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Önsöz
Kentlerin gelecek kuşaklara daha yaşanabilir ve daha dirençli bir şekilde aktarılması için hepimizin üzerine düşen bazı sorumluluklar var.
Biz Peyzaj Araştırmaları Derneği olarak, buradan hareketle UNDP
GEF SGP desteği ve farklı yerel paydaşlarla iş birliği içinde “açık veri,
açık toplum” sloganıyla harekete geçtik ve özveri ile yürütülen bu proje kapsamında hazırlanan yayın ile açık kaynak kodlu, kullanıcı dostu
ve katılımcılığı teşvik eden “Ağacım” mobil ve web uygulamasını ortaya koyduk. Bu projede amaçlanan, vatandaş bilimi çerçevesinde kentlinin yaşadığı çevreye ve kent ağaçlarına sahip çıkarak, ağaç envanterine destek olması ve ağaçların kente katkıları konusunda farkındalığını
artırmasıdır. Çalışmanın kapsamı, kent ağaçlarının kent ekosistemine
katkıları, ekosistem hizmetleri kapsamında ağaçların önemi ve küresel iklim değişikliğine uyum açısından kent ağaçlarının tespit edilebilmesi için bitki envanteri oluşturulmasına altyapı hazırlanmasıdır. Ek
olarak, Ankara Kumrular Caddesi’nde gerçekleştirilen pilot çalışma
ile bu bölgede bulunan yol ağaçlarının envanteri çıkarılmış ve ekosistem hizmetleri kapsamında ekonomik katkısı hesaplanmıştır.
Tüm kullanıcılara, Ankara kentine ve sağlıklı kentler yaratmak için
gösterilen çabalara yararlı olması dileği ile.

Prof. Dr. Hakan ALPHAN
Peyzaj Araştırmaları Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı
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Kent ağaçları ve kentlileri konu alan bu çalışmada, ağaçların kente sağladığı katkılardan, yeşil altyapı bileşeni olarak işlevlerinden, iklim değişikliği ile mücadeledeki öneminden ve sağladığı
ekosistem hizmetlerinden bahsedilmektedir. Ayrıca, kent-insan
ilişkisi çerçevesinde sosyal-kültürel ve psikolojik katkıları ile
kentlilerin günlük yaşamlarındaki yerinden söz edilmektedir. Bu
bağlamda kent, ağaçlar ve insan bu kitap kapsamında odak olarak alınmış ve ortak bir küme altında değerlendirilmiştir.
Kent ağaçları, kentler için sosyal, kültürel ve ekolojik açılardan önem taşımaktadır. Kullanıcılara çeşitli faydalar sağlayan
ağaçlar, hem kültürel hem de doğal ekoloji açısından önem arz
etmektedir. Ağaçların bulundukları mekanlar kullanıcılar tarafından daha çok tercih edilmekte, daha doğal alanlar olarak
algılanmakta, insanın stresten arınmasına ve yaşam kalitesinin
artırılmasına yardımcı olmaktadır. Ayrıca, yaban yaşamına ve
farklı türlere habitat oluşturan önemli kentsel bileşenlerden olan
ve ağaçlar, kentli ve kent sağlığı için zorunlu ögelerdir.
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Giriş

1. Giriş

Giriş

Sanayi devrimi sonrasında yeni teknolojilerin yapı sektöründe
kullanılmasıyla kaybolan kent kimliklerinin yeniden oluşturulmasında, birbirinin aynı, tekdüze yapı adalarının farklılaşmasında ve mekanın özgünlüğünü kazanmasında da kent ağaçları,
kimlik ve karakter katan önemli unsurlardır.
Kentler dünyanın farklı bölgelerinde, özellikle insan gruplarının
avcı toplayıcı topluluktan, tarım toplumlarına geçiş süreci içinde
ortaya çıkmış insan yapısı alanlardır. Tarımda ihtiyaç duyulan
emek yoğun üretim şeklinin zorunluluklarının, tarım ile birlikte
oluşan artı ürün kavramının ve bunun paylaşımının kentin oluşumunda önem arz ettiği açıktır.
Yaban yaşamından korunmak amacıyla hendek ve çitlerin çevrelediği kentlerden günümüz kentine kadar olan aşamalar takip
edildiğinde, ağaçların ve doğal öğelerin her zaman insan yapımı
çevreler olan kentlerde kendilerine yer bulduğu görülmektedir.
Babil’in Asma Bahçeleri ile kente gelen, Antik Yunan site devletlerinde ve Roma İmparatorluğu kentlerinde saksılar içinde yetiştirilen bitkiler; Ortaçağ’da manastır bahçelerinde şifa kaynağı,
Rönesans ve Barok dönemlerinde ise kralların ve derebeylerinin
gösteriş nesnesi olarak hep göz önünde olmuştur.
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19. yy sonlarında, ilk peyzaj mimarı ünvanını kullanan Frederick Law Olmsted dünyaca ünlü Central Park’ı New York kentine kazandırmıştır. Bu yeşil alan halen kent parklarının simgesi
durumundadır. O dönemde yaşanan sıkıntılara büyük çözümler
sunduğu gibi bugün de kentlilerin keyifle vakit geçirdikleri bir
alan konumundadır.
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Giriş

Ancak birçok konuda olduğu gibi Sanayi Devriminin insan yaşamındaki etkileri, kent ve doğa ile ilişkilerimizde de köklü değişikliklerin oluşmasına neden olmuştur. Kırdan kente yaşanan
yoğun göç ile kentlerin nüfusunun aşırı artması; Londra ve Manchester gibi kentlerde sağlık koşullarının olumsuz olduğu işçi
mahallelerinin ortaya çıkmasıyla sonuçlanmış ve bu durum sosyal kültürel değişimlerin yanında, yaşanan salgın hastalıklar ve
yaşam kalitesinin düşmesi nedeniyle kentsel planlama ve tasarım
alanında da büyük değişikliklerin yaşanmasının önünü açmıştır.
Bu değişiklerden en bilenini ve ünlüsü Ebenezer Howard’ın fikir babası olduğu Bahçe kent anlayışıdır. Bahçe kent anlayışında,
kırın güzellikleri ile kentin avantajları buluşturulmaya çalışılmış
ve planlı düzenli bir yerleşim anlayışının kent planına hakim olması amaçlanmıştır. Çok az birebir uygulama imkanı bulan bu
anlayış yine de kentsel gelişimeye ilham kaynağı olmuş ve geniş
ağaçlı bulvarların ve yeşil alan miktarının fazla olduğu, banliyö
yerleşimlerine kaynak oluşturmuştur. Bunun yanında kentin
çehresinde de önemli değişimler meydana gelmiş ve kent parkları anlayışı bu dönemde ortaya çıkmıştır.

Giriş

Bitkiler ve ağaçlar bu bağlamda insan yaşamının ayrılmaz bir
parçası olarak kabul edilebilir. Wilson bu birliktelikten esinlenerek 1980 yılında Biyofili (Canlılığa Sevgi) hipotezini ortaya atmıştır. Bu hipoteze göre insanlar her zaman çevrelerinde bitki,
hayvan gibi canlı varlıklara ihtiyaç duymaktadır. Evlerdeki evcil
hayvanlar ile balkonlarda ve iç mekanlarda yetiştirilen bitkiler,
bu hipotezi güçlendiren bir olgu olarak ele alınabilir.

Kentler, çevresindeki alanlara göre daha yüksek düzeyde insan
müdahalesine maruz kalan yapay mekanlardır. Bu nedenle doğa
ile ilişkisini korumak için doğal öğelere ihtiyaç duymaktadır.
Bu bağlamda kent ağaçları kentin en önemli doğal bileşenleridir. Bir gölge aradığımızda sığındığımız ağaçlar, kent içine yeşili
ve dolayısıyla doğadan öğeleri taşıyarak mental sağlığımıza da
önemli katkı sağlamaktadır. Özellikle çağımızın hastalığı olan
stresten toparlanmada ve dikkat dağınıklığının giderilmesinde
faydalı olan yeşil öğelerin, hastaların rahatsızlıklarını daha çabuk
atlatmasına yardımcı olduğu ve tekrar hastalığa yakalanmasının
önüne geçtiği, birçok farklı çalışmada gösterilmiştir. (Bu konu
ile ilgili daha detaylı bilgi ve ilgili referanslar kitabın ilerleyen
bölümlerinde verilecektir).
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Kentlerin özellikle sanayi devrimi sonrasında, artan iş imkanlarıyla beraber bir çekim merkezi olması, sanayi faaliyetlerinin
çeşitlenmesi ve petrokimya alanındaki gelişmeler, kentlerde bazı
köklü değişimlerin meydana gelmesine neden olmuştur. Bu durum öncelikle kentlerin daha da büyümesine, sanayi üretiminin
çevreye verdiği zararların artışına ve yoğun insan nüfusundan
kaynaklanan barınma sorunlarına neden olmuştur.
Bu sorunlara çözüm olarak birim alanda daha çok konut ve ticari
tesis inşa edilmiş ve buna bağlı olarak kentler gelişmeye ve genişlemeye devam etmiş, metropolitan kent alanları ortaya çıkmış
ve merkez konumundaki kentler çevrelerindeki kırsal alanları
bir anlamda yutmuştur. Bu durum kentsel gri altyapıların yetersiz kalmasına, insan ihtiyaçlarının sağlıklı karşılanamamasına,
kentlerdeki bitki varlığının azalmasına neden olmuş ve yapısal
kırılganlıklarından dolayı kentsel alanların afetlere karşı daha
hassas hale gelmiştir.
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Giriş

Küresel iklim değişikliği bağlamında kent ağaçlarının sağladığı
ekosistem hizmetleri, kentlerin dirençliliğinin artırılmasında
özellikle ele alınması gereken bir unsurdur. Geçirimsiz yüzeylerin artması ve sanayi faaliyetleri sonucunda açığa çıkan, atmosferde serbest halde bulunan sera gazı emisyonları birçok soruna
neden olmaktadır. Bu durum küresel anlamda etki yaratmış ve
geçen yüzyıl ile kıyaslandığında küresel iklim ölçümlerinde ve
kutuplardaki buz miktarlarında kayda değer değişimler meydana getirmiştir. Bu kapsamda kentsel ekosistem ve yağış suyu
yönetimi bağlamında kent ağaçlarının önemi daha da önem
kazanmıştır. İklim Değişikliği nedeniyle, yağış rejimindeki düzensizliğe bağlı olarak birçok kentte, yaşam kayıplarına da neden
olan felaketlerle karşılaşılmaktadır. Bunun yanında binbir emekle yapılmış olan birçok yatırım seller ve diğer afetlerde heba olmakta ve kentlerimizin sınırlı kaynakları tükenmektedir. Yanlış
yapılaşma kararlarının yanında, yağış suyu yönetiminde mevcut
mühendislik ürünü teknolojik çözümler yetersiz kalmaktadır.

Giriş

Ayrıca yapısı ve içerdiği kullanımlar gereği kentler kırsal alanlara göre hem daha fazla sera gazı emisyonu üreten hem de daha
fazla hava kirliliğine maruz kalan alanlar olmuştur. Bu durum
insanların beklentisinin aksine teknolojik gelişmelerden daha
çok; dünyada hayatın başladığından beri döngüleri kontrol eden
ve düzenleyen doğa tabanlı çözümlerle aşılabilir görünmektedir.
Çevre sorunlarına karşı günümüzdeki görece tepkisiz durum,
ne yazık ki teknolojik imkân ve gelişmelere insanlığın çoğunun
gereğinden fazla bel bağlamasından kaynaklanmaktadır. Dünya
üzerindeki yaygın konformist tutumlar bireylerin çevreye karşı
olan sorumluluklarından kaçmalarına ve gerçekle yüzleşmeyi en
kritik ana kadar ertelemelerine neden olmaktadır. Ancak çevre
ile ilgili sorunların aşılmasının, tıpkı geçmişte yaşanan ozon tabakasının delinmesine karşı alınan önlemlerde olduğu gibi küresel işbirliği, etkinlikler, önem ve sorumluluklarla gerçekleşeceği
açıktır.
Bu yayınla amaçlanan; günümüzün en önemli krizi olan iklim
krizi ile mücadelede kent halkının, araştırmacılar ve yöneticilerle birlikte refleks göstermesi, kentin doğal varlıklarına sahip
çıkması ve çözüme katkı sağlamasıdır. Gerek iklim krizi gerek
biyoçeşitlilik kaybı krizi düşünüldüğünde, her birey mücadeleye
sunduğu katkı anlamında önemli ve değerlidir. Bu bilincin yaygınlaşması ve kentlilerin sürdürülebilirlik ve dirençlilik konularında katkı sağlamak adına sorumluluk alması gereklidir.
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Öte yandan, kentteki ağaç stokunun bilinmesi önem arz etmektedir. Ancak bu konuda doğru yönlenebilmek için gerekli olan
kent ağaçlarının envanteri konusunda Türkiye’de yapılan çalışmalar sınırlıdır. Ağaç envanteri çalışmaları dünyanın farklı bölgelerinde kent ölçeğinde vatandaşlık bilimi çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. Çünkü bu çalışmalar oldukça büyük ölçeklidir ve
hem zamansal hem mekansal sürdürülebilirliği sağlamak için
gönüllü katılım esastır. Sonrasında ise koruma konusunda tüm
kent halkının bilinçli yaklaşımı önemlidir. Envanter konusunun
içinde yer alan kitlelerin koruma konusundaki katkılarının da
önemli olacağı düşünülmektedir. Ağaçların bakımı, korunması
ve yönetimi açısından belediyeler kadar vatandaşlara da birçok
görev düşmektedir.
9

Giriş

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma amaçları bu açıdan
bir küresel uzlaşı yönergesi olarak temel alınabilir. Birleşmiş Milletler’in “Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının” 11 numaralı başlığı olan, “Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar” altında belirttiği, “şehirleri ve insan yerleşimlerini kapsayıcı, güvenli, dayanıklı
ve sürdürülebilir kılmak” hedefi oldukça önemlidir. Bu bağlamda 2030 yılına kadar sürdürülebilir kentleşmenin geliştirilmesinde katılımcı ve sürdürülebilir insan yerleşimlerinin planlaması
ve yönetilmesi ile kültürel ve doğal mirasın korunması ve gözetilmesi çabalarını işleyen; 11.3 ve 11.4 maddeleri bağlamında
bu yayının katkı sağlaması amaçlanmaktadır. Buradan hareketle;
belediyelerin, akademinin, sivil toplum kuruluşlarının ve yurttaşların bir arada çalışmasını gerektiren büyük ölçekli bir çalışma olan kent ağaç envanteri konusunda önemli bir adım atılması
hedeflenmekte ve yayının kentlileri katılımcılık konusunda daha
etkin olmak konusunda isteklendirmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca, yayın; yerelden küresele hareket etmeyi hedeflemektedir. Bu
açıdan bakıldığında pilot çalışma alanı olarak Ankara’nın küçük
bir sokağı seçilse de; uygulamanın devamlılığı ve sonuçların tüm
ülke düzeyinde getirisi olması beklenmektedir.

Giriş

Bu kitap kapsamında öncelikle ağaç envanteri ve ekosistem hizmetleri konusunda aktarılacak bilgilerle konunun önemine ve
işleyişine yönelik paylaşımlarda bulunmuş ve konu ile ilgili bilgiler aktarılmaya çalışılmıştır. Ardından envanter ile ilgilli bilgiler
verilmiş ve envanterlerin daha kolay yapılabilmesi ve açık veri
yaklaşımına taban oluşturan “Ağacım” uygulaması ve katkıları
anlatılmıştır.
Pilot çalışma bölümünde ise Ankara Kumrular Caddesi özelinde yapılmış olan envanter çalışmasının kente katkılarından
bahsedilmiştir. Çalışmanın sonuçlarında bahsedildiği gibi ağaç
envanter çalışmaları kent ölçeğinde yapıldığında büyük başarılar
sağlamaktadır. Yayının bu başarıya ilk adım olması umut edilmektedir.
Çalışma kapsamında örnek alanda yapılmış ağaç envanteri uygulamalarında vatandaşlar da sürece dahil edilmeye çalışılmıştır. Yayın ve proje kapsamında geliştirilen mobil uygulamayla da
kent halkının, ağaçların sağladığı ekosistem hizmetleri hakkında
bilgilenmesi ve ağaç envanteri çalışmalarına katılımının kolaylaşması amaçlanmıştır.
Hazırlanan yayında 2050 yılında insan nüfusunun %70’inin içinde yaşayacağı tahmin edilen kentlerin daha yaşanılır alanlar olarak geliştirilmesinde, daha çok karbon salınımına neden olan
teknolojik çözümler yerine, yüzyıllardır insanların adaptasyonunda önemli katkı sağlayan yeşil çözümlerle sağlanması vurgulanmaktadır. Daha az çevre sorununun olduğu yeşil bir dünya ve
kentler için bütün bireylerin katkı ve desteğinin önemli, değerli
ve anlamlı olduğundan hareketle çalışmaların başarısında yaygınlığın öneminin altı çizilmiştir.
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Kentler, kırsala göre daha az alanda daha fazla insanın bir arada
yaşadığı, nüfus yoğunluğu yüksek, ekonomik faaliyetlerin büyük
ölçüde tarım dışı sektörlerde yoğunlaştığı alanlardır[1]. Ayrıca
nüfusun ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olarak yüksek oranda
konut, ticaret, sanayi gibi kullanımlara yönelik yapısal öğeler barındırmaktadır[2]. Nüfusun ve yapılaşmanın giderek artması sonucu kent iklimi değişmekte, bu konuda regülatör görevi gören
bitkiler, özellikle ağaçların konumlandırıldığı yeşil alanlar, gün
geçtikçe önem kazanmaktadır [3].
Aynı zamanda özellikle ekonomik gelişimini tamamlamamış
toplumlarda ve gelişmekte olan ülkelerde görülen inşaat ve sanayi sektörlerinin yoğun baskısı ile karşı karşıya kalmaktadır. Bu
nedenle ekonomik kalkınma adına hem çevre dengesi bozulmakta hem de kaynakların sürdürülebilirliği tehlike altına girmektedir. Unutulmamalıdır ki; insan doğanın bir parçasıdır ve kamu
refahı, doğa ile kurduğu ilişki ile yakından ilişkilidir. Bundan
dolayı kullanım-koruma dengesi bağlamında ve ekolojik sistemlere tahribat vermeden gelişim ve kalkınmanın sağlanması doğal
kaynakların sürdürülebiliği açısından önem arz etmektedir.
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Kent Ekosistemi ve Yeşil Altyapı

Kent ve Çevre Sorunları
Kentlerde sanayi, ulaşım altyapısı, konutlar ve diğer teknolojik
ihtiyaçlar nedeniyle enerjiye bağımlılık daha üst düzeydedir. Bu
da kentlerin kırsal alanlara nazaran daha fazla karbon üretmesine[3] ve hava kirliliğinin bu bölgelerde daha yoğunlaşması ile
sonuçlanmaktadır [4,5]. Bu durum günümüzde yaşanan birçok
çevre sorununun ve küresel iklim değişikliğinin temelinde yer
almaktadır.
Bunun yanında kentlerin çevresindeki alanlara göre daha yüksek bir sıcaklık derecesine sahip olduğunu ortaya koyan birçok
çalışma vardır[3,6,7]. Bu artı sıcaklık özellikle yaz aylarında kentlerde sosyal ve kültürel yaşamı etkilemekte ve hatta çeşitli sağlık
sorunlarına neden olabilmektedir. Ayrıca bu durum yapay iklimlendirme çözümlerinin kullanımının artmasına ve daha çok
emisyon salınımına neden olmaktadır.
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Kentsel alanlarda yaşanan bu sorunların karşısında kent ağaçları
önemli görevler üstlenmekte; havadaki serbest karbonu tutma ve
depolama[3], mikro-klimatik konfor sağlama[9] kentsel ısı adası
etkisini azaltma[10] ve yağış sularının kontrolsüz akışını engelleyerek[8] buna bağlı çevre sorunları ve afetleri önleme gibi konularda önemli ölçüde rol oynamaktadır.

15

Kent Ekosistemi ve Yeşil Altyapı

Yoğun yapılaşma nedeniyle geçirimsiz yüzeylerin artması, bahsedilen kentsel ısı adası etkisinin nedenlerinden birini oluşturur.
Aynı zamanda yüzeydeki serbest akış sularının miktarının artmasına ve buna bağlı çevre sorunlarına neden olmaktadır. Özellikle sıra dışı yağış olaylarının yaşandığı durumlarda, akışa geçen
suyun fazla olması, kentsel alanlarda sel, erozyon gibi sorunlara[8]
ve hatta bazı durumlarda can kayıplarına neden olabilmektedir.

Kent Ekosistemi ve Yeşil Altyapı

Ekosistem Kavramı ve Kent Ekosistemi
Kenti ve kenti oluşturan unsurları insan doğasının genel çerçevesi içerisinde anlamak gerekmektedir. İnsanlar ihtiyaçlarını
gözeterek pek çok mekan oluşturmakta ancak bu mekânların
kullanımı sonrasında birçok insan ihtiyacını karşılamadığı, insanları tatmin etmekte noksan kaldığı ve hatta bazı durumlarda
insanlara zararlarının bulunduğu görülmektedir. Bu mekanların
etkin olmamasının genel nedenleri arasında araştırma sonuçlarının gözden kaçırılması, ekonomik ve sosyal kısıtlılıklar ve bazı
yanlış yapı eylem gelenekleri olduğu söylenebilir[11].
İnsanlar kavramları karşıtlıklarıyla beraber ele almaya meyillidir; iyi-kötü, güzel-çirkin, doğru-yanlış, beden-ruh gibi karşıtlıklarla dünyayı kavramaktadır[12]. Bu duruma dikotomi adı
verilmektedir. Yerleşik düşünce sistemlerinde doğa ve kültür birbirine karşıt görünse de, doğa kültürü de içinde barındıran bir
anlamda insan yapısını da doğanın içine katan daha geniş bir
gerçekliktir[13]. Ekosistem gibi bir kavramın doğaya daha yakın
olduğu hissedilebilir ve kent için düşünülmesi zor görünebilir.
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Ekosistem kavramı genelde biyoloji bilimi ile ilgili görünse de
peyzaj mimarlığı, bölge planlama, orman bilimleri ve hatta son
zamanlarda ekonomi bilimi ile birlikte de anılmaya başlanmıştır. Ekosistem kavramının basit bir tanımı “birbiriyle bağlantılı
kompleks, karmaşık ilişkiler bütünü” veya “çevresindeki fiziksel
ortamla ilişki içindeki bir biyolojik topluluk” olarak verilebilir[14].
Ekosistemde canlı ve cansız varlıkların bütünü ve bunların ilişkileri söz konusudur. Kent ekosistemi genel olarak kent içindeki
canlı ve cansız varlıkların karşılıklı etkileşimi anlamına gelmektedir.
Kent ekosistemini “bir kent veya herhangi başka bir yoğun yerleşim yerinde konumlanmış olan ekolojik sistemler bütünü ve
daha geniş anlamda bütün metropolitan alanları oluşturan ekolojik sistem” [15] olarak tanımlamak mümkündür.
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Ancak kentler de bahsedilen geniş doğa gerçekliğinin bir parçası
olarak bir ilişkiler bütününe sahiptir ve bunun içine insan dışındaki canlılar kadar cansız etmenler de girmektedir.

Kent Ekosistemi ve Yeşil Altyapı

Bu bağlamda kent ekosistemi biyolojik varlıklarla (bitkiler, hayvanlar ve diğer farklı yaşam biçimleri) fiziksel bileşenlerin (toprak, su, hava, iklim ve topografya) bütününden ve karşılıklı etkileşimlerinden oluşmaktadır. Bunların herhangi birinde oluşan
bir sorun insanlar da dahil olmak üzere bütün sistem bileşenlerini etkilemektedir. Bu bakımdan ekosistem ve ekolojik bileşenleri
bir bütün olarak düşünmek ve bütüncül yaklaşımlarla sorunlara cevap aramak önem taşımaktadır. Örneğin ağaçların sağlığı,
hava kalitesinden, yağış suyu yönetimine kadar birçok bileşeni
etkilemekte ve herhangi bir bitkisel varlığın eksikliği zincirleme
sorunlara neden olmaktadır.
Bitkiler, özellikle de ağaçlar kentler için zaruri bileşenlerdir.
Hem kent ekosistemine katkıları hem de bu sistemin işlemesinde üstlendikleri önemli görevler onları vazgeçilmez kılmaktadır.
Bundan dolayı ağaçların varlığının niceliksel ve niteliksel olarak
kayıt altına alınması oldukça önemlidir.
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Kentler yoğun insan nüfusuna sahip olması ve bu nüfusun kırsala
göre daha dar bir alanda konumlanmış olması nedeniyle ihtiyaç
ve hizmetlerine yönelik ilk olarak mekanik olarak gelişen ancak
sonrasında ağaçlar, akarsular gibi doğal öğelerin de katılmasıyla
oluşan bir altyapı sistemine gereksinim duymaktadır.
Nüfusun atık su, günlük kullanım ve içme suyu gibi ihtiyaçları kentlerde bir takım mühendislik çözümleriyle karşılanmış,
geçirimsiz yüzeylerin yüksek oranda olması nedeniyle, yağış
suyunun fazlasının uzaklaştırılması da yine yapısal sistemlerle
çözülmeye çalışılmıştır. Ancak bunların yetersiz kalması başka
çözüm arayışlarına yönlendirmiştir. Günümüzde bu sistemlere
doğal varlıkların da katılımıyla yeşil altyapı sistemleri gündeme
gelmiştir.
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Yeşil Altyapı

Kent Ekosistemi ve Yeşil Altyapı

Bu bağlamda altyapı hizmetlerini gri altyapı, mavi altyapı ve yeşil altyapı olarak üç başlık altında değerlendirmek mümkündür.
Buna göre;
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Avrupa Komisyonu da yeşil altyapı sistemleri ile ilgili birçok
çalışmaya kaynak ayırmakta ve Avrupa için Biyoçeşitlilik Bilgi
Sistemi (BISE) altında yaptığı çalışmaları derlemektedir[19]. Komisyon tarafından yeşil altyapı “…doğal ve yarı doğal alanların
oluşturduğu stratejik olarak planlanmış bir ağın diğer tasarlanmış ve yönetilen çevresel özelliklerle birlikte çok geniş spektrumda ekosistem hizmeti sağlamasıdır” olarak tanımlanmıştır[16].

21

Kent Ekosistemi ve Yeşil Altyapı

Yeşil altyapı (Green Infrastructure); gri altyapı yerine, yaşayan
ve canlı sistemleri kullanarak, yüzey akış sularının yönetimini,
koruma, temizleme ve onarımıyla kent içinde, doğal su döngüsünün taklidine dayanan, kent ekolojisine ve kentsel doğal
sistemlere destek olan canlı ve cansız altyapı olgusu olarak tanımlanabilmektedir[18]. Amerika’da 2019 yılında kabul edilen
Su Altyapıları Geliştirme yasasıyla yeşil altyapı “farklı ölçülerde
bitki veya toprak sistemleri, geçirimli yüzey kaplamaları veya
diğer geçirimli döşemelerle, yağmur suyunun hasat edilmesi ve
yeniden kullanılması ya da peyzaj bakımı için saklanması, filtre
edilmesi ya da buharlaşmasıyla taşkın kanalları sistemlerinde ve
yüzeyde serbest akışta bulunan su kütlesini azaltma” olarak tanımlanmıştır [8].

Kent Ekosistemi ve Yeşil Altyapı

Kısaca yeşil altyapı kentsel ekosistem hizmetlerinin sağlanmasında ve akış suyu yönetiminde klasik yapısal öğeler yerine doğal
ve/veya yarı doğal ve canlı bileşenlerini kullanarak kentlilere ve
ekosisteme katkı sağlanması olgusu olarak tanımlanabilmektedir. Avrupa Komisyonunun yeşil altyapı sistemlerini tanımlarken ekosistem hizmetlerine yaptığı vurgu önem taşımaktadır.
Yeşil alt yapı; özellikle hidrolojik ağlar üzerine temellendirilen,
sayıları gittikçe azalan ancak ekolojik işlevleri yerine getirmesi
bakımından önemli olan yeşil alanlar ile, yapılı altyapı arasında bağ kurmak fikrine dayanan, gelişmekte olan bir planlama
ve tasarım konseptidir. Bir yeşil altyapı ağında, ekosistemler ve
peyzajlar; merkezler, bağlantılar ve alanlar sistemi ile birbirine
bağlanır[20].
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İnsan ne yazık ki dünyayı ve evreni halen kendini merkeze alarak
şematize etmektedir. “Şema” özelliği insan beynini diğer canlıların beyinlerinden ayıran en önemli kavramdır ve belli yanılsamaları da beraberinde getirmektedir.
İnsan doğayı ancak indirgeyerek algılayabilmektedir. Bu indirgeme bir bakıma insan beyninin çalışma prensiplerinden ve algı
temelli bir yapıdan kaynaklanmaktadır. Bu durum insanın doğayla ilişkisinde bazı aksaklıkların oluşmasına, doğaya ve doğal
sistemlere gereken önemi verememesine, bencil duygularla hareket etmesine ve insan merkezcil doğa ve evren görüşünü benimsemesine neden olabilmektedir.
İnsan, kendini merkeze alarak, doğaya ve çevresine yabancılaşmaktadır. Bu yabancılaşma, insanın doğayla ve çevresiyle fayda-zarar temelinde ilişki kurmasına neden olmaktadır. Doğanın
fayda sağlayan unsurlarını aşırı kullanması ve kendisi için zararlı
gördüğü ekolojik etmenlere yaşam hakkı tanımaması, ekolojik
kaynakların tükenmesini beraberinde getirmektedir. Özellikle
sanayi devrimi sonrasında birçok canlı türü yok olmuş ve birçoğu da tükenme tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştır. Bu ekolojik
yıkımın temelinde ekonomik faaliyetlerin bulunması ise başka
bir acı noktadır. İktisat teoremlerinin temelinde bulunan “insan
ihtiyaçlarının sınırsız, kaynakların ise sınırlı olması” kavramı da
dikkate alınması gereken önemli bir konudur.
İnsan ihtiyaçlarının sınırsız olması gerçeği ve insanın kendini merkeze alarak doğayı ve evreni değerlendirmesi, ne yazık
ki birçok ekolojik problemin yaşanmasının temelinde olan bir
olgudur. Aslında bu sorunları aşmanın en basit yolu bugünkü
sürdürülemez ve tüketime dayalı yaşam biçimlerinden vazgeçerek, doğa insan dengesinin kurulduğu ve insanın da doğanın
25
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bir parçası olduğu olgusunu kabul etmekten geçmektedir. Ancak
bu ekolojik bilinç ve eko-merkezcil anlayış ne yazık ki günümüz
dünyasında sınırlı toplumsal gruplar tarafından kabul edilmekte
ve dünyanın büyük bir kısmı bugünkü tüketime dayalı ve ekolojik sorunlara neden olan yaşam biçimine devam etmek istemektedir. Ekosistem hizmetleri kavramı da bireylerin, sosyal grupların ve ülkelerin ne yazık ki insan merkezcil düşünce dizgisini
aşamamasından dolayı, mevcut koşullar içinde yaklaşan büyük
ekolojik yıkımı engellemeye yönelik en önemli çözüm önerilerinden birisidir olarak görünmektedir.
Ekosistem Hizmetleri, ekosistem yapısı ve işlevlerinin, insanın
iyi olma durumuna yaptıkları katkıdır[21]. Britannica (2021)’nın
yaptığı tanıma göre ekosistem hizmetleri; doğrudan veya dolaylı
yoldan insanlara fayda ya da sosyal refah sağlayan, “doğal sistemlerin” çıktı, durum ya da süreçleridir[15]. Bu durum insanoğlunun güçlü bir şekilde doğal sermaye (kapital) ve iyi işleyen bir
ekosisteme bağlı olduğunu göstermektedir. Bu tanımlardan hareketle, ekosistem hizmetlerinin doğadan topluma kalıcı bir akış
içinde olduğu söylenebilir[21].
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Tedarik hizmetleri
Düzenleyici hizmetler
Kültürel hizmetler
Destekleyici hizmetleridir.

Küresel iklim değişikliği konusunda farkındalığın artması ile son
dönemlerde yeşil altyapı ve sağladığı ekosistem hizmetleri konusunda yapılan çalışmalar da nispeten yoğunlaşmıştır.
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Birleşmiş Milletler Binyıl Ekosistem Değerlendirmesi (2005)
(Millenium Ecosystem Assessment) [22] Raporunda ekosistem
hizmetleri dört ana kategoride tanımlanmaktadır. Bunlar;

Ağaçların Sağladığı Ekosistem Hizmetleri

Ayrıca bu işlevlerin ölçülmesi ya da fiyatlandırılmasına yönelik
çeşitli çalışmalar da yapılmaktadır[27-31].
Bitkiler ve içinde yer aldığı yeşil alanları, kentler/kentliler için
yaşam kalitesinin artırılması açısından oldukça önemlidir ve yapısal alanların baskısı altında miktarının gün geçtikçe azalması
nedeniyle bu önem her geçen gün artmaktadır. Koruma yaklaşımı açısından kentlere bakıldığında; tarihi alanlar, yapılar, sulak
alanlar kadar bitkiler ve yeşil alanlar da kente katkıları ile öncelikli olarak değerlendirilmelidir.
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Doğal öğelerin başat olduğu bir peyzaja maruz kalma, stres sonrası zihninin toparlanmasına[11], dikkat gerektiren işlerin daha
başarıyla yapılmasına[32], ameliyat sonrası kanserin tedavi edilmesine[33], yine ameliyat sonrası daha az ağrı kesici kullanımına[34] ve öğrencilerin derslerinde daha başarılı olmasına[35] katkı
sağlamaktadır. Bu kentsel alanların içerisindeki doğal öğelerle
birlikte de mümkün olabilmektedir.
Özellikle Ulrich (1984)’in çalışması göstermektedir ki, hastane
odası yeşil alana bakan hastalar, operasyon sonrası daha az ağrı
kesici kullanmakta, kendilerini daha iyi hissetmekte ve taburcu
süreleri diğer hastalara nazaran daha kısa olmaktadır[34]. Aynı
şekilde yurt odası yeşil alanlara bakan öğrencilerin notları, odası yeşil alana bakmayan öğrencilere göre daha yüksek olmaktadır[32].
Doğal manzaraların kentsel manzaralara nazaran daha çok kişi
tarafından, daha çok tercih edildiği ve kentlerde ağaçların ve diğer doğal öğelerin bulunduğu kısımların daha çekici geldiğini de
yapılan farklı çalışmalarla saptanmıştır[11,36,37]. Tercih edilen mekanların kent içinde yoğunluğu o kentin yaşanabilir ve sürdürülebilir olmasında en önemli etmenlerden biridir.
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Ağaçların ve diğer bitkilerin oluşturdukları peyzajlar, günlük hayatımızın önemli bir bölümünü içinde geçirdiğimiz ya da içinde olmasak bile; çalışırken, seyahat ederken, yemek yerken veya
dinlenirken uzaktan da olsa seyrettiğimiz, duyumsadığımız bir
bütündür. Kentsel peyzajlar ise ağaçların ve diğer bitkilerin varlıklarıyla daha anlamlı hale gelmektedir.
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Kentler özellikle İkinci Dünya Savaşı sonrasında büyük bir gelişme yaşamış ve yaşanan nüfus patlamasıyla birlikte birçok kırsal
nitelikli alan çevrelerindeki kentlere dahil olmuştur. Ancak yapılaşma bazlı yaşanan bu gelişim kentlerin çehrelerinde önemli
bazı zararlara neden olmuş ve kentlerden doğal alanlara doğru
bir yönelim ortaya çıkmıştır.
1960’lı yıllarda çevre sorunlarının artması insanların, çevre duyarlılığının artmasına ve doğal alanları kentlere nazaran daha
çok talep etmesine neden olmuş, buna bağlı olarak çeşitli kentsel
yenileme çalışmaları dünyanın çeşitli yerlerinde ortaya çıkmıştır. Çevre hareketleri ve çevreye karşı duyarlılık bu yıllarda tüm
dünyada önem kazanmıştır. Bu durumun bilime de yansımaları
olmuş ve ağaçların bulunduğu doğal mekanların araştırma konusu olduğu çevre estetiği ve çevre psikolojisi; hem psikolojide,
hem tasarım/planlama disiplinlerinde, hem de felsefede belirgin
bir ortak çalışma alanı haline gelmiştir[38].
Bunun yanında yakın yüzyılda gerçekleşen hızlı kentleşme,
doğal alanlarda, kent merkezlerinde ve kent çevresindeki kırsal alanlarda çevre sorunları oluşturması yanında, kent insanı
üzerinde baskı oluşturarak bireylerde psikolojik izolasyon ve
gelecek kaygısına neden olmaktadır[39]. Bunun aşılmasının yollarından birisi de doğal öğelerin tekrar kentsel peyzaj içine dahil
edilmesidir. Peyzaj estetiği de stres atma[40] zihinsel ve fiziksel
faydalarla[41] yakından ilişkilidir[42]. Çünkü canlı ve yaşayan varlıklar olarak bitkiler insanlara mevsimlerin değiştiğini ve günün
farklı zamanlarını belirten ve farklı mekânsal anlatımlara sahip
olan, klasik cansız tasarım objelerinden farklı objelerdir. Bitkiler,
canlılığı ve sağlığı hissettirdiğinden dolayı farklı boyutları olan
bir tasarım materyalidir.
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Kentler, insanlar ile ağaçların iç içe ve yoğun etkileşim halinde
olduğu mekanlardır. Çoğu zaman kent ağaçları, insanlar için estetik, ekolojik, psikolojik ve ekonomik anlamda katkı sağlarken
ve insan yaşamına çok yönlü değer katarken, insanların üzerinde
oluşturduğu yoğun baskılarla da baş etmek zorundadır.
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Kentlerde ağaçlar birçok stres faktörü ile karşı karşıyadır. Taşıtların yarattığı hava kirliliğine, araçlardan kaynaklanan fiziksel
hasara, köklerinin etrafındaki toprağın sıkışmasına, geçirimsiz
yüzeyler nedeniyle azalan su miktarına, yetersiz beslenme koşullarına, aşırı budama ve çim biçme makinelerinin zarar vermesine ve baş harflerin oyulması, nesnelerin çivi vb. sabitleyicilerle
üzerine asılması gibi insan faaliyetlerinden kaynaklanan çeşitli
yaralanmalara maruz kalmaktadır[44].

Bunun yanında, ağaçlar kamu mülkü ve güvenliği için tehlike
oluşturabilir. Sağlığını kaybetmiş ağaçların çürüyen kısımlarının
düşmesi veya ağaçların devrilmesi, evler ve araçlarda hasar oluşturabilir ve insan ve hayvanlarda yaralanmalara neden olabilir[44].
Kent ağaçlarının faydalarının en üst düzeye çıkarıldığı ve oluşturdukları tehditlerin en aza indirildiği şekilde yönetilmesi
gerekmektedir. Bu amaçla hazırlanacak yönetim planlarında,
çalışmaya temel olacak şekilde ağaçların mevcut durumunu saptamak için ağaç envanteri çalışmaları yapılmalıdır[44,45].
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Ağaç envanteri, belirli bir zaman içerisinde hedeflere ulaşmayı
ve ilerlemeleri değerlendirmeyi amaçlayan bir ağaç yönetim planı oluşturmak için temel bilgileri sağlar[46], yönetim planlarının
önemli bir parçası ve temel dayanağıdır. Envanter verilerinden
yararlanarak mevcut durum belirlenebilir, ayrıca zaman içinde
durumdaki değişiklik analiz edilebilir, değişimlere dayanarak
gereken müdahaleler yapılabilir, bakım çizelgeleri düzenlenebilir, uygun ağaçların dikilmesi sağlanabilir ve genel bir yönetim
planı oluşturulabilir[44,47].
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“Ağaç Envanteri”, kent ormanı hakkında sistematik bilgi toplama
ve kentsel ağaç yönetimi için kullanılabilir veriler halinde düzenlemedir[44]. Bir ağaç envanteri, belirli bir coğrafi alan içinde, tek
tek ağaçların konumu ve özelliklerinin ve bazen de çevre özelliklerinin bir kaydıdır. Belediyeler için ağaç envanterleri tipik
olarak sokak ağaçlarını ve parklardaki veya belediyeye ait diğer
mülklerdeki ağaçları içerir[46].
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Ağaç envanteri öncesinde envanteri oluşturulacak alan ile ilgili daha önce yapılan çalışmalar, oluşturulan haritalar vb. dokümanlar değerlendirilerek alanla ve ağaçlarla ilgili önceki bilgilerin toplanması yararlı olacaktır. Ayrıca envantere başlamadan
önce çalışmayı yürütecek ekip, çalışmanın amacı, hangi verilerin
gerekli olduğu ve bunlara bağlı olarak da çalışma yöntemi belirlenmelidir.
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Dünyanın farklı bölgelerinde değişen ihtiyaçlara göre farklı amaçlarla envanter çalışmaları yürütülmektedir. Son yıllarda
ağaçların kentsel alanlarda sağladığı ekosistem hizmetleri konusunda artan farkındalık nedeniyle, ekosistem hizmetlerinin
planlanması ve tahmin edilmesi, araştırmacılar ve yerel yönetimler tarafından yürütülen çalışmalarda en yaygın araştırma
hedefi olarak belirlenmiştir [48,49]. Östberg et al (2018) tarafından
yürütülen bir çalışmada Kuzey Amerika’daki belediyelerin daha
çok kentlerdeki ağaçların ekonomik değerlemeleri konusuna
odaklandıkları ve büyük ölçüde i-tree yazılımı kullandıkları;
Kuzey Avrupa’da ise ağaç sağlığı gibi yönetim sorunları ile ağaç
meşcerelerinin dinamiklerinin izlenmesi ile ilgili yönetim konularında daha fazla çalışma yaptıkları belirtilmektedir[45].

Ağaç Envanteri

Çalışmanın amacına bağlı olarak çeşitli envanter türlerinden söz
edilebilir. Yaygın türlerden bazıları şunlardır:
• Spesifik Problem envanteri (Specific Problem inventory): Bu çalışmalarda belirli bir problem veya koşul hakkında
veri toplanmaktadır. Örneğin, “Tehlike oluşturan ağaçlarının
incelenmesi” bu tür bir envanterlerdir. Bu çalışmalarda konuya
özel bilgi birikimi gerektiği için konunun uzmanları ile çalışmak önemlidir[44].
• Kısmi Envanter (Partial Inventory): Bir örnekten (veya
örneklerden) veri toplar ve tüm ormana uygulanacak bilgiler
tahmin edilir. Sörvey, genellikle uzun vadeli planlama ve yönetim için ve kent ormanının durumu hakkında genel bir fikir
elde etmek için kullanılır[44].
• Tam Envanter (Complete Inventory): Tüm ağaç popülasyonunu araştırır. Özellikle sokaklar, parklar ve kampüsler
gibi yoğun olarak yönetilen alanlarda kullanışlıdır ancak zaman
alıcı ve zaman ve işçilik açısından maliyetlidir. Bir alternatif,
tam ağaç envanteri için şehir parkları veya şehrin sokaklarındaki ağaçlar gibi belirli alanları seçmektir[44,50].

38

Bu yöntemlerin hibritleri de dahil olmak üzere diğer ağaç envanteri türleri de mümkündür. En iyi yöntem yoktur. Her topluluk,
kendi ihtiyaçlarına ve hedeflerine en uygun yöntemi belirlemelidir[4]. Çoğu zaman en zor karar, hangisinin bir toplulukta yararlılık için en esnek ve sağlam fırsatı sağlayacağıdır[50].
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• Örtü Tipi Sörvey (Cover-type Survey): Bilgi, en azından kısmen hava fotoğraflarının kullanımıyla ve bazen bir
coğrafi bilgi sistemi (CBS) ile toplanır. Bu tür araştırma, uzun
vadeli alan kullanım planlaması yapmak amacıyla tüm ağaç
popülasyonunu incelemek için kentsel alanlarda giderek daha
fazla kullanılmaktadır. Detay düzeyine bağlı olarak bu yöntemde de maliyetler yüksek olabilir, ancak uzaktan algılama ve CBS
teknolojisi, alan çalışması yönünden oldukça fazla tasarruf sağlayabilir. Bu tür bir envanter için eğitimli profesyonellere ihtiyaç
vardır ve bir yersel doğrulama gereklidir[44,50].

Ağaç Envanteri

Ağaç envanteri için veri toplamak amacıyla yönteme bağlı olarak
farklı araçlar kullanılmaktadır. Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS), geniş
ölçekli çalışmalarda olduğu kadar tek tek ağaçların incelenmesinde de katkı sağlayabilir. Veri tabanı ve harita bilgilerini coğrafi
olarak sisteme ekleme, görüntüleme ve analiz etme yeteneği ile
önemli bir araçtır. Geniş stratejik çalışmalarda uydu görüntüleri,
hava fotoğrafları ve diğer uzaktan algılama araçları kullanılabilir.
Tek tek ağaç ölçümü yapıldığı durumlarda Küresel Konumlandırma Sistemleri (GPS), Total Station, el tipi veri kaydediciler
ve çeşitli ölçme araçlarından yararlanılabilir. Ayrıca çalışmanın
amacına bağlı olarak geliştirilmiş özel yazılımlar da sistemli ve
daha kolay veri toplamak için katkı sağlayabilir[50].

Kentsel alanlarda yapılan ağaç envanterlerinde amaca bağlı olarak toplanan bilgiler oldukça çeşitlidir. Ma et al (2021) tarafından yürütülen çalışmada ağaç türleri ve gövde çapının en çok
kullanılan parametreler olduğu belirlenmiştir[49].
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Bu parametrelere ek olarak, ağaç popülasyonlarının uzun vadeli
izlenmesi için ideal olarak ölçüm tarihi ile veri toplayıcının tanımlanması ve deneyim seviyesinin belirtilmesi önemlidir[49].
Farklı hedeflere ve geleneklere göre bitki envanteri çalışmalarının
her birinde kendine özgü bilgi ihtiyacı bulunmaktadır[51]. Eksik
bilgilerin değerlendirme aşamasında istenen sonuçlara ulaşmak
açısından sorun yaratması yanında gereksiz veri toplamak da iş
yükü ve maliyeti artıracağı için istenen bir durum değildir. Bu
nedenle çalışmanın amacını, ulaşılması beklenen sonuçları iyi
belirleyerek, optimal miktarda veri toplanmalıdır[50].
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Envanter çalışmalarında veri toplama farklı gruplar tarafından
yapılabilmektedir. Bu işlem, belirli bir beceri ve uzmanlığa sahip
ticari olarak faaliyet gösteren şirketlerden satın alınabilir. Ancak
bu yöntemde maliyet yüksek olacağı için yeterli kaynağın sağlanması gereklidir. Bunun yanında veriler yerel yönetimler veya
kamu kurumları tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda kalifiye
kurum personeli ya da eğitim verilmiş stajyerler tarafından toplanabilir. Bu durumda da çalışma uzun süreli olduğu ve yoğun
emek gerektirdiği için sürekli, yeterli elemanın ayrılması gereklidir ve bu konuda yetersizlik varsa çalışmanın sürekliliği konusunda sorun yaşanabilir. Veri toplama çalışmalarında toplum
gönüllülerinden de yararlanılabilmektedir. Bir envanterin yürütülmesinde bu grupla çalışmanın yararı belgelenmiştir ve bu şekilde yürütülen çalışmalarda maliyetin yüksek olması sorunu ortadan kalkabilecektir. Gönüllülerin dahil edilmesi aynı zamanda
halkın katılımına da hizmet etmektedir. Ancak gönüllülerin bilgi
birikimi envanterin güvenilirliğini doğrudan etkilemektedir ve
bu nedenle gönüllülerin uygun şekilde eğitim almış olması ve
verilerin kontrolü önemlidir[49,50].
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Envanterin yürütüldüğü alanın tipi de değişkenlik göstermektedir. Yol / sokak ağaçları ve park ağaçlarının envanterine yönelik
çalışmaların daha yoğun olduğu, bunun yanında yeşil kuşaklar
ve halka açık ağaçlık alanlarda envanter çalışmalarının sınırlı olduğu, özel mülkiyet alanlarındaki uygulamaların ise yok denecek kadar az olduğu belirlenmiştir[49]. Ayrıca üniversite yerleşkelerinde gerçekleştirilen envanter çalışmaları da oldukça fazladır.

Ağaç Envanteri

Amerika Birleşik Devletleri’nin Oregon eyaletinin en büyük kenti olan Portland’da hem sokak ağaçlarının, hem de park ağaçlarının envanteri çıkarılmıştır[53]. Envanter çalışması 2010 yılında
küçük bir pilot alanda yol ağaçlarının tespiti ile başlamış; 2000’in
üzerinde gönüllü ve yaklaşık 25.000 saatlik emek ile 2016 yılında
bütün yol ağaçlarının envanterinin çıkarılması ile sonuçlanmıştır. Bu kapsamda 161 farklı türde 216.750 ağaç kayıt altına alınmıştır. Sonuçlara göre Portland caddelerinin yalnızca %60’ında
yol ağacı bulunduğu ve bölgedeki ağaçların %90’dan fazlasının
bakım durumlarının iyi belirtilmiştir. Bu ağaçların yaklaşık 28.6
milyon dolar değerinde estetik ve çevresel katkı sağladığı saptanmıştır[53].
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Portland yol ağaçları envanterinin devamı niteliğinde 2017 yılında ise 175 adet kent parkının ağaç envanteri tamamlanmıştır[53].
1850 yıllarında başlayan ve Olmsted’in planlarıyla şekillenen bu
parklar, yaklaşık 30.000 dönümlük alanı kapsamaktadır. Çalışma
kapsamında toplam 25.740 ağaç kayıt altına alınmıştır[53]. Günümüzde de projeye ilişkin envanter çalışmaları halen devam etmektedir.
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Üniversite kampüslerinde yürütülen envanter çalışmalarına
Amerika Birleşik Devletleri’nin Connecticut eyaletinin New Haven kentinde bulunan Yale Üniversitesi kampüsünde gerçekleştirilen uygulama örnek olarak verilebilir[46]. Yale Üniversitesi, ağaç
yönetim planının oluşturulması amacıyla, özellikle Yale Kent
Ormanı’nın ihtiyaçlarını anlamaya ve ağaç bakımı ve dikimi için
bütçeleri belirlemeye yönelik veri sağlamayı hedefleyerek Ekim
2019 - Mart 2020 tarihleri arasında bir ağaç envanteri gerçekleştirmiştir. Çalışmada Yale Üniversitesi alanı yanında üniversite
kampüsünün içinde yer aldığı New Haven Şehri ağaçlarının da
envanteri çıkarılmış ve ayrı bir isim olarak kaydedilmiştir. Toplam 565 dönüm alanın yaklaşık 462 dönümünde envanter çalışması gerçekleştirilmiştir.
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Envanter çalışmasında ağaç türü, gövde çapı, sağlık durumu,
bakım işlemleri, öncelik durumu, hesaplanan değeri ve diğer
önemli bilgileri kaydedilmiştir[46]. Envanter kapsamına ormanlık
alanlarda yer alan ağaçlar dahil edilmemiş, bunların dışındaki,
bakımı yapılan alanlarda yer alan ağaçların ölçümü gerçekleştirilmiştir. Sonuçta Yale kampüsünde 6.413, New Haven Şehri’nde
1.391 adet olmak üzere toplam 7.804 ağacın envanteri çıkarılmıştır[46]. Sonrasında açık kaynaklı bir hizmet olan i-Tree kullanılarak ağaçlara ilişkin verilerin ekosistem analizi gerçekleştirilmiş, ağaçların ekolojik faydaları hesaplanmıştır.
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‘Ağacım’, ABD Tarım Bakanlığı tarafından geliştirilen, Avustralya, Kanada, Meksika’nın pek çok kentinin yanı sıra Barselona,
Londra, Madrid, Zürih gibi pek çok kentin ağaç envanter çalışmalarında kullanılan I-Tree programının Türkçe dil desteğiyle
geliştirilmiş mobil uygulamasıdır. Arazide Ağacım mobil uygulaması aracılığıyla gerçekleştirilen bitki envanter verileri basit bir
şekilde bilgisayarda I-Tree uygulamasına aktarılarak, farklı ekosistem hizmetlerine yönelik analizler gerçekleştirmek mümkündür. Her iki uygulamanın da ücretsiz erişilebilir olması, kullanım
kolaylığı açısından oldukça önemlidir.
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5. Ağacım Mobil Uygulaması

Ağacım Mobil Uygulaması

‘Ağacım’ nedir?
Ağacım belirli sınırlar içindeki bütün ağaçların ya da rastlantısal
olarak saptanmış örnek parsellerin envanter verileriyle, saatlik
hava kirliliği ve meteorolojik verileri kullanarak kentsel yeşil alanın yapısını saptamakta ve bunların çevresel faydalarını ve topluma katkılarını ölçmektedir. Elde edilen altlık veriler yönetici ve
araştırmacılar tarafından, kaynakların etkin yönetiminin sağlanması, yönetim kararlarının alınması, kanun ve yönetmeliklerin
geliştirilmesinde ve buna ek olarak önceliklerin saptanmasında
kullanılabilmektedir.
Ağacım’a göre ‘ağaç’ nasıl tanımlanır?
Ağacım projesi için tanımlanan “ağaç” gövde çapı 2,5 cm’ye eşit
ya da daha fazla olan bitkidir.
Ağacım’da hangi bilgiler toplanır?
Envanteri yapılan ağaç ile ilgili olarak aşağıdaki bilgilerin uygulamaya kaydedilmesi istenmektedir.
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Gönüllüler ağaç ölçümü sırasında birbirleriyle aralarında
90 derece açı olacak şekilde konumlanarak ölçüm yapmalıdır.

Envanter sırasında bir grupta en az üç kişi olunması (eğer mümkün değilse en az iki kişinin olması) tavsiye edilmektedir. Arazi
envanteri sırasında GPS özellikli bir cep telefonu ya da internet
bağlantısı olan bir tablet bilgisayar, bir pusula (cep telefonları içeresindeki pusula uygulamaları da kullanılabilir), bir şerit
metre veya lazer metre (uygun cep telefonlarında bulunan görsel ölçüm uygulamaları da profesyonel kullanıcılar tarafından
kullanılabilir) ve mümkünse bir dürbün bulundurmak tavsiye
edilmektedir (cep telefonlarının zoom özelliği de dürbün yerine
kullanılabilir).
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Envanterde nelere dikkat edilmeli?

Ağacım Mobil Uygulaması

Envanteri yapılan ağaçlar yukarıdaki şekilde gösterildiği gibi iki
kişinin birbirine 90 derece dik açıyla pozisyon almasıyla gerçekleştirilmelidir. Ağaca mesafeniz, ağaç boyu kadar ya da en az
ağaç boyunun yarısı kadar olmalıdır. Eğer arazi eğimli ise bu durumda envanter ağacın bulunduğu kottan daha yüksek bir kotta
pozisyon alınarak yapılmalıdır.
Kullanıcı girişi
Kullanıcılar, yeni kullanıcı kaydı
talebi oluşturarak ya da kullanıcı
adı ve şifresini kullanarak sisteme
giriş yapabilirler.

Formlