanları, yükseköğretim alanları, 

konut, yeĢil alanların dağılımını, diğer eğitim alanlarını, kamusal alanları, tarımsal 

alanları göstermektedir. Pafta 13 Ġkizce Göleti ve yakın çevresinde dağınık dağılımı 

olan konut alanlarını, ticaret ve turizm alanlarını ve tarımsal alanaları göstermektedir.  

Pafta 14 DikilitaĢ Göleti ve yakın çevresinde yer alan konut alanlarını, ticaret ve turizm 

alanlarını, yeĢil alan dağılımlarını göstermektedir. Pafta15 seyrek dağılımı olan konut 

alanlarını, mezarlıkları, diğer tarımal alanları göstermektedir. Pafta 16, pafta 17, pafta 

18 Haymana ilçe sınırları içinde dağınık konut   alanlarını, tarımsal alanları, mezarlıkları 

göstermektedir.  GölbaĢı Mogan Gölü Havzası‟na iliĢkin haritalar (paftalar) EK 4‟te 

verilmiĢtir.   
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ġekil 4.58 Havzanın mevcut durum haritası 
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ġekil 4.59 Havzanın mevcut durum haritasının lejantı 



194 

 

4.7 GölbaĢı Mogan Gölü Havzası’nın Ekolojik Yönden Değerlendirilmesi  

Mogan, Eymir Gölleri ile DikilitaĢ, Ġkizce göletlerini kapsayan havza, Ankara kenti 

içinde ender flora, fauna, habitat özellikleri, biyolojik çeĢitliliği, doğal ve ekolojik, 

sosyo-ekonomik değerleriyle korunması gereken önemli bir bölgedir.    

Havza, Mogan ve Eymir göllerini çevreleyen sazlıklar, bataklıklar, çayırlıklar ile tarım, 

orman alanları gibi çeĢitli alanları kapsamakta ve bu alanlar fauna, flora hayatı 

açısından çok önemli habitatları içermektedir.  

Ülkemizde sadece bu havzada yayılıĢ gösteren endemik bitki türü olan Yanardöner 

Sevgi Çiçeği (Centaurea tchihatcheffii) Bern sözleĢmesine (Avrupa‟nın yaban hayatı ve 

yaĢama ortamlarının korunması sözleĢmesi) göre kesin korunması gereken bitki türleri 

listesinde yer almaktadır. Alan içinde Zarife Otu (Erysimum torulosum) ve Ankara 

Karanfili (Dianthus ancyrensis) IUCN (Uluslararası Doğayı Koruma Birliği) 

kriterlerine göre soyu tükenme tehlikesi fazla olan, Topal Mahmuz (Consolida raveyi) 

ile Tortum Kunduzotu (Alyssum huetii)’da Ģu anda yok olma tehlikesi olmayan fakat 

yakın gelecekte soyu tükenme tehlikesi olan bitki türleri yer almaktadır. 

Günöz ve Okay (2009) sevgi çiçeği tohumlarının çimlenmesi üzerine yaptıkları 

çalıĢmada, sevgi çiçeğinin (Centaurea tchihatcheffii) doğada tohumlarıyla çoğalmasına 

rağmen, tohumlar klasik yöntemlerle çimlenmeye alındığında, çimlenme oranlarının çok 

düĢük olduğunu ve bitkinin kök geliĢiminin de normal olmadığını belirtmektedirler. 

Ayrıca, tohumların yaĢam ortamlarında çimlenmelerini düzenleyen birçok 

mekanizmanın olduğunu, çimlenme için önemli isteklerden birinin de ortamın pH 

değeri olduğunu ifade etmektedirler. Topraklarda pH değerinin yükselmesi ile alınabilir 

mikro element içeriklerinin azalması, birçok türde ıĢık, sıcaklık, nem, toprak tuzluluğu 

gibi diğer çevresel faktörlerle birlikte gerek tohum çimlenmesi gerekse bitki geliĢiminde 

olumsuz sonuçlara yol açtığını belirtmiĢlerdir.  
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Havzanın fauna yapısına bakıldığında balık türlerinden IUCN krtiterlerine göre inci 

balığı (Alburnus orontis) soyu tükenme tehlikesi en fazla olan türdür. Sazan (Cyprinus 

carpio) ve Bıyıklı Balık (Barbus tauricus) dünya çapında “hassas ve zarar görebilir” 

listesinde yer alan türlerdir. Bu açıdan alanda sadece olta balıkçılığı yapılmasına izin 

verilmektedir. Sürüngen türlerinden IUCN tehlike kategorilerine göre tosbağa (Testudo 

graeca) soyu tükenme tehlikesi fazla olan türlerdendir ve diğer sürüngenler, tükenme 

tehlikesi altında bulunmayan durumundadır.  

Alanda üreyen kuĢ türlerinden soyu tükenme tehdidi altına girme durumunda olan 

türlerden PasbaĢ Patka (Aythya nyroca) ve soyu dünya çapında tükenme tehlikesinde 

olan Dikkuyruk Ördek (Oxyura leucocephala) bulunmaktadır. GeçmiĢ yıllarda kuĢ 

türlerinin en fazla olduğu alanlar belirlenmiĢ ve bu alanlar Mogan Gölü çevresindeki 

yapılaĢmalar, insan faaliyetlerinin artmasıyla önemini kaybetmiĢtir (Anonim 2015) 

(ġekil 4.60).  

 

ġekil 4.60 Mogan Gölü çevresinde geçmiĢ yıllarda belirlenmiĢ önemli kuĢ alanları 
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Mogan ve Eymir Gölleri Ankara‟nın önemli sulak alanlarıdır. Mogan Gölü kıyılarına 

farklı tesislerin inĢa edilmesi için doldurulmaktadır.  Buradaki sazlık alanlar sökülerek 

yok edilmektedir. Ayrıca gölün etrafında yer alan endüstriyel iĢletmelerden ve yerleĢim 

yerlerinden çıkan kimyasal gübre, atıklarla, ilaçlar göle karıĢmaktadır.  

Eyyübi‟ye (2004) göre de bu alanlarda kentleĢme, sanayileĢme, hayvancılık ve tarım vb. 

insan faaliyetlerinin artmasıyla göllerde azot, fosfor düzeyleri artıĢ göstermektedir. 

Tarımın çok fazla yapıldığı yerlerde kullanılan sentetik gübrelerde suda çözünürlüğü 

fazla olan ve içerdiği miktarı da çok olan azot, su akıĢlarıyla toprakta tutulamadığından 

göllere ulaĢmaktadır. Aynı zamanda hayvancılık, evsel atık, deterjan, gıda, sanayi ve su 

sistemlerine fosforun girmesine sebep olmaktadır. Ortaya çıkan büyük miktarda azot, 

fosfor gölün plankton ve alg varlığını arttırmakta bunun sonucunda oksijen seviyesinin 

giderek düĢmesi de balık soylarını tehdit etmekte ve ölümlerine sebep olmaktadır.  

Sazlık yangınları, yasa dıĢı avcılık gibi sebeplerden nesli tükenmekte olan türleri de 

olumsuz etkilemektedir. Ġklim değiĢikliğine bağlı olarak yağıĢların azalmasıyla Eymir 

Gölü‟ne olan su akıĢı da azalmıĢtır. Aynı zamanda göl çevrelerinde artan yerleĢim 

yerleri, endüstri kuruluĢların sosyal tesislerin atıklarının direkt olarak göllere verilmesi, 

göllerde kirliliğe sebep olmaktadır. 

Ankara Çevre Durumu Raporu (2009) da bu durumu destelemektedir. Rapora göre 

yağıĢların etkisiyle çöp alanlarından gelen sızıntı suları hem yer altı suyunu kirletirken 

hem de sazlıklardan süzülerek göl sularını kirletmektedir. Göllerin dipleri organik 

yükten çamur haline geldiğinden, göllerin su derinlikleri çok azalmıĢtır. Bu durumlar 

göllerdeki ekolojik dengenin bozulmasına neden olmaktadır.   

Havzanın Haymana sınırları içinde  yer alan DikilitaĢ Mahallesi Muhtarıyla yapılan bir 

röportajda piknik yapmaya elveriĢli alanlarının bulunmasının yanı sıra doğa yürüyüĢü, 

olta balıkçılığına imkan sağlayan DikilitaĢ göleti ve çevresinde temizlik, bakım 

çalıĢmaları yapılması gerektiğini vurgulayarak, çeĢitli balık türlerinin ve su kuĢlarına ev 

sahipliği yapan göletin Ankara BüyükĢehir Belediyesi, GölbaĢı Belediyesi yetkilileri 

tarafında gölet çevresinin temizlenmesi, düzenlenmesi ve mesire alanı haline getirilmesi 
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konusunda sözler verdiğini ve bu sözlerin yerine getirilmediğini, gölet çevresinde 

bulunan kurak alanların susuz kaldığını, bu duruma ek olarak, göletlerde regülatörün 

(düzenleyici, ayarlayıcı) iĢletmeye açıldığı 1974 yılını izleyen yıllarda, göl su 

seviyesinde düĢme yaĢandığını, çünkü regülatör ile göl, düĢük su seviyelerinde 

iĢletildiği (regülatör öncesi maksimum derinlik 5.25m) 1981-1988 yılları arası yapılan 

DikilitaĢ ve Ġkizce göletlerinde (toplam su depolama hacmi 12 milyon m³) gölü 

besleyen suların bir kısmının tutulduğu, bunun da göl su bütçesinde azalmaya neden 

olduğunu belirtmiĢtir.   

Ayrıca DikilitaĢ ve Ġkizce Göletleri çevresinin ağaçlandırılmasıyla kente yeni bir 

rekreasyon alanı kazandırılacağına, erozyonla mücadeleye önemli katkılar 

sağlayacağına dikkat çekilmiĢtir. Göletlerdeki su kapasitesinin basınçlı sulama 

kanallarıyla kullanılır hale getirilmesi durumunda bölgedeki kullanılmayan tarımsal 

araziden verim alınabileceğini kaydederek belediyelerin gerekli düzenleme, sulama 

kanallarının yenilenmesi, bakım çalıĢmalarını yerine getirmesi gerektiğini 

vurgulamıĢtır.     

Havzanın mevcut alan kullanımı ve corine verilerine göre GölbaĢı ilçesinde sebze ve 

meyve yetiĢtiriciliği yapılmakta, tarım arazilerinde en fazla buğdaygiller üretilmektedir. 

Tarım arazilerinde her ne kadar verimin artırılması için gübre, zararlılardan korumak 

içinde pestisitler kullanılmıĢtır. Pestisitler kullanılmıĢ olsa da GölbaĢı nüfusunun, havza 

sınırlarının yer aldığı ilçe nüfuslarının artıĢıyla yoğun kentleĢmeye bağlı olarak konut, 

endüstriyel ve ticaret alanlarının, ulaĢım ağlarının, göl çevrelerinde oluĢturulan 

tesislerin artması sonucu toplam tarım arazileri azalmaktadır. 

Bala ilçesinde tarım alanları ile çevrili olan en fazla iğne yapraklı olan Karaçam türünü 

barındıran Beynam Ormanı 419 bitki türüne ve IUCN‟ ye göre korunması gereken 

hayvan türlerine ev sahipliği yapmaktadır. Ormanda ağaç olarak meĢe türleri, tilki, kurt, 

tavĢan, porsuk, ağaç sansarı, domuz, tarla sincabı gibi memelilerle keklik, puhu, kartal, 

doğan, dağ bülbülü kuĢ türleri de bulunmaktadır. Burada bulunan ġah Kartalı (Aquila 

heliaca) korumaya alınmıĢ ve IUCN‟ye göre “Hassas Tür” olarak sınıflandırılmıĢtır 

(Kaya ve Yılmaz 2013).   
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Beynam Ormanı geniĢ alan kaplayan bir orman kalıntısıdır. “Kalıntı Orman” 

olduğundan 1966 yılında 4785 sayılı kanunla Orman Bakanlığı tarafından “Muhafaza 

Ormanı” olarak ilan edilmiĢtir.  

Kültür Bakanlığı Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu BaĢkanlığı 

1978‟de “Ġç Anadolu Bölgesi‟nin gerçek step iklim koĢullarına sahip yöreleri arasında 

doğal bitki örtüsüyle ayakta kalabilmiĢ, bir dereceye kadar korunabilmiĢ tek örnek” 

olması nedeniyle “Doğal Sit Alanı” olarak ilan edilmiĢtir. 1979‟da orman içi dinlenme 

yeri olarak kullanıma açılmıĢtır. 38 hektar bir alandan 1990‟da 580 hektara çıkmıĢtır. 

5216 sayılı BüyükĢehir Belediyesi Kanununca, BüyükĢehir Belediye sınırları içine 

girmiĢtir. Ankara BüyükĢehir Belediyesi tarafından “kent ormanı” yapılmıĢtır. 

Belediyenin giriĢimleriyle Ankara‟nın piknik alanı haline gelmiĢtir 

(https://tr.wikipedia.org/wiki/Beynam_Ormanları  2021a). 

Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları AraĢtırma Derneği‟nin Beynam Ormanı için 

yaptığı çalıĢmalarda Karaçam‟ın bu orman için önemli olduğunu, hem diğer Karaçam 

ormanlarına göre kurak, doğal bozkır sınırında hem de toprak Ģartlarının zorlayıcı, 

serpantin (yılan taĢı) içerikli kayaların bitki büyümesi için olumsuz etkiye sahip 

olduğunu, bazı alanlarda da toprağın çok sığ olduğu belirtilmiĢtir. Aynı zamanda 

ormanın baĢladığı bölgede Toros Sediri ile yapılan ağaçlandırma çalıĢmalarının zarar 

getireceği vurgulanarak bölgede ağaçlandırmaların Beynam Ormanındaki Karaçam 

tohumları ve tohumlardan üretilmiĢ fidanlarla yapılması gerektiği, orman iĢçilerinin 

ağaçlarda kesilmemesi gereken tepe sürgünlerinin kesilmesinin de yanlıĢ olduğu 

belirtilmiĢtir.    

Ülkemizde bozkırlar ve ormanlar zaman içinde tarla açma, yakacak odun ihtiyacı, 

hayvan otlatma ve özellikle son dönemlerde meydana gelen ülkemizi büyük ölçüde 

etkileyen orman yangınları gibi sebeplerle tahribe uğramaktadır.  Orman konusunda 

çalıĢma yapan uzmanlara göre orman yangınlarından sonra oluĢan kayıplarda ormanın 

kendisini yenilemesi zor olduğu alanlarda yakın bölgelerdeki benzer Ģartlarda yetiĢen 

ormanlardan temin edilen tohum veya tohumlardan üretilen fidanlarla bilinçli bir Ģekilde 

ağaçlandırma yapılabilir.  

https://tr.wikipedia.org/wiki/Beynam_Ormanları
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4.8 GölbaĢı Mogan Gölü Havzası’nın Sosyo-Ekonomik Yönden Değerlendirilmesi 

Havzanın sulak alan değerlerine sahip olması, çeĢitli rekreasyon etkinlikleri sağlaması, 

turizm açısından doğal sit alanlarını kapsamasıyla önemli derecede ekonomik değer 

sağlamaktadır.  

Uğurlu ve Somuncu‟ya (2019) göre Mogan ve Eymir göllerinde balıkçılık yapılması, 

havzada tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin yapılması ekonomik getiri sağladığını 

vurgulayarak, alanların doğa ve manzara açısından peyzaj özellikleri oldukça önemli 

değerlere sahip olduğunu, bu özellikler nedeniyle de Mogan Gölü çevresinde kafe, 

restoran, otel gibi iĢletmelerin bulunması bir yönden ekonomik getiri sağlarken bir 

yönden alanın ekosistemlerini olumsuz etkilemektedir.  

Eymir Gölü, ODTÜ (Orta Doğu Teknik Üniversitesi) sınırları içinde olup, üniversite 

koruması altında olduğundan Mogan Gölü‟ne göre daha iyi durumdadır. Yine de göl 

sularının bağlantılı olması Mogan Göl suyunu etkileyecek olumsuzluk Eymir Gölü‟nün 

de olumsuz etkilenmesine sebep olmakta ve bütüncül koruma durumu bozulmaktadır.   

Alanın peyzaj özellikleri aynı zamanda doğa turizmini de çekici duruma getirmektedir. 

Doğa turizminin, kontrollü, bilinçli bir Ģekilde geliĢmesi ekonomik katkı sağladığı gibi 

biyolojik çeĢitliliğin korunmasına, bölgenin çevresel ve sosyal kapasitesinin geliĢmesine 

de katkı sağlayacaktır. Böylece alan, bölge halkı tarafından daha çok sahiplenilerek 

korunacaktır.  

Göllerde ekonomik gelir sağlamak için balıkçılık yapılmasının yanı sıra rekreasyonel 

amaçlı olta balıkçılığı da yapılmaktadır. Ġnsanlara sağlanan bu hizmetlerin bilinçli 

kullanım içinde olması alanın korunması ve sürdürülebilirliği açısından önemlidir (ġekil 

4.61). Havzada, Mogan ve Eymir gölleri kent halkının Ģehrin gürültüsünden ve 

karmaĢasından uzaklaĢmak, sakin bir gün geçirmek isteyenler için kuĢ, bitki ve kelebek 

gözlemciliği, fotoğraf çekme, piknik, yürüyüĢ yapma, bisiklete binme, balık tutma 

etkinliklerinin yapılması için alanlar bulunmaktadır.  
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Havzada ayrıca su sporları, at biniciliği, amfi tiyatro alanı, göl kenarında vakit geçirme, 

tenis kortları ve sosyal tesisleri ile çeĢitli rekreasyon hizmetleri sunan alanlar da yer 

almaktadır (Anonim 2015) (ġekil 4.62, 4.63, 4.64, 4.65)  

 

ġekil 4.61 Mogan Gölü kıyısındaki tesislerden görüntü (Anonim 2015) 

  

ġekil 4.62 Mogan Gölü çevresi piknik alanlarından bir görünüm (Anonim 2015) 
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ġekil 4.63 Mogan Gölü kıyısında kuĢ gözlemcileri (Anonim 2015) 

   

ġekil 4.64 Eymir Gölü çocuk oyun alanı ve oturma alanı (Anonim 2015) 
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ġekil 4.65 Eymir Gölü kıyısı piknik alanlarından bir görünüm (Anonim 2015) 

Doğal alanlar, kentin stresli yaĢam koĢulları, trafik sıkıntısı, hava kirliği, yeĢil alanların 

betonarme yapılarla çevrelenmiĢ olmasından dolayı insanlar için çekici bir hal 

almaktadır. Alanların sunduğu rekreasyonel faaliyetlerden yararlanmak, doğayla 

bütünleĢmek ve alanın sakinliğinden faydalanmak isteyen kent sakinleri bu alanları 

bilinçli bir Ģekilde kullanmaları gerekmektedir. Koruma ve kullanma dengesi içinde bu 

alanlardaki faaliyetlerini gerçekleĢtirmelidirler.    

Havza içinde 1.Derece Arkeolojik Sit Alanları, 3. Derece Arkeolojik Sit Alanları ve 1. 

Derece Anıt Eser niteliği taĢıyan alanlar bulunmaktadır. Bu alanların korunması ve 

kullanma koĢulları Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 

Yüksek Kurulu tarafından 658 nolu ilke kararları doğrultusunda belirlenmiĢtir. Ġlkeler 

Ģunlardır: Bu alanlarda; 

 Herhangi bir yapılaĢmaya izin verilmemeli; 

 Ġmar planlarında korunacak sit alanı olarak belirlenmeli;  

 Bilimsel amaçlı kazıların dıĢında hiçbir kazı yapılamamalıdır. Ancak; 
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a) Resmi ve özel kuruluĢlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için 

müze müdürlüğünün ve (varsa) kazı baĢkanının görüĢüyle konunun koruma kurulunda 

değerlendirilmelidir. 

 

b) Yeni tarımsal alanlar açılmamalı, yalnızca sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetlere ve 

koruma kurullarınca uygun görülmesi halinde seracılığa devam edilmelidir. 

 

c) Höyük ve tümülüslerde toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyetler 

yasaklanmalıdır.  

ç) TaĢ, toprak, kum vb. alınmamalı, kireç, taĢ, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakları 

açılmamalı, toprak, curuf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmemelidir, 

 

d)  Bu alanlar içinde  yer alan ören yerlerinde gezi yolu düzenlemelidir. Açık otopark, 

bilet giĢesi, bekçi kulübesi gibi üniteler koruma kurulundan izin alınarak yapılmalıdır.  

3. Derece Arkeolojik Sit Alanlarında: Alanlarda gelecek fonksiyonların uyumlu 

olması, arkeolojik eserlerin korunmasını sağlayacak, yapı malzemesine, tekniğine ve 

örneklerine uygun altyapı uygulamalarının ve değerlendirilmelerinin yapılması için 

öneriler sunulmalıdır. 

 

Nazım plan ve çevre düzeni plan kararlarıyla imara açık bölgelerde korumaya yönelik 

imar planları hazırlanmalı ve arkeolojik değerler göz önünde bulundurulmalıdır.  

“Koruma amaçlı imar planı” yapılan kesimlerde plandaki Ģartlara uyulmalıdır. Bu 

alanlarda kireç, tuğla, kum, maden, taĢ, mermer vb. ocaklar açılmamalıdır. Bu 

alanlardan toprak, taĢ, kum vb. alınmaması ve cüruf, sanayi atığı, çöp vb. malzemelerin 

dökülmemesi gerekmektedir.  

Bu ilkeler doğrultusunda ve sosyo-ekonomik değerlendirmelere göre havzada en büyük 

tehlike yoğun yapılaĢma ve iklim değiĢikliği neticesinde göllerde, göletlerde su 

rejiminin, su kalitesinin bozulması, bunun sonucuyla da günümüzde bölgeye katma 



204 

 

değer sağlayan doğallığın, sakinliğin ortadan kalkması ve peyzaj değerlerinin yok 

olmasıdır.  

Bu sebeple havzadaki yapılaĢma ve insan faaliyetleri sonucunda oluĢan bu tehlikeler, 

sorunlar göz önünde bulundurularak yönetilmelidir.   

4.9 GölbaĢı Mogan Gölü Havzası’nın Yönetim Açısından Değerlendirilmesi 

Havza, Ankara kenti için önemli sulak alanları, tarım alanlarını, ormanlık alanları, 

tükenme tehlikesi altında bulunan ekolojik değere sahip flora ve faunayı, tarihi ve 

turizm alanlarını aynı zamanda eğitim, askeri vb. gibi özel yönetime sahip yeĢil alanları 

barındırmaktadır. Alan kullanımlarına göre havza içinde birçok farklı kullanıma sahip 

olduğundan yeĢil alan yönetiminden çeĢitli kurum ve kuruluĢlar sorumludur. Bu kurum, 

kuruluĢlar ve kurum kuruluĢların yönetiminde sorumlu oldukları alanlar aĢağıdaki 

çizelge de verilmiĢtir (Çizelge 4.11)  

Çizelge 4.11 Havzanın yönetiminden sorumlu ilgili kurum ve kuruluĢlar (Anonim 2015) 

Kurum/kuruluĢ adı  Ġlgisi Ġlgili mevzuat 

Çevre, ġehircilik ve Ġklim 

DeğiĢikliği Bakanlığı 

Tabiat Varlıklarını Koruma Genel 

Müdürlüğü 

Alanın ÖÇK Bölgesini içermesi 

ve doğal sit alanlarının olması 

 

Çevre ve ġehircilik Bakanlığı 

TeĢkilat ve Görevleri 

Hakkında -644 ve 648- sayılı 

KHK‟ler 

Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı 

Doğa Koruma ve Milli Parklar 

Genel Müdürlüğü 

Su Yönetimi Genel Müdürlüğü 

Yaban hayatının korunması 

Merkez Av Komisyonu 

Kararları Sulak alan ekosistemi 

645 sayılı Orman ve Su iĢleri 

Bakanlığının TeĢkilat ve 

Görevleri Hakkında KHK 

4915 sayılı Kara Avcılığı 

Kanunu Sulak Alanların 

Korunması Yönetmeliği 

Orman Genel Müdürlüğü Alan içinde bulunan orman 

rejimine tabi alanlar 

3234 sayılı Orman Genel 

Müdürlüğü TeĢkilat ve 

Görevleri Hakkında KHK'nın 

DeğiĢtirilerek Kabulü 

Hakkında Kanun 

Devlet Su ĠĢleri Genel Müdürlüğü Yeraltı ve yerüstü sularının 

yönetimi 

6200 sayılı Devlet Su ĠĢleri 

Genel Müdürlüğünün TeĢkilat 

ve Görevleri Hakkında Kanun 
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Çizelge 4.11 Havzanın yönetiminden sorumlu ilgili kurum ve kuruluĢlar (Anonim 2015) 

(devam) 

Tarım ve Orman Bakanlığı  Tarım ve hayvancılık alanları  

Su ürünleri istihsal sahası 

639 sayılı Gıda, Tarım ve 

Hayvancılık Bakanlığının 

TeĢkilat ve Görevleri 

Hakkında KHK 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Alanda bulunan tarihi yapılar ve 

turizm yerleri 

4848 Sayılı Kültür ve Turizm 

Bakanlığı TeĢkilat ve 

Görevleri Hakkında Kanun 

Sağlık Bakanlığı Su kalitesi ve hijyen 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve 

Bağlı 

KuruluĢlarının TeĢkilat ve 

Görevleri 

Hakkında Kanun Hükmünde 

Kararname 

Ankara BüyükĢehir Belediye 

BaĢkanlığı 

Ankara BüyükĢehir Belediyesi 

mücavir alanı 

5216 Sayılı BüyükĢehir 

Belediyesi Kanunu 

GölbaĢı Belediye BaĢkanlığı Belediye mücavir alanı 5393 sayılı Belediye Kanunu 

Haymana Belediye BaĢkanlığı Belediye mücavir alanı 5393 sayılı Belediye Kanunu 

Bala Belediye BaĢkanlığı Belediye mücavir alanı 5393 sayılı Belediye Kanunu 

Çankaya Belediye BaĢkanlığı Belediye mücavir alanı 5393 sayılı Belediye Kanunu 

Mamak Belediye BaĢkanlığı Belediye mücavir alanı 5393 sayılı Belediye Kanunu 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi ODTÜ'ye tahsisli alanlar 1950 yılında çıkarılan özel 

kanun 

Gazi Üniversitesi GÜ'ne Tahsisli alanlar 2547 Sayılı Yüksek Öğretim 

Kanunu 

 

GölbaĢı ilçesinin hızlı nüfus artıĢıyla kontrolsüz büyümesi, sınırları içinde bulunan hem 

ilçenin hem de Ankara kentinin cazibe merkezi haline gelen, yoğun kirlilik baskısına 

maruz kalan Mogan ve Eymir Gölleri‟nin korunması için 22 Ekim 1990 tarihinde 

Bakanlar Kurulu Kararı ile GölbaĢı ilçe merkezi ve 10 yerleĢim alanını kapsayan 

havzada yaklaĢık 245km²‟lik alan, Özel Çevre Koruma Bölgesi olarak ilan edilmiĢtir. 

Bölgedeki tüm planlama ve denetim yetkisi Çevre, ġehircilik ve Ġklim DeğiĢikliği 

Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü‟ne devredilmiĢtir (Anonim 

2015) (ġekil 4.66).  
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ġekil 4.66 Havza içinde Özel Çevre Koruma Bölgesi‟nin sınırları (Anonim 2015) 
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Havzada çizelge 4.10‟da verilen kurum ve kuruluĢlar dıĢında daha ağırlıklı olarak 

kentsel yeĢil alanlardan sorumlu 5 ilçe belediyesi yer almaktadır. Tez çalıĢması 

kapsamında beĢ belediye yöneticisiyle yapılan görüĢmede bu alanda yer alan tüm 

belediyelerin kendi bünyelerinde yeĢil alanlardan sorumlu birimleri bulunmaktadır. Her 

belediyede yer alan birimler aĢağıdaki verilmiĢtir:  

 Haymana Belediyesi-Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Temizlik ĠĢleri Müdürlüğü, 

Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü 

 Çankaya Belediyesi-Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Ġmar ve ġehircilik 

Müdürlüğü, Emlak ve Ġstimlak Müdürlüğü 

 Mamak Belediyesi-Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü 

 Bala Belediyesi-Fen ĠĢleri Müdürlüğü 

 GölbaĢı Belediyesi- Park ve Bahçeler Müdürlüğü yeĢil alanlardan sorumludur. 

Birimler yeĢil alanların planlaması, yeĢil alanların bakımı, onarımı, kontrolü ve yeĢil 

alanlara yönelik politikaların geliĢtirilmesi konularında çalıĢmalar yapmaktadır. Ancak 

belediyelerde bu birimlerin yeĢil alanların yönetilmesinde farklı görevler üstlendikleri 

görülmektedir.   

Haymana Belediyesi’nde  

 YeĢil alanların planlaması -Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü 

 YeĢil alanların bakımı- Park ve Bahçeler Müdürlüğü 

 YeĢil alanların onarımı-Park ve Bahçeler Müdürlüğü 

 YeĢil alanlara yönelik politikaların geliĢtirilmesi- Park ve Bahçeler Müdürlüğü 

sorumludur.  

GölbaĢı Belediyesi’nde  

YeĢil alan planlamalarını Park ve Bahçeler Müdürlüğünde Ģehir ve bölge plancıları 

yapmaktadır. Bakım, onarım, kontrol çalıĢmalarını Park ve Bahçeler   Müdürlüğü 

yapmaktadır. YeĢil alanlara yönelik politikaların geliĢtirilmesi Ġmar ve ġehircilik 

Müdürlüğü sorumluluğundadır. 
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Mamak Belediyesi 

Mamak belediyesinde yeĢil alanların planlanması, bakım, onarım, kontrolü ve yeĢil 

alanlara yönelik politikaların geliĢtirilmesi Çevre ve Koruma Müdürlüğü tarafından 

yapılmaktadır.  

Çankaya Belediyesi 

YeĢil alanların planlamasından Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü, Emlak ve Ġstimlak 

Müdürlüğü, yeĢil alanların bakımı, onarımı, kontrolünden Park ve Bahçeler Müdürlüğü, 

yeĢil alanlara yönelik politikaların geliĢtirilmesinden Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Ġmar 

ve ġehircilik Müdürlüğü sorumludur.  

Bala Belediyesi  

YeĢil alanların planlaması, bakımı, onarımı, kontrolünden ve yeĢil alanlara yönelik 

politikaların geliĢtirilmesinden Fen ĠĢleri Müdürlüğü sorumludur. 

Her belediyede yeĢil alanlardan sorumlu birimlerin yeĢil alanların yönetilmesinde farklı 

alanlarda görev alması, belediyelerin ortak görevlerinin yanı sıra yeĢil alanlarla ilgili 

yapılan çalıĢmaların kapsamlarının farklılaĢtırması bütüncül bir yönetim anlayıĢının 

olmadığını göstermektedir.  

Belediye yöneticileri ile yapılan görüĢmelere göre yeĢil alanların mevcut alan 

kullanımlarına değiĢikliklere karar veren uzmanların, mevcut arazilerin yeĢil alan olarak 

değerlendirilmesine yönelik politikaları oluĢturan uzmanların  her belediye de farklı 

meslek gruplarından oluĢan kiĢilerden oluĢması ve bu konularda her belediyenin ayrı 

çalıĢmalar yapması, yeĢil alan alanların kullanımları ve oluĢturulacak politikalarda fikir  

birliğinin olmamasına, yönetim açısından parçalanmalara neden olacaktır. 

YeĢil alanların onarımı, bakımı ve çevre düzenlemesi gibi çalıĢmaları için her 

belediyenin farklı bütçelere sahip olması ve bazı belediyelerin dıĢ kaynak olarak diğer 

kurum ve kuruluĢlardan (örn: bakanlıklar) fon ve hibe alması yerel yönetimlerin yeĢil 
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alanlar için gerekli bütçeyi sağlayamadığını, maddi yönden eĢit değerlere sahip 

olamadıklarını ortaya çıkarmaktadır.   

Belediyelerin kendi kurumlarınca yeĢil alanların yönelik stratejilerini geliĢtirmemesi, 

eylem planlarını oluĢturmaması ve yapılan planlamalarda da halk katılımının 

sağlanamaması, akademik çalıĢmaların gereğince takip edilmemesi ve birimlerce 

değerlendirilmemesi yeĢil alan yönetiminde planlı ve programlı bir iĢleyiĢin olmadığını 

ortaya koymaktadır.  

Genel olarak bakıldığında yerel yönetimlerin yeĢil alanların yönetiminde karĢılaĢtıkları 

problemler; 

 Maddi yetersizlik/bütçe yetersizliği 

 YeĢil alanların sürdürülebilirliğine iliĢkin sorunlar 

 Özel mülkiyete ait yeĢil alanların kamulaĢtırılması ve park alanına 

dönüĢtürülmesinde ortaya çıkan sorunlar  

 YeĢil alanlara yeterince bakım yapılmaması (onarım, bakım ve düzenlemenin 

yetersiz kalması) 

 YeĢil alanlarda özellikle parklarda yapılan vandalizmden kaynaklı sıkıntıların 

giderilmesinde sorunların yaĢanması 

 YeĢil alanların bakımı, onarımı, denetiminin yapılmasında nitelikli eleman 

eksikliği  

 YeĢil alan yönetiminde yeĢil alanlara yönelik uygulamalarda halk katılımının 

sağlanmaması 

 YeĢil alanlarda güvenlik eksikliği olarak belirlenmiĢtir.  

Bu problemlerin dıĢında havzanın yeĢil alan yönetiminde ortaya çıkan sorunlar;  

 Yöre halkının yeĢil alan yönetimi ve havzanın doğal, kültürel değerleri hakkında 

bilgi, bilinç düzeyinin yetersizliği 
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 Bölgede yer alan doğal alanların çeĢitli sebeplerle (sazlık yakımı, yapılaĢma vb.) 

kaybedilmesi 

 Doğal, tarihi ve kültürel değerlerin korunmasını öngören ulusal mevzuatın yeteri 

kadar uygulanamaması 

  Korumada, türlerin yayılımı ve ekolojik ihtiyaçları hakkında bilgi eksikliği 

  Kurumlar arasında koordinasyonun yeterli olmaması  

Ayrıca, Ankara BüyükĢehir Belediyesi tarafından 2004 yılında yapımına baĢlanan, Artı 

Tasarım ġirketi tarafından Doğa Parkı olarak rekreasyon amaçlı planlanan Mogan Gölü 

rekreasyon alanının GölbaĢına yakın olan bölümünde yeĢil alan bakım, onarım ve 

kontrolünden GölbaĢı Belediyesi sorumluyken diğer bölümünden Ankara BüyükĢehir 

Belediyesi sorumlu olması, göl ve park yönetiminde görevsel bölünmelerin olduğunu 

göstermektedir.   

GölbaĢı yerleĢmesi ile bölünmüĢ olan Mogan ve Eymir gölleri birbirleriyle bağlantılı 

olup havza da Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırları içinde de yer alan Eymir Gölü ve 

rekreasyon alanı ODTÜ (Orta Doğu Teknik Üniversitesi) yerleĢkesi ve orman arazileri 

içinde olması nedeniyle çevre düzenlemesi, bakımı ve idaresinden ODTÜ yönetimi 

sorumludur. Ancak Ankara BüyükĢehir Belediyesi BaĢkanlığı, Eymir Gölü ve 

çevresinin bakımını üstlenmeyi talep etmiĢ, bu teklif ODTÜ Rektörlüğü‟nce olumlu 

karĢılanmıĢ ve Eymir Gölü Yönetim Planı çerçevesinde üniversite ve belediyenin ilgili 

birim ve uzmanlardan oluĢan ekiplerin proje konusunda iĢ birliği içinde çalıĢması kararı 

alınmıĢtır.  

ODTÜ‟nün, Eymir Gölü yönetimiyle ilgili tüm birimlerin katkıları ile Avrupa Birliği 

tarafından geliĢtirilen EUROSITE Avrupa rehberi kullanılarak, farklı disiplinlerden 

bilim insanları, alanla iliĢkili sivil toplum kuruluĢları, Çevre ve ġehircilik Bakanlığı 

Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü‟nün katılımı ile oluĢturduğu mevcut 

Eymir Gölü Yönetim Planı bulunmaktadır.  Planda alan tanımı il ekolojik, sosyo-

ekonomik ve kültürel değerlendirmeler, hedefler ve yönetimi bu hedeflere ulaĢtıracak 

faaliyetler yer almaktadır (https://basinda.metu.edu.tr/ 2021b). 

https://basinda.metu.edu.tr/
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ODTÜ yönetimi tarafından, her bir faaliyetin yürütülmesinde kurum veya kuruluĢların 

görev, sorumluluklarının tanımlandığı ve faaliyet planlarının hazırlandığı bildirilmiĢtir. 

GölbaĢı Özel Çevre Koruma Alanı Yönetim Planı'na eĢ zamanlı olarak yürütülmüĢtür. 

Planın, GölbaĢı Özel Çevre Koruma Alanı Yönetim Planı ile uyumlu ve planın 

tamamlayıcısı olmasına özellikle özen gösterilmiĢtir. Bu doğrultuda 3 ideal hedef, 1. 

BeĢ Yıllık Uygulama Dönemi'nde gerçekleĢtirilmesi öngörülen 9 uygulama hedefi ve 

yönetimi bu hedeflere ulaĢtıracak 36 faaliyet planlanmıĢtır. Eymir Gölü Yönetim Planı 

rehberliğinde üniversite tarafından belirlenen Ankara BüyükĢehir Belediyesinden destek 

sağlayacağı tespit edilen düzenleme, iyileĢtirme projeleri Ģunlardır: 

 ASKĠ su Ģebekesinin Eymir'e kadar uzatılması 

 Eymir Gölü içinden geçen havai elektrik hattının yeraltına alınması 

 Ġhtiyaca uygun olarak yeni bisiklet ve yaya yollarının yapılması ve/veya mevcut 

yolların iyileĢtirilmesi 

 Mevcut taĢıt yollarının asfalt veya çevreye duyarlı malzemelerle kaplanması 

 Eymir'den ASKĠ kanalizasyon hattına bağlantının yapılması 

 Göl içi ulaĢımın elektrikli araçlarla sağlanması 

 Eymir'deki tuvaletlerin tadilatı ve yenilenmesi (https://basinda.metu.edu.tr/ 

2021b). 

Havzanın ekolojik, sosyo-ekonomik ve yeĢil alan yönetimi açısından 

değerlendirilmesinde havza sınırlarının içinde bulunduğu beĢ ilçe belediyesinde 

uygulanan anket sonuçları da etkili olmuĢtur. Bu anketler katılımcı anketi, uzman anketi 

ve yönetici anketi olmak üzere üç ana baĢlık, katılımcıların demografik özelliklerine, 

katılımcıların yaĢadıkları konutlarına, katılımcıların yaĢadığı yere, katılımcıların 

yaĢadığı yerdeki yeĢil alanlara, katılımcıların yaĢadığı yerdeki yeĢil alanlara yönelik 

düĢüncelerine ilĢkin bulgular olmak üzere beĢ alt baĢlık altında toplanmaktadır.  

 

 

 

 

https://basinda.metu.edu.tr/
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4.10 Katılımcı Anket Sonuçları ve Değerlendirilmesi  

4.10.1 Khi- kare analizi  

X² testi tekniği kategorikal veriler için uygundur. Bu teknikle oranların eĢitliği test 

edilmektedir. Oran belli yönde cevap verenlerin sayısının tüm cevaplayıcıların sayısına 

bölünmesi ile bulunur (BaĢ 2001) (ġekil 4.67). 

 

ġekil 4.67 Khi-kare formülü 

Anket sorularına verilen cevapların yüzde frekansları çıkarılmıĢtır. KarĢılaĢtırmalarda 

ki-kare testi yapılmıĢtır. Ki-kare testinde 5‟ten az frekansa sahip hücre sayısının toplam 

hücre sayısına oranı %20 den küçük olması durumunda Pearson khi-kare istatistiği; 

oranın %20 den büyük olması durumunda Likelihood Ratio (LR) olabilirlik oranı 

istatistiği (istatistiklerde olasılık-oran testi, olasılıklarının orana dayalı olarak iki 

değiĢkenin istatiksel modelin uyum iyiliğini değerlendirir) yorumlanmıĢtır. Pearson ki-

kare testi, nitel ya da nicel değiĢkenler arasında iliĢki olması durumunu, örnek 

sonuçlarının teorik olasılık dağılımına uygun olması durumunu ortaya koymaktadır. Ġki 

ya da daha fazla örneğin aynı ana kütleden gelme durumunu belirlemede kullanılır.   

Anlamlılık düzeyi 0.05 olarak ele alınmıĢtır. 

4.10.2 Ankete katılanların demografik özelliklerine iliĢkin bulgular  

Ankete toplam 280 kullanıcı katılmıĢtır. Katılımcıların %66,4‟ü erkek, %33,6‟sı 

kadındır (Çizelge 4.12).  
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Çizelge 4. 12 Kullanıcı cinsiyeti 

 Cinsiyet Sayı % 

Erkek 186 66,4 

Kadın 94 33,6 

Toplam 280 100,0 

 

Katılımcıların %32,1‟i 51-73 yaĢ aralığında yer almakta ve %23,6‟sı 17-30, %23,2‟si 

41- 50, %21,1‟i 31-40 yaĢ aralığında yer almaktadır (Çizelge 4.13).   

Çizelge 4.13 Katılımcıların yaĢ grupları 

 YaĢ 

grupları 
Sayı % Ortalama 

Std. 

Sapma 

17-30 66 23,6 

42,90 13,58 

31-40 59 21,1 

41-50 65 23,2 

51-73 90 32,1 

Toplam 280 100,0 

 

Katılımcıların medeni durumuna bakıldığında %72,1‟i evli, %27,9‟u bekardır (Çizelge 

4.14). 

Çizelge 4.14 Katılımcıların medeni durumu 

 Medeni 

durum 
Sayı % 

Bekar 78 27,9 

Evli 202 72,1 

Toplam 280 100,0 

Katılımcıların %60,7‟sinin çocuğu vardır. %39,3‟ünün çocuğu bulunmamaktadır 

(Çizelge 4.15).  
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Çizelge 4.15 Katılımcıların çocuğu olma durumu 

 

 

 

 

 

Çocuğu olan katılımcıların %32,9‟unun 15 yaĢ ve 15 yaĢından küçük çocuğu 

bulunmaktadır (Çizelge 4.16).  

Çizelge 4.16 15 yaĢ ve 15 yaĢ altında çocuğu olma durumu 

 

 

 

 

 

Katılımcıların eğitim durumuna göre %52,1‟i lisans, %18,6‟sı lisansüstü, %17,1‟i lise 

derecesine sahiptir (Çizelge 4.17).  

Çizelge 4.17 Katılımcıların eğitim durumu 

Eğitim Sayı % 

Ġlkokul 4 1,4 

Lisans 146 52,1 

Lisansüstü 52 18,6 

Lise 48 17,1 

Ortaokul 6 2,1 

Önlisans 24 8,6 

Toplam 280 100,0 

 

 Çocuğunuz var 

mı? 
Sayı % 

Evet 170 60,7 

Hayır 110 39,3 

Toplam 280 100,0 

15 yaĢ ve altında 

çocuğunuz var mı? 
Sayı % 

Evet 92 32,9 

Hayır 75 26,8 

Yanıt vermeyen 113 40,4 

Toplam 280 100,0 
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Katılımcıların %34,3‟ü kamu çalıĢanı, %21,1‟i özel sektör çalıĢanı, %18,6‟sı emeklidir 

ve %16,1‟i çalıĢmayan/öğrenci, %10,0‟u kendi iĢi/iĢveren grubundadır (Çizelge 4.18).  

Çizelge 4.18 Katılımcıların meslekleri 

 Meslek durumu Sayı % 

Özel sektör çalıĢanı 59 21,1 

Kamu çalıĢanı 96 34,3 

ÇalıĢmıyor/Öğrenci 45 16,1 

Emekli 52 18,6 

Kendi iĢi/ĠĢveren 28 10,0 

Toplam 280 100,0 

 

Katılımcıların %55,0‟i doğduklarından beri Ankara‟da yaĢamamaktır ve %45‟i 

doğduklarından beri Ankara‟da yaĢamaktadır (Çizelge 4.19). 

Çizelge 4.19 Katılımcıların doğduklarından beri Ankara‟da yaĢama durumu 

Doğduğunuzdan 

beri Ankara’da 

mı yaĢıyorsunuz?  

Sayı % 

Evet 126 45,0 

Hayır 154 55,0 

Toplam 280 100,0 

 

Katılımcıların doğduklarından beri Ankara‟da yaĢamayanlar en az 1 yıl, en fazla 59 yıl 

Ankara‟da yaĢamaktadır (Çizelge 4.20).  

Çizelge 4.20 Katılımcıların Ankara‟da yaĢama durumu 

  N Min Mak Ortalama 
Std. 

Sapma 

7. Cevabınız “Hayır” ise kaç yıldır Ankara‟da 

yaĢıyorsunuz? 
154 1 59 23,45 15,23 
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4.10.3 Katılımcıların yaĢadıkları konuta yönelik bulgular  

Katılımcıların %61,1‟i çok katlı apartman dairesinde (5ve üzeri), %32,1‟i az katlı 

apartman dairesinde (3-4 katlı) yaĢamaktadır. %6,8‟i “lojman, müstakil bahçeli ev, site 

içi müstakil ev ve site içinde yüksek katlı binada” yaĢamaktadır (Çizelge 4.21). 

Çizelge 4.21 Katılımcıların yaĢadıkları konut türü 

 

 

 

Katılımcıların %31,8‟i 1-5 yıl, %21,1‟i 16 yıl ve üzeri, %19,6‟sı 6-10 yıl arası 

konutların yaĢamaktadırlar (Çizelge 4.22). 

Çizelge 4.22 Katılımcıların konutlarında yaĢadıkları süre 

ġu anda kaldığınız konutunuzda 

yaklaĢık olarak ne kadar süredir 

yaĢıyorsunuz? 

Sayı % 

1 yıldan az 34 12,1 

1-5 yıl 89 31,8 

11-15 yıl 43 15,4 

16 yıl ve üzeri 59 21,1 

6-10 yıl 55 19,6 

Toplam 280 100,0 

 

Katılımcıların %90,4‟ü ailesiyle (anne, baba veya eĢi ve çocuğuyla), %7,9 

yalnız, %1,8‟i arkadaĢlarıyla yaĢamaktadır (Çizelge 4.23).    

 

Ne tür bir konutta yaĢıyorsunuz? Sayı % 

Az katlı apartman dairesi (3-4 katlı) 90 32,1 

Çok katlı apartman dairesi (5 ve üzeri) 171 61,1 

Lojman 1 ,4 

Müstakil bahçeli ev 14 5,0 

Site içi müstakil ev 2 ,7 

Site içinde yüksek katlı bina 2 ,7 

Toplam 280 100,0 
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Çizelge 4.23 Katılımcıların evlerinde kiminle yaĢadıkları 

Evinizde kiminle yaĢıyorsunuz? Sayı % 

Ailemle 253 90,4 

ArkadaĢımla 5 1,8 

Yalnız yaĢıyorum 22 7,9 

Toplam 280 100,0 

 

Katılımcıların %70,7‟si evlerinde balkona, %51,4‟ü birden fazla evin kullandığı ortak 

bahçeye, %10,7‟si çatı terasına eriĢim sağlamaktadır.  %27,6‟sı sadece kendi evlerinin 

bahçesine, verandaya, evlerine ait avluya, site bahçesinde kameriyelere eriĢim 

sağlamaktadır (Çizelge 4.24). 

Çizelge 4.24 Katılımcıların konutlarında eriĢim sağladıkları alanlar 

Konutunuzda aĢağıdakilerden herhangi birine eriĢiminiz 

var mı? Birden fazla seçimlik soru. 
Sayı 

% 

(Sayı/Katılımcı 

Sayısı) 

Özel bahçe (sadece evinizin kullanımı için) 21 7,5% 

Ortak bahçede (birden fazla evin kullanımı için) 144 51,4% 

Veranda 15 5,4% 

Avlu 16 5,7% 

Çatı terası 30 10,7% 

Balkon 198 70,7% 

Site bahçesi ve kameriye 24 9% 

 

4.10.4 Katılımcıların yaĢadıkları yere yönelik bulgular  

Katılımcıların %67,5‟i yaĢadığı yeri güvenli, %15,7‟si çok güvenli, %12,9‟u kararsız 

kalmıĢ, %3,9‟u güvensiz bulmaktadır (Çizelge 4.25).   
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Çizelge 4.25 Katılımcıların yaĢadıkları yeri ne kadar güvenli buldukları 

YaĢadığınız yerde kendinizi ne 

kadar güvende hissediyorsunuz? 
Sayı % 

Çok güvenli 44 15,7 

Güvenli 189 67,5 

Güvensiz 11 3,9 

Kararsızım 36 12,9 

Toplam 280 100,0 

 

Katılımcıların %59,3‟ü yaĢadıkları ilçenin genel görünümünü iyi, %15,4‟ü kötü 

bulmaktadır. %8,6‟sı çok iyi, %1,1‟i çok kötü bulmaktadır.  %15,7‟si kararsız kaldığını 

belirtmiĢtir (Çizelge 4.26).  

Çizelge 4.26 Katılımcıların yaĢadıkları ilçenin genel görünümüne yönelik düĢüncesi 

 YaĢadığınız ilçenin genel görünümünü 

nasıl değerlendirirsiniz? 
Sayı % 

Çok iyi 24 8,6 

Çok kötü 3 1,1 

Ġyi 166 59,3 

Kararsızım 44 15,7 

Kötü 43 15,4 

Toplam 280 100,0 

 

Katılımcıların %38,9‟u yaĢadıkları ilçe insanları arkadaĢ canlısı bulmakta, %32,5‟i 

arkadaĢ canlısı bulmamaktadır (Çizelge 4.27).  

Çizelge 4.27 Katılımcıların insanların arkadaĢ canlısı bulma durumu 

Ġlçenizde insanların arkadaĢ canlısı olduğunu 

düĢünüyor musunuz?  
 

Sayı % 

Evet 109 38,9 

Hayır 91 32,5 

Kararsızım 80 28,6 

Toplam 280 100,0 
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Katılımcıların %45,7‟si yaĢadığı yerde topluluk ruhu olmadığını, %32,1‟i topluluk ruhu 

olduğunu belirtmiĢtir (Çizelge 4.28).  

Çizelge 4.28 Katılımcıların yaĢadıkları yerde topluluk bilinci olması durumu 

YaĢadığınız ilçede “topluluk” ruhu 

olduğunu düĢünüyor musunuz? 
Sayı % 

Evet 90 32,1 

Hayır 128 45,7 

Kararsızım 62 22,1 

Toplam 280 100,0 

 

Katılımcıların %60‟ı yaĢadıkları yerden memnun, %12,5‟i çok memnun 

olduğunu, %11,1‟i memnun olmadığını belirtmiĢtir.  %15,4‟ü kararsız olduğunu 

belirtmiĢtir (Çizelge 4.29).  

Çizelge 4.29 Katılımcıların yaĢadıkları yerden memnun olma durumu 

YaĢadığınız yerden ne kadar 

memnunsunuz?   
Sayı % 

Çok memnunum 35 12,5 

Hiç memnun değilim 3 1,1 

Kararsızım 43 15,4 

Memnun değilim 31 11,1 

Memnunum 168 60,0 

Toplam 280 100,0 

 

 

4.10.5 Katılımcıların yaĢadığı yerdeki yeĢil alanlara yönelik bulgular  

Katılımcıların %42,1‟i mahalle parklarına, %35‟i semt parklarına, %31,1‟i site içindeki 

park alanlarına, %22,9‟u kent parklarına, %17,5‟i kent ormanlarına, %16,4‟ü çocuk 

oyun alanlarına gitmektedir. %9,62sı sadece konutuna ait bahçeyi, %2,9‟u kendine ait 

bahçe/hobi bahçesi kullanmakta ve %6,8‟i hiç yeĢil alana gitmemektedir (Çizelge 4.30).  
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Çizelge 4.30 Katılımcıların yeĢil alan kullanım durumları 

Ġlçenizde en sık hangi yeĢil alanı 

kullanıyorsunuz?  
Sayı % 

Semt parklarını 98 35,0% 

Mahalle parklarını 118 42,1% 

Kent parklarını 64 22,9% 

Çocuk oyun alanlarını 46 16,4% 

Kent ormanlarını 49 17,5% 

Sadece konutuma ait bahçeyi 27 9,6% 

Site içindeki park alanı 87 31,1% 

Hiç yeĢil alana gitmiyorum 19 6,8% 

Kendine ait bahçe/hobi bahçesi 8 2,9% 

 

Katılımcılar en fazla haftada 1-3 kez (%38,2) yeĢil alanlara gitmektedir. %17,5‟i ayda 1 

kez, %16,1 „i ayda birkaç kez yeĢil alanlara gitmektedir ve %10‟u yeĢil alanlara hiç 

gitmediği belirtmiĢtir (Çizelge 4.31).  

Çizelge 4.31 Katılımcıların yeĢil alanlara ne kadar sıklıkla gitme durumları 

YaĢadığınız yerde yeĢil alanlara ne kadar 

sıklıkla gidiyorsunuz?  
Sayı % 

Ayda 1 kez 49 17,5 

Ayda birkaç kez 45 16,1 

Günde 1 defadan fazla 16 5,7 

Günde 1 kez 26 9,3 

Haftada 1-3 kez 107 38,2 

Haftada 4- 6 kez 9 3,2 

Hiç gitmiyorum 28 10,0 

Toplam 280 100,0 

 

Katılımcıların %77,1‟i yürüyerek, %38,6‟sı kendi arabasıyla, %4,6‟sı Ģehir içi 

otobüsüyle, %0,8‟i metroyla ve bisikletle konutların yeĢil alanlara eriĢim sağlamaktadır 

(Çizelge 4.32). 
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Çizelge 4.32 Katılımcıların yeĢil alanlara eriĢim sağlama yöntemi 

Evinizden yeĢil alanlara ne Ģekilde ulaĢım 

sağlıyorsunuz? Birden fazla seçimlik soru 
Sayı % 

Yürüyerek 216 77,1% 

Kendi arabamla 108 38,6% 

ġehir içi otobüsleriyle 13 4,6% 

Metroyla 1 0,4% 

Bisikletle 1 0,4% 

 

Katılımcılar en fazla yürüyüĢ yapmak, temiz hava almak, dinlemek amacıyla yeĢil 

alanlara gitmektedir.  %31,1‟i piknik yapmak için, %23,6‟sı Ģehir gürültüsünden 

uzaklaĢmak için, %16,4‟ü sosyalleĢmek, %6,4‟ü evcil hayvanı gezdirmek ve çocuğunu 

gezdirmek için yeĢil alanlara gitmektedir (Çizelge 4.33).    

Çizelge 4.33 Katılımcıların yeĢil alan kullanma amaçları 

YaĢadığınız yerde bulunan yeĢil alanları hangi 

amaçlarla kullanıyorsunuz?  
Sayı % 

Dinlenmek 158 56,4% 

Temiz hava almak 178 63,6% 

YürüyüĢ yapmak 198 70,7% 

Bisiklet sürmek 20 7,1% 

Basketbol/tenis/futbol vb spor yapmak 18 6,4% 

Piknik yapmak 87 31,1% 

ġehir gürültüsünden uzaklaĢmak 66 23,6% 

SosyalleĢmek 46 16,4% 

Evcil hayvanımı gezdirmek 13 4,6% 

Çocuk gezdirmek 5 1,8% 

 

Katılımcıların %33,6‟sı 1-2 saat, %26,1‟i 30 dakika- 1 saat, %14,6‟sı 3 saatten 

fazla, %14,3‟ü 2-3 saat ve %11,4‟ü 30 dakikadan az yeĢil alanlarda vakit geçirdiğini 

belirtmiĢtir (Çizelge 4.34). 
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Çizelge 4.34 Katılımcıların yeĢil alanlarda ne kadar vakit geçirdikleri 

Genellikle yeĢil alanlarda ne kadar süre 

kalırsınız? 
Sayı % 

1-2 saat 94 33,6 

2-3 saat 40 14,3 

3 saatten fazla 41 14,6 

30 dakika-1 saat 73 26,1 

30 dakikadan az 32 11,4 

Toplam 280 100,0 

 

4.10.6 Katılımcıların yaĢadıkları yerdeki yeĢil alanlara yönelik düĢüncelerine 

iliĢkin bulgular 

Ölçeğin güvenirliğine Cronbach Alpha katsayısı ile bakılmıĢtır. 5‟li likert tipi 

ölçeklenen 17 maddeden oluĢan ölçeğin Cronbach Alpha katsayısı 0,878 olarak elde 

edilmiĢtir. Güvenirlik katsayısı, 0 ile 1 arasında değiĢkenlik gösterir.  

Güvenirlik katsayısının 1‟e yakın değerler alması güvenirliğin yüksek olduğunu belirtir. 

Maddeler arasında tutarlılığın fazla olduğunu ifade etmektedir.  

Katılımcıların yeĢil alanlara yönelik düĢüncelerine bakıldığında, %93,3‟ü yaĢadıkları 

yerde daha fazla yeĢil alan olması kendilerini daha mutlu ettiğini, %90‟ını yeĢil alanlar 

ne kadar fazla ise, kent çevresinin o kadar fazla iyileĢip, geliĢtiğini, %88,2‟si insanların 

buluĢabileceği yerler olarak yeĢil alanların önemli olduğunu, %91,8‟i yeĢil alanların 

insan sağlığı için önemli olduğunu, %67,5‟i yaĢadıkları yerde yeĢil alanların güvenli 

olduğunu,  %71,1‟i kentsel yeĢil alanlarda yaĢayanlar, daha fazla yeĢil alan oluĢmasında 

önemli rol oynadığını belirtmiĢtir.      

Katılımcıların %57,5‟i yaĢadıkları yerdeki yeĢil alanların yok olduğunu, %63,9‟u ise 

Ankara‟nın diğer alanlarında yeĢil alanları kullanmayı tercih ettiklerini belirtmiĢtir 

(Çizelge 4.35). 
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Çizelge 4.35 Katılımcıların yaĢadıkları yerdeki yeĢil alanlara yönelik düĢünceleri 

 

Hiç 

katılmıyorum 
Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum 

Tamamen 

katılıyorum 

n % n % n % n % n % 

1-YaĢadığım yerde 

insanların buluĢabileceği 

yerler olarak yeĢil alanlar 

önemlidir 

2 ,7% 23 8,2% 8 2,9% 76 27,1% 171 61,1% 

2-YaĢadığım yerdeki yeĢil 

alanlar ilçeyi tercih etme 

sebebidir 

9 3,2% 40 14,3% 47 16,8% 88 31,4% 96 34,3% 

3-YeĢil alanlar yaĢadığım 

yerdeki insanların sağlığı 

için önemlidir 

1 ,4% 9 3,2% 13 4,6% 92 32,9% 165 58,9% 

4-YaĢadığım yerde daha 

fazla yeĢil alan olması beni 

daha mutlu yapar 

0 0,0% 7 2,5% 12 4,3% 50 17,9% 211 75,4% 

5-YaĢadığım yerde yeĢil 

alan ne kadar fazla ise, kent 

çevresi o kadar daha fazla 

iyileĢip, geliĢir 

0 0,0% 3 1,1% 25 8,9% 67 23,9% 185 66,1% 

6-YaĢadığım ilçede kentsel 

alanlarda yaĢayanlar daha 

fazla yeĢil alan 

oluĢmasında önemli rol 

oynar 

9 3,2% 26 9,3% 46 16,4% 94 33,6% 105 37,5% 

7- YaĢadığı yerde ilçe halkı 

yeĢil alanların faydası ve 

önemi konusunda 

eğitilmiĢtir 

24 8,6% 34 12,1% 81 28,9% 96 34,3% 45 16,1% 

8-YaĢadığım yerde 

yeterince yeĢil alan var 
22 7,9% 43 15,4% 58 20,7% 99 35,4% 58 20,7% 

9-YaĢadığım yerdeki yeĢil 

alanlar temiz ve bakımlı 
11 3,9% 33 11,8% 55 19,6% 107 38,2% 74 26,4% 

10-YaĢadığım yerde yeĢil 

alanlar iyi donanımlı 
15 5,4% 31 11,1% 65 23,2% 107 38,2% 62 22,1% 

11-YaĢadığım yerdeki yeĢil 

alanlar çocukların 

oynamasına uygun 

4 1,4% 28 10,0% 52 18,6% 107 38,2% 89 31,8% 

12-YaĢadığım yerdeki yeĢil 

alanlar nicel olarak çok 

küçük 

8 2,9% 32 11,4% 63 22,5% 109 38,9% 68 24,3% 

13-YaĢadığım yerdeki yeĢil 

alanlar güvenli 
8 2,9% 33 11,8% 50 17,9% 124 44,3% 65 23,2% 

14-YaĢadığım yerdeki yeĢil 

alanlar ilgi çekici 
15 5,4% 40 14,3% 55 19,6% 109 38,9% 61 21,8% 

15-YaĢadığım yerdeki yeĢil 

alanlar halka kapalıdır 
71 25,4% 65 23,2% 58 20,7% 67 23,9% 19 6,8% 

16-YaĢadığım yerde yeĢil 

alanlar yok oluyor 
31 11,1% 41 14,6% 47 16,8% 87 31,1% 74 26,4% 

17-Ankara‟nın diğer 

alanlarında yeĢil alanları 

kullanmayı tercih ediyorum 

23 8,2% 30 10,7% 48 17,1% 103 36,8% 76 27,1% 

Cronbach Alfa Güvenirliği=0.878 
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4.10.7 Katılımcıların demografik verileriyle yeĢil alan kullanımlarının    

karĢılaĢtırılması 

Çocuk oyun alanlarına giden katılımcıların %73,9‟u erkek, %26,1‟i kadındır. Kendisine 

ait bahçesi/hobi bahçesi olanların %62,5‟i erkek, %37,5‟i kadındır. Hiç yeĢil alanlara 

gitmeyenlerin %68,4‟ü erkek, %31,6‟sı kadındır. Kent ormanlarına gidenlerin %59,2‟si 

erkek, %40,8 kadındır. Kent parklarına gidenlerin %64,1‟i erkek, %35,9‟u kadındır. 

Mahalle parklarına gidenlerin %69,5‟i erkek, %30,5‟i kadın, sadece konutuna ait 

bahçeyi kullananların %63,0‟ü erkek, %37,0‟si kadın, semt parklarına gidenlerin 

%68,4‟ü erkek, %31,6‟sı kadın, site içindeki parklara gidenlerin %57,5‟i erkek, %42,5‟i 

kadındır (Çizelge 4.36).   

Katılımcıların cinsiyetine göre yaĢadıkları ilçede en sık kullandıkları yeĢil alanları 

farklılaĢmamaktadır (p>0,05). Bir baĢka deyiĢle en sık kullanılan yeĢil alanlarla cinsiyet 

arasında anlamlılık bulunamamıĢtır. 

Çizelge 4.36 Katılımcıların cinsiyetine göre en sık kullandıkları yeĢil alanlar 

En sık kullanılan yeĢil alanlar 
Cinsiyet 

Toplam 
Erkek Kadın 

Çocuk oyun alanlarını 
n 34 12 46 

% 73,9% 26,1% 100,0% 

Kendine ait bahçe/hobi bahçesi 
n 5 3 8 

% 62,5% 37,5% 100,0% 

Hiç yeĢil alana gitmiyorum 
n 13 6 19 

% 68,4% 31,6% 100,0% 

Kent ormanlarını 
n 29 20 49 

% 59,2% 40,8% 100,0% 

Kent parklarını 
n 41 23 64 

% 64,1% 35,9% 100,0% 

Mahalle parklarını 
n 82 36 118 

% 69,5% 30,5% 100,0% 

Sadece konutuma ait bahçeyi 
n 17 10 27 

% 63,0% 37,0% 100,0% 

Semt parklarını 
n 67 31 98 

% 68,4% 31,6% 100,0% 

Site içindeki park alanı 
n 50 37 87 

% 57,5% 42,5% 100,0% 

Toplam 
n 338 178 516 

% 65,5% 34,5% 100,0% 

ꭓ
2
 = 6,215   p=0,623 
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Çocuk oyun alanlarını kullanan katılımcıların %34,8‟i 31-40 yaĢ grubu olduğu, 

kendisine ait bahçe/ hobi bahçesi kullananların 51-73 yaĢ grubunda, hiç yeĢil alanlara 

gitmeyenlerin %31,6‟sı   41-50 yaĢ grubunda, kent ormanlarına gidenlerin %36,7‟si 51-

73 gurubunda , kent parklarına gidenlerin %35,9‟u 17-30 yaĢ grubunda, mahalle 

parklarına gidenlerin %33,1‟i 51-70 yaĢ grubunda, sadece konuta ait bahçeyi 

kullananların %44,4‟ü 51-73 yaĢ grubunda, semt parklarına gidenlerin %32,7‟si 51-73 

yaĢ grubunda, site içindeki park alanını kullananların %41,6‟sı 51-73 yaĢ grubunda 

olduğu görülmektedir. Katılımcıların yaĢlarına göre yaĢadıkları ilçede en sık 

kullandıkları yeĢil alanları farklılaĢmamaktadır (p>0,05). Bir baĢka deyiĢle en sık 

kullanılan yeĢil alanlar ile yaĢ arasında anlamlılık bulunamamıĢtır (Çizelge 4.37). 

Çizelge 4.37 Katılımcıların yaĢ gruplarına göre en sık kullandığı yeĢil alanlar 

En sık kullanılan yeĢil alanlar 
YaĢ 

Toplam 
17-30 31-40 41-50 51-73 

Çocuk oyun alanlarını 
n 13 16 10 7 46 

% 28,3% 34,8% 21,7% 15,2% 100,0% 

Kendine ait bahçe/hobi bahçesi 
n 1 1 2 4 8 

% 12,5% 12,5% 25,0% 50,0% 100,0% 

Hiç yeĢil alana gitmiyorum 
n 5 4 6 4 19 

% 26,3% 21,1% 31,6% 21,1% 100,0% 

Kent ormanlarını 
n 11 11 9 18 49 

% 22,4% 22,4% 18,4% 36,7% 100,0% 

Kent parklarını 
n 23 12 11 18 64 

% 35,9% 18,8% 17,2% 28,1% 100,0% 

Mahalle parklarını 
n 29 24 26 39 118 

% 24,6% 20,3% 22,0% 33,1% 100,0% 

Sadece konutuma ait bahçeyi 
n 4 4 7 12 27 

% 14,8% 14,8% 25,9% 44,4% 100,0% 

Semt parklarını 
n 16 28 22 32 98 

% 16,3% 28,6% 22,4% 32,7% 100,0% 

Site içindeki park alanı 
n 11 21 19 36 87 

% 12,6% 24,1% 21,8% 41,4% 100,0% 

Toplam 
n 113 121 112 170 516 

% 21,9% 23,4% 21,7% 32,9% 100,0% 

ꭓ
2
 =30,504    p=0,169 

15 yaĢından küçük çocuğu olan katılımcıların en fazla çocuk oyun alanlarına (%85,3) 

gitmektedir. %63,9‟u mahalle parklarına, %55,4‟ü semt parklarına, %53,3‟ü kent 

parklarına, %51,7‟si site içindeki parklara, %50‟si sadece konutuna ait bahçeye 

gitmektedir. 15 yaĢ altında çocuğu olmayanların %83,3‟ü kendine ait hobi bahçesine 

gitmekte, %66,7‟si hiç yeĢil alana gitmemekte, %54,2‟si kent ormanlarına gitmekte 
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ve %50‟si sadece konutuna ait bahçeye gitmektedir. Katılımcıların 15 yaĢından küçük 

çocuklarının olması ile en sık kullanılan yeĢil alanlar arasında anlamlılık bulunmuĢtur 

(p<0,05) (Çizelge 4.38). 

Çizelge 4.38 15 yaĢ altında çocuğu olan katılımcıların en sık kullandıkları yeĢil alanlar 

  
11-15 yaĢ ve altında çocuğunuz var mı? Toplam 

Evet Hayır 
 

Çocuk oyun alanlarını n 29 5 34 
% 85,3% 14,7% 100,0% 

Kendine ait bahçe/hobi 

bahçesi 
n 1 5 6 
% 16,7% 83,3% 100,0% 

Hiç yeĢil alana gitmiyorum n 4 8 12 
% 33,3% 66,7% 100,0% 

Kent ormanlarını n 11 13 24 
% 45,8% 54,2% 100,0% 

Kent parklarını n 16 14 30 
% 53,3% 46,7% 100,0% 

Mahalle parklarını n 46 26 72 
% 63,9% 36,1% 100,0% 

Sadece konutuma ait 

bahçeyi 
n 9 9 18 
% 50,0% 50,0% 100,0% 

Semt parklarını n 36 29 65 
% 55,4% 44,6% 100,0% 

Site içindeki park alanı n 31 29 60 
% 51,7% 48,3% 100,0% 

Toplam n 183 138 321 
% 57,0% 43,0% 100,0% 

ꭓ
2
 =21,736    p=0,005 

 

Çocuk oyun alanlarını kullanan katılımcıların %50,0‟si kamu çalıĢanı, kendine ait 

bahçesi/hobi bahçesi olanların %50‟si kamu çalıĢanı ve %37,5‟i emekli, hiç yeĢil alana 

gitmeyenlerin %42,1‟i özel sektör çalıĢanı, %36,8‟i kamu çalıĢanı ve %21,1‟i 

çalıĢmayanlar/öğrenciler, kent ormanlarına gidenlerin %32,7‟si kamu çalıĢanı, %24,5‟i 

özel sektör çalıĢanı, kent parklarına gidenlerin %48,4‟ü kamu çalıĢanı, %18,8‟‟i özel 

sektör çalıĢanı, %17,2‟si çalıĢmayan/öğrenci, mahalle parklarına gidenlerin %37,3‟ü 

kamu çalıĢanı,  %20,3‟ü özel sektör çalıĢanı, sadece konutuna ait bahçeyi/hobi bahçesi 

kullananların %40,7‟si kamu çalıĢanı, semt parklarını kullananların %44,9‟u kamu 

çalıĢanı, site içindeki park alanı kullananların  %32,2‟si emeklidir (Çizelge 4.39). 
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Katılımcıların mesleklerine göre yaĢadıkları ilçede en sık kullandıkları yeĢil alanları 

farklılaĢmaktadır (p<0,05). Bir baĢka deyiĢle en sık kullanılan yeĢil alanlar ile 

katılımcıların meslekleri arasında anlamlılık vardır. 

Çizelge 4.39 Katılımcıların meslek gruplarına göre en sık kullandıkları yeĢil alanlar 

  

Meslek 

Toplam 
ÇalıĢmıyor/Öğrenci Emekli 

Kamu 

çalıĢanı 

Kendi 

iĢi/ĠĢveren 

Özel 

sektör 

çalıĢanı 

Çocuk oyun 

alanlarını 

n 7 0 23 5 11 46 

% 15,2% 0,0% 50,0% 10,9% 23,9% 100,0% 

Kendine ait 

bahçe/hobi bahçesi 

n 0 3 4 0 1 8 

% 0,0% 37,5% 50,0% 0,0% 12,5% 100,0% 

Hiç yeĢil alana 

gitmiyorum 

n 4 0 7 0 8 19 

% 21,1% 0,0% 36,8% 0,0% 42,1% 100,0% 

Kent ormanlarını 
n 6 11 16 4 12 49 

% 12,2% 22,4% 32,7% 8,2% 24,5% 100,0% 

Kent parklarını 
n 11 8 31 2 12 64 

% 17,2% 12,5% 48,4% 3,1% 18,8% 100,0% 

Mahalle parklarını 
n 19 21 44 10 24 118 

% 16,1% 17,8% 37,3% 8,5% 20,3% 100,0% 

Sadece konutuma 

ait bahçeyi 

n 4 6 11 1 5 27 

% 14,8% 22,2% 40,7% 3,7% 18,5% 100,0% 

Semt parklarını 
n 11 17 44 9 17 98 

% 11,2% 17,3% 44,9% 9,2% 17,3% 100,0% 

Site içindeki park 

alanı 

n 10 28 25 16 8 87 

% 11,5% 32,2% 28,7% 18,4% 9,2% 100,0% 

  
n 72 94 205 47 98 516 

% 14,0% 18,2% 39,7% 9,1% 19,0% 100,0% 

LR=73,319   p=0,001  

 

Katılımcıların yaĢ gruplarıyla ne kadar sıklıkla yeĢil alanlara gittiklerine bakıldığında 

ayda 1 kez yeĢil alanlara gidenlerin %28,6‟sı 31-40 ve 41-50 yaĢ grubunda, ayda birkaç 

kez gidenlerin %35,6‟sı 31-40 yaĢ grubunda, %31,1‟i 41-50 yaĢ grubunda, günde bir 

defadan fazla gidenlerin %56,3‟ü 51-73 yaĢ grubunda, günde bir kez gidenlerin 

%46,2‟si 51-73 yaĢ grubunda, haftada 1-3 kez gidenlerin %40,2‟si 51-73 yaĢ grubunda, 

haftada 4-6 kez gidenlerin%44,4 ü 17-30 yaĢ grubunda hiç gitmeyenlerin %32,1‟i 41-50 

yaĢ grubunda yer almaktadır (Çizelge 4.40). Katılımcıların yaĢlarına göre yeĢil alanlara 

gitme sıklıkları farklılaĢmaktadır (p<0,05). Bir baĢka deyiĢle yeĢil alanlara gitme 

sıklıkları ile yaĢ arasında anlamlılık vardır. 
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Çizelge 4.40 Katılımcıların yaĢlarına göre ne kadar sıklıkla yeĢil alanlara gittikleri 

 
2. YaĢınız 

Toplam 
17-30 31-40 41-50 51-73 

Ayda 1 kez 
n 13 14 14 8 49 

% 26,5% 28,6% 28,6% 16,3% 100,0% 

Ayda birkaç kez 
n 8 16 14 7 45 

% 17,8% 35,6% 31,1% 15,6% 100,0% 

Günde 1 defadan fazla 
n 1 4 2 9 16 

% 6,3% 25,0% 12,5% 56,3% 100,0% 

Günde 1 kez 
n 8 2 4 12 26 

% 30,8% 7,7% 15,4% 46,2% 100,0% 

Haftada 1-3 kez 
n 26 18 20 43 107 

% 24,3% 16,8% 18,7% 40,2% 100,0% 

Haftada 4- 6 kez 
n 4 0 2 3 9 

% 44,4% 0,0% 22,2% 33,3% 100,0% 

Hiç gitmiyorum 
n 6 5 9 8 28 

% 21,4% 17,9% 32,1% 28,6% 100,0% 

Toplam 
n 66 59 65 90 280 

% 23,6% 21,1% 23,2% 32,1% 100,0% 

ꭓ
2
 =35,854   p=0,007 

 

Katılımcıların meslek gruplarına göre yeĢil alanlara ne kadar sıklıkla gittiklerine 

bakıldığında ayda bir kez en fazla kamu çalıĢanları, ayda birkaç kez en fazla kamu 

çalıĢanları, günde bir defadan fazla en fazla kamu çalıĢanları, günde bir kez 

çalıĢmayan/öğrenci, haftada 1-3 kez en fazla kamu çalıĢanı, haftada 4-6 kez en fazla 

kamu çalıĢanı ve kendi iĢini yapan/iĢveren, hiç gitmeyenlerin en fazla özel sektör 

çalıĢanı olduğu görülmektedir (Çizelge 4.41). Katılımcıların mesleklerine göre yeĢil 

alanlara gitme sıklıkları farklılaĢmaktadır (p<0,05). Bir baĢka deyiĢle yeĢil alanlara 

gitme sıklıkları ile meslek arasında anlamlılık vardır. 
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Çizelge 4.41 Katılımcıların meslek gruplarına göre ne sıklıkla yeĢil alanlara gittikleri 

 

5. Mesleğiniz 

Toplam Özel 

sektör 

çalıĢanı 

Kamu 

çalıĢanı 

ÇalıĢmıyor/

Öğrenci 
Emekli 

Kendi 

iĢi/ĠĢver

en 

Ayda 1 kez 
n 14 16 8 3 8 49 

% 28,6% 32,7% 16,3% 6,1% 16,3% 100,0% 

Ayda birkaç 

kez 

n 8 24 7 3 3 45 

% 17,8% 53,3% 15,6% 6,7% 6,7% 100,0% 

Günde 1 

defadan 

fazla 

n 3 6 0 4 3 16 

% 18,8% 37,5% 0,0% 25,0% 18,8% 100,0% 

 

 

Günde 1 kez 

 

n 

 

5 

 

3 

 

9 

 

7 

 

2 

 

26 

% 19,2% 11,5% 34,6% 26,9% 7,7% 100,0% 

Haftada 1-3 

kez 

n 16 36 15 29 11 107 

% 15,0% 33,6% 14,0% 27,1% 10,3% 100,0% 

Haftada 4- 6 

kez 

n 2 3 1 3 0 9 

% 22,2% 33,3% 11,1% 33,3% 0,0% 100,0% 

Hiç 

gitmiyorum 

n 11 8 5 3 1 28 

% 39,3% 28,6% 17,9% 10,7% 3,6% 100,0% 

Toplam 
n 59 96 45 52 28 280 

% 21,1% 34,3% 16,1% 18,6% 10,0% 100,0% 

LR=6,535   p=0,001 

 

4.10.8 Katılımcıların demografik verileri ile yeĢil alanları hangi amaçla 

kullandıklarının   karĢılaĢtırılması 

Katılımcıların basketbol/tenis/futbol vb. spor yapanların %44,4‟ü 17-30 yaĢ 

grubunda %27,8‟i 41-50 yaĢ grubunda yer almaktadır. Bisiklet sürenlerin %35,0‟i 17-30 

yaĢ ve 31-40 yaĢ grubunda yer almaktadır. Çocuk gezdirmek amacıyla yeĢil alanlara 

gidenlerin %40,0‟ı 41-50 yaĢ ve 51-73 yaĢ grubunda yer almaktadır. Dinlenmek 

amacıyla gidenlerin %27,2‟si 51-73 yaĢ grubunda yer almaktadır. Evcil hayvanını 

gezdirmek için gidenlerin %46,2‟si 31-40 yaĢ gurubunda yer almaktadır. Piknik yapmak 

için gidenlerin %34,5‟i 17-30 yaĢ gurubunda yer almaktadır. SosyalleĢme amacıyla 

gidenleri %34,8‟i 17-30 yaĢ grubunda yer almaktadır. ġehir gürültüsünde uzaklaĢmak 

amacıyla gidenlerin %30,3‟ü 31-40 yaĢ gurubunda yer almaktadır. Temiz hava almak 

amacıyla gidenlerin %29,2‟si 51-73 yaĢ grubunda yer almaktadır. YürüyüĢ yapmak için 

gidenlerin %37,9‟u 51-73 yaĢ gurubunda bulunmaktadır.   
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Katılımcıların yaĢlarına göre yeĢil alanları kullanma amaçları farklılaĢmaktadır 

(p<0,05). Bir baĢka deyiĢle yeĢil alanları kullanma amaçları ile yaĢ arasında anlamlılık 

vardır (Çizelge 4.42). 

Çizelge 4.42 Katılımcıların yaĢlarına göre yeĢil alan kullanım amaçları 

 
2. YaĢınız 

Toplam 
17-30 31-40 41-50 51-73 

Basketbol/tenis/futbol vb spor 

yapmak 

n 8 4 5 1 18 

% 44,4% 22,2% 27,8% 5,6% 100,0% 

Bisiklet sürmek 
n 7 7 4 2 20 

% 35,0% 35,0% 20,0% 10,0% 100,0% 

Çocuk gezdirmek 
n 0 1 2 2 5 

% 0,0% 20,0% 40,0% 40,0% 100,0% 

Dinlenmek 
n 41 34 40 43          158 

% 25,9% 21,5% 25,3% 27,2% 100,0% 

Evcil hayvanımı gezdirmek 
n 2 6 2 3 13 

% 15,4% 46,2% 15,4% 23,1% 100,0% 

Piknik yapmak 
n 30 21 21 15 87 

% 34,5% 24,1% 24,1% 17,2% 100,0% 

SosyalleĢmek 
n 16 12 6 12 46 

% 34,8% 26,1% 13,0% 26,1% 100,0% 

ġehir gürültüsünden 

uzaklaĢmak 

n 15 20 17 14 66 

% 22,7% 30,3% 25,8% 21,2% 100,0% 

Temiz hava almak 
n 43 47 36 52 178 

% 24,2% 26,4% 20,2% 29,2% 100,0% 

YürüyüĢ yapmak 
n 46 39 38 75 198 

% 23,2% 19,7% 19,2% 37,9% 100,0% 

Toplam 
n 208 191 171 219 789 

% 26,4% 24,2% 21,7% 27,8% 100,0% 

LR=42,276   p=0,031 

 

Katılımcıların eğitim durumlarına göre yeĢil alanları kullanma amaçlarına bakıldığında 

en fazla lisans mezunları spor yapmayı, bisiklet sürmeyi, çocuk gezdirmeyi, dinlenme, 

piknik yapmayı, sosyalleĢmeyi, Ģehir gürültüsünden uzaklaĢmayı, temiz hava almak ve 

yürüyüĢ yapmayı tercih etmektedir.  Evcil hayvan gezdirmek için yeĢil alanları 

kullananlar çoğunlukla lise ve önlisans mezunlarıdır. Katılımcıların eğitim durumlarına 

göre yeĢil alanları kullanma amaçları farklılaĢmamaktadır (p>0,05).  
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Bir baĢka deyiĢle yeĢil alanları kullanma amaçları ile eğitim durumlarına arasında 

anlamlılık bulunamamıĢtır (Çizelge 4.43). 

Çizelge 4.43 Katılımcılarım eğitim durumuna göre yeĢil alan kullanma amaçları 

  

4. Eğitim durumunuzu belirtiniz 

Toplam 
Ġlkokul Lisans Lisansüstü Lise Ortaokul Önlisans 

Basketbol/tenis/futbol vb 

spor yapmak 

n 0 5 4 5 0 4 18 

% 0,0% 27,8% 22,2% 27,8% 0,0% 22,2% 100,0% 

Bisiklet sürmek 
n 0 11 2 3 0 4 20 

% 0,0% 55,0% 10,0% 15,0% 0,0% 20,0% 100,0% 

Çocuk gezdirmek  
n 0 3 2 0 0 0 5 

% 0,0% 60,0% 40,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

Dinlenmek 
n 1 74 31 34 2 16 158 

% ,6% 46,8% 19,6% 21,5% 1,3% 10,1% 100,0% 

Evcil hayvanımı 

gezdirmek 

n 0 2 3 4 0 4 13 

% 0,0% 15,4% 23,1% 30,8% 0,0% 30,8% 100,0% 

Piknik yapmak 
n 1 38 24 18 1 5 87 

% 1,1% 43,7% 27,6% 20,7% 1,1% 5,7% 100,0% 

SosyalleĢmek 
n 0 19 7 14 1 5 46 

% 0,0% 41,3% 15,2% 30,4% 2,2% 10,9% 100,0% 

ġehir gürültüsünden 

uzaklaĢmak 

n 0 29 19 11 1 6 66 

% 0,0% 43,9% 28,8% 16,7% 1,5% 9,1% 100,0% 

Temiz hava almak 
n 3 85 36 31 5 18 178 

% 1,7% 47,8% 20,2% 17,4% 2,8% 10,1% 100,0% 

YürüyüĢ yapmak 
n 2 103 38 30 4 21 198 

% 1,0% 52,0% 19,2% 15,2% 2,0% 10,6% 100,0% 

Toplam 
n 7 369 166 150 14 83 789 

% ,9% 46,8% 21,0% 19,0% 1,8% 10,5% 100,0% 

LR=40,492   p=0,644 

 

Basketbol/tenis/futbol vb. sporları yapanların %38,9‟u kamu çalıĢanı, bisiklet 

sürenlerin %30‟u kamu çalıĢanı ve özel sektör çalıĢanı, çocuk gezdirenlerin %60‟ı kamu 

çalıĢanı, dinlenmek için gidenlerin %37,3‟ü kamu çalıĢanı, evcil hayvan gezdirmek için 

gidenlerin %46,2‟si özel sektör çalıĢanı, piknik yapanların %41,4‟ü kamu çalıĢanı, 

sosyalleĢmek amacıyla yeĢil alanlara gidenlerin %26,1‟i özel sektör çalıĢanı, Ģehir 

gürültüsünden uzaklaĢmak (%42,4), temiz hava almak (%35,4) ve yürüyüĢ yapmak 
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(%34,8) için gidenlerin çoğu  kamu çalıĢanıdır. Katılımcıların mesleklerine göre yeĢil 

alanları kullanma amaçları farklılaĢmamaktadır (p>0,05). Bir baĢka deyiĢle yeĢil 

alanları kullanma amaçları ile mesleklerine arasında anlamlılık bulunamamıĢtır (Çizelge 

4.44). 

Çizelge 4.44 Katılımcıların mesleklerine göre yeĢil alan kullanım amaçları 

  

5. Mesleğiniz 

Toplam ÇalıĢmıyor/

Öğrenci 
Emekli 

Kamu 

çalıĢanı 

Kendi 

iĢi/ĠĢveren 

Özel sektör 

çalıĢanı 

Basketbol/tenis/ 

futbol vb spor 

yapmak 

n 4 1 7 2 4 18 

% 22,2% 5,6% 38,9% 11,1% 22,2% 100,0% 

Bisiklet sürmek 
n 4 1 6 3 6 20 

% 20,0% 5,0% 30,0% 15,0% 30,0% 100,0% 

Çocuk gezdirmek 
n 0 0 3 0 2 5 

% 0,0% 0,0% 60,0% 0,0% 40,0% 100,0% 

Dinlenmek 
n 28 24 59 16 31 158 

% 17,7% 15,2% 37,3% 10,1% 19,6% 100,0% 

Evcil hayvanımı 

gezdirmek 

n 0 3 2 2 6 13 

% 0,0% 23,1% 15,4% 15,4% 46,2% 100,0% 

Piknik yapmak 
n 16 7 36 9 19 87 

% 18,4% 8,0% 41,4% 10,3% 21,8% 100,0% 

SosyalleĢmek 
n 9 7 11 7 12 46 

% 19,6% 15,2% 23,9% 15,2% 26,1% 100,0% 

ġehir 

gürültüsünden 

uzaklaĢmak 

n 4 7 28 9 18 66 

% 6,1% 10,6% 42,4% 13,6% 27,3% 100,0% 

Temiz hava almak 
n 31 31 63 23 30 178 

% 17,4% 17,4% 35,4% 12,9% 16,9% 100,0% 

YürüyüĢ yapmak 
n 28 44 69 16 41 198 

% 14,1% 22,2% 34,8% 8,1% 20,7% 100,0% 

Toplam 
n 124 125 284 87 169 789 

% 15,7% 15,8% 36,0% 11,0% 21,4% 100,0% 

LR=48,223   p=0,084 

 

Katılımcıların yeĢil alanları kullanma amaçlarına göre basketbol/tenis/futbol vb. spor 

yapanların 1-2 saat, bisiklet sürenlerin en fazla 1-2 saat, çocuk gezdirenlerin 1-2 saat ve 

2-3 saat, dinlenmek için gidenlerin en fazla 1-2 saat, evcil hayvan gezdirmek için 

gidenlerin 1-2 saat, piknik yapmak için gidenlerin 3 saatten fazla, sosyalleĢmek, Ģehir 
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gürültüsünden uzaklaĢmak, temiz hava almak ve yürüyüĢ yapmak için 1-2 saat yeĢil 

alanlarda vakit geçirmektedir (Çizelge 4.45). Katılımcıların yaĢadıkları yerde yeĢil 

alanları kullanma amaçları ile yeĢil alanlarda kalma süreleri arasında anlamlılık vardır 

(p<0,05). 

Çizelge 4.45 Katılımcıların yeĢil alan kullanım amaçları ve vakit geçirdikleri süre 

  

24. Genellikle yeĢil alanlarda ne kadar süre kalırsınız? 

Toplam 
1-2 saat 2-3 saat 

3 saatten 

fazla 

30 dakika – 

1 saat 

30 dakikadan 

az 

Basketbol/tenis/futbol vb 

spor yapmak 

n 10 5 1 2 0 18 

% 55,6% 27,8% 5,6% 11,1% 0,0% 100,0% 

Bisiklet sürmek 
n 10 6 1 1 2 20 

% 50,0% 30,0% 5,0% 5,0% 10,0% 100,0% 

Çocuk gezdirmek 
n 2 2 0 1 0 5 

% 40,0% 40,0% 0,0% 20,0% 0,0% 100,0% 

Dinlenmek 
n 49 29 26 40 14 158 

% 31,0% 18,4% 16,5% 25,3% 8,9% 100,0% 

Evcil hayvanımı 

gezdirmek 

n 5 3 3 2 0 13 

% 38,5% 23,1% 23,1% 15,4% 0,0% 100,0% 

Piknik yapmak 
n 27 21 31 6 2 87 

% 31,0% 24,1% 35,6% 6,9% 2,3% 100,0% 

SosyalleĢmek 
n 24 8 7 7 0 46 

% 52,2% 17,4% 15,2% 15,2% 0,0% 100,0% 

ġehir gürültüsünden 

uzaklaĢmak 

n 20 14 19 12 1 66 

% 30,3% 21,2% 28,8% 18,2% 1,5% 100,0% 

Temiz hava almak 
n 62 32 31 40 13 178 

% 34,8% 18,0% 17,4% 22,5% 7,3% 100,0% 

YürüyüĢ yapmak 
n 73 29 20 55 21 198 

% 36,9% 14,6% 10,1% 27,8% 10,6% 100,0% 

Toplam 
n 282 149 139 166 53 789 

% 35,7% 18,9% 17,6% 21,0% 6,7% 100,0% 

LR=90,830   p=0,000 

 

Katılımcılar en çok kullandıkları ulaĢım yöntemiyle evlerinden yeĢil alanlara ulaĢım 

sürelerine göre 1 kiĢi bisikletle evinden 11-15 dakikada, kendi arabasıyla gidenler 15 

dakikadan fazla, metroyla giden 1 kiĢi 11-15 dakikada, Ģehir içi otobüslerini kullanarak 

en fazla 15 dakikadan fazla sürede yeĢil alanlara ulaĢabilmektedir.  
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Yürüyerek ise yaklaĢık 5 dakikada ulaĢabilmektedir (Çizelge 4.46). Katılımcıların yeĢil 

alanlara ulaĢım sağlama araçları ile evden yeĢil alanlara gitme süresi arasında anlamlılık 

vardır (p<0,05). 

Çizelge 4.46 Katılımcıların en çok kullandığı ulaĢım yöntemiyle yeĢil alanlara ulaĢma 

süresi 

 

22. En çok kullandığınız ulaĢım yöntemine göre evinizden 

yeĢil alanlara gitmek genellikle ne kadar sürer? 
Toplam 

 
11-15 

dakika 

15 dakikadan 

fazla 

6-10 

dakika 

YaklaĢık 5 

dakika 

Bisikletle 
n 1 0 0 0 1 

% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

Kendi arabamla 
n 31 35 19 23 108 

% 28,7% 32,4% 17,6% 21,3% 100,0% 

Metroyla 
n 1 0 0 0 1 

% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

ġehir içi otobüsleriyle 
n 2 5 3 3 13 

% 15,4% 38,5% 23,1% 23,1% 100,0% 

Yürüyerek 
n 29 20 47 120 216 

% 13,4% 9,3% 21,8% 55,6% 100,0% 

Toplam 
n 64 60 69 146 339 

% 18,9% 17,7% 20,4% 43,1% 100,0% 

LR=62,698    p=0,000 

 

Katılımcıların oturdukları konut türüyle konutlarından ulaĢtıkları alanlara bakıldığında,  

en fazla avlu kullananlar çok katlı apartman (5 ve üzeri katlı) dairesinde , balkon 

kullananlar çok katlı apartman (5 ve üzeri katlı) dairesinde, az katlı apartman dairesinde 

(3-4 katlı), çatı terası kullananlar çok katlı apartman (5 ve üzeri katlı) dairesinde, az 

katlı apartman dairesinde (3-4 katlı), birden fazla evin kullandığı ortak bahçeye sahip 

olanlar çok katlı apartman (5 ve üzeri katlı) dairesinde, az katlı apartman dairesinde (3-4 

katlı),site bahçesi, kameriye ve veranda kullanabilenler en fazla  çok katlı apartman (5 

ve üzeri katlı) dairesinde, az katlı apartman dairesinde (3-4 katlı) oturmaktadır. Müstakil 

bahçeli bir evde oturanlar kendi konutlarına ait bahçeyi kullanmaktadır (Çizelge 4.47). 
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Çizelge 4.47 Katılımcıların yaĢadıkları konut türü ve konutlarından ulaĢtıkları alanlar 

  

8. Ne tür bir konutta yaĢıyorsunuz? 

Toplam 

Az katlı 

apartman 

dairesi (3-4 

katlı) 

Çok katlı 

apartman 

dairesi (5 

ve üzeri 

katlı) Lojman 

Müstakil 

bahçeli ev 

Site içi 

müstakil 

ev 

Site içinde 

yüksek 

katlı bina 

Avlu n 4 11 0 1 0 0 16 

% 25,0% 68,8% 0,0% 6,3% 0,0% 0,0% 100,0% 

Balkon n 67 123 0 5 1 2 198 

% 33,8% 62,1% 0,0% 2,5% ,5% 1,0% 100,0% 

Çatı terası n 13 16 0 0 0 1 30 

% 43,3% 53,3% 0,0% 0,0% 0,0% 3,3% 100,0% 

Ortak bahçede 

(birden fazla 

evin kullanımı 

için) 

n 43 96 1 1 2 1 144 

% 
29,9% 66,7% ,7% ,7% 1,4% ,7% 100,0% 

Özel bahçe 

(sadece 

evinizin 

kullanımı için) 

n 4 4 0 13 0 0 21 

% 
19,0% 19,0% 0,0% 61,9% 0,0% 0,0% 100,0% 

Site bahçesi ve 

kameriye 

n 7 16 0 0 0 1 24 

% 29,2% 66,7% 0,0% 0,0% 0,0% 4,2% 100,0% 

Veranda n 2 8 0 4 1 0 15 

% 13,3% 53,3% 0,0% 26,7% 6,7% 0,0% 100,0% 

Toplam n 140 274 1 24 4 5 448 

% 31,3% 61,2% ,2% 5,4% ,9% 1,1% 100,0% 

LR=90, 500 p=0,000 

 

4.11 Uzman Anket Sonuçları ve Değerlendirilmesi 

Ölçeğin güvenirliğine Cronbach Alpha katsayısı ile bakılmıĢtır. BeĢli likert tipi 

ölçeklenen 15 maddeden oluĢan ölçeğin Cronbach Alpha katsayısı 0,715 olarak elde 

edilmiĢtir. Güvenirlik katsayısı, 0 ile +1 arasında değiĢkenlik gösterir. Güvenirlik 

katsayısının 1‟e yakın olması güvenirliğin yüksek olmasıyla maddeler arasında 

tutarlılığın fazla olduğunu ifade etmektedir. YeĢil alanların planlaması konusunda 

düĢüncelerine yönelik cevapların frekans yüzdeleri aĢağıdaki çizelgede verilmiĢtir 

(Çizelge 4.48). 

 

 

 



236 

 

Çizelge 4.48 YeĢil alan planlamasına yönelik uzman görüĢleri 

 

Kesinlikle 

katılmıyorum Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum Tamamen 

katılıyorum 
n % n % n % n % n % 

S1.1-Planlamalar uygulama 

odaklı eylem gündemleri ve 

programları içermelidir 
0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 8 40,0% 12 60,0% 

S1.2-Planlamaların uygulanması 

konusunda bilgilendirme amaçlı 

el kitapları oluĢturulmalıdır 
0 0,0% 1 5,0% 3 15,0% 11 55,0% 5 25,0% 

S1.3-Planlamalarda yeterli 

teknik kaynaklar sağlanmalıdır 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 5,0% 19 95,0% 
S1.4-Planlamaların 

uygulanmasında ilgili 

kurumların yeĢil alan 

çalıĢmaları için yeterli bütçeye 

sahip olması gerekir 

0 0,0% 0 0,0% 1 5,0% 3 15,0% 16 80,0% 

S1.5-Yeni ve mevcut yeĢil 

alanların planlanması ile ilgili 

kararlar yerel yönetimdeki 

profesyonellere bırakılmalıdır 
0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 6 30,0% 14 70,0% 

S1.6-Ülkemizde yetkililer yeterli 

düzeyde yeĢil alan planlaması 

yapmaktadır 
3 15,0% 14 70,0% 2 10,0% 1 5,0% 0 0,0% 

S1.7-YeĢil alan planlamaları 

uzun vadeli stratejik planlara 

dayanmalıdır 
0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 8 40,0% 12 60,0% 

S1.8-YeĢil alan planlamaları, 

planların ortak hedefleri 

paylaĢacağı, kentsel altyapı 

planlaması (örn: ulaĢım, 

yağmur suyu yönetimi) ile 

uyumlu Ģekilde olmalıdır 

0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 2 10,0% 18 90,0% 

S1.9-YeĢil alan planlamalarında, 

yeĢil alanların iĢlevleri ve 

yararları göz önünde 

bulundurulmalıdır 
0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 6 30,0% 14 70,0% 

S1.10-YeĢil alan 

planlamalarında, kurumların 

planları ve politikaları etkili 

olmalıdır 
0 0,0% 3 15,0% 2 10,0% 9 45,0% 6 30,0% 

S1.11-YeĢil alan planlamaları, 

ağaçlandırma çalıĢmalarını 

kapsamalıdır 
0 0,0% 1 5,0% 1 5,0% 7 35,0% 11 55,0% 

S1.12-Planlamalar, bitkilerin 

değiĢimi gibi düzenli bitki 

bakımlarının yapılmasını 

kapsamalıdır 
0 0,0% 0 0,0% 3 15,0% 9 45,0% 8 40,0% 

S1.13-Planlamalar, yaĢam 

alanlarının korunması ve 

iyileĢtirilmesine yönelik 

çalıĢmaları kapsamalıdır 
0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 8 40,0% 12 60,0% 

S1.14-Planlamalarda mevcut su 

kaynaklarının korunması göz 

önünde bulundurulmalıdır 
0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 3 15,0% 17 85,0% 

S1.15-Planlamalar, su 

kaynaklarının bakımını 

kapsamalıdır 
0 0,0% 0 0,0% 1 5,0% 4 20,0% 15 75,0% 

Cronbach Alfa Güvenirliği= 0.715 



237 

 

YeĢil alan planlamalarına yönelik görüĢlere göre uzmanların %60‟ı planlamaların 

uygulama odaklı eylem gündemleri ve programları içermesi, %55‟i planlamaların 

uygulanması konusunda bilgilendirme amaçlı el kitapları oluĢturulması, %95‟i 

planlamalarda yeterli teknik kaynak sağlanması, %80‟i planlama uygulamalarında ilgili 

kurumların yeĢil alan çalıĢmaları için yeterli bütçeye sahip olması, %60‟ı planlamaların 

uzun vadeli stratejik planlara dayanması, %90‟ı planların ortak hedefleri paylaĢacağı 

kentsel altyapı planlaması ile uyumlu Ģekilde olması, %70‟i planlamalarda yeĢil 

alanların iĢlevleri ve yararları göz önünde bulundurulması, %45‟i planlamalarda 

kurumların planları ve politikalarının etkili olması, %55‟i planlamaların ağaçlandırma 

çalıĢmalarını kapsamasını, %45‟i bitkilerin değiĢimi gibi düzenli bitki bakımlarını 

kapsaması, %60‟ı yaĢam alanlarının korunması ve iyileĢtirilmesine yönelik çalıĢmaları 

kapsaması, %85‟i planlamalarda mevcut su kaynaklarının korunmasının göz önünde 

bulundurulması, %75‟i su kaynaklarının bakımını kapsaması gerektiğini 

belirtmiĢtir.  %70‟i ise ülkemizde yetkililerin yeterli düzeyde yeĢil alan planlaması 

yapmadığını belirtmiĢtir. 

Uzmanların „kentsel yeĢil alan planlamalarına kimler katılmalıdır‟ sorusuna verdikleri 

cevaplara göre 20 uzman Ģehir bölge plancılarının ve peyzaj mimarlarının yeĢil alan 

planlamalarına katılması, 15 uzman mimarların ve akademisyenlerin katılması, 14 

uzman ise kent sakinlerinin /halk katılımı ve sivil toplum kuruluĢlarının, 9 uzman ise 

mahalle derneklerinin katılması gerektiğini belirtmiĢtir (Çizelge 4.49).  

Çizelge 4.49 Kentsel yeĢil alan planlamalarına hangi meslek gruplarından kiĢilerin 

katılmasına yönelik görüĢler 

  Kentsel yeşil alan planlamalarına kimler katılmalıdır?  n % 
ġehir ve bölge plancıları 20 100% 
 Mimarlar 15 75% 
 Peyzaj Mimarları 20 100% 
 Sivil toplum kuruluĢları 14 70% 
 Akademisyenler 15 75% 
 Mahalle dernekleri 9 45% 
 Kent sakinleri/halk katılımı 14 70% 
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Uzmanların verdikleri cevaplara göre, yeĢil alan planlamalarında imar planının etkisi en 

fazladır. Ġkinci etkili unsur imar kanunundur. Belediye kanunu ve çevre kanunu eĢit 

etkiye sahiptir (Çizelge 4.50).  

Çizelge 4.50 YeĢil alan planlamalarında belirtilen maddelerin etkisi 

  
Hiç etkisi yok Bazen etkili Kararsızım Etkili Çok etkili 

n % n % n % n % n % 

S3.1-Çevre kanunu 1 5,0% 2 10,0% 1 5,0% 9 45,0% 7 35,0% 

S3.2-Ġmar kanunu 0 0,0% 0 0,0% 1 5,0% 8 40,0% 11 55,0% 

S3.3-Ġmar planı 0 0,0% 0 0,0% 1 5,0% 6 30,0% 13 65,0% 

S3.4-Belediye kanunu 1 5,0% 2 10,0% 2 10,0% 9 45,0% 6 30,0% 

S3.5-BüyükĢehir 

belediyesi kanunu 
0 0,0% 2 10,0% 3 15,0% 7 35,0% 8 40,0% 

S3.6-AraĢtırmacıların 

yaptıkları çalıĢmalar 
4 20,0% 5 25,0% 3 15,0% 5 25,0% 3 15,0% 

S3.7-Kentsel geliĢim 

stratejisi (Kentges) 
2 10,0% 5 25,0% 2 10,0% 7 35,0% 4 20,0% 

S3.8-Medya (örn: 

gazeteler, tv 

programları) 

3 15,0% 5 25,0% 4 20,0% 5 25,0% 3 15,0% 

S3.9-ĠĢ topluluğu (örn: 

Ticaret odası) 
7 35,0% 7 35,0% 4 20,0% 2 10,0% 0 0,0% 

Cronbach Alfa Güvenirliği= 0.806  

 

Uzmanlara göre yeĢil alan yönetiminde, yeĢil alanların sürdürülebilir olması, eriĢilebilir 

olması, sağlık ve refah sağlaması, kent manzarasını güzelleĢtirmesi çok etkili unsurdur. 

Doğal ekolojik döngüyü sağlaması, taĢkınların azalmasını sağlaması, gürültüyü azaltma 

etkili, rant elde etme bazen etkili özelliklerdir.  (Çizelge 4.51).   

  



239 

 

Çizelge 4.51 YeĢil alan yönetiminde yeĢil alanların özelliklerinin etkisi 

  

Hiç etkisi 

yok 

Bazen 

etkili 
Kararsızım Etkili Çok etkili 

n % n % n % n % n % 

S4.1-Sürdürülebilir olması 0 0,0% 1 5,0% 0 0,0% 7 35,0% 12 60,0% 

S4.2-Bağlayıcı olması (her ölçekte peyzaj 

yapılarıyla kenti kıra, insanları doğaya ve 

bir yaban yaĢam alanını diğerine bağlamak) 

1 5,0% 1 5,0% 2 10,0% 6 30,0% 10 50,0% 

S4.3-EriĢilebilir olması 1 5,0% 0 0,0% 0 0,0% 7 35,0% 12 60,0% 

S4.4-BiyoçeĢitlilik sağlaması 1 5,0% 0 0,0% 1 5,0% 11 55,0% 7 35,0% 

S4.5-Ġklim değiĢikliğine uyum (iklim 

değiĢikliğinin neden olabileceği olumsuz 

sonuçları önlemek için gerekli tedbirlerin 

alınması) 

1 5,0% 0 0,0% 1 5,0% 8 40,0% 10 50,0% 

S4.6-Sağlık ve refah sağlaması 0 0,0% 0 0,0% 1 5,0% 8 40,0% 11 55,0% 

S4.7-SosyalleĢme imkânı tanıması (bir 

toplumun tüm üyelerini refahını sağlama ve 

eĢitsizlikleri en aza indirgeme, insanları bir 

araya getirme) 

0 0,0% 1 5,0% 1 5,0% 8 40,0% 10 50,0% 

S4.8-Rekreasyon amaçlı kullanımları 0 0,0% 0 0,0% 1 5,0% 10 50,0% 9 45,0% 

S4.9-Kent içinde hava kalitesini 

iyileĢtirmesi 
0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 10 50,0% 10 50,0% 

S4.10-Kent manzarasını güzelleĢtirmesi 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 9 45,0% 11 55,0% 

S4.11-Doğal ekolojik döngüyü sağlaması 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 12 60,0% 8 40,0% 

S4.12-Rant elde etme 3 15,0% 6 30,0% 2 10,0% 5 25,0% 4 20,0% 

S4.13-TaĢkınların azalmasını sağlama 0 0,0% 1 5,0% 1 5,0% 11 55,0% 7 35,0% 

S4.14-Gürültüyü azaltma 0 0,0% 1 5,0% 2 10,0% 11 55,0% 6 30,0% 

Cronbach Alfa Güvenirliği= 0.893  

 

11 uzman yaĢadıkları yerdeki yeĢil alan yönetiminde insanların yeĢil alan kullanımı ve 

korunması konusunda farkındalığı artırmanın orta derecede dikkate alındığını 

belirtmiĢtir. 9 uzman yeĢil alanların parklar, çocuk oyun alanları vb.) kullanımını 

artırmanın iyi derecede dikkate alındığını, 8 uzman „rekreasyon için sağlıklı alan 

oluĢturmak ve yeĢil alanların halkın isteklerine uygun Ģekilde yanıt vermesinin 

sağlamanın‟ iyi derecede dikkate alındığını belirtmiĢtir (Çizelge 4.52).  
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Çizelge 4.52 Uzmanların yaĢadıkları yerdeki yeĢil alan yönetiminde belirtilen 

maddelerin ne derecede dikkate alındığı 

  
Çok zayıf Zayıf Orta Ġyi Çok iyi 

n % n % n % n % n % 

 S5.1-YeĢil alanlara çok sayıda 

ziyaretçi gelmesini sağlamak 
0 0,0% 3 15,0% 7 35,0% 6 30,0% 4 20,0% 

S5.2-YeĢil alanlarda temiz ve 

güvenli bir ortam yaratmak 
0 0,0% 2 10,0% 7 35,0% 7 35,0% 4 20,0% 

S5.3-Halkın kaliteli zaman 

geçirmesi için yeĢil alanların doğal 

karakterini korumak 

3 15,0% 3 15,0% 5 25,0% 7 35,0% 2 10,0% 

S5.4-Ġnsanların, yeĢil alanların 

kullanımı ve korunması konusunda 

farkındalığını artırmak 

2 10,0% 1 5,0% 11 55,0% 4 20,0% 2 10,0% 

S5.5-YeĢil alanlara uygun çeĢitli 

etkinlikler sağlamak 
2 10,0% 3 15,0% 7 35,0% 7 35,0% 1 5,0% 

S5.6-YeĢil alanların (parklar, çocuk 

oyun alanları vb.) kullanımını 

artırmak 

0 0,0% 2 10,0% 3 15,0% 9 45,0% 6 30,0% 

S5.7-Rekreasyon için sağlıklı yeĢil 

alanlar oluĢturmak 
1 5,0% 2 10,0% 6 30,0% 8 40,0% 3 15,0% 

S5.8-YeĢil alanlara gelen 

ziyaretçiler için yüksek kaliteli bir 

bakım standartı sağlamak 

3 15,0% 2 10,0% 7 35,0% 6 30,0% 2 10,0% 

S5.9-YeĢil alanları sürdürülebilir 

politikalarla yönetmek 
3 15,0% 4 20,0% 5 25,0% 5 25,0% 3 15,0% 

S5.10-Yüksek kalite standartlarını 

korurken yeĢil alanların finansal 

etkisini en aza indirgemek 

1 5,0% 5 25,0% 6 30,0% 7 35,0% 1 5,0% 

S5.11-YeĢil alan yönetiminde 

topluluk katılımını en üst seviyeye 

çıkarmak 

2 10,0% 5 25,0% 5 25,0% 6 30,0% 2 10,0% 

S5.12-YeĢil alanların halkın 

isteklerine uygun Ģekilde yanıt 

vermesini sağlamak 

1 5,0% 3 15,0% 5 25,0% 8 40,0% 3 15,0% 

Cronbach Alfa Güvenirliği= 0.960  

  

4.11.1 Doğrulayıcı faktör analizi  

YeĢil alanların niteliklerine göre değerlendirilmesi 43 madde 4 faktör de toplanmıĢtır. 

1.madde, 2.madde, 3.madde, 4.madde, 5.madde, 6.madde (1.Faktör BitkilendirilmiĢ 

Alanlar) 7.madde, 17.madde, 19.madde, 20.madde,21.madde, 22.madde, 23.madde, 

24.madde,  25.madde, 26.madde, 27.madde, 28.madde, 29.madde, 30.madde,31.madde, 

32.madde, 33.madde, 34.madde, 35.madde, 36.madde, 43.madde (2.Faktör Kent 
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Mobilyaları) 8.madde, 9.madde, 10.madde, 11.madde, 12.madde, 13.madde, 14.madde, 

15.madde, 16.madde, 18.madde (Faktör 3: Aktif Rekreasyon Alanları) 37.madde, 

38.madde, 39.madde, 40.madde, 41.madde, 42.madde (Faktör 4: Sirkülasyon ve Üst 

Yapı) 

 

Ölçeğin 4 Faktörlü Yapısının Doğrulayıcı Faktör Analizi ile Sınaması 

Dört faktörlü 43 maddelik ölçek verilerine Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) 

yapılmıĢtır. Maddelerin faktör yük değerleri (Lambda), her bir madde ile örtük değiĢken 

arasındaki iliĢkinin manidarlığını gösteren t değerleri ilkin incelenmiĢtir. 2.faktörde 32 

33 34 ve 3.faktörde 10.maddenin t değerleri anlamlı bulunmadığı için ölçekten 

çıkarılarak 2.kez DFA yapılmıĢtır. 2.sınamada 2.faktörde 19, 20 ve 23 ve 3.faktörde 

12.maddelerin t değerleri anlamlı bulunmadığı için ölçekten çıkarılarak 3.kez DFA 

yapılmıĢtır. 3.faktörde 13.maddenin t değeri anlamlı olmadığı için bu madde çıkarılarak 

4.kez faktör analizi yapılmıĢtır. 4.kez yapılan analizde 3.faktörde 11.maddenin t 

değerleri anlamlı bulunamamıĢtır. Bu madde çıkarılarak 5.kez DFA yapılmıĢtır. Toplam 

10 madde çıkarılmıĢ olup 33 madde ile 4 faktörlü yapıya iliĢkin faktör yükleri Çizelge 

4.53‟de gösterilmiĢtir. 

Çizelge 4.53 Doğrulayıcı faktör analizi sonuçları 

  Faktör 1 Faktör 2 Faktör 3 Faktör 4 

S1YeĢil alanlar kullanıcılar tarafından temiz 

tutulmaktadır 0,56 

 

  

S2YeĢil alanlarda bitkiler düzenli olarak 

sulanmaktadır 0,86 

 

  

S3 YeĢil alanlar içinde göllenme/drenaj problemi    

gözlenmemektedir 0,63 

 

  

S4YeĢil alanlarda bitkiler düzenli olarak 

gübrelenmektedir 0,70 

 

  

S5YeĢil alanlarda bitkiler düzenli olarak 

ilaçlanmaktadır 0,92 

 

  

S6YeĢil alanlarda bitkiler düzenli olarak yabancı 

otlardan temizlenmektedir 0,83 

 

  

S7YeĢil alanlarda bakım çalıĢmalarını gösteren 

bilgilendirme tabelası yer   almaktadır 

 

0,48 

  

S17Oyun alanı çevresinde herhangi bir sınırlama 

elemanı bulunmaktadır (ahĢap, tel çit vb.) 

 

0,69 
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Çizelge 4.53. Doğrulayıcı faktör analizi sonuçları (devam) 

  Faktör 1 Faktör 2 Faktör 3 Faktör 4 

S21Banklar alan içinde ihtiyacı karĢılamaktadır   0,79   

S22Banklar vandalizmden etkilenmemiĢtir 

(kazıma, yazma vb.)   0,68 

  

S24Piknik masaları vandalizmden 

etkilenmemiĢtir (kazıma, yazı vb.)   0,55 

  

S25YeĢil alanlarda gölgeleme elemanları 

bulunmaktadır   0,55 

  

S26Gölgeleme elemanları alan içinde ihtiyacı 

karĢılamaktadır   0,84 

  

S27Gölgeleme elemanlarının düzenli olarak 

bakımı yapılmaktadır   0,47 

  

S28YeĢil alanlarda ihtiyacı karĢılacak sayıda 

aydınlatma elemanı bulunmaktadır   0,60 

  

S29Aydınlatma elemanlarının bakımı düzenli 

olarak yapılmaktadır   0,71 

  

S30YeĢil alanlarda çöp/geri dönüĢüm kutuları 

bulunmaktadır   0,68 

  

S31Çöp / geri dönüĢüm kutuları düzenli olarak 

temizlenmektedir (dolu olup olmadı vb..)   0,72 

  

S35ĠĢaret levhaları emniyetlidir (beton ayakların 

çıkmamıĢ olması, demirlerin açık sivri uçları 

olmaması vb)   0,67 

  

S36ĠĢaret levhaları iĢlevini yerine getirmektedir   0,80   

S43Tuvaletlerin iĢaret levhası bulunmaktadır   0,86   

S8Spor yapmaya uygun yeĢil alanlar mevcut    0,75  

S9Spor yapanların kiĢisel ihtiyaçlarını 

karĢılayabileceği bakımlı yerler bulunmktadır   0,91 

 

S14Spor amaçlı kullanılan yürüyüĢ parkuru 

bulunmaktadır   0,53 

 

S15YaĢadığım yerde çocuk oyun alanları 

bulunmaktadır   0,84 

 

S16Çocuk oyun ekipmanlarının bakımı düzenli 

olarak yapılmaktadır   0,62 

 

S18Oyun alanı çocukların düĢmesi, yaralanması 

vb. durumlardan etkilenmemesi için güvenli   0,61 

 

S37YeĢil alanlarda giriĢ-çıkıĢ kapıları 

bulunmaktadır   

 

0,59 

S38YeĢil alanlarda otoparklar mevcuttur    0,63 

S39Otoparklar ihtiyacı karĢılayabilmektedir    0,78 

S40YeĢil alanlarda tuvaletler bulunmaktadır    0,88 

S41Tuvaletler temizlenmektedir    0,87 

S42Tuvaletler engelli kullanımına uygundur    0,90 

 

 

Faktör 1: BitkilendirilmiĢ Alanlar Faktör 2: Kent Mobilyaları Faktör 3: Aktif Rekreasyon Alanları 

Faktör 4: Sirkülasyon ve Üst Yapı 
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Faktör yüklerinin 0,47 ile 0,92 arasında gözlenmiĢtir.  DFA uyum indeksleri gözlenen 

verinin dört boyutlu olan modele uyum gösterip göstermediğini değerlendirmek için 

kullanılmaktadır. Bu çalıĢmada dört faktörlü 33 maddelik ölçeğin model-veri uyum 

indeksleri Çizelge 4.54‟de gösterilmiĢtir (Kline 2011). 

Çizelge 4.54 Ölçek maddelerinin faktör yapısı için uyum indeksleri 

Ġyilik Uyum Ġndeksi Kabul Edilebilir Sınır * Değer 

X
2

/sd <5 Orta düzeyde 
<3 Ġyi uyum 810,14/489 = 1,66 

GFI >0,90 0,30 
CFI >0,90 0,37 
NFI >0,90 0,30 
RFI >0,85 0,25 
S-RMR < 0,08 0,15 
RMSEA < 0,08 0,186 

 

Tüm uyum indeksleri kabul edilebilir değerlerin altında bulunmuĢtur. Bu sonuç 33 

maddelik dört faktörlü ölçeğin yapısal geçerliliğinin sağlanamadığını göstermektedir. 

Dolayısıyla faktörleĢme doğrulanamamıĢtır. 

4.11.2 Uzmanların yaĢadıkları yerdeki yeĢil alanların niteliklerine göre 

düĢüncelerinin değerlendirilmesi 

Uzmanların yaĢadıkları yerdeki yeĢil alanların niteliklerine yönelik görüĢlerinde 

verdikleri çoğunluklu cevaplara göre, yeĢil alanlarda bitki bakımları yeterli Ģekilde 

yapılmakta, drenaj problemleri görülmemektedir.  Buna rağmen yeĢil alanların 

kullanıcılar tarafından temiz tutulmamakta ve bakım çalıĢmalarına ait bilgilendirme 

tabelaları bulunmamaktadır. Spor yapmaya uygun yeĢil alanlar bulunmakta, spor 

ekipmanları spor yapmaya elveriĢli ve standart ölçülere uygundur. YaĢadıkları yerlerde 

çocuk oyun alanları mevcuttur.  Bu alanların bakımları yapılmaktadır. Çocuklar için 

güvenlidir. YeĢil alanlarda dinlenme amaçlı kullanılabilecek banklar yer almakta, alanda 

ihtiyacı karĢılayabilmektedir. Ancak banklar ve piknik masaları vandalizmden (kazıma, 

yazma vb.) etkilenmektedir. YeĢil alanlara ihiyacı karĢılayacak aydınlatma ve gölgeleme 

elemanları bulunmaktadır. Aydınlatma ve gölgeleme elemanlarının bakımları konusunda 
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kararsız kalmaktadırlar. Çöp/geri dönüĢüm kutuları bulunmakta, düzenli olarak 

temizlenmekte fakat vandalizmden etkilenmektedir. YeĢil alanlarda iĢaret levhaları 

bulunmakta, iĢlevlerini yerine getirmekte ve emniyetlidir. YeĢil alanlara giriĢ ve çıkıĢ 

kapıları bulunmaktadır. Uzmanlar otoparkların bulunması ve ihtiyacı karĢılaması 

konusunda kararsız kalmıĢlardır. Tuvalet iĢaretleri bulunmaktadır. Temizliği yönünden 

kararsız olduklarını belirtmiĢlerdir (Çizelge 4.55).  

Çizelge 4.55 Uzmanların yeĢil alan niteliklerine göre görüĢleri 

  
Kesinlikle 

katılmıyorum 
Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum 

Tamamen 

katılıyorum 

n % n % n % n % n % 

S6.1-YeĢil alanlar kullanıcılar tarafından 

temiz tutulmaktadır 
2 10,0% 7 35,0% 5 25,0% 4 20,0% 2 10,0% 

S6.2-YeĢil alanlarda bitkiler düzenli olarak 

sulanmaktadır 
0 0,0% 2 10,0% 4 20,0% 11 55,0% 3 15,0% 

S6.3-YeĢil alanlar içinde göllenme/drenaj 

problemi gözlenmemektedir 
2 10,0% 5 25,0% 5 25,0% 8 40,0% 0 0,0% 

S6.4-YeĢil alanlarda bitkiler düzenli olarak 

gübrelenmektedir 
0 0,0% 3 15,0% 7 35,0% 10 50,0% 0 0,0% 

S6.5-YeĢil alanlarda bitkiler düzenli olarak 

ilaçlanmaktadır 
0 0,0% 2 10,0% 8 40,0% 8 40,0% 2 10,0% 

S6.6-YeĢil alanlarda bitkiler düzenli olarak 

yabancı otlardan temizlenmektedir 
0 0,0% 2 10,0% 5 25,0% 11 55,0% 2 10,0% 

S6.7-YeĢil alanlarda bakım çalıĢmalarını 

gösteren bilgilendirme tabelası yer 

almaktadır 

1 5,0% 10 50,0% 4 20,0% 5 25,0% 0 0,0% 

S6.8-Spor yapmaya uygun yeĢil alanlar 

mevcut 
0 0,0% 2 10,0% 4 20,0% 10 50,0% 4 20,0% 

S6.9-Spor yapanların kiĢisel ihtiyaçlarını 

karĢılayabileceği bakımlı yerler 

bulunmaktadır 

1 5,0% 5 25,0% 5 25,0% 7 35,0% 2 10,0% 

S6.10-Spor sahalarında seyir alanları 

bulunmaktadır (tribün, oturak vb.) 
1 5,0% 3 15,0% 5 25,0% 9 45,0% 2 10,0% 

S6.11-Oyun ekipmanları spor yapmaya 

uygun (kale direkleri, fileler vb.) 
0 0,0% 4 20,0% 3  15,0% 9 45,0% 4 20,0% 

S6.12-Spor sahalarında sakatlıklara neden 

olacak bozulmalar görülmemektedir 
0 0,0% 4 20,0% 6 30,0% 7 35,0% 3 15,0% 

S6.13-Spor sahaları standart ölçülere 

uygundur (alan içi çizgileri vb.) 
0 0,0% 2 10,0% 8 40,0% 9 45,0% 1 5,0% 

S6.14-Spor amaçlı kullanılan yürüyüĢ 

parkuru bulunmaktadır 
0 0,0% 1 5,0% 1 5,0% 11 55,0% 7 35,0% 

S6.15-YaĢadığım yerde çocuk oyun alanları 

bulunmaktadır 
0 0,0% 0 0,0% 1 5,0% 13 65,0% 6 30,0% 

S6.16-Çocuk oyun ekipmanlarının bakımı 

düzenli olarak yapılmaktadır 
0 0,0% 2 10,0% 7 35,0% 8 40,0% 3 15,0% 

S6.17-Oyun alanı çevresinde herhangi bir 

sınırlama elemanı bulunmaktadır  
0 0,0% 2 10,0% 6 30,0% 11 55,0% 1 5,0% 

S6.18-Oyun alanı çocukların düĢmesi, 

yaralanması vb. durumlardan 

etkilenmemesi için güvenli 

1 5,0% 2 10,0% 4 20,0% 11 55,0% 2 10,0% 
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Çizelge 4.55 Uzmanların yeĢil alan niteliklerine göre görüĢleri (devam) 

  
Kesinlikle 

katılmıyorum 
Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum 

Tamamen 

katılıyorum 

n % n % n % n % n % 

S6.19-Oyun alanına ait bilgilendirme 

tabelası bulunmaktadır (0/3,3/6 vb. yaĢ 

grubuna hitap ettiğini gösteren)) 

5 25,0% 1 5,0% 5 25,0% 7 35,0% 2 10,0% 

S6.20-YeĢil alanlarda dinlenme amaçlı 

banklar bulunmaktadır 
0 0,0% 0 0,0% 2 10,0% 13 65,0% 5 25,0% 

S6.21-Banklar, alan içinde ihtiyacı 

karĢılamaktadır 
0 0,0% 0 0,0% 7 35,0% 9 45,0% 4 20,0% 

S6.22-Banklar vandalizmden 

etkilenmemiĢtir (kazıma, yazma vb.) 
7 35,0% 4 20,0% 3 15,0% 4 20,0% 2 10,0% 

S6.23-Piknik yapmaya uygun yeĢil alanlar 

mevcut 
0 0,0% 1 5,0% 7 35,0% 10 50,0% 2 10,0% 

S6.24-Piknik masaları vandalizmden 

etkilenmemiĢtir (kazıma, yazı vb.) 
7 35,0% 5 25,0% 4 20,0% 3 15,0% 1 5,0% 

S6.25-YeĢil alanlarda gölgeleme elemanları 

bulunmaktadır 
0 0,0% 1 5,0% 6 30,0% 11 55,0% 2 10,0% 

S6.26-Gölgeleme elemanları alan içinde 

ihtiyacı karĢılamaktadır 
0 0,0% 4 20,0% 8 40,0% 6 30,0% 2 10,0% 

S6.27-Gölgeleme elemanlarının düzenli 

olarak bakımı yapılmaktadır 
0 0,0% 5 25,0% 8 40,0% 4 20,0% 3 15,0% 

S6.28-YeĢil alanlarda ihtiyacı karĢılayacak 

sayıda aydınlatma elemanı bulunmaktadır 
0 0,0% 3 15,0% 5 25,0% 8 40,0% 4 20,0% 

S6.29-Aydınlatma elemanlarının bakımı 

düzenli olarak yapılmaktadır 
0 0,0% 5 25,0% 6 30,0% 4 20,0% 5 25,0% 

S6.30-YeĢil alanlarda çöp/geri dönüĢüm 

kutuları bulunmaktadır 
0 0,0% 4 20,0% 2 10,0% 11 55,0% 3 15,0% 

S6.31-Çöp/geri dönüĢüm kutuları düzenli 

olarak temizlenmektedir  
0 0,0% 4 20,0% 4 20,0% 9 45,0% 3 15,0% 

S6.32-Çöp/geri dönüĢüm kutuları alan 

içinde ihtiyacı karĢılamaktadır 
0 0,0% 2 10,0% 8 40,0% 9 45,0% 1 5,0% 

S6.33-Çöp/geri dönüĢüm kutuları 

vandalizmden etkilenmemiĢtir (kazıma, 

yazma vb.) 

4 20,0% 6 30,0% 5 25,0% 4 20,0% 1 5,0% 

S6.34-YeĢil alanlarda yönlendirme için 

iĢaret levhaları bulunmaktadır 
1 5,0% 5 25,0% 7 35,0% 7 35,0% 0 0,0% 

S6.35-ĠĢaret levhaları emniyetlidir (beton 

ayakların çıkmamıĢ olması, demirlerin açık 

sivri uçları olmaması vb.) 

0 0,0% 3 15,0% 8 40,0% 9 45,0% 0 0,0% 

S6.36-ĠĢaret levhaları iĢlevini yerine 

getirmektedir 
0 0,0% 2 10,0% 9 45,0% 9 45,0% 0 0,0% 

S6.37-YeĢil alanlarda giriĢ-çıkıĢ kapıları 

bulunmaktadır 
0 0,0% 4 20,0% 5 25,0% 9 45,0% 2 10,0% 

S6.38-YeĢil alanlarda otoparklar mevcuttur 1 5,0% 6 30,0% 9 45,0% 4 20,0% 0 0,0% 

S6.39-Otoparklar ihtiyacı 

karĢılayabilmektedir 
1 5,0% 6 30,0% 9 45,0% 4 20,0% 0 0,0% 

S6.40-YeĢil alanlarda tuvaletler 

bulunmaktadır 
3 15,0% 4 20,0% 7 35,0% 5 25,0% 1 5,0% 

S6.41-Tuvaletler temizlenmektedir 3 15,0% 2 10,0% 7 35,0% 6 30,0% 2 10,0% 

S6.42-Tuvaletler engelli kullanımına 

uygundur 
4 20,0% 4 20,0% 6 30,0% 6 30,0% 0 0,0% 

S6.43-Tuvaletlerin iĢaret levhası 

bulunmaktadır 
3 15,0% 2 10,0% 5 25,0% 10 50,0% 0 0,0% 

Cronbach Alfa Güvenirliği= 0.960  
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4.12 Yöneticilerle Yapılan GörüĢme Soru ve Cevapları  

Soru1: Belediyenizde yeĢil alanlardan sorumlu biriminiz bulunuyor mu? 

Belediyelerde yeĢil alanlardan sorumlu birimlerin olup olmadığını sorguladığımızda 

bütün belediyelerde yeĢil alanlardan sorumlu birimin var olduğu görülmektedir. 

Soru2: Hangi birimler yeĢil alanlardan sorumludur? 

Haymana Belediyesinde-Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Temizlik ĠĢleri Müdürlüğü, Ġmar 

ve ġehircilik Müdürlüğü 

Çankaya Belediyesi-Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü, 

Emlak ve Ġstimlak Müdürlüğü 

Mamak Belediyesinde-Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü 

Bala Belediyesinde-Fen ĠĢleri Müdürlüğü 

Gölbaşı Belediyesinde- Park ve Bahçeler Müdürlüğü yeşil alanlardan sorumludur. 

Soru 3: Bu birim yeĢil alanlarla ilgili hangi konularda çalıĢmalar yapmaktadır? 

Birimler yeĢil alaların planlaması, yeĢil alanların bakımı, onarımı, kontrolü ve yeĢil 

alanlara yönelik politikaların geliĢtirilmesi konularında çalıĢmalar yapmaktadır.  

Haymana Belediyesi 

YeĢil alanların planlamasından -Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü 

YeĢil alanların bakımı- Park ve Bahçeler Müdürlüğü 

YeĢil alanların onarımından-Park ve Bahçeler Müdürlüğü 

YeĢil alanlara yönelik politikaların geliĢtirilmesi- Park ve Bahçeler Müdürlüğü 

sorumludur.  

Çankaya Belediyesi 

YeĢil alanların planlamasından Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü, Emlak ve Ġstimlak 

Müdürlüğü, yeĢil alanların bakımı, onarımı, kontrolünden Park ve Bahçeler Müdürlüğü, 

yeĢil alanlara yönelik politikaların geliĢtirilmesinden Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Ġmar 

ve ġehircilik Müdürlüğü sorumludur.  
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Mamak Belediyesi 

Mamak belediyesinde yeĢil alanların planlanması, bakımı, onarımı, kontrolünden ve 

yeĢil alanlara yönelik politikaların geliĢmesi konusundan Çevre ve Koruma Müdürlüğü 

sorumludur.   

 

Bala Belediyesi  

YeĢil alanların planlaması, bakımı, onarımı, kontrolünden ve yeĢil alanlara yönelik 

politikaların geliĢtirilmesinden Fen ĠĢleri Müdürlüğü sorumludur. 

Gölbaşı Belediyesi 

YeĢil alan planlamalarını Park ve Bahçeler Müdürlüğünde Ģehir ve bölge plancıları 

yapmaktadır. Bakım, onarım, kontrol çalıĢmalarını Park ve Bahçeler   Müdürlüğü 

yapmaktadır. YeĢil alanlara yönelik politikaların geliĢtirilmesi- Ġmar ve ġehircilik 

Müdürlüğü sorumluluğundadır. 

Soru 4: YeĢil alanların mevcut alan kullanımlarına yönelik değiĢikliklere kim/kimler 

karar vermektedir?  

Haymana Belediyesi: Peyzaj mimarı, Ģehir ve bölge plancısı, harita mühendisleri 

Çankaya Belediyesi: Peyzaj mimarı, Ģehir ve bölge plancısı, kentsel tasarımcı, mimar  

Bala Belediyesi: Peyzaj mimarı, Ģehir ve bölge plancısı 

Mamak Belediyesi: Çevre koruma kontrol müdürü ve planlama uygulama Ģefi   

Gölbaşı Belediyesi: GölbaĢı özel çevre koruma bölgesi olması nedeniyle Tabiat 

varlıklarını koruma genel müdürlüğü, ilçe belediye meclisleri imar planlarına karar 

vermektedir.  

Soru 5: Mevcut arazi stoğunun yeĢil alan olarak değerlendirilmesine yönelik 

politikaları kim geliĢtirmektedir?   

Haymana Belediyesi: ġehir ve bölge plancısı, Mimar 

Çankaya Belediyesi: Peyzaj mimarı, ġehir ve bölge plancısı, Kentsel tasarımcı, Mimar 

Mamak Belediyesi: ġehir ve bölge plancısı planlama (örn: park olmasına karar veren), 

peyzaj mimarı (tasarım konusunda) 

Bala Belediyesi: Peyzaj mimarı, Ģehir ve bölge plancısı 
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Gölbaşı Belediyesi: Ġmar planları yapılırken kamulaĢtırma için yeĢil alan ayrılır. Plan 

teknik olarak baz alınır. BüyükĢehir Belediye Meclisi, Peyzaj mimarı, Ģehir ve bölge 

plancısı, kentsel tasarımcı, mimar 

Soru 6: Belediye ilçe sınırları içinde yer alan tüm yeĢil alanlardan siz mi 

sorumlusunuz? 

Mamak Belediyesi haricinde diğer belediyelerde hayır cevabı verilmiĢtir.  

Soru 7: Cevabınız hayır ise hangi alan büyüklüğü limitleri dahilindeki yeĢil alanlardan 

sorumlusunuz? 

Haymana Belediyesi: 5.000m² altında yer alan alanlar. 5 dönümlük arazilerin 

üzerindeki alanlardan BüyükĢehir ġehir Belediyesi sorumludur. 15 metre dahil ve 15 

metre üzerindeki yol geniĢliğindeki yollarda yeĢil alan bakımlarında meydan, bulvar, 

refüj bakımları büyükĢehir bünyesinde fen iĢleri birimden yürütülmektedir. 

Çankaya Belediyesi: Ġlçe belediyesi ve Ankara BüyükĢehir Belediyesi arasındaki fark 

olan 30.000m² ile sınırlı ölçüdeki yeĢil alan ayrımı kalkmıĢ olup, her belediye her 

büyüklükteki alanda çalıĢma yapabilmektedir. Çankaya Belediyesi en son 750 

dönümlük bir park alanı çalıĢmıĢtır.  

Mamak Belediyesi: 10 dönümlük ve altındaki büyüklükteki alanlardan sorumludur.  

Bala Belediyesi: 5.000m²‟lik alanlarda sorumlu bulunmaktadır  

Gölbaşı Belediyesi: 30.000m² ait olan yeĢil alanlardan sorumlu bulunmaktadır.  

Soru 8: Belediyeniz hangi ölçeğe kadar yeĢil alanlardan sorumludur? 

Haymana Belediyesi: 1/1000, 1/5000 ölçeğe kadar olan yeĢil alanlar 

Çankaya Belediyesi: Her ölçekte çalıĢmalar yapılmaktadır 

Mamak Belediyesi: 1/1000, 1/5000 ölçeğe kadar olan yeĢil alanlar 

Bala Belediyesi: 1/1000, 1/5000 ölçeğe kadar olan yeĢil alanlar 

Gölbaşı Belediyesi: 1/1000 ölçek 
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Soru 9: Bu ölçek üzerindeki diğer alanlardan hangi kurumlar sorumludur? (örn: 

planlanmasından hangi kurum, yönetilmesinden hangi kurum sorumludur) 

Haymana Belediyesi: BüyükĢehir Belediyesi, Tarım ve Orman Bakanlığı, Çevre, 

ġehircilik ve Ġklim DeğiĢikliği Bakanlığı 

Çankaya Belediyesi: Her ölçekteki alanlardan sorumluyuz. 

Mamak Belediyesi: BüyükĢehir Belediyesi 

Bala Belediyesi: BüyükĢehir Belediyesi 

Gölbaşı Belediyesi: BüyükĢehir Belediyesi, Çevre, ġehircilik ve Ġklim DeğiĢikliği 

Bakanlığı 

Soru 10: Sorumluluğunuz altında hangi tür yeĢil alanlar bulunmaktadır? 

Haymana Belediyesi: Mahalle parkı 

Çankaya Belediyesi: Mahalle parkı, Semt parkı, Kent parkı 

Mamak Belediyesi: Mahalle parkı, Semt parkı, Kent parkı  

Bala Belediyesi: Mahalle parkı 

Gölbaşı Belediyesi: Mahalle parkı, Semt parkı, Kent parkı 

Soru 11: Belediyenizin yeĢil alanlar için ayırdığı (çevre düzenleme, parkları ve 

rekreasyon için) son 3 yıl için toplam yıllık bütçesi nedir? 

Haymana Belediyesi: 2021- 699.800,00 TL,  2020-421.000,00 TL,  2019- 295.000, 00 

TL 

Çankaya Belediyesi: Üç yıl için ortalama 30.000.000, 00 TL, Özel projeler olduğunda 

70.000.000,00 TL 

Mamak Belediyesi: 2020-69.912.481,88 TL ,  2019- 94.648.457,00 TL 

Bala Belediyesi: Üç yıl için ortalama 500.000, 00 TL  

Gölbaşı Belediyesi: 2019 yılı bütçesi: 5.538.005,00 TL 

2020 yılı bütçesi: 5.666.635,00 TL 

2021 yılı bütçesi: 10.573.415,00 TL  
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Soru 12: Belediye vergi gelirlerinden baĢka, yeĢil alan ve park alanı edinimini ve 

bakımını finanse etmek için diğer kaynaklardan (örneğin özel vakıflar, hayır kurumları, 

sivil toplum kuruluĢları vb.) fon alıyor mu?  

Çankaya ve Mamak Belediyeleri fon almakta, diğer belediyeler fon almamaktadır. 

Mamak belediyesi, çevre ve Ģehircilik bakanlığında, gençlik ve spor bakanlığından 

almaktadır. Çankaya Belediyesi park yapımı için hibe alabilmektedir. 

Soru 13.: Belediyenizin sorumlu olduğu alanlarda yeĢil alan gereksinimlerini 

belirlemeye yönelik bir çalıĢma yürütüyor musunuz? 

Bütün belediyeler yeĢil alanların gereksinimlerini belirlemeye yönelik çalıĢmalar 

yapmaktadırlar.  

Soru 14: Eğer yürütüyorsanız hangi standartları ele alıyorsunuz? 

Haymana Belediyesi: Mevcut imar planları 

Çankaya Belediyesi: Mevcut imar planları, YeĢil alanlarla ilgili planlar, TSE standartları 

Mamak Belediyesi: Mevcut imar planları 

Bala Belediyesi: Mevcut imar planları 

Gölbaşı Belediyesi: Mevcut imar planları 

Soru 15: YeĢil alanların yönetimine yönelik stratejileriniz var mı?  

Çankaya ve Bala Belediyeleri stratejilerinin olduğunu, Haymana, Mamak, GölbaĢı 

Belediyelerinin bu konuda stratejileri bulunmamaktadır.   

Soru 16: Bu konuda eylem planlarınız var mı? 

Sadece Çankaya Belediyesinin eylem planları bulunmaktadır. 

Soru 17: Bu planların geliĢtirilmesinde halkın katılımı sağlanıyor mu? 

Sadece Çankaya Belediyesi çalıĢmalarında kısmen planların geliĢtirilmesinde halkın 

katılımına imkân sağlamaktadır.  

Soru 18: Yurt içinde veya yurt dıĢında kurum ve kuruluĢlarla yeĢil alanların yönetimine 

iliĢkin iĢ birliği yapıyor musunuz?  
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Haymana, Çankaya, Bala belediyeleri yurtiçinde kurum kuruluĢlarla iĢ bilirliği 

yapmaktadır. Bala belediyesi, Keçiören Belediyesinden proje konusunda park ve 

bahçeler müdürlüğünden destek almaktadır.  Haymana Belediyesi BüyükĢehir 

Belediyesi, Çevre ġehircilik ve Ġklim DeğiĢikliği Bakanlığından destek almaktadır. 

Çankaya Belediyesi, BüyükĢehir Belediyesinden destek almaktadır. 

Soru 19: YeĢil alanlarla ilgili birimde hangi meslek grubundan uzmanlar görev 

yapmaktadır? 

Haymana Belediyesi: Peyzaj mimarı 

Çankaya Belediyesi: Peyzaj mimarı, ġehir ve bölge plancısı, Mimar, ĠnĢaat Mühendisi, 

Makine Mühendisi, Elektrik Mühendisi 

Mamak Belediyesi: Peyzaj mimarı, Ziraat Mühendisi, Çevre Mühendisi 

Bala Belediyesi: Peyzaj mimarı, ġehir ve bölge plancısı 

Gölbaşı Belediyesi: Peyzaj mimarı, ġehir ve bölge plancısı, Mimar 

Soru 20: Kadrolu çalıĢanlar dıĢında diğer uzmanlarla birlikte çalıĢıyor musunuz? 

Haymana Belediyesi ve Mamak belediyesi kadrolu çalıĢanlar dıĢında diğer uzmanlarla 

birlikte çalıĢmaktadır. Haymana Belediyesi, peyzaj mimarı, Ģehir ve bölge plancısı, 

mimar, harita mühendislerinden ile Mamak Belediyesi harita mühendisleri, arım ve 

Orman Bakanlığından kadastro ve harita konusunda destek almaktadır.  

Soru 21: Doğal alanların satın alınması, geliĢtirilmesi ve idaresi için sivil toplum 

kuruluĢları ile herhangi bir ortaklık içinde yer alıyor musunuz?  

Belediyelerin hiçbiri bu konuda bir ortaklık içinde yer almamaktadır. Çankaya 

Belediyesi kamuya ve belediyeye ait hiçbir yeĢil alan satılamaz.  

Soru 22: 21.soruya verdiğiniz cevabınız “Evetse” bu ortakların rolü nedir? 

21. soruya “Hayır” cevabı verildiğinden bu soruya cevap verilmemiĢtir.  

Soru 23: Ekolojik olarak hassas özelliklere sahip bölgeler (ağaçlıklar, sulak alanlar, sel 

tehlikesi olan araziler vb.) park alanı tahsis gereksinimlerinize dâhil edilebilir mi? 
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Çankaya belediyesi ve Mamak belediyesi bu alanların park alanı olarak tahsis 

edilebileceğini belirtmiĢtir. Çankaya Belediyesi, sulak alan kriterlerine sahip veya 

kendine has ekoloji değerleri olan yerlere göre planlama ve tasarım ilkeleri oluĢturulup 

ona uygun park ve rekreasyon alanları oluĢturulabileceğini belirtmiĢtir.  

Soru 24: YeĢil alanların yönetimine iliĢkin ar-ge faaliyetleriniz var mı? 

Sadece GölbaĢı belediyesi ar-ge faaliyetleri olduğunu belirtmiĢtir.  

Soru 25: Bu konuda ulusal/uluslararası toplantı, seminer, sempozyum, kongre vb. 

faaliyetlere katılıyor musunuz? 

GölbaĢı belediyesi 10 yıl önce Mogan gölü havzası içinde endemik tür olan Sevgi 

Çiçeği korunması konusunda üniversitelerle iĢ birliği yapmıĢtır.   

Çankaya, Mamak belediyeleri de yeĢil alanların yönetimi konusunda kongre, seminer 

gibi faaliyetlere katıldıklarını belirtmiĢtir. 

Soru 26: Katılıyorsanız bunları kendi biriminizde değerlendiriyor musunuz?  

Yapılan çalıĢmaları Çankaya, Mamak ve GölbaĢı belediyesi kendi birimlerinde 

değerlendirdiklerini belirtmiĢtir.  

Soru 27: YeĢil alanların yönetimiyle ilgili akademik çalıĢmaları takip ediyor musunuz? 

Çankaya ve Mamak belediyesi akademik çalıĢmaları takip ettiklerini belirtmiĢtir.  

Soru 28: Eğer takip ediyorsanız bu çalıĢmaların sonuçlarını kurumunuza yansıtıyor 

musunuz?  

Çankaya ve Mamak belediyesi takip ettikleri akademik çalıĢmaların sonuçlarını 

kurumlarında değerlendirdiklerini ve yansıttıklarını belirtmiĢtir.  

Soru 29: YeĢil alanların yönetimiyle ilgili hangi problem/engeller ile karĢılaĢıyorsunuz? 

Haymana Belediyesi: Maddi yetersizlik/bütçe yetersizliği, yeĢil alanların 

sürdürülebilirliği ile ilgili, özel mülkiyete ait alanların kamulaĢtırılması ve park alanına 

dönüĢtürülmesinde sorunlar yaĢanmakta ve yeĢil alanlara tam anlamıyla 
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bakılamamaktadır.  Çankaya Belediyesi: Maddi yetersizlik/bütçe yetersizliği, yeĢil 

alanların sürdürülebilirliği ile ilgili sorunlar, parklarda yapılan vandalizmden kaynaklı 

sorunların giderilmesinde sorunların yaĢanması, eleman yetersizliği konularında 

sorunlar yaĢamaktadır.  Mamak Belediyesi: Maddi yetersizlik /bütçe yetersizliği, bir 

alanın kent ormanı olması istenirse tescil alınması konusunda sıkıntı oluyor.  Bala 

Belediyesi: Maddi yetersizlik /bütçe yetersizliği mevcuttur.  Gölbaşı Belediyesi: YeĢil 

alan yönetiminde yeĢil alanlara yönelik uygulamalarda halkın benimsenmemesi, 

güvenlik eksiklikleri, bakım ve onarımlarda sıkıntı yaĢanmaktadır. 
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5. SONUÇ ve ÖNERĠLER  

YeĢil alan yönetimi; planlanması, yeĢil alanların bakımı, sürdürülmesi, mevcut yeĢil 

alanların geliĢtirilmesi faaliyetlerinin yürütülmesidir. YeĢil alanları etkileyen karar alma 

sürecini ve uygulamaları içermektedir.  Yönetimin bir parçası olduğu bakım, yeĢil 

alanlarda düzenli olarak gerçekleĢtirilen temizlik, biçme, budama vb. faaliyetleri ifade 

etmektedir. Yerel yönetimler ve yeĢil alanlardan sorumlu kurumlar, yeĢil alan 

değerlerini en üst düzeye çıkarmak için yeĢil alanların tüm özelliklerini ayrıntıları ile 

algılamalıdır.  

YeĢil alanlar, birbiriyle iliĢkili birçok fonksiyonel özelliğe sahiptir. Bu alanlar için 

özellikle uzman yönetim sağlamak, bütünleĢik ve tutarlı bir yönetim yapısı oluĢturmak 

için önemlidir. YeĢil alanların bu fonksiyonları gerçekleĢtirmek için bütüncül kentsel 

yeĢil alan yönetim sistemi esastır.  

Parklar, eğlence alanları, rekreatif amaçlı kullanılan yeĢil alanlar, ormanlar, piknik 

alanları, spor alanları vb. türdeki alanlara yönelik farklı kurum ve kuruluĢların ayrı ayrı 

yasal çerçevede düzenlenen yetkileri bulunmaktadır. Örneğin; belediyelerin park ve 

bahçeler vb. alanlar için kendine ait yetkileri bulunmaktadır.  

YeĢil alanlar kent sakinlerinin kullanımına açık olduğundan, yeĢil alanlardan sorumlu 

kurumların yasalarda yetkilerini elinde bulunduran diğer kurumların yetkili birimlerince 

temsil edilerek yeĢil alan yönetim sisteminin oluĢturulması gerekmektedir. Yönetimde 

paydaĢların bir araya gelmesi söz konudur.  

Bakanlık ve belediyelerin paydaĢ olarak katıldıkları bir yönetim sistemi oluĢturulup 

birimlerin aldığı kararlar doğrultusunda planlama, bakım, onarım gibi faaliyetler 

yapılmalıdır. YeĢil alanlar kent sakinlerinin kullanımına uygun hale getirilmeli, 

açılmalı, kullanımlardan dolayı oluĢabilecek sorunlara çözüm getirilmelidir.  
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Bu görevlerin daha etkin yapılabilmesi için yeĢil alan yönetiminin yasal çerçevesi 

oluĢturulmalıdır. Böylece yeĢil alan yönetim sistemi, kentsel alanlardaki bazı önemli 

gündemlere olumlu katkıda bulunarak, insanlara farklı Ģekillerde olanaklar sunacaktır.   

YeĢil alan yönetim sistemi kentin; 

 Uzun vadeli bakıĢ açılarını ve sürdürülebilirliğini teĢvik etmeyi güçlendirecek, 

 Kentsel yeĢil alan durumu, kalitesi ve ayrıca sakinlerin ihtiyaçları, öncelikleri 

ve değerleri hakkında daha bütüncül bir genel bakıĢ ve daha iyi bir anlayıĢı 

teĢvik edecek, 

 Kentlerde, yeĢil alan geliĢimi için bir vizyon oluĢturacak, 

 Kentsel yeĢil alan sorunlarını çözmenin ve kentsel yeĢil alan potansiyellerini 

geliĢtirmenin etkili yollarını oluĢturacak,   

 YaĢam kalitesini iyileĢtirmek, yani dinlenme, boĢ zaman ve sosyal faaliyetler 

için tesisleri ile birlikte çevresi iyileĢtirecek, 

 Kentsel yeĢil alan konularını planlama sistemine ve mevzuatına dahil edecek,  

 Kentsel yeĢil alanlar için kamusal ve politik farkındalığı artıracak ve halkın 

katılımını sağlayacak, 

 PaydaĢlar ve bölümler arası iĢ birliği oluĢturacak ve uzun vadeli finansman, 

yönetim fırsatları geliĢtirecektir.  

  

Ülkemizde TÜĠK 2018 verilerine göre toplam 37.802.000 ha tarım alanı bulunmaktadır. 

Bu tarım alanlarının %52,3‟ünü iĢlenen alanlar, %9,1‟ini meyve alanları, %38,6‟sını 

çayır ve mera alanları oluĢturmaktadır. Ülkede orman alanları 22.621.935 hektardır. Bu 

miktar ülke alan toplamının %29‟u kadardır. %57 kapalı orman alanı, %43‟ü seyrek 

örtülü veya örtüsüz orman alanlarından oluĢmaktadır.  

Korunan alanların (kara ve deniz) toplamının ülke yüzölçümüne oranı %8,9‟dur. 

Korunan alan hesaplamalarına doğa koruma fonksiyonu olarak ayrılan orman alanları 

dahil edilmemektedir. Dünya Bankası verine göre, dünya karasal ve denizel korunan 

alanların karasal alanına oranı %14,5‟dür. 
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Çevre, ġehircilik ve Ġklim Bakanlığı‟nın çevresel gösterge değerlendirmelerine göre 

ülkemizde nüfusun artması, toplam tarım alanları miktarının azalması sonucunda kiĢi 

baĢına düĢen tarım alanları azalmıĢtır. Ayrıca iklim Ģartlarının yeniden orman yetiĢtirme 

konusunda elveriĢsizliği ve topoğrafik yapı, mevcut orman varlığının geliĢtirilmesini 

zorlaĢtırmaktadır. Orman alanları üzerindeki olumsuz baskılar ve çeĢitli sebeplerle 

meydana gelen zararlara karĢı korunması önemlidir. Biyolojik çeĢitliliğin korunması 

için ayrılan alanların oranı ile alan kullanımlarının dağılımı çeĢitliliğe iliĢkin önceliği   

göstermektedir (cevreselgostergeler.csb.gov.tr 2022).  

Bu çerçevede ülkemizde parklar, bahçeler dahil olmak üzere tüm yeĢil alanları bir bütün 

olarak ele alan bir yönetim sistemi geliĢtirmelidir. YeĢil alan yönetim sistemi, yeĢil 

alanlara yönelik bakım, onarım ve düzenlemelerinin yanı sıra proje merkezleri, yeĢil 

alan sürdürülebilirliği sağlaması ve kent iklimini iyileĢtirme gibi birçok amaca hizmet 

etmelidir. Böylece kullanıcı ihtiyaçlarını karĢılayacak, yerel yönetimlerde uzman ve 

yönetici görüĢlerine göre oluĢturulacak Yeşil Alan Yönetim Modeli hem yerel 

kurumların yönetimdeki sorunlarını ve yeĢil alanlara yönelik kentlerde karĢılaĢılan 

genel sorunlarına çözüm bulacaktır.   

YeĢil alanları ve doğayı bütüncül yönetimini ele alan bu yaklaĢım, cumhurbaĢkanlığına 

bağlı  Çevre ve Doğa Koruma Kurulu oluĢturulmasıyla yeĢil alan yönetiminde yetki ve 

sorumluluklar yönünden oluĢan sorunları ortadan kaldırarak, yeĢil alanların planlaması, 

politikaların oluĢturulması, yeĢil alana yönelik  kanunlarda yapılacak değiĢimlerde ve 

mevcut yeĢil alanların korunması, yeni yeĢil alanların oluĢturulması konusunda 

kararların alınmasında  yerel kurumlar (belediyeler) ve bakanlıkların yeĢil alanların 

yönetimiyle ilgili iĢ birliği içinde çalıĢmasına imkan sağlayacaktır.  

Bu kurulda, Çevre ve Doğa Koruma Komisyon üyeleri, Çevre ve Doğa Koruma Birimi 

BaĢkanı, Çevre ve Doğa Koruma Yönetim Müdürü ve Çevre ve Doğa Koruma Yönetim 

Müdür Yardımcısı bulunacaktır. Kurul araĢtırma ve geliĢtirme, finans, tasarım, 

planlama ve uygulama, rekreasyon, ekoloji birimlerinden oluĢacaktır (ġekil 5.1).   
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ġekil 5.1 Çevre ve Doğa Koruma Kurulu organizasyon Ģeması 

Ġller ölçeğinde Çevre ve Doğa Koruma Kurulu altında oluĢturulacak Çevre Yönetim 

Enstitüsü, park, bahçelerin ve yeĢil alanların bakım, onarım, planlamalarının yanı sıra 

tasarım, bitkilendirme çalıĢmalarından sorumlu olacaktır. YeĢil alanların bu enstitüsü ile 

yönetilmesi aynı zamanda araĢtırmalara da olanak sağlayacaktır (ġekil 5.2).  
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ġekil 5.2 Çevre Yönetim Enstitüsü organizasyon Ģeması 

5.1 YeĢil Alan Yönetim Sürecinde YeĢil Alan Planlamaları Ġçin Öneriler  

Uzman anket sonuçlarına göre yeĢil alan yönetiminde planlamalara iliĢkin kurumların 

bütçe yetersizliği, yeĢil alanların sürdürülebilirliğine yönelik sorunlar, özel mülkiyete ait 

yeĢil alanların kamulaĢtırılmasına ve park alanlarına dönüĢtürülmesinde oluĢan sorunlar, 

yeĢil alan planlamalarına halk katılımının yeterince sağlamaması gibi problemleri 

bulunmaktadır. 

Kentlerde ranta dayalı planların yeĢil alanları koruma olanağının düĢük olması, yetkin 

kurum veya kuruluĢlarla denetim yapılamaması, bu konuda paydaĢların bir araya 
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gelerek yeĢil alanları korumaya, geliĢtirmeye, kullanmaya dair planlamada çözüm 

önermemelerinden dolayı yeĢil alanların mevcuduyla kalması ve mevcudunun giderek 

azalmasına sebep olmaktadır. Ülkemizde planlama yeĢil alanların kullanımında ranta 

dayalı olan iĢleyiĢte daha fazla etkin olmaktadır. Planlarak korunması ikinci planda 

kalmaktadır. Bu sebeple uzmanlar yeĢil alan planlamalarının yeterli düzeyde 

yapılmadığı belirtmektedir.  

Bu kapsamda yerel düzeyde kentsel yeĢil alan müdahaleleri ile ilgili deneyimler, 

planlamaların genel yönünü belirlemelidir. Uzman anket sonuçlarına göre yeĢil alan 

planlamalarında Ģu maddeler dikkate alınmalıdır:    

 Planlamalar uygulama odaklı eylem, gündemleri ve programları içermelidir.  

 Planlamalarda yeterli teknik kaynak sağlanmalıdır. 

 Yeni ve mevcut yeĢil alanların planlaması ile ilgili kararlar yerel yönetimdeki 

profesyonellere bırakılmalıdır. 

 YeĢil alan planlamaları kısa vadeli stratejik planlara dayanmalıdır. 

 Planlamalarda kurumların planları ve politikaları etkili olmalıdır. 

 Planların ortak hedefleri paylaĢacağı kentsel altyapı planlaması ile uyumlu 

olmalıdır.  

 Planlamalara konunun uzmanı olan teknik elemanlar katılmalıdır. Gerekli 

durumlarda sivil toplum kuruluĢlarının ve akademisyenlerin görüĢleri 

alınmalıdır. 

 Planlamalarda yeĢil alanlara yönelik bekletintilerin yönetilmesi, taleplerin 

karĢılanmasının mümkün olup olmadığı netleĢtirilmelidir.   

 Tam fayda sağlamak için kentsel yeĢil alan müdahaleleri erken bir aĢamada 

yapılmalıdır. 

5.2 YeĢil Alan Kullanımlarına Yönelik Öneriler 

ABD‟de yeĢil alanların yönetiminde yeĢil alanların artırılmasına yönelik çalıĢmalarda 

kent sakinleri için kaliteli yeĢil alanların oluĢturulmakta, su kıyılarında ve diğer 



260 

 

alanlarda yaĢam alanları iyileĢtirilmekte, kentlerde doğal alanları korumak için yolların 

konumları planlaması yapılmaktadır. Avustralya‟da yeĢil alanların ve yaĢam 

ortamlarının artırılmasına yönelik “Ağaç Dikim Programları” bulunmaktadır. Bu 

programla sokak ve cadde ağaçlandırmaları, bahçelerin oluĢturulması, yeĢil duvarlar ve 

çatılar, sokak kenarlarında sebze bahçeleriyle kamu ve özel alanlarda yeĢil alanlar 

artırılmaktadır.  

Yeni Zelanda‟da yeĢil alanların korunması rezerv yasalarıyla yapılmaktadır. Bu yasalar; 

doğal rezervler, yerel amaçlı rezervler ve rekreasyon rezervleri yasalarıdır. Doğal 

Rezervler yasası ile doğal değeri olan peyzaj niteliklerine sahip alanlar, halkın 

kullanımına yönelik sürdürülebilirliği sağlamak için kamu yararına korunmaktadır.  

Yerel amaçlı rezervler yasasıyla kıyı drenajı, nehir kontrolü gibi amaçlar için alan 

sağlanması ve korunması gerektiği belirtilmektedir. Rekreasyon rezervleri yasası ile 

rekreasyon ve spor faaliyetleriyle halkın fiziksel refahının sağlanmakta, kırsal alanlarda 

yürüyüĢ alanları ve doğal ortamın korunmaktadır.   

Ġngiltere‟de yeĢil alanlara eriĢimi kolaylaĢtırmaya yönelik programı bulunmaktadır. Bu 

programla biyoçeĢitlilik, rekreasyon ve refah için doğal açık ve yeĢil alanlara eriĢim 

desteklenmektedir.  

Fransa‟da ise kentlerde yeĢil alanları artırmaya yönelik “YeĢillendirme Programı” 

bulunmaktadır. Bu programla 7 dakikalık yürüme mesafesi için kentte 30 hektar yeĢil 

alan oluĢturulmuĢ ve ağaç dikimleri yapılmıĢtır. Ülkemizde yeĢil alanların artırılması ve 

korunmasına yönelik kanunlar bulunmakta fakat yeterince uygulanmamaktadır.  

Yapılan çalıĢmada kullanıcı anket sonuçlarına göre katılımcıların en fazla evlerinin 

bulunduğu mahalle parklarına, semt ve kent parklarına gittikleri bu alanlarda en fazla 30 

dakika, 1 saat veya 2 saatlik kısa zamanlarda vakit geçirdikleri görülmektedir. 

Kullanıcılar en çok yürüyürek ulaĢabildikleri yeĢil alanları tercih etmektedirler.  



261 

 

YeĢil alanları en fazla yürüyüĢ yapmak, temiz hava almak, dinlenmek amacıyla 

kullanmakta olup, yeĢil alanları hiç kullanmayanlarda bulunmaktadır.  

Kent sakinlerinin farklı yeĢil alanları kullanmaları, bu alanlarda daha uzun süre vakit 

geçirmelerini ve çeĢitli etkinlikleri yapmaya teĢvik etmek için; 

 Web siteleri, yerinde tabelalar, broĢürler vb. aracılığıyla kentsel yeĢil alanların 

tanıtımı yapılmalıdır.  

 Aile günleri, spor etkinlikleri, festivaller gibi kolaylaĢtırılmıĢ etkinler ve halka 

açık etkinlikler yapılmalıdır.  

 Kullanıcı ihtiyaçlarına göre çeĢitli etkinlikleri içeren yeĢil alanlar 

oluĢturulmalıdır.  

 YeĢil alanlardan hiç kullanmayanlar için neden bu alanlardan 

yararlanmadıklarını anlamak için değerlendirme anketleri yapılmalıdır.  

 YeĢil alanlar günün farklı saatlerinde kullanılabilir hale getirilmelidir. 

 Kent sakinlerinin kolayca eriĢim sağlayabilecekleri kentsel yeĢil alanlar bir 

program dâhilinde oluĢturulmalıdır.  

5.3 YeĢil Alan Düzenlemelerine ve YeĢil Alanları Korumaya Yönelik Öneriler  

Kullanıcı anket sonuçlarına göre katılımcılar, yaĢadıkları yerdeki yeĢil alanlara yönelik 

görüĢlerinde yeĢil alanların insan sağlığı için önemli olduğunu, yeĢil alanların fazla 

olmasının kendilerini daha mutlu edeceğini, kent çevresini iyileĢtirip, geliĢtireceğini 

olumlu yönde belirtmiĢlerdir. Fakat yaĢadıkları yerdeki yeĢil alanların nicel olarak 

küçük olduğunu, yaĢadıkları yerdeki yeĢil alanların yok olduğunu, Ankara‟da 

yaĢadıkları yerden farklı yerlerdeki yeĢil alanları kullanmayı tercih ettiklerini 

vurgulamıĢlardır. 

Uzman anket sonuçlarına göre yeĢil alanlar kullanıcılar tarafından temiz 

tutulmamaktadır. YeĢil alanlarda bakım çalıĢmalarını gösteren bilgilendirme tabelaları 

bulunmamaktadır. YeĢil alanlarda kent mobilyaları (banklar, çöp/geri dönüĢüm kutuları, 
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piknik masaları) vandalizmden (kazıma, yazma vb.) olumsuz etkilenmektedir. Ayrıca bu 

alanlarda gölgeleme elemanlarının sayıca yetersiz olduğunu, bu elemanların 

bakımlarının yapılmadığını, aydınlatma elemanlarının bakımlarının düzenli 

yapılmadığını belirtmiĢlerdir.  

YurtdıĢında çalıĢmalara benzer Ģekilde yeĢil alanların bakımını, onarımını sağlamak ve 

yeĢil alanları korumak için yönetiminde;  

 YeĢil alanların planlamaları, sık bakım yapılmasına ve temizliğinin 

sağlanmasına yönelik çalıĢmaları kapsamalıdır.  

 YeĢil alanların bakımını, onarımını desteklemek için gerekli durumlarda sivil 

toplum kuruluĢları ve diğer kuruluĢlarla birlikte çalıĢmalıdır.   

 YeĢil alanların bakımı, onarımı, denetiminin yapılmasında nitelikli teknik 

elemanlar olmalıdır. 

 Planlamalarda, yeĢil alanlarda kullanıcıların güvenlik algılarını iyileĢtirmek için 

yeterli aydınlatma sağlayacak çalıĢmalar ele alınmalıdır ve aydınlatma 

elemanlarının bakımları düzenli olarak yapılmalıdır.  

 Planlamalar, bitkilerin değiĢimi gibi düzenli bitki bakımlarının yapılmasını 

sağlamalıdır. 

 Planlamalarda mevcut su kaynaklarının korunması göz önünde 

bulundurulmalıdır. 

 Planlamalar su kaynaklarının bakımını kapsamalıdır. 

 Konut yerleĢimlerinde 3194 sayılı Ġmar Kanunda belirtilen “kiĢi baĢına 10m² 

yeĢil alan olması gerekir” ibaresine uygun olarak yer alan miktarları 

artırılmalıdır.  

 Planlamalarda yeĢil alanların artırılması için ağaçlandırma çalıĢmaları 

oluĢturulmalıdır. 

 Planlamalarda yaĢam alanlarının korunmasına, iyileĢtirilmesine yönelik 

çalıĢmalar ele alınmalıdır.  
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Avustralya‟da yapılan planlamalar yönetme, ölçme, izleme programıyla 

denetlenmektedir. Ülkemizde yeĢil alan planlamalarının izlenmesi, değerlendirilmesi 

için;  

 Yapılan çalıĢmaların amaçlanan faydaları sağlayıp sağlamadığı 

değerlendirilmelidir. 

 Etkin izleme ve değerlendirme, çalıĢmaların sonuçlarını belgelemek için 

kullanılması gereken göstergeleri yansıtarak izleme ve değerlendirme 

faaliyetlerini çalıĢma zaman çizelgesine dahil edilerek çalıĢma baĢlangıcında yer 

almalıdır.   

 ÇalıĢmaların etkileri ve bunların nasıl ölçülebileceği konusunda gerçekçi 

olunmalıdır.  

 ÇalıĢmalardan önce ve sonra sonuçları karĢılaĢtırmak için çalıĢma 

uygulamasında temel veriler toplanmalıdır.   

 Yapılacak çalıĢmalar için zamanlama göz önünde bulundurulmalıdır.    

 Anketler, gözlemler veya ölçümler yoluyla toplanan nicel veriler ile kentsel yeĢil 

alanların kullanımı ve etkileri hakkında karĢılaĢtırılabilir bilgiler sağlanmalıdır.  

 YeĢil alan kullanımlarına yönelik yapılacak görüĢmelerle elde edilen veriler 

kullanıcıların kiĢisel tercihlerini anlamaya yardımcı olabilir.    

 Kentsel yeĢil alan kullanımına iliĢkin gözlemsel verilerle, onu kimlerin 

kullandığını, kaç kiĢinin ve hangi amaçlarla yeĢil alanları kullandıklarını 

değerlendirmelidir.  

 Akademik enstitülerin, araĢtırma merkezlerinin iĢ birliği ile, izleme ve 

değerlendirmede etkin rol alması sağlanmalıdır. 

5.4 GölbaĢı Mogan Gölü Havzası’nın YeĢil Alan Yönetimi Ġçin Öneriler  

ABD‟de yeĢil alanlarla ilgili bütün kararların alındığı ve uygulandığı kurum olarak Milli 

Rekreasyon ve Park Kurulu (NRPA) çalıĢmaktadır. Ülkemizde yeĢil alan üzerine 

çalıĢan, bu alanlara yönelik bütün politikaları ve planlamaları oluĢturan sistemsel bir 

yapı bulunmamaktadır.  
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Ankara kentinde rekreatif kullanımlar incelendiğinde mesire yerlerinin, piknik 

alanlarının orman alanlarının içinde yer aldığı görülmektedir. Ancak Ankara BüyükĢehir 

Belediyesi‟nin sınırları içinde yaĢayan nüfusun kullanımına dahil olan belediye hizmeti 

bu alanlarda verilememektedir. Bu alanların denetimini ilgili bakanlık yapmaktadır. Bu 

alanların bir yönetim dâhilinde olması gerekmektedir.  

Örneğin; Atatürk Orman Çiftliği‟nde yeĢil alanlar, belediye sınırları içinde, belediye 

planlaması çerçevesinde yapı yoğunluğunun ve ulaĢım yoğunluğunun artmasına bağlı 

olarak azaltmakta veya yok olmaktadır. Bu durum kent sakinlerinin aleyhine olan 

olumsuz bir iĢleyiĢi göstermektedir. Bu sorunun çözümü için yeĢil alan yönetiminin 

oluĢturulmasını gerektirmektedir.   

GölbaĢı Mogan Gölü Havzası‟nda bulunan Mogan ve Eymir Gölleri‟nin park ile 

rekreasyon alanı, GölbaĢı ilçe sınırları yer almasından dolayı GölbaĢı Belediyesi, 

Ankara BüyükĢehir Belediyesi ve “Özel Çevre Koruma Bölgesi” olması nedeniyle de 

Çevre, ġehircilik ve Ġklim DeğiĢikliği Bakanlığının sorumluluğu altındadır.  

Mogan Gölü park alanın, GölbaĢı ilçesine yakın bölümü GölbaĢı Belediyesi, diğer 

bölümü Ankara BüyükĢehir Belediyesi sorumluluğundadır. Gerekli durumlarda 

bakanlık, ilgili yetkisini belediyelere vermektedir. Alanın bakım ve onarımlarında 

belediyeler sorumluyken denetim konusunda bakanlık yetkisinde olmasından dolayı 

kurumların yetki unsurlarında sorunlar ortaya çıkmaktadır.  

Eymir Gölü rekreasyon alanı ODTÜ (Orta Doğu Teknik Üniversitesi) yerleĢkesi ve 

orman arazilerinin içinde yer alması nedeniyle çevre düzenlemesi, bakımı, onarımını 

ODTÜ yönetimindedir.  

Ayrıca havzada belediye sınırları kapsamında kent ormanı, semt ve mahalle parkları, 

çocuk oyun alanları, mesire yerleri/piknik alanları, tarım alanları, mezarlıklar, spor 

alanları, sulak alanlar bulunmaktadır. Bu alanların yönetimi, belediyeler, Tarım ve 

Orman Bakanlığı tarafından yapılmaktadır.   
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Bu durumda GölbaĢı Mogan Gölü Havzası‟nda belediyelerin dıĢında yetkilerle oluĢan 

birtakım faaliyetler söz konusudur. YeĢil alanlara yönelik yönetim sistemi olmadığında 

bu alanların bakımı, onarımı, kullanımında ve bu alanlardan vatandaĢların etkin bir 

Ģekilde yararlanmasında güçlüklerle karĢılaĢılmaktadır.  

Bu sorunların çözümü için yeĢil alanlara yönelik yönetim sistemi oluĢturulmalı ve bu 

alanların yönetimi için stratejiler, planlar geliĢtirilmelidir.  

YurtdıĢında yapılan çalıĢmalar incelendiğinde; yeĢil alan yönetimi kapsamında 

kentlerdeki yeĢil alanların korunmasına, planlanmasına, iyileĢtirilmesine yönelik birçok 

plan oluĢturulmakta ve uygulanmaktadır.   

Yeni Zelanda‟da kentlerde açık alan ihtiyaçlarını karĢılamak için açık alan stratejisi, 

parkların değerlendirilmesini, parkların gelecekteki değiĢimlerini dikkate alınmasını 

içeren park yönetim planı hazırlanmıĢtır. 

Fransa‟da yeĢil alanların iklim değiĢikliğine karĢı korunması için iklim koruma planı, 

kirliliğin çevre üzerindeki zararlı etkilerini azaltmak için biyoçeşitlilik planı, yeĢil 

alanların sel felaketlerinden korunması için yağmur planı oluĢturulmuĢtur.   

Ġngiltere‟de yapılan yeĢil alan planlamalar ve stratejiler, mezarlıkları, çocuk oyun 

alanlarını, parkları, bahçeleri, kentsel yeĢil alanları kapsamaktadır. Ġnsanların yaĢam 

kalitesini artırmaya ve sosyalleĢmelerini desteklemeye iliĢkin açık alan, spor ve 

rekreasyon planlaması, biyoçeĢitliliğin korunması, çevrenin iyileĢtirilmesi için 

biyoçeşitlilik eylem planı, yürüyüĢ yapmayı, bisiklete binmeyi teĢvik etmek ve ulaĢım 

alanlarındaki kullanımları değerlendirmek için yerel ulaşım planı oluĢturulmuĢtur.    

Ġngiltere‟de ise park ve yeĢil alanlar için “BütünleĢtirilmiĢ Kültürel Strateji” adı altında 

her yeĢil alan için ayrı stratejiler, planlar geliĢtirilmiĢ ve bu stratejilerin, eylem 

planlarının oluĢum aĢamaları belirlenmiĢtir. Havza meyve bahçeleri, sebze bahçeleri 

gibi küçük ölçekte tarım alanlarının yanında iklim koridorlarını, su kaynaklarını 
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kapsamaktadır. Bu kapsamda GölbaĢı Mogan Gölü Havzası için Bütünleşik Havza 

Yönetimi oluĢturulmalıdır.   

Buna yönelik havza içinde yer alan yeĢil alanlar için stratejiler geliĢtirilebilir. Bu alanlar 

için stratejilerde yeĢil alanların denetimi yapılmalı, halkın görüĢleri değerlendirilmeli, 

yeĢil alanlar kalite değerlendirme sistemi ile değerlendirilmeli bu doğrultuda 

stratejilerin vizyonu, amacı, hedefleri belirlenmeli, paydaĢlarla yapılacak çalıĢmalar yer 

almalı, bunların uygulandığı eylem planları oluĢturulmalı ve bu planlar yıllık olarak 

izlenmeli ve değerlendirilmelidir (ġekil 5.3).  

 

ġekil 5.3 GölbaĢı Mogan Gölü Havzası yeĢil alan stratejisi geliĢtirme aĢamaları 



267 

 

Bu eylem planları ve stratejiler enerji-emisyonlar, su atık yönetimi, bitki ve hayvanlar 

için gerekli çalıĢmaları kapsamalıdır. Çevresel sağlığı ve yeĢil alan iĢlevlerini 

iyileĢtirmek, belediyelerin, yeĢil alanla ilgili kurum ve kuruluĢların yeĢil alanların 

yönetiminde eksik kalan yönlerini ve toplumun yeĢil alanlara verdiği olumsuz etkileri 

azaltmak için eylemler ve stratejiler geliĢtirmek yönetimin öncelikli amacı olmalıdır.  

Planlamalarda, kentleĢmenin bitki, hayvan türleri ve ekosistemler üzerinde önemli etkisi 

olduğunu göz önünde bulundurmalıdır. Planlamalarla doğal sistemler korunmalı ve 

geliĢtirilmeli, parklar yönetilmelidir. Böylece havza için bir yönetim vizyonu ve yeĢil 

alan stratejileri oluĢturulmuĢ olacaktır (ġekil 5.4). 

 

ġekil 5.4 GölbaĢı Mogan Gölü Havzası için yeĢil alan stratejileri 

Eylem planları ve stratejiler, yinelenen bir planlama, uygulama, izleme, değerlendirme 

ve ayarlama döngüsünü içermelidir. Planlarda, stratejilerde açık ve yeĢil alanlara 

yönelik hedeflere nasıl ulaĢıldığını değerlendirildikten sonra, izleme sürecinden 

toplanan yeni bilgiler, durumu yeniden değerlendirmek ve gerektiğinde yeni stratejiler 

geliĢtirmek için kullanmalıdırlar. Açık ve yeĢil alan yönetimi için oluĢturulan 



268 

 

stratejilerde, eylem planlarında esneklik, yeni hedeflere ulaĢmak ve ortaya çıkan 

zorlukları gidermek için ayarlamalar yapılmasına imkân sağlamalıdır. 

1.AĢama Eylem Planı: Açık ve yeĢil alan yönetimi için hedeflerin geliĢtirilmesi 

aĢamasıdır. Yönetim süreci, açık ve yeĢil bölgelerinin değerlendirilmesi ve istenen 

sonuçların farklı peyzaj tipolojilerine özgü kilometre taĢlarının belirlenmesi baĢlar. 

Amaç havzaya yönelik kültürel doğal kaynakların korunması ve geliĢtirilmesidir. Bu 

amaca ulaĢmak için havzaya yönelik alan yönetimi strateji ve eylemler gerçekleĢtirilir.  

2.AĢama Uygulama: Açık ve yeĢil alan hedeflerine ulaĢmak için arazi yönetim 

stratejileri kullanılmalıdır. Her açık ve yeĢil alanın özel karakterine uygun yönetim 

stratejileri uygulanmalıdır.  

3.AĢama İzleme: Açık ve yeĢil alan hedeflerine yönelik ilerlemeyi gerçekleĢtirmek için 

verilerin toplanmasıyla koruma, bakım ve geliĢmenin değerlendirilmesinin yanı sıra 

doğal değiĢkenlik eĢiklerinin aĢılmaması hususunun dikkate alınması önem taĢıyacaktır. 

Plan hedefleri için farkındalık yaratırken kent sakinleri de izleme sürecine dahil 

edilmelidir.  

4.AĢama Değerlendirme: Ġzleme verilerinin değerlendirildiği aĢamadır. Açık ve yeĢil 

alan stratejisini ve izleme programını tasarlandığında, yönetim giriĢimlerinin baĢarısı 

veya baĢarısızlığına yönelik kriterler tanımlanmalıdır. Hedeflere ulaĢmak için 

kullanılabilecek bilgileri oluĢturmak üzere izleme planı çerçevesindeki veriler 

değerlendirilmelidir ve yetkililere iletilmelidir. 

5.AĢama Ayarlama/Uyarlama: Bu aĢamada 4.aĢama sonuçlarına göre açık ve yeĢil alan 

performansını iyileĢtirmek için planlarını ve politikalarını ayarlamaya imkân 

sağlamalıdır. Yönetim çerçevesinde belirli hedeflere ulaĢılamıyorsa, ek izleme 

yapılarak, ayarlamalara olan ihtiyaç ve bunların nasıl bir yaklaĢımla ele alınacağıyla 

ilgili kararlar alınmalıdır. Ek izlemede, araĢtırma, uzmanlarla istiĢare, yeniden 

değerlendirme ve hedeflerin ve baĢarı kriterlerinin yeniden belirlenmesi yer almalıdır.   
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5.5 GölbaĢı Mogan Gölü Havzası’nın Ekolojik Sorunlarına Yönelik Öneriler 

Mogan Gölü Havzası içinde yer alan endemik bitki ve hayvan türleri, sazlık yangınları 

ve yasa dıĢı avlanmadan dolayı yok olmakta veya nesli tükenme tehlikesinde 

bulunmaktadır.  Bu sorunun çözümü için havzada bulunan endemik bitki türlerinin 

geliĢtirilmesine yönelik çalıĢmalar yapılmalı ve nesli tükenme tehlikesi altında bulunan 

türler korunmalıdır. Böylece yerli bitkilerin geliĢtirilmesine iliĢkin yapılan çalıĢmalarla 

erozyon, sel, kirlilik gibi sorunlar azaltılacak ve yaĢam alanları oluĢturulacaktır.    

YeĢil alan yönetim planları ve stratejilerinde bu türler için acil koruma eylemleri 

uygulanmalıdır. Habitat ihtiyaçlarını yeĢil alanlarda mümkün olduğu karĢılanmalıdır.  

Ġklim değiĢikliğine bağlı olarak yağıĢların azalmasına bağlı olarak, Mogan ve Eymir 

göllerinin, DikilitaĢ ve Ġkizce göletlerinde su seviyeleri azalmakta ve göller kuruma 

tehlikesi altına girmektedir. Özellikle Mogan Gölü çevresinde artan yerleĢim yerleri, 

kafeler, lokantaların vb. iĢletmelerin atıklarından dolayı su kalitesi düĢmektedir.  

Bu sebeple iklim değiĢikliğine uyum sağlayacak planlar oluĢturulmalıdır. Bu planların 

değiĢimlere hızlı cevap vermesi, doğal kaynakların iklim değiĢikliğinin etkilerine karĢı 

direnci artıracak ve su kaynakları yönetimi açısından yönetim politikaları 

oluĢturulacaktır. Su kalitesini artırmak için bu alanların yakın çevrelerindeki kullanımlar 

sınırlandırılmalıdır. Çevredeki kirletici maddelerin su elemanlarına taĢınması 

önlenmelidir. Yönetim önlemleri almakla alanlardaki su kalitesi korunacak ve olası 

sağlık sorunlarının giderilmesine yardımcı olacaktır.  

Corine verilerine göre havzada konut, endüstriyel ve ticaret alanlarının, ulaĢım ağlarının 

artması sonucu yeĢil alanlar azalmaktadır. GörüĢme anket sonuçlarına göre de yeĢil 

alanların sürdürülebilirliğinin yeterince sağlanamaması önemli bir sorundur. YeĢil 

alanları artırmaya yönelik yapılacak çalıĢmaların yanı sıra bu alanların aĢırı 

kullanımlarını önlemek, yeĢil alanları iyileĢtirmek, yeĢil alanlarda doğal kaynakların 

kullanımlarını dengelemek sürdürülebilirliğini sağlayacaktır. 
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Havza içinde yer alan Beynam Kent Ormanı için yangın olası bir durumdur. Bu alan   

korunması gereken hayvan türlerini barındırmaktadır.  ABD‟de yeĢil alan yönetim 

faaliyetleri kapsamında ormanları korumak ve iyileĢtirmek için, orman restorasyon 

yasası, yangınlar için ulusal yangın planı bulunmaktadır. OluĢturulacak olan yönetim 

sisteminde planlarla, ormanlar korunmalıdır. YeĢil alanların imara açılmasını 

engellemek için orman yangınları önlenmeli ve yangın yönetim stratejisi 

geliĢtirilmelidir.  Bu kapsamda yakıt yönetimi sağlanmalı, kontrol edilemeyen yangınlar 

karĢında ekolojik yapı desteklenmeli, halkın bu konuda eğitilmesi sağlanmalıdır.     

5.6 GölbaĢı Mogan Gölü Havzası’nın Sosyo-Ekonomik Sorunlarına Yönelik 

Öneriler 

Havzanın mevcut alan kullanımı ve corine verilerine göre yoğun kentleĢmeye bağlı 

olarak tarım alanları azalmaktadır. ABD‟ de korunan alanlar programında tarım 

alanlarını korumakta ve tarımsal üretimde kullanımlarını sağlanmaktadır. Eylem 

planlarında tarım alanları korunmalıdır ve üretimde kullanımlarının sağlanması için 

gerekli çalıĢmalar yapılmalıdır. Tarım alanları içinde yer alan mera alanlarından gelen 

hayvan atıkları açık ve yeĢil alanlarda gübre olarak kullanılabilir.  

Göllerde fazla miktarda azot, fosforun, plankton ve alg varlığının artması sonucunda 

oksijen miktarı azaltmakta ve buna bağlı olarakta balık sayıları azalmaktadır. Bunun 

yanı sıra ekonomik gelir sağlamak amacıyla kontrolsüz bir Ģekilde balık avlanmaktadır. 

Bu durumda balık popülasyonlarını olumsuz etkilemektedir. YurtdıĢında yapılan 

çalıĢmalarda biyoçeĢitliliği ve habitat alanlarını korumaya yönelik stratejiler ve planlar 

oluĢturulmuĢtur. Havza için oluĢturulacak biyoçeĢitlilik eylem planında belirli 

dönemlerde avlanma yasağı olması gerektiği belirtilmelidir. Göllerin bakımını, 

temizliğini içeren çalıĢmalar belirli periyotlarla yapılmalıdır.   

Havzada turizm açısından gelir sağlamaya yardımcı olan sit alanları ve anıt eser özelliği 

taĢıyan korunması gereken alanlar bulunmaktadır. Bu alanlara “Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Kanun‟unda” yer verilmiĢtir. Ancak kanunda tabiat varlıklarının 

nasıl korunacağı ve geliĢtirileceğinden ziyade bu alanlarda herhangi bir Ģey 
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yapılmaması, yapılmasının izne tabi olmasından ilgili alanlar korunamamaktadır.  

YurtdıĢında yapılan planlamalarda bu tür alanların korunması için stratejiler 

oluĢturulmuĢtur. Kültürel kaynakların belirlenmesi, tanımlanması ve korunması için 

stratejik bir plan olarak tarihi koruma imar planı geliĢtirilebilir. Bu kaynakların 

korumak ve sürdürmek için gerekli yönetim eylemlerini ve bakım faaliyetlerini içerecek 

Ģekilde düzenlenmelidir. 

Sonuç olarak,  

Ülkemizde yeĢil alanlar için bütünlüğü sağlayan bir yeĢil alan yönetiminin 

oluĢturulması yeĢil alanlara iliĢkin alınacak kararlarda kurumların bir araya 

gelmelerinden dolayı ortaya çıkabilecek sorunları engelleyecektir. Düzenli ve sistemli 

yeĢil alan yönetim Ģekli ile, belediyeler, yeĢil alanlardan sorumlu kurum ve kuruluĢların 

bu konuda karĢılaĢtıkları sorunları uygun bir planlama ve stratejilerle çözecektir. Her 

yeĢil alan için koruma, geliĢtirme ve kullanım kararlarının alındığı stratejiler ve planlar 

oluĢturmak yeĢil alanların sürdürülebilirliğini sağlayacaktır.   

Ankara kenti ve Mogan Gölü Havzası örneğinde geliĢtirilen yeĢil alan yönetim modeli 

ülkemizdeki diğer kentlerde yeĢil alan yönetimlerinde ortaya çıkabilecek olası 

sorunların çözümüne destek olacaktır.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



272 

 

KAYNAKLAR 

Acar, A. 2009. YeĢil Alanların Kent YaĢamındaki Yeri ve Önemi. Yerel Siyaset 

Dergisi, Sayı:33; 28-30 

Açıksöz, S., Cengiz, B., Bekci, B., Cengiz, C., Gökçe, G. 2014. Üniversite 

yerleĢkelerinde açık ve yeĢil alan sisteminin planlanması ve yönetimi: Bartın 

Üniversitesi Kutlubey-Yazıcılar YerleĢkesi. Kastamonu Üniversitesi Orman 

Fakültesi Dergisi,14 (2);222-236 

Ahern, J. 2003. Greenways in The USA: Theory, trends and prospects. Ecological 

Networks and Greenways. Cambridge University Press; 34-55 

Akbulut, Ç. 2007. Aksaray Kenti açık-yeĢil alanlarının nitelik ve nicelik yönünden 

değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi. Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri 

Enstitüsü, Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı,195, Konya 

Akdoğan, G. 1987. Doğa Düzenleme Ders Notları, Yıldız Teknik Üniversitesi Peyzaj 

Planlama Yüksek Lisans, Ġstanbul. 

Aksoy, Y. 2001. Ġstanbul Kenti yeĢil alan durumunun irdelenmesi. Doktora Tezi 

(basılmamıĢ). Ġstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 233, Ġstanbul 

Aksoy, Y. 2014. Türkiye‟de YeĢil Alanlarla Ġlgili Yasal Düzenlemeler. Ġstanbul Ticaret 

Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 26(13); 1-20. 

Albayrak, B. 2006. Çorum Kenti mevcut alan kullanım kararları ve açık-yeĢil alan 

verilerinin değerlendirilmesi üzerine bir araĢtırma. Yüksek Lisans Tezi. Ankara 

Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı,116, 

Ankara 

Altınel, F. 1998, Kentsel açık ve yeĢil alanların yeniden geliĢtirilmesine bir yaklaĢım: 

Ġzmir kültür park örneği, Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi. ġehir 

Bölge Planlama Bölümü, Ġzmir. 

Anonim. 2009. Çevre Mühendisleri Odası Ankara Çevre Durum Raporu. Ankara. 

Anonim. 2010. BütünleĢik Kentsel GeliĢme Stratejisi ve Eylem Planı (Kentges) 2010-

2023. Çevre ve ġehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü, 55s., 

Ankara 

Anonim. 2014.  6360 Sayılı On Dört Ġlde BüyükĢehir Belediyesi ve Yirmi Yedi Ġlçe 

Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde DeğiĢiklik 

Yapılmasına Dair Kanuna ĠliĢkin Rehber. Türkiye Belediyeler Birliği Raporu. 

Ankara 

Anonim. 2015. GölbaĢı Özel Çevre Koruma Bölgesi Yönetim Planı 2015-2019. Çevre 

ve ġehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü,190s., 

Ankara.  



273 

 

Anonim. 2016. Dikey Bahçeler. Millî Eğitim Bakanlığı Mesleki Eğitim ve Öğretim 

Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi. 29s., Ankara.  

Anonim. 2018. Yönetim TeĢkilatının Yapısı ve Etik Kurallar. Millî Eğitim Bakanlığı 

yayını, 53s., Ankara.    

Anonim. 2019a. Web Sitesi: www.sabah.com.tr/ yeni-turkiyenin-yeni-yonetim-yapisi, 

EriĢim Tarihi: 3.01.2019    

Anonim. 2019b. Web Sitesi: http://csb.gov.tr/birimler, EriĢim Tarihi: 8.01.2019.  

Anonim. 2019c Web Sitesi: https://tvk.csb.gov.tr/gorevi-32, EriĢim Tarihi: 06. 01. 2019. 

Anonim. 2019d. Web Sitesi: http://www.hidropolitikakademi.org, EriĢim Tarihi: 

8.01.2019. 

Anonim. 2019e. Web Sitesi:https://www.ankaragolbasi.bel.tr/turizmrehberi, EriĢim 

Tarihi: 23. 05. 2019  

Anonim.  2019f. Web Sitesi: https://tvk.csb.gov.tr/golbasi-i-394, EriĢim Tarihi: 23.05. 

2019  

Anonim. 2020a. Web Sitesi: https://www.yedigun.com/su-bahceleri, EriĢim Tarihi: 

19.02.2020  

Anonim. 2020b. Web Sitesi: tr.deborahnormansopranos.com, EriĢim Tarihi: 23.08 2020  

Anonim. 2020c.Tarım ve Orman Bakanlığı Faaliyet Raporu. Ankara. 

Anonim. 2020d. Devlet Su ĠĢleri Genel Müdürlüğü 2020 Faaliyet Raporu. Ankara  

Anonim. 2020e. GölbaĢı Beleyesi Stratejik Plan (2020-2024). GölbaĢı Belediyesi,76s., 

Ankara    

Anonim. 2020f.Web Sitesi: www. türkiyebitkileri.com, EriĢim Tarihi: 21.02.2020  

Anonim. 2020g.Web Sitesi: www.treknature.com, EriĢim Tarihi: 1.10.2020  

Anonim. 2020h. Web Sitesi: www.haritamap.com, EriĢim Tarihi 2.10.2020  

Anonim. 2020i. Web Sitesi: www.ankaragolbasi.gov.tr/tarih, EriĢim Tarihi: 14.10.2020  

Anonim. 2020ı. Web Sitesi: www.doğaderneği.org, EriĢim Tarihi: 14.10.2020 

Anonim. 2020j.Web Sitesi: www.yenicaggazetesi.com.tr/tulumtas-magarasi, EriĢim 

Tarihi: 17.10.2020   

Anonim. 2021a. Web Sitesi: https://tr.wikipedia.org/wiki/Beynam_Ormanları, EriĢim 

Tarihi: 23.08.2021 

Anonim. 2021b.Web Sitesi: https://basinda.metu.edu.tr/, EriĢim Tarihi: 24.08.2021 

https://tvk.csb.gov.tr/gorev-i-32
http://www.hidropolitikakademi.org/
https://www.ankaragolbasi.bel.tr/turizmrehberi
https://tvk.csb.gov.tr/golbasi-i-394
https://www.yedigun.com/su-bahceleri
http://www.doğaderneği.org/
https://tr.wikipedia.org/wiki/Beynam_Ormanları
https://basinda.metu.edu.tr/


274 

 

Anonim. 2022. Web Sitesi: https://cevreselgostergeler.csb.gov.tr/, EriĢim Tarihi: 

8.06.222  

Anonymous. 2004. A Guide to Producing Park and Green Space Management Plans. 

Commission for Architecture and Built Environment (CABE) Report,47p., 

England.  

Anonymous. 2008. Southampton‟s Green Space Strategy Technical Document. 

Southampton City Council Report. UK.   

Anonymous. 2012a. Greening Sydney Plan. City of Sydney Council Report. Australia.  

Anonymous. 2012b. Green Space Strategy for Warwick District (2012-206). Warwick 

District Council Report. UK.  

Anonymous. 2016. Park Lands and Open Space Asset Management Plan. City of 

Adelaide Council Report (2016-2020). Australia.  

Anonymous. 2018. New Plymouth District Green Spaces Management Plan. New 

Plymouth District Council Report. New Zealand.  

Anonymous. 2019. Town of Erie Open Space Management Plan. Town of Erie 

Department of Parks and Recreation Report. USA.  

Anonymous.2020a. Web Sitesi: https://www.britannica.com, EriĢim Tarihi: 13.01.2020  

Anonymous.2020b. Web Sitesi: https://naturalearning.org, EriĢim Tarihi: 13.01.2020 23 

Anonymous. 2022. Web Sitesi: https://link.springer.com, EriĢim Tarihi: 20.06.2022 

Arslan, M., BarıĢ, E., Erdoğan, E. ve Dilaver, Z. 2004. YeĢil Yol Planlaması Ankara 

Örneği. Ankara Üniversitesi Bilimsel AraĢtırma Projeleri Kesin Raporu. Ankara. 

Aslan, G., Yazıcı, K. 2016.YeĢil Altyapı Sistemlerinde Mevcut Uygulamalar. Ziraat 

Yüksek Mühendisleri Dergisi, Sayı 363; 31-37. 

Atalay, H. 2008. Deprem durumunda kentsel açık ve yeĢil alanların kullanımı- 

Küçükçekmece Cennet Mahallesi Örneği. Yüksek Lisans Tezi. Ġstanbul Teknik 

Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı,141, 

Ġstanbul 

Atıl, A., Yörük, Ġ. ve Gülgün, B. 2006. Bayırdır Ġlçesi Kamusal YeĢil Alanlarının   

Yeterliliği ve GeliĢtirilebilme Olanakları Üzerine Bir AraĢtırma. Ege Üniversitesi 

Ziraat Fakültesi Dergisi, 43(1); 169-180. 

Avdan, Z.Y., Yıldız, D., Çabuk, A. 2015. Yağmur suyu yönetimi açısından yeĢil altyapı 

sistemlerinin değerlendirilmesi. 2. Uluslararası Sürdürülebilir Yapılar 

Sempozyumu, 28-30 Mayıs 2015. Gazi Üniversitesi ĠnĢaat Mühendisliği 

yayınları. (733-740); Ankara. 

https://cevreselgostergeler.csb.gov.tr/
https://www.britannica.com/science/gardening/Types-of-gardens
https://naturalearning.org/
https://link.springer.com/


275 

 

Ayaz, A. 2019. Antalya BüyükĢehir Özel Eğitim Okulu ve Rehabilitasyon Merkezi için 

iyileĢtirme bahçesi örneği. Yüksek Lisans Tezi. Süleyman Demirel Üniversitesi, 

Fen Bilimleri Enstitüsü, Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı, 107, Isparta.  

Ayrancı, Ġ. 2013.  Metropoliten alanlarda planlama kentsel geliĢimin yönetimi iliĢkisi ve 

bir izleme değerlendirme model önerisi. Doktora Tezi. Ġstanbul Teknik 

Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, ġehir ve Bölge Planlaması Anabilim Dalı, 

248, Ġstanbul. 

BaĢ, T. 2001. Anket. Seçkin yayıncılık, 203, Ankara.  

Bilgili, C., Çığ, A. ve ġahin, K. 2011. Van Kenti Kamusal YeĢil Alanlarının 

Yeterliliğinin UlaĢılabilirlik Yönünden Değerlendirilmesi. Yüzüncü Yıl 

Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, 21(2); 98-103. 

Boyacı, E. 2010. Ülkemizde kent parkı iĢlevlerini belirleyen etmenler. Yüksek Lisans 

Tezi. Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Peyzaj Mimarlığı Anabilim 

Dalı, 107, Ankara.  

Bununu, A.Y. 2012. Improving The Planning and Management of Urban Green Spaces 

in Zaria, Nigeria. International Course on Housingand Urban Development Final 

Report. Rotterdam, Netherlands.  

Chan, M., Coupland, W., Gagesch, K., Mulé, C., Runyan, A. 2009. Exploring 

Sustainability in Campus Design and Greenspace: Lessons from Leading 

Universities. University of Toronto Research Report.Canada.  

Cormier, L., Grésillon, E., Glatron, S., Blanc, N. 2013. Perceptions and 

implementations of urban greenway in france: three cases of studies (Paris, 

Marseille, Strasbourg). Actes Du 4eme Colloque Fábos Conference on Landscape 

and Greenway Planning, 12-13 Nisan 2013. Amherst/USA 

CoĢkun, Ö. 2004. Local government green space policy the cases of Kartal and Sarıyer 

in Ġstanbul. A thesis for the degree of master. Middle East Technical University, 

The Department of Urban Policy Planning and Local Governments, 164, Ankara.  

CoĢkun, N. 2011. Kokulu bitkiler ve koku bahçeleri üzerine araĢtırmalar. Yüksek Lisans 

Tezi. Ġstanbul Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Peyzaj Mimarlığı Anabilim 

Dalı, 120, Ġstanbul. 

Çelebi, C. 2010. GölbaĢı (Ankara) ve çevresindeki yeraltı sularında bor kirliliğinin 

incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 

Çevre Bilimleri Anabilim Dalı, 35, Ankara. 

Çelik, A.1991. Ankara Kenti yeĢil kuĢak çalıĢmalarının dünü, bugünü ve yarını. Yüksek 

Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Peyzaj Mimarlığı 

Anabilim Dalı,79, Ankara. 



276 

 

Çelik, A. 2005. YeĢil kuĢak kavramı ve Ġstanbul Kenti yeĢil kuĢak sistemi için öneriler. 

Yüksek Lisans Tezi. BahçeĢehir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre 

Tasarımı Yüksek Lisans Programı, 135, Ġstanbul. 

Çelik, S. 2018. Kentsel açık ve yeĢil alan sistemi içinde hobi bahçelerinin tasarım 

ilkeleri ve yöntemi üzerine bir araĢtırma. Yüksek Lisans Tezi. Süleyman Demirel 

Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı,166, 

Isparta. 

Çetinkaya, G. 2014. Green Infrastructure: Investing in Nature for Sustainable Urban 

Landscape Development, International Congress on Green Infrastructure and 

Sustainable Societies Cities (GreInSus‟14), 8-10 May, Proceeding Book, Ġzmir, 

Turkey. 

Çetinkaya, G. ve Uzun, O. 2014. Peyzaj planlama. Birsen Yayınevi, 219s., Ġstanbul.  

Çulcuoğlu, G. 1997. Ankara Kenti yeĢil kuĢak çalıĢmalarının yabancı ülke örnekleri 

açısından irdelenmesi ve yeĢil kuĢak sistemi için öneriler. Doktora Tezi. Ankara 

Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı,130, 

Ankara. 

Dalay, Ġ. 2013. Yönetimin Tarihsel GeliĢimi Ders Notları, Esenyurt Üniversitesi ĠĢletme 

ve Yönetim Bölümü, Ġstanbul. 

Dalkılıç, E. 2007. Eğlence parklarının tarihsel geliĢimi ve planlama kriterleri. Yüksek 

Lisans Tezi. Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Peyzaj Mimarlığı 

Anabilim Dalı,106, Ankara.  

Dedeoğlu, Ġ. 2006. Kentsel yeĢil alanların gece kullanımında dıĢ aydınlatmanın önemi 

ve yöntemi: Gülhane Parkı örneği. Yüksek Lisans Tezi. BahçeĢehir Üniversitesi, 

Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Tasarımı Yüksek Lisans Programı, 134, Ġstanbul. 

Demir, Z. 2004.  Düzce‟nin yeni kentleĢme sürecinde açık ve yeĢil alanlara yeni 

fonksiyonlar kazandırılması. Doktora Tezi. Ġstanbul Üniversitesi, Fen Bilimleri 

Enstitüsü, Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı, 294, Ġstanbul. 

Demir, D. 2012.  Konvansiyonel Yağmursuyu Yönetim Sistemleri ile Sürdürülebilir 

Yağmursuyu Yönetim Sistemlerinin KarĢılaĢtırılması: ĠTÜ AYAZAĞA 

YerleĢkesi Örneği. Yüksek Lisans Tezi. Ġstanbul Teknik Üniversitesi, Fen 

Bilimleri Enstitüsü, Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı, 212, Ġstanbul 

Dirik, H. 1996. Kent ağaçlarının yönetimi. Kent Ağaçlandırmaları ve Ġstanbul‟96 

Sempozyumu. 22-23 Mart 1996.Ġstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Ġstanbul 

BüyükĢehir Belediyesi Ġsfalt Genel Müdürlüğü yayını. No:3, (29-40); Ġstanbul. 

Eminağaoğlu, Z. ve Yavuz, A. 2010. Kentsel YeĢil Alanların Planlanması ve Tasarımını 

Etkileyen Faktörler: Artvin Ġli Örneği, 3. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, 

20-22 Mayıs, Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi, Bildiri Kitabı, Cilt:4, 

1536-1547, Artvin. 



277 

 

Erdoğan, A. 2007. Tarih Ġçinde GölbaĢı. GölbaĢı Belediyesi BaĢkanlığı Kültür yayını. 

416s., Ankara. 

Erol, O. 1973. Ankara Çevresinin Jeomorfolojik Ana Birimleri. A.Ü. Dil Tarih 

Coğrafya Fakültesi yayını, 29s., Ankara. 

ErtaĢ, H. 2016. Türkiye‟de Yerel Yönetim Birimlerinin Görev ve Sorumlulukları ile 

Ġlgili Mevzuat ve KarĢılaĢtırmalı Analiz. Selçuk Üniversitesi Sosyal ve Teknik 

AraĢtırmalar Dergisi, 11; 87-113.  

Etli, B. 2002. Edirne Ġli Merkez Ġlçe YeĢil Alan Sisteminin Peyzaj Mimarlığı Ġlkeleri 

Yönünden Ġrdelenmesi. Trakya Üniversitesi Bilimsel AraĢtırmalar Dergisi, B 

Serisi, 3(1); 47-59. 

Eyyübi, S.2004.  Sürdürülebilir kalkınma stratejisinin uygulanmasında ekosistem 

yönetiminden ülkemizde bir yöntem olarak yararlanma. Doktora Tezi. Ankara 

Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı,211, 

Ankara.  

Fabos, J.G.1995. Introduction and overview: The green way movement, uses and 

potensials of green ways. Landscape and Urban Planning, 3(1), 1-13. 

Gök, A. B. ve Bingöl, B. 2017. Tarih ve Kültür Temalı Parklar. Ġnönü Üniversitesi 

Sanat ve Tasarım Dergisi, 12(7); 129-140.  

Gökalp, A. 2006.  Körfez depremi sonrası Adapazarı kentsel yerleĢim düzeninde açık ve 

yeĢil alan sisteminin peyzaj mimarlığı açısından irdelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. 

Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Peyzaj Mimarlığı 

Anabilim Dalı, 130, Bartın. 

Gül, A., Dinç, G., Akın, T., Koçak, A.Ġ.  2020. Kentsel Açık ve YeĢil Alanların Mevcut 

Yasal Durumu ve Uygulamadaki Sorunlar. KentleĢme ve Ekonomi Dergisi, Özel 

Sayısı (11); 1281-1312. 

Gül, A. ve Küçük, V. 2001. Kentsel Açık-YeĢil Alanlar ve Isparta Kenti Örneğinde 

Ġrdelenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, Seri: A 

(2); 27-48. 

Gülçin, D. 2018.  YeĢil altyapı bağlamında açık/yeĢil alan sistemlerinin uygulama 

olanaklarının araĢtırılması: AĢağı Büyük Menderes Havzası örneği. Doktora Tezi. 

Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı, 

150, Adana. 

GültaĢ, P. ve Yücel, M. 2015. YeĢil Lojistik: YeĢil UlaĢım Hizmetleri Malatya 

BüyükĢehir Belediyesi Örneği. Akademik YaklaĢımlar Dergisi, 2(6); 70-83. 

GüneĢ, G.1996 Ankara kenti ekolojik koĢullarında çatı bahçesi düzenleme ilkeleri. 

Yüksek Lisans Tezi. Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Peyzaj 

Mimarlığı Anabilim Dalı,210, Ankara.  



278 

 

Günöz, A. ve Okay, Y. 2009. GölbaĢı‟na Endemik Centaurea tchihatcheffii Fisch. et 

Meyve  Tohumlarının Çimlenmesi Üzerine Bazı Uygulamaların Etkisi. Ankara 

Üniversitesi    Tarım Bilimleri Dergisi,15(2);119-126 

Haq, S.M.A. 2011. Urban green spaces and an integrative approach to sustainable 

environment. Journal of Environmental Protection, 2(5);601-608. 

Henden, B. 2018. Kent Planlama, Kentsel Mutluluk ve Yerel Yönetim EtkileĢimi.  

Balkan ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler Dergisi, 4(3); 53-60. 

HoĢgör, Z. 2005. Kentsel yeĢil yollar ve yeĢil yolların planlama stratejisi: Ġstanbul-Haliç 

için bir öneri. Yüksek Lisans Tezi. Ġstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri 

Enstitüsü, Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı,171, Ġstanbul. 

Ġnak, Ö. 2017. Cep parklarının çevre ve kent estetiği açısından değerlendirilmesi, 

Ankara, Çankaya örneği. Yüksek Lisans Tezi. Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri 

Enstitüsü, Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı, 433, Ankara.  

Jım, C. and Chen, S.S. 2003. Comprehensive green space planning based on landscape 

ecology principles in compact Nanjing City, China. Landscape and Urban 

Planning, 65(3); 95-116. 

Karadeniz, N., Otçu, Ġ., Cüre, C., ġenöz, E., Ceylan, K. 2016. Peyzaj Planlama 

Senaryolarının Geodesign YaklaĢımı ile GeliĢtirilmesi: Ġmrahor Vadisi Örneği. 

Coğrafi Bilimler Dergisi, 14(2); 135-156. 

Karlıer, G. 2017. Kent parkları kavramı ve Bursa Kent Parklarında kullanıcı 

memnuniyetinin irdelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Uludağ Üniversitesi, Fen 

Bilimleri Enstitüsü, Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı,238, Bursa. 

Kaya, S., ve Yılmaz, Ç.F. 2013 Ankara‟nın Saklı KalmıĢ Değeri: Beynam Mesire 

Alanı‟nın Rekreasyonel Potansiyelinin Saptanması ve Değerlendirilmesi, 2. 

Rekreasyon AraĢtırma Kongresi, 31 Ekim- 3 Kasım; 499-516 

Kaymal, C. 2017.Yerel Özerklik ve Yerel Demokrasi Açısından BüyükĢehir Belediyesi 

Reformu. Ulakbilge Dergisi,13(5);1137-1159  

KeleĢ, R. 1980. Kentbilim Terimler Sözlüğü. Türk Dil Kurumu yayınları, 17s., Ankara. 

Kline, R.B. 2011. Principles and Practice of Structural Equation Modeling. New York: 

The Guilford Press, 427p., New York (USA). 

Koramaz, E. ve Türkoğlu, H. 2014. Ġstanbul‟da Kentsel YeĢil Alan Kullanımı ve 

Kentsel YeĢil Alanlardan Memnuniyet. Planlama Dergisi, 20 (1); 26-34. 

Köken, T. 2015. GölbaĢı Ġlçesi Tarihi ve Arkeolojik Deneme Yazısı, Ankara.   

Kurdoğlu, B.Ç. 2002. YeĢil Yol Kavramı, Fonksiyonları ve Önemi. Artvin Çoruh 

Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 3(1); 80-86. 



279 

 

Kuter, N. 2007. Çankırı Kenti açık ve yeĢil alan varlığı içinde tarihi kent merkezinin 

kentsel peyzaj tasarımı açısından değerlendirilmesi. Doktora Tezi. Ankara 

Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı, 309, 

Ankara. 

Lemeshow, S., Hosmer, Jr.D.W., Janelle, K., Lwanga, S.K. 1990. Adequacy of Sample 

Size in Health Studies. World Health Organization Press,252p., UK 

Lindgren, T. 2010. Green space management and residents‟benefits: A study of   

Swedish rental multi-family housing areas. A thesis for the degree of Doctor of 

philosophy. SwedishUniversity, AgriculturalSciences, 99, Sweden.  

Little, C.E. 1995. Green ways for America. The John Hopkins University Press Ltd. 

288p., London. 

Mosely, D., Marzaro, M., Chetcuti, J. And Watts, K. 2013. Green Networks for people: 

application of a functional approach to support the planning and management of 

green space. Landscape and Urban Planning, Vol.116, 1-12. 

MuĢdal, N.S.2019. Nezahat Gökyiğit botanik bahçesi örneğinde botanik bahçeleri 

planlama ve tasarım ilkeleri üzerine araĢtırmalar. Yüksek Lisans Tezi. Ġstanbul 

Üniversitesi, CerrahpaĢa Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Peyzaj Mimarlığı Anabilim 

Dalı, 315, Ġstanbul.   

Müftüoğlu, V.  2008. Kentsel açık-yeĢil alan karar ve uygulamalarının imar mevzuatı 

kapsamında Ankara Kenti örneğinde irdelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Ankara 

Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı,166, 

Ankara. 

Müftüoğlu, V. ve Perçin, H. 2015. Sürdürülebilir Kentsel Yağmur Suyu Yönetimi 

Kapsamında Yağmur Bahçesi. Ġnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi, 

11(5); 27-37  

OrtaçeĢme, V., Yıldırım, E. ve Manavoğlu, E. 2005. Kentsel YeĢil Alan Fonksiyonları 

Düzleminde Antalya Kenti YeĢil Alanlarına Bir BakıĢ, Antalya Yöresinin ĠnĢaat 

Mühendisliği Sorunları Kongresi, 22-24 Eylül, Cilt 2; 539-549 

Ömeroğlu, A.G.  2010. Kaya bahçelerinin anlamsal farklılaĢım tekniğine göre 

değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen 

Bilimleri Enstitüsü, Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı,185, Trabzon. 

Önder, S. ve Polat, A. 2012. Kentsel açık ve yeĢil alanların kent yaĢamındaki yeri ve 

önemi. Kentsel Peyzaj Alanlarının OluĢumu ve Bakım Esasları Semineri, 19 

Mayıs 2012.Konya  

Öz, C. 2013. Mahalli Ġdareler ve Sosyal Politikalar Ders Notları, Yönetimin Tarihsel 

GeliĢimi Ders Notları, Sakarya Üniversitesi ÇalıĢma Ekonomisi ve Endüstri 

ĠliĢkileri Bölümü, Sakarya. 



280 

 

Özalp, Ġ., ġahin, M., Zeytinoğlu, N.G., Geylan, R., Besler, S., Tonus, Z., Demirci, E. 

2009. Yönetim Organizasyonu. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi 

Yayını, No: 774, 3s., EskiĢehir.  

Özdamar, U. 2006.  Açık-yeĢil alan kullanımlarının imar planlarındaki dağılımları ve 

uygulama sorunları-Bursa Osmangazi örneği. Yüksek Lisans Tezi. Dokuz Eylül 

Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, ġehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalı, 

243, Ġzmir. 

Özdemir, A. 2007. Kaya Bahçesi: Doğru Tesis, Bitkilendirme ve Bakım. Namık 

Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Bartın Orman Fakültesi Dergisi,12(9); 71-79. 

Özeren, M. 2012. YeĢil altyapı sistemi kapsamında Meles Deltası ve çevresinin 

kurgulanması. Yüksek Lisans Tezi. Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 

Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı,125, Ġstanbul. 

Özkır, A. 2007. Kent parkları yönetim modelinin geliĢtirilmesi. Doktora Tezi. Ankara 

Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı, 176, 

Ankara.  

Özkır, D. 2004. Ankara iklim koĢullarında kıĢ bahçeleri tasarımı; Altınpark örneği. 

Yüksek Lisans Tezi. Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Peyzaj 

Mimarlığı Anabilim Dalı, 129, Ankara.   

Öztan, Y., 1968. Ankara ġehri ve Çevresinin Peyzaj Mimarisi Prensipleri Yönünden 

Etüd ve Tayini. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları: 344, Bilimsel 

AraĢtırma ve Ġncelemeler: 217, Ankara 

Öztürk, B. 2004. Kentsel açık ve yeĢil alan sistemi oluĢturulması: Kayseri Kent bütünü 

örneği. Doktora Tezi. Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Peyzaj 

Mimarlığı Anabilim Dalı, 193, Ankara. 

Özür, N. ve Ataol, M. 2018. Türkiye‟de Corine Verilerinin Kullanılmasına Dair 

Değerlendirme. Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 

2(9); 110-130. 

Pekin, U. 2007. Kentsel akarsu koridorlarının geliĢtirilmesi ve Ankara Çayı kavramsal 

yeĢil yol planı. Doktora Tezi. Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Peyzaj 

Mimarlığı Anabilim Dalı,283, Ankara. 

Pouya, S. ve Demir, S. 2018.  Doğal Alanların Rehabilitasyon ve ĠyileĢtirme Etkisinin 

Değerlendirilmesi: Eymir Gölü, Ankara Örneği. Uluslararası Bilimsel 

AraĢtırmalar Dergisi, 2(3);664-674  

Rakhshandehroo, M., Mohdyusof, M.J., Tahirholder, O.M. and Yunos, M.Y.M. 2015. 

Social benefits of urban open green spaces: A literatüre review. Management 

Research and Practice, 7(4); 60-71. 

Revitt, D.M., Ellis, J.B. and Lundy, L. 2017.Assessing the impact of swales on 

receiving water quality, Urban water journal, 14(8), 839-845. 



281 

 

Richter, G. 1981.  Formen und Funktionen des Stadtgrüns (yeĢil kentin formları ve 

iĢlevleri), Handbuch Stadtgrün Landshaftsarchitekture im stadtischen Freireum 

Freireum'da (kentsel yeĢil ve kırsal mimarinin el kitabı), 319s., München. 

Romo, M. 2015. Public green space in paris: sustainable development discourses in the 

objective of le grand paris. A Thesis for Master Degree. Uppsala University, 

Instıtute of Geo Sciences, Department of Earth Sciences, 45, Sweden.  

Rowe, J.E. 2012. Auckland‟s urban containment dilemma: The case for green belts. 

Urban Policy and Research, 30(1); 77-91. 

Sağlam, S. ve Özkan, Y. U. 2011. Kent orman kavramı ve planlama örnekleri. I. Ulusal 

Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu, 26-28 Ekim2011. KahramanmaraĢ Sütçü 

Ġmam Üniversitesi Orman Fakültesi yayınları. (555-568); KahramanmaraĢ. 

Selim, S. 2015.  YeĢil altyapı bağlamında Köyceğiz–Dalyan Havzası planlama kurgusu. 

Doktora Tezi. Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Peyzaj Mimarlığı 

Anabilim Dalı, 141, Ġzmir. 

Seymour R. M., 2020. Engineering Extension Specialist CAES-Griffin Campus Ag 

Pollution Prevention Program Sponsored by P2AD of Georgia. 

http://www.lowimpactdevelopment.org/raingarden_design/downloads/BuildRainG

arden.pdf, EriĢim Tarihi: 09.04.2020. 

Shayid, C., Lissandhi, A., Novianti, K. and Reksa, A.F. 2017.   Sustainable Cities in 

The Netherlands: Urban Green Spaces Management in Rotterdam. Journal of 

Indonesian Social Sciences and Humanities, 2(7);157-167 

Shi, W. 2013. Landscape management for urban green space multifunctionality: a 

comparative study in Sheffield (UK) and Yuci (China). A thesis for the degree of 

doctor of philosophy. University of Sheffield, Department of Landscape, 356, 

United Kingdom.  

Sinshaw, A.A. 2009. Analysis of the development and management of green areas in 

Fenote_Selam City, Amhara Region. A thesis for Master Degree. Ethiopian Civil 

Service College, Urban Management Masters Program,62, Ethiopia. 

Sütünç, S. 2018. Bir sulak alanı biçimlendiren çok katmanlı dinamiklerin peyzaj 

biyografisi yaklaĢımıyla araĢtırılması: Bafa Gölü Örneği. Doktora Tezi. Ankara 

Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı, 207, 

Ankara. 

ġensoy, N. 2017. Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Bireyler için Duyu Bahçesi 

Tasarımı. Ġnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi, 15(7); 115-128. 

Tosun, E. 2007.  Tekirdağ Ġli Çorlu Ġlçesi açık ve yeĢil alanların saptanması üzerine bir 

araĢtırma. Yüksek Lisans Tezi. Trakya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 

Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı, 125, Tekirdağ. 



282 

 

Tufanoğlu, E. 1998. ġiĢli Ġlçesinde mevcut yeĢil dokunun irdelenmesi ve yeĢil alan 

planlamasına yönelik öneriler. Yüksek Lisans Tezi. Ġstanbul Teknik Üniversitesi, 

Fen Bilimleri Enstitüsü, 130, Ġstanbul. 

Uğur, S. 2009. Doğal su yüzeyleri çevresinde oluĢturulan büyük ölçekli parkların 

ekolojik kriterler açısından irdelenmesi: Mogan Parkı Örneği. Yüksek Lisans 

Tezi. Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Peyzaj Mimarlığı Anabilim 

Dalı,135, Ankara.    

Uğurlu, Ö., ve Somuncu, M. 2019. Mogan ve Eymir Gölleri Ekosistem Hizmetlerinin 

Ankara Kenti Ġçin Öneminin Değerlendirilmesi, 1. Ġstanbul Uluslararası Coğrafya 

Kongresi, 20-22 Haziran;989-1001 

Urhanoğlu, H. 2003. Keçidağ (GölbaĢı-Ankara) florası. Yüksek Lisans Tezi. Ankara 

Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Anabilim Dalı,55, Ankara. 

Ünal, U. ve Akyüz, D.E. 2018. YeĢil Altyapı Uygulamaları Kapsamında Yağmur 

Hendeklerinin Önemi ve Sürdürülebilir Kent AnlayıĢı ile Değerlendirilmesi. Ġklim 

DeğiĢikliği ve Çevre Dergisi, 2(3); 55-63 

Yazgı, D. ve Yılmaz, K. 2016. YeĢil Altyapı Kavramının Ġlgili Yasal Düzenlemeler 

Ġçerisindeki Yeri ve Uygulamaya Yönelik Öneriler. 6. Peyzaj Mimarlığı Kongresi 

Söylem ve Eylem, TMMOB Peyzaj Mimarları Odası, 08-11 Aralık, Cilt:1, 101-

116, Antalya 

Yıldızcı, A.C. 1982. Kentsel yeĢil planlaması ve Ġstanbul örneği. Doçentlik tezi 

(basılmamıĢ). Ġstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Bölümü, Ġstanbul 

Yücekaya, M. 2013. Kilis‟te açık yeĢil alanlar ve park nitelikleri. Yüksek Lisans Tezi. 

Erciyes Üniversitesi, ġehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalı, 139, Konya. 

Yüncü, D., CoĢkun, Ġ.O., Sevil, T., Özel, Ç.H., Yüncü, H.R., ġimĢek, K.Y. 2013. 

Rekreasyon Yönetimi. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi yayını, 

No:1812, 205s., Ankara. 

Zengin, M. 2008. Ardahan Ġli‟nin Turizm ve Rekreasyonel Kullanımları Açısından 

Reliyef Potansiyelinin Belirlenmesi. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi 

Dergisi, 39(2);167-174  

 

 

 

 

 

 



283 

 

EKLER 
 

EK 1 Katılımcı Anket Soruları 

 

Bu anket, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Peyzaj 

Mimarlığı Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof. Dr. Mehmet Emin BarıĢ‟ın 

danıĢmalığı ile yürüttüğüm Kentsel YeĢil Alan Yönetimi: GölbaĢı Mogan Gölü Havzası 

Örneği konulu Doktora tezi kapsamında yapılmaktadır. AraĢtırmanın amacı Ankara 

ilçelerinde halkın yeĢil alanların mevcut durumları hakkında görüĢlerini belirlemektir. 

Bu araĢtırmadan elde edilen veriler bilimsel amaçlı kullanılacaktır. Doğru bilgilere 

ulaĢmak, anket formunda yer alan sorulara doğru yanıtlar vermenizle yakından ilgilidir. 

AraĢtırmaya gösterdiğiniz ilginizden dolayı teĢekkür ederiz. 

 

A) Katılımcılarım Demografik Yapılarına ĠliĢkin Bazı Sorular 

1. Cinsiyetiniz:     Օ Kadın  Օ Erkek  

2. YaĢ: ……………….. 

3. Medeni Durumunuz :    Օ Bekar   Օ Evli   Օ Diğer……………. 

4. Eğitim durumunuzu belirtiniz? 

Օ Okuryazar değil   Օ Ġlkokul   Օ Ortaokul   Օ Lise  Օ Önlisans  Օ Lisans  

ՕLisansüstü 

5. Mesleğiniz? 

o Kamu çalıĢanı                              o Öğrenciyim  (……………) 

o Özel sektörde iĢçi statüsünde çalıĢıyorum     o ÇalıĢmıyorum 

o Özel sektörde iĢverenim                                 o Diğer (belirtiniz)………………….. 

o Emekliyim    

 

6. Doğdunuzdan beri Ankara’da mı yaĢıyorsunuz? Օ Evet   Օ Hayır 

7. Cevabınız “Hayır” ise kaç yıldır Ankara’da yaĢıyorsunuz?  Օ1yıldan az 

Օ…..yıl 



284 

 

B) Katılımcıların YaĢadıkları Konuta Yönelik Sorular  

8. Ne tür bir konutta yaĢıyorsunuz? 

o Müstakil bahçeli ev                   o Az katlı apartman dairesi (3-4 katlı) 

o Site içi müstakil ev                              o Çok katlı apartman  dairesi (5 ve üzeri) 

o Diğer (belirtiniz)…………….. 

 

9.  ġu anda kaldığınız konutunuzda yaklaĢık olarak ne kadar süredir 

yaĢıyorsunuz? 

o 1 yıldan az                    o 11-15 yıl 

o 1-5 yıl                                     o 16 yıl ve üzeri 

o 6-10 yıl 

10. Çocuğunuz var mı? :      Օ Evet   Օ Hayır (cevabınız “Hayır” ise 12. Soruya 

geçiniz)  

11. Çocuklarınız kaç yaĢlarında:   

……..yaĢında ………..yaĢında  ……………yaĢında ……….yaĢında ………yaĢında 

12. Evinizde kiminle yaĢıyorsunuz? 

o Yalnız yaĢıyorum                    o EĢim ve çocuklarımla yaĢıyorum 

o EĢimle yaĢıyorum                              o Diğer (belirtiniz)…………… 

 

13. Konutunuzda aĢağıdakilerden herhangi birine eriĢiminiz var mı? 

o Özel bahçe (sadece evinizin kullanımı için)       

o Ortak bahçede (birden fazla evin kullanımı için)  

o Veranda                               

o Avlu 

o Çatı terası 

o Balkon  

o Bunlardan hiçbiri 

o Diğer (belirtiniz)…………… 
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C) Katılımcıların YaĢadığı Ġlçeye Yönelik Sorular 

 

14. YaĢadığınız yerde kendinizi ne kadar güvende hissediyorsunuz? 

o Çok güvenli                                     o Güvensiz 

o Güvenli                                            o Çok güvensiz 

o Kararsızım 

15.  YaĢadığınız ilçenin genel görünümünü nasıl değerlendirirsiniz? 

o Çok iyi                            o Kötü 

o Ġyi                                                   o Çok kötü 

o Kararsızım 

16. Ġlçenizde insanların arkadaĢ canlısı olduğunu düĢünüyor musunuz?  

o Evet                              o Hayır                          o Kararsızım 

17. YaĢadığınız ilçede “topluluk” ruhu olduğunu düĢünüyor musunuz? 

o Evet     o Hayır    o Kararsızım 

18. YaĢadığınız yerden ne kadar memnunsunuz?   

o Çok memnunum                              o Memnun değilim 

o Memnunum                                     o Hiç memnun değilim 

o Kararsızım 

 

D)Katılımcıların YaĢadığı Yerdeki YeĢil Alanlara ĠliĢkin Sorular 

                          

19. Ġlçenizde en sık hangi yeĢil alanı kullanıyorsunuz? 

o Semt parklarını               o Sadece konutuma ait bahçeyi 

o Mahalle parklarını                 o Site içindeki park alanı 

o Kent  parklarını                     o Hiç yeĢil alana gitmiyorum      

o Çocuk oyun alanlarını           o Diğer (belirtiniz)…………..      

o Kent ormanlarını 

20. YaĢadığınız yerde yeĢil alanlara ne kadar sıklıkla gidiyorsunuz?  

o Günde 1 kez                      o Günde 1 defadan fazla 

o Haftada 1-3 kez                            o Haftada 4- 6 kez 

o Ayda 1 kez                     o Ayda birkaç kez 

o Hiç gitmiyorum 
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21. Evinizden yeĢil alanlara ne Ģekilde ulaĢım sağlıyorsunuz? 

o Yürüyerek                                   o Metroyla 

o Kendi  arabamla                          o Diğer (belirtiniz)…………… 

o ġehir içi otobüsleriyle           
                       
22. En çok kullandığınız ulaĢım yöntemine göre evinizden yeĢil alanlara gitmek 

genellikle ne kadar sürer? 

o YaklaĢık 5 dakika                         o 11-15 dakika           

o 6-10 dakika                                   o 15 dakikadan fazla 

 

23. YaĢadığınız yerde bulunan yeĢil alanları hangi amaçlarla kullanıyorsunuz? 

o Dinlenmek                                                 o Piknik yapmak 

o Temiz hava almak                                     o ġehir gürültüsünden uzaklaĢmak  

o YürüyüĢ yapmak                                       o SosyalleĢmek 

o Bisiklet sürmek                                         o Evcil hayvanımı gezdirmek 

o Basketbol/tenis/futbol vb spor yapmak    o Diğer (belirtiniz)…………………. 

                       
24. Genellikle yeĢil alanlarda ne kadar süre kalırsınız? 

o 30 dakikadan az                                    o 1-2 saat        o 3 saatten fazla   

o 30 dakika ile 1 saat                               o 2-3 saat 
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25.YaĢadığınız yerdeki yeĢil alanlara yönelik düĢüncenizi 

belirtiniz.  

(Uygun cevaba X işaretini koyunuz) T
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A YaĢadığım yerde insanların buluĢabileceği yerler olarak 

yeĢil alanlar önemlidir 

     

B YaĢadığım yerdeki yeĢil alanlar ilçeyi tercih etme sebebidir      

C YeĢil alanlar yaĢadığım yerdeki insanların sağlığı için 

önemlidir 

     

D YaĢadığım yerde daha fazla yeĢil alan olması beni daha mutlu 

yapar 

     

E YaĢadığım yerde yeĢil alan ne kadar fazla ise, kent çevresi o 

kadar daha fazla iyileĢip, geliĢir 

     

F YaĢadığım ilçede kentsel alanlarda yaĢayanlar daha fazla 

yeĢil alan oluĢmasında önemli rol oynar 

     

G YaĢadığım yerde ilçe halkı yeĢil alanların faydası ve önemi 

konusunda eğitilmiĢtir 

     

H  YaĢadığım yerde yeterince yeĢil alan var      

I  YaĢadığım yerdeki yeĢil alanlar temiz ve bakımlı      

K YaĢadığım yerde yeĢil alanlar iyi donanımlı      

L YaĢadığım yerdeki yeĢil alanlar çocukların oynamasına 

uygun 

     

M  YaĢadığım yerdeki yeĢil alanlar nicel olarak çok küçük      

N YaĢadığım yerdeki yeĢil alanlar güvenli      

P YaĢadığım yerdeki yeĢil alanlar ilgi çekici       

R YaĢadığım yerdeki yeĢil alanlar halka kapalıdır      

S YaĢadığım yerde yeĢil alanlar yok oluyor      

T Ankara‟nın diğer alanlarında yeĢil alanları kullanmayı tercih 

ediyorum 

     

U Diğer (belirtiniz)………………………….      
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EK 2 Uzman Anket Soruları 

Bu çalıĢma, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü‟nde 

Prof. Dr. Mehmet Emin BarıĢ danıĢmanlığında, yürütülen “Kentsel YeĢil Alan 

Yönetimi: GölbaĢı Mogan Gölü Havzası Örneği” konulu doktora tezi 

kapsamında hazırlanmıĢtır. 

Bu anket, uzmanların yeĢil alanların geliĢtirilmesi, planlaması ve yönetimi ile ilgili 

değerlendirmelerini, kentsel yeĢil alanların planlamalarında çalıĢmalara nasıl katıkıda bulundukları 

yönünde bilgi almak amaçlı hazırlanmıĢtır. Ġlginiz için teĢekkür ederiz.  

  

A) Yeşil Alan Planlaması   

 

1.YeĢil alanların planlaması konusunda aĢağıdaki 

değerlendirmelere yönelik düĢüncenizi belirtiniz.  

(Uygun cevaba X işaretini koyunuz) 
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A Planlamalar uygulama odaklı eylem gündemleri ve programları 

içermelidir  

     

B Planlamaların uygulanması konusunda bilgilendirme amaçlı el 

kitapları oluĢturulmalıdır 

     

C Planlamalarda yeterli teknik kaynaklar sağlanmalıdır      

D Planlamaların uygulanmasında ilgili kurumların yeĢil alan 

çalıĢmaları için yeterli bütçeye sahip olması gerekir  

     

E Yeni ve mevcut yeĢil alanların planlanması ile ilgili kararlar 

yerel yönetimdeki profesyonellere bırakılmalıdır 

     

F   Ülkemizde yetkililer yeterli düzeyde yeĢil alan planlaması     

yapmaktadır 

     

  G YeĢil alan planlamaları uzun vadeli stratejik planlara 

dayanmalıdır  

     

  H YeĢil alan planlamaları, planların ortak hedefleri paylaĢacağı, 

kentsel altyapı planlaması (örn: ulaĢım, yağmur suyu yönetimi) 

ile uyumlu Ģekilde olmalıdır      

     

I YeĢil alan planlamalarında, yeĢil alanların iĢlevleri ve yararları 

göz önünde bulundurulmalıdır 

     

J YeĢil alan planlamalarında, kurumların planları ve politikaları 

etkili olmalıdır  

     

K YeĢil alan planlamaları, ağaçlandırma çalıĢmalarını 

kapsamalıdır 

     

L Planlamalar, bitkilerin değiĢimi gibi düzenli bitki bakımlarının 

yapılmasını kapsamalıdır  

     

M Planlamalar, yaĢam alanlarının korunması ve iyileĢtirilmesine 

yönelik çalıĢmaları kapsamalıdır 

     

N Planlamalarda mevcut su kaynaklarının korunması göz önünde 

bulundurulmalıdır 

     

O Planlamalar, su kaynaklarının bakımını kapsamalıdır       

P Diğer (belirtiniz)………………………..      
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2. Kentsel yeşil alan planlamalarına kimler katılmalıdır? 

o ġehir ve bölge plancıları                  o Akademisyenler 

o Mimarlar                                                    o Mahalle dernekleri 

o Peyzaj mimarları                                        o Kent sakinleri /halk katılımı 

o Sivil toplum kuruluĢları                             o Diğer (belirtiniz)………………….. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

3. YeĢil alan planlamalarında aĢağıdaki maddelerin etkisini 

belirtiniz.  

(Uygun cevaba X işaretini koyunuz) H
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A Çevre kanunu        

B Ġmar kanunu       

C Ġmar planı      

D Belediye kanunu      

E  BüyükĢehir belediyesi kanunu       

F AraĢtırmacıların yaptıkları çalıĢmalar       

G Kentsel geliĢim stratejisi      

H   Medya (örn: gazeteler, tv programları)       

I IĢ topluluğu (örn: ticaret odası)      

J Diğer (belirtiniz)……………………….      
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B) Yeşil Alan Yönetimi 

 
4.YeĢil alan yönetiminde belirtilen yeĢil alan özelliklerinin 

etkisini belirtiniz.   

(Uygun cevaba X işaretini koyunuz) 
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A Sürdürülebilir olması      

B Bağlayıcı olması (her ölçekte peyzaj yapılarıyla 

kenti kıra, insanları doğaya ve bir yaban yaĢam 

alanını diğerine bağlamak) 

     

C EriĢilebilir olması      

D BiyoçeĢitlilik sağlaması      

E   Ġklim değiĢikliğine uyum (iklim değiĢikliğinin neden 

olabileceği olumsuz sonuçları önlemek için gerekli 

tedbirlerin alınması) 

     

F Sağlık ve refah sağlaması      

G SosyalleĢme imkanı tanıması (bir toplumun tüm 

üyelerini refahını sağlama ve eĢitsizlikleri en aza 

indirgeme, insanları bir araya getirme)  

     

H Rekreasyon amaçlı kullanımları      

I Kent içinde hava kalitesini iyileĢtirmesi       

J Kent manzarasını güzelleĢtirmesi      

K Doğal ekolojik döngüyü sağlaması      

L Rant elde etme       

M TaĢkınların azalmasını sağlama      

N Gürültüyü azaltma       

P Diğer (Belirtiniz)…………………………      
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5. YaĢadığınız ilçede yeĢil alanların yönetiminde aĢağıdaki 

maddelerin ne kadar dikkate alındığını belirtiniz 

(Uygun cevaba X işaretini koyunuz) 
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A YeĢil alanlara çok sayıda ziyaretçi gelmesini 

sağlamak 

     

B YeĢil alanlarda temiz ve güvenli bir ortam yaratmak      

C Halkın kaliteli zaman geçirmesi için yeĢil alanların 

doğal karakterini korumak  

     

D Ġnsanların yeĢil alanların kullanımı ve korunması 

konusunda farkındalığını artırmak 

     

E   YeĢil alanlara uygun çeĢitli etkinlikler sağlamak      

F YeĢil alanların (parklar, çocuk oyun alanları vb.) 

kullanımını artırmak  

     

G Rekreasyon için sağlıklı yeĢil alanlar oluĢturmak       

H YeĢil alanlara gelen ziyaretçiler için yüksek kaliteli 

bir bakım standardı sağlamak 

     

I YeĢil alanların sürdürülebilir politikalarla yönetmek       

J Yüksek kalite standartlarını korurken yeĢil alanların 

finansal etkisini en aza indirgemek 

     

K YeĢil alan yönetiminde topluluk katılımını en üst 

seviyeye çıkarmak 

     

L YeĢil alanların halkın isteklerine uygun Ģekilde yanıt 

vermesini sağlamak  

     

M Diğer (belirtiniz)………………………….      
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C) Yeşil Alanların Niteliği  

 

6. YeĢil alanların niteliği konusunda düĢüncenizi belirtiniz.  

(Uygun cevaba X işaretini koyunuz) 
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  YeĢil alanlar Katılımcılar tarafından temiz 

tutulmaktadır 

     

  YeĢil alanlarda bitkiler düzenli olarak sulanmaktadır      

  YeĢil alanlar içinde göllenme/drenaj problemi    

gözlenmemektedir 

     

  YeĢil alanlarda bitkiler düzenli olarak gübrelenmektedir      

  YeĢil alanlarda bitkiler düzenli olarak ilaçlanmaktadır      

  YeĢil alanlarda bitkiler düzenli olarak yabancı otlardan 

temizlenmektedir 

     

  YeĢil alanlarda bakım çalıĢmalarını gösteren bilgilendirme 

tabelası yer   almaktadır 

     

  Spor yapmaya uygun yeĢil alanlar mevcut       

 Spor yapanların kiĢisel ihtiyaçlarını karĢılayabileceği 

bakımlı yerler bulunmaktadır 

     

  Spor sahalarında seyir alanları bulunmaktadır (tribün, 

oturak vb.) 

     

Oyun ekipmanları spor yapmaya uygun (kale direkleri, 

fileler vb.) 

     

Spor sahalarında sakatlıklara neden olacak bozulmalar 

görülmemektedir 

     

Spor sahaları standart ölçülere uygundur (alan içi çizgiler 

vb.)  

     

Spor amaçlı kullanılan yürüyüĢ parkuru bulunmaktadır      

YaĢadığım yerde çocuk oyun alanları bulunmaktadır      

Çocuk oyun ekipmanlarının bakımı düzenli olarak 

yapılmaktadır 

     

Oyun alanı çevresinde herhangi bir sınırlama elemanı 

bulunmaktadır (ahĢap, tel çit vb..) 

     

Oyun alanı çocukların düĢmesi, yaralanması vb. 

durumlardan etkilenmemesi için güvenli 

     

Oyun alanına ait bilgilendirme tabelası bulunmaktadır (0/3, 

3/6 vb. yaĢ grubuna hitap ettiğini gösteren) 

     

 YeĢil alanlarda dinlenme amaçlı banklar bulunmaktadır      

Banklar alan içinde ihtiyacı karĢılamaktadır      

Banklar vandalizmden etkilenmemiĢtir (kazıma, yazma vb.)      
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6. YeĢil alanların niteliği konusunda düĢüncenizi belirtiniz.  

(Uygun cevaba X işaretini koyunuz) 
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Piknik yapmaya uygun yeĢil alanlar mevcut      

Piknik masaları vandalizmden etkilenmemiĢtir (kazıma, yazı 

vb.) 

     

YeĢil alanlarda gölgeleme elemanları bulunmaktadır      

Gölgeleme elemanları alan içinde ihtiyacı karĢılamaktadır      

Gölgeleme elemanlarının düzenli olarak bakımı yapılmaktadır      

YeĢil alanlarda ihtiyacı karĢılacak sayıda aydınlatma elemanı 

bulunmaktadır 

     

Aydınlatma elemanlarının bakımı düzenli olarak yapılmaktadır      

 YeĢil alanlarda çöp/geri dönüĢüm kutuları bulunmaktadır      

Çöp / geri dönüĢüm kutuları düzenli olarak temizlenmektedir 

(dolu olup olmadı vb..) 

     

Çöp / geri dönüĢüm kutuları alan içinde ihtiyacı 

karĢılamaktadır 

     

Çöp / geri dönüĢüm kutuları vandalizmden etkilenmemiĢtir 

(kazıma, yazma vb.) 

     

YeĢil alanlarda yönlendirme için iĢaret levhaları bulunmaktadır      

ĠĢaret levhaları emniyetlidir (beton ayakların çıkmamıĢ olması, 

demirlerin açık sivri uçları olmaması vb) 

     

ĠĢaret levhaları iĢlevini yerine getirmektedir      

YeĢil alanlarda giriĢ-çıkıĢ kapıları bulunmaktadır      

YeĢil alanlarda otoparklar mevcuttur      

Otoparklar ihtiyacı karĢılayabilmektedir      

YeĢil alanlarda tuvaletler bulunmaktadır      

Tuvaletler temizlenmektedir      

Tuvaletler engelli kullanımına uygundur      

Tuvaletlerin iĢaret levhası bulunmaktadır      
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EK 3 Yönetici Anket Soruları 

Bu anket yeĢil alanların geliĢtirilmesi ve yönetimi hakkında bilgi almak üzere akademik 

ilgi amaçlı tasarlanmıĢtır. Bu nedenle, kentsel yönetim alanında Ankara Üniversitesi 

Peyzaj Mimarlığı Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Mehmet Emin BarıĢ‟ın 

danıĢmalığı ile yürüttüğüm Kentsel YeĢil Alan Yönetimi: GölbaĢı Mogan Gölü Havzası 

Örneği konulu Doktora kapsamındaki çalıĢmama iliĢkin 5-10 dakikalık zamanınızı 

ayırıp sorularımızı yanıtlayarak bize destek olduğunuz için teĢekkür ederim. 

 

A) Yasal Mevzuat/Politika 

 

1. Belediyenizde yeĢil alanlardan sorumlu biriminiz bulunuyor mu?  Օ Evet   Օ Hayır 

2. Cevabınız evetse hangi birim yeĢil alanlardan sorumludur? 

 

3. Bu birim yeĢil alanlarla ilgili hangi konularda çalıĢmalar yapmaktadır? 

 

 Օ YeĢil alanların planlanması    
 Օ YeĢil alanların bakımı    

 Օ YeĢil alanların onarımı 

 Օ YeĢil alanların kontrolü           

 Օ YeĢil alanlara yönelik politikaların geliĢtirilmesi 

 Օ Diğer (belirtiniz)…………………….. 

 

4. YeĢil alanların mevcut alan kullanımlarına yönelik değiĢikliklere kim/kimler karar 

vermektedir?  

      Օ Peyzaj mimarı    

      Օ ġehir ve bölge plancısı 

      Օ Kentsel tasarımcı  

      Օ Mimar   

      Օ Hidrolog  

      Օ Diğer (belirtiniz)……………… 
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5. Mevcut arazi stoğunun yeĢil alan olarak değerlendirilmesine yönelik politikaları kim 

geliĢtirmektedir? 

      Օ Peyzaj mimarı    

      Օ ġehir ve bölge plancısı 

      Օ Kentsel tasarımcı  

      Օ Mimar   

      Օ Hidrolog  

      Օ Diğer (belirtiniz)………………. 

6. Belediyenizin sorumluluk alanındaki tüm yeĢil alanlardan siz mi sorumlusunuz?  

Օ Evet Օ Hayır 

7. Cevabınız hayır ise hangi alan büyüklüğü limitleri dahilindeki yeĢil alanlardan 

sorumlusunuz? (Belirtiniz……………………………) 

8. Belediyeniz hangi ölçeğe kadar yeĢil alanlardan sorumludur? 

(Belirtiniz……………………..) 

9. Bu ölçek üzerindeki diğer alanlardan hangi kurumlar sorumludur? (örn: 

planlanmasından hangi kurum, yönetilmesinden hangi kurum sorumludur) 

10. Sorumluluğunuz altında hangi tür yeĢil alanlar bulunmaktadır? 

Օ Mahalle parkı Օ Semt parkı   Օ Kent parkı    Օ Kurum ve kuruluĢlara ait 

kampüsler Օ Diğer (belirtiniz)…………….  

B) Finans 

11. Belediyenizin yeĢil alanlar için ayırdığı (çevre düzenleme, parkları ve rekreasyon 

için) son 5 yıl için toplam yıllık bütçesi nedir? 

 

12. Belediye vergi gelirlerinden baĢka, yeĢil alan ve park alanı edinimini ve bakımını 

finanse etmek için diğer kaynaklardan (örneğin özel vakıflar, hayır kurumları, sivil 

toplum kuruluĢları vb.) fon alıyor mu? Օ Evet   Օ Hayır 

 

C) Koruma ve Yönetim 

 

13. Belediyenizin sorumlu olduğu alanlarda yeĢil alan gereksinimlerini belirlemeye 

yönelik bir çalıĢma yürütüyor musunuz? Օ Evet   Օ Hayır 

14. Eğer yürütüyorsanız hangi standartları ele alıyorsunuz? 

15. YeĢil alanların yönetimine yönelik stratejileriniz var mı? Օ Evet   Օ Hayır 

16. Bu konuda eylem planlarınız var mı? Օ Evet Օ Hayır (Cevabınız hayırsa 18. 

soruya geçiniz) 
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17. Bu planların geliĢtirilmesinde halkın katılımı sağlanıyor mu? Օ Evet   Օ Hayır 

18. Yurt içinde veya yurt dıĢında kurum ve kuruluĢlarla yeĢil alanların yönetimine 

iliĢkin iĢ birliği yapıyor musunuz? Օ Evet   Օ Hayır 

19. YeĢil alanlarla ilgili birimde hangi meslek grubundan uzmanlar görev yapmaktadır? 

Օ Peyzaj mimarı    Օ ġehir ve bölge plancısı   Օ Kentsel tasarımcı    Օ Mimar      

Օ Hidrolog              Օ Diğer (belirtiniz)……………… 

 

20. Kadrolu çalıĢanlar dıĢında diğer uzmanlarla birlikte çalıĢıyor musunuz? Օ Evet Օ 
Hayır 

 

21. Doğal alanların satın alınması, geliĢtirilmesi ve idaresi için sivil toplum kuruluĢları 

ile herhangi bir ortaklık içinde yer alıyor musunuz? Օ Evet Օ Hayır 

 

22. Cevabınız "Evet" ise bu ortakların rolü nedir? 

 

23. Ekolojik olarak hassas özelliklere sahip bölgeler (ağaçlıklar, sulak alanlar, sel 

tehlikesi olan araziler vb.) park alanı tahsis gereksinimlerinize dâhil edilebilir mi? 

Օ Evet Օ Hayır 

 

24. YeĢil alanların yönetimine iliĢkin ar-ge faaliyetleriniz var mı? Օ Evet Օ Hayır 

25. Bu konuda ulusal/uluslararası toplantı, seminer, sempozyum, kongre vb. 

faaliyetlere katılıyor musunuz? Օ Evet Օ Hayır 

26. Katılıyorsanız bunları kendi biriminizde değerlendiriyor musunuz? Օ Evet Օ 
Hayır 

27. YeĢil alanların yönetimiyle ilgili akademik çalıĢmaları takip ediyor musunuz?  

Օ Evet Օ Hayır 

28. Eğer takip ediyorsanız bu çalıĢmaların sonuçlarını kurumunuza yansıtıyor 

musunuz?  

      Օ Evet Օ Hayır 

29. YeĢil alanların yönetimiyle ilgili hangi problem/engeller ile karĢılaĢıyorsunuz? 
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EK 4 GölbaĢı Mogan Gölü Havzası Mevcut Durum Haritaları 

 

Çankaya ve Mamak sınırları içindeki alanlar (Pafta 1) 
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Çankaya ve Mamak sınırları içindeki alanlar (Pafta 2) 
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GölbaĢı ve Çankaya sınırları içindeki alanlar (Pafta 3) 
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GölbaĢı ve Çankaya sınırları içindeki alanlar (Pafta 4) 
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GölbaĢı sınırları içindeki alanlar (Pafta 5) 



302 

 

 

GölbaĢı sınırları içindeki alanlar (Pafta 6) 
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GölbaĢı sınırları içindeki alanlar (Pafta 7) 
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 GölbaĢı sınırları içindeki alanlar (Pafta 8) 
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GölbaĢı sınırları içindeki alanlar (Pafta 9) 
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GölbaĢı ve Bala sınırları içindeki alanlar (Pafta 10) 
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GölbaĢı sınırları içindeki alanlar (Pafta 11) 
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GölbaĢı sınırları içindeki alanlar (Pafta 12) 
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GölbaĢı ve Haymana sınırları içindeki alanlar (Pafta 13) 
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GölbaĢı ve Haymana sınırları içindeki alanlar (Pafta 14) 
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GölbaĢı sınırları içindeki alanlar (Pafta 15) 
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Haymana sınırları içindeki alanlar (Pafta 16) 
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GölbaĢı ilçesi içindeki diğer alanlar (Pafta 17) 



314 

 

 

Haymana sınırları içindeki alanlar (Pafta 18) 


