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• Kentler dünyada nüfusun artık
daha büyük bölümünü
barındırıyor (Suçlu, Mağdur ve
aynı zamanda UMUT
KAYNAĞI)

• Kentler sera gazı üretiminde
en önemli etken (%75) (Roth
ve diğ. 2011),

• İklim değişimine uyum
konusundaki uygulama ve
çalışmalar yoğunlukla sektörel
düzeyde, kentsel alanlar bu
nedenle bütüncül nitelikte
strateji ve planların
geliştirilmesi gereken alanlar

• İklim değişikliğine mekansal
planlamayı entegre eden
çalışmalar sınırlı

NEDEN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE KENTSEL ADAPTASYON?

EPA (2013)
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İnsan Faaliyetleri

Sera gazı oranında artış

Kentleşmiş Alan Kentleşmemiş Alan

 Kıyı yerleşimleri, altyapısı yetersiz, plansız 

yerleşimlerde yüksek risk,

 Hastalıklarda artış,

 Felaketlerden ötürü yaşam tehdidi,

 Ekonomik kayıp,

 Yaşam kalitesinde düşüş

 Kaynaklara erişmede güçlük… 

 Biyoçeşitlilik ve habitat kayıpları,

 Orman yangınları,

 Türlerin yok olması tehdidi,

 Su, toprak hava döngüsünde değişiklikler,

 Su havzalarının kuruması, tuzlanması ve/veya 

kirlenmesi ….

(Onur, 2014): İklim değişikliğinin genel sonuçları, kentleşmiş ve kentleşmemiş alanlara olan 

etkisi, IPCC (2007)’den uyarlanmıştır. 



İ

Kentleşme ve iklim değişiminin etkileşiminde makro-klimatik 

etkiler ve kentleşmenin mikro-klimatik etkileri dikkate alınması 

gereken konulardır. 



AKAÖ Kuraklık Taşkın

Tarım

• Ürün desenlerinde değişiklik,
• Kıtlık, gıda servislerinin etkinliğinde azalma,
• Verimsizlik, toprak yapısında bozulma
• Sulama ihtiyacının artması,

• Ürün zararı,
• Erozyona bağlı toprak kaybı, verimsizlik,
• Zararlılarda artış

Mera ve çayır
• Vejetasyonda seyrelme,
• Hayvan üretimi ve verimlilikte azalma,
• Sıcaklık artışına bağlı olarak hayvan hastalıklarında artış

• Hayvan cılığın zarar görmesi,
• Erozyon sonucunda  vejetasyon kaybı,

Maki ve 
Fundalıklar

• Sıcaklık artışına en dayanıklı tür,
• Yangın tehdidi,
• Orman alanlarının yüksek bölgelere çekilmesi sonucu, 

ormanlarla yer değiştirebilir,

• Erozyona bağlı toprak kaybı ve ekosistemin zarar görmesi, 

Orman

• Orman türlerinde değişiklik,
• Yangın ve istilacı türlere bağlı riskin artması,
• Orman ekosisteminde bozulma,
• Orman verimliliğinde azalma,
• Yüksek bölgelere doğru çekilme,

• Erozyon sonucunda  orman toprağı, varlığı, ve ekosisteminde zarar, 
• Zararlılarda artış

Su 
• Kalite ve miktarında azalma, ötrofikasyonda artış
• Diğer ekosistemleri ve kentlerdeki yaşam kalitesini olumsuz 

etkileme,

• Su kalitesinde  kentsel alanlarda ciddi bozulmalar,
• Yeraltı ve yüzey sularının kalitesinde  ciddi bozulmalar, 
• Ötrofikasyonda artış

Kıyı ve sahiller

• Asitlenme, tuzlanma gibi kimyasal oranlarda artış, deniz 
ekosisteminde olumsuzluklar 

• Deniz seviyesinde yükselme  durumunda en riskli yerleşim alanları,
• Sulak alanlar, yer altı suları, kıyı ekosistemleri, olumsuz etkilenebilir, 
• Asitlenme, tuzlanma gibi kimyasal olaylarda artış, deniz ekosisteminde 

olumsuzluklar 

Yapılaşmış Alan

• Soğutma için gerekli enerji kullanımında artış, 
• Yaşam kalitesinde azalma, sağlık sorunlarında artış,

• Altyapıda  (ulaşım, enerji, kanalizasyon) olumsuzluklar,
• Taşkın alanlarında , kıyı yerleşmelerde  ve niteliksiz altyapı ve yapılaşmış 

alanlarda  risk,
• Yaşam kalitesinde bozulma, sağlık sorunlarında  artış
• Sanayi, ticaret, ulaşım, hizmet sektörlerinde ekonomik kayıp 

İklim değişikliğinin AKAÖ üzerindeki genel etkileri 

(Onur, 2014): 



Doğal ve Yapılaşmamış AKAÖ İle İlişkili Olarak:

 Orman ve havza alanlarının iklim değişikliğine uyum ve etkilerini 

azaltma konusunda başlıca karbon yutak alanları olmaları nedeniyle,  

korunmasına yönelik stratejiler üretilmelidir. 

 Her  ne kadar makilik alanlar iklim değişikliğine uyum ve etkilerini 

azaltma konusunda önem sırasında öncelikli alanlar olarak görülmese 

de, sıcaklık artışına en dayanıklı tür olmasından dolayı iklim değişimine 

adaptasyon konusunda korunmalıdır. 

 Sıcaklık artışı, kuraklık ve sel-taşkınlara karşı doğal AKAÖ’nün 

korunması ve geliştirmesi önem taşımaktadır.



Yapılaşmış AKAÖ İle İlişkili Olarak:

• Kentler dışa doğru yayıldıkça, 
ısı adası etkisinin hem 
etkilediği alan miktarı hem 
de şiddeti artmaktadır 
(Bhatta, 2010). 

• Taban alanı oranı, yapılaşma 
yoğunluğu, dikey yapı 
yoğunluğu, yeşil alan ve örtü 
oranları (Zhao ve diğ., 2010) 
ısı adasını etkileyen 
faktörlerdir (Weng ve diğ., 
2008). 

• Kentsel alanlar, kırsal 
alanlara göre daha yüksek 
sıcaklıklara sahiptir (EPA, 
2013)…..



EPA, 2013



Bağcılar-Tavukçu Deresi– Eylül 2009



İstanbul – Eylül 2009



İstanbul – Eylül 2009

Sanayi, ticaret, ulaşım, altyapı vd kaynaklar etkilendi



Doğal Sistemlerin Çok-İşlevli Niteliği ile insan eliyle yaratılan AKAÖ’nün tek
yönlü işlevselliğine bağlı sorunlar.

Doğal peyzajlar, su yüzeyleri ve havanın bu anlamda çok-yönlü işlevi ve
insan refahı için faydası bulunuyor. Bu faydalar BM-MEA göre 4 grupta
toplanıyor.

Son yıllarda insan eliyle yaratılan yapay çevre içinde de doğal sistemlerden
esinlenilen çok amaçlı işlevsellik çabaları yaygınlık kazanıyor.

Tam da bu anlamda iklim değişimine kentlerin adaptasyonunda bu çok-
yönlü işlevsellik öne çıkması gereken bir konudur.

1- Öncelikle hassas ekosistem servisleri belirlenmelidir

2- Kentlerin ayak izi dizginlenmelidir.

3- Uygun uygulama araçları ile süreç kontrol altında tutulmalı ve
geliştirilmelidir





http://www.ipbes.net/

IPBES has 118 Member States,

and aims to sustain BD and ESs by providing science and policy to 
governments

IPBES bir uluslarüstü organizasyon ve BM’ye bağlı olarak ülkeler bazında BÇ ve ES konularında
politika geliştirmeyi amaçlıyor. Bu konu iklim değişikliğine uyum kadar BM öncelikli alanları
arasında çünkü her iki olgunun birbiri üzerindeki etki küresel düzeyde önemli bulunuyor.

Bu nedenle iklim değişimine uyumlu AKAÖ’nün ES’lere dayalı bir içerikte olması önem kazanıyor.



Vizyoner Yaklaşımlar

• Akıllı Büyüme

• Yeşil Şehircilik

• Sağlıklı Kentler

• İklim Değişimine

Uyumlu Kentler

Sürdürülebilir Kentler



Ekolojik Şehirsel Gelişme Hedefleri

• Daha yeşil

• Daha güvenli ve sağlıklı

• Daha etkin kaynak kullanılan, tüketilen, 
erişilebilir

• Daha İnsancıl

• Daha adaletli ve eşitlikçi

• …….



Isı Adası Etkisini Azaltmak İçin:

- Daha fazla açık alan

- Ekosistemlerle uyumlu kentsel gelişme modelleri

- Yüksek katlı yapıların fazla tercih edilmemesi 



Enerji tasarrufu 

• Peyzaj düzenlemeleri

• Açık/yapılaşmış alan oranlarında denge

• Su kaynakları



 Yönlenme

 Yeşil çatılar

 Yapılaşma biçimi/planlar



Su

• Güneş ışınlarının olumsuz etkisini engelleme

• İklime olumlu katkı

• Güneş

• Hidroelektrik

• Rüzgar

• Biyomas

• Jeotermal

Enerji



Yağmur suyu sulakalanı



Günışığına çıkarma



Gri-su geri dönüşümü
Wastewater Garden in Canada 

Source: 

http://www.watersheds.ca/whatwedo/wwg.html

http://www.watersheds.ca/whatwedo/wwg.html


Ulaşım

• Sürdürülebilir ulaşım türleri

• Yenilenebilir enerji kullanımı

• Daha az çevre kirliliği etkisi yaratan enerji 
kullanımı

• Bisiklet kullanımının yaygınlaşması

• Otoparklar ve ulaşım

• Yayalaştırma







Fiziksel ve sosyal planlamada 

önemli bir konu olan kentsel 

tarım, şehir planlama 

sürecinde arazi kullanım 

işlevlerinden biri olarak 

değerlendirilmelidir. 











HOLLANDA ÖRNEKLERİ: “ECOLONIA” 

• Alphen kentinde kurulan Ecolonia, 
Hollanda’daki ilk ekolojik yerleşim 
projelerindendir.

• 101 konut ünitesi bulunmaktadır.
• Bu üniteler bir göl ve yaya bölgesi 

çevresinde kümelenmiştir.
• 9 mimar tasarlamıştır, tasarımcılar 

kendi tasarımını estetik kaygıları 
yanısıra, yeşil tasarım ilkesi dışına 
çıkmamışlardır. 

• Çevresel parametrelerde metrekare 
başına enerji harcamasında 200 
megajoules’un üstüne çıkılmayacak 
şekilde tasarım yapılmıştır.



Ecolonia 

- Bazı ünitelerinde yeşil 
çatılar (green roof)

- Geri dönüşümlü yapı 
malzemelerinin 
kullanılması

- Sıcak suyu güneş enerjisi 
yoluyla sağlayan sistemler

- Yağmur suyunun 
toplanması ve bu suyun wc, 
araba temizliği ve bahçe 
sulanmasında kullanılması





Yapı Adası 103 (Berlin)

• Bütünüyle yeşil üzerine 
tasarlanmış bir proje

• Yeşil duvarlar
• Çatı bahçeleri
• Kaldırımların yeşille değişmesi
• Yağmur suyu toplama 

sistemleri
• Ekolojik ve geri dönüşümlü 

yapı malzemelerinin 
kullanılması

• Güneş enerjisi ve güneş su 
ısıtma sistemleri

• Community kitchen (organik 
yemekler sunan)

• Otopark alanlarının 
sınırlandırılması



• Büyük orta bahçe (courtyarda 
pek çok noktadan giriş noktası) 
ve oyun alanları

• Orta bahçede seralar ve atık su 
temizlenmesini sağlayan cam 
piramit sistem. Yağmursuyu bir 
yerde toplanıp sitelere 
wc+bulaşık makinesi v.s. İçin 
dağıtılıyor.

• PV (PHOTO VOLTAİC) paneller 
aynı zamanda elektrikli aletleri 
şarj etmekte kullanılıyor.



YEŞİL ÇATI UYGULAMA ÖRNEKLERİ



• Yoğun ölçekli çatılar ise daha kompleks bir yapıya sahiptir ve daha 
fazla bakıma ihtiyaç duyarlar.  30 cm ve daha derin miktarda toprağa  
ve çalılıklar, bodur ağaçlıklı bitkiler gibi farklı tipte bitkilere 
sahiptirler.



Kentsel Isı Adası sıcaklığı arttırdığı gibi, ani yağışlarda da nem oranının hızla 

artmasına neden olabiliyor. Yeşil çatılar havadaki toz, sıcaklık ve suyu dengeleme 

anlamında katkı vermektedir. 















Araçlar İçerik Örnek

Düzenleyici

araçlar

(Regulative)

Uluslararası Emisyon hedefleri ve anlaşma yükümlülükleri (KYOTO, İDÇS), AB direktifleri

Ulusal Kalkınma Planı, Bölge ve çevre düzeni planları, AKAÖ’ne yönelik kanun ve

yönetmelikler (orman, mera kanunu, İSKİ yönetmeliği gibi..)

AKAÖ bağımsız kanun ve yönetmelikler enerji verimiliği kanunu..

Yerel Kamulaştırma, ön alım, kırsal alan düzenlemesi, imar yönetmelikleri, plan kararları

Planlama

sürecine

yönelik

araçlar

Analiz  Sorunu belirlemeye yönelik ön çalışmalar, SWOT, ÇED, senaryo analizi, gösterge

analizi, ekolojik ayak izi değerlendirmesi gibi..

Karar verme 

süreci 

İlgili yönetimlerle (yerel yönetimler başta olmak üzere) işbirliği ile kabul edilebilir

risk seviyesinde alternatifler sunularak karar vericilerin sürece dahil edilmesi,

sorumluluk almalarının sağlanması

Katılım Yerel paydaşların sürece dahil olduğu, karar vericileri yönlendiren platformlar

İzleme Sürecin ve değişimlerin izlendiği organizasyon/oluşumlar, denetim birimleri

Yönetim Bölge planı, çevre düzeni planı, ektörel planlar; atık yönetimi, hava kalitesi, ulaşım

planları ve/veya programları

Mali araçlar Uluslararası Temiz Kalkınma, Ortak Yürütme, Salım ticareti (KYOTO), AB çerçeve fonları,

Dünya Bankası, Temiz Enerji fonu

Ulusal Hazine müsteşarlığına bağlı iklim fonu, diğer teşvikler ve krediler, temiz teknoloji ve

üretime yönelik sübvansiyon, kalkınma ajansları fonları

Piyasa

araçları

Yaptırımlar Çevre ve karbon vergileri, çevre dostu olan üretime yapılan vergi indirimi, cezai

sorunluluklar, emisyon ruhsat sistemi (KYOTO esneklik mekanizması)

Gönüllülük Gönüllü paydaşların bir araya geldiği oluşan yeni pazarda yer edimeye yönelik

platformlar, gönüllü karbon piyasası, çeşitli uluslararası standartlar (ISO gibi)

Bilgilendirme Bilgilendirme, farkındalığı arttırıcı iletişim araçları, AR-GE teşvikleri

İklim değişikliğine uyum konusunda önemli mekansal 

planlama araçları 
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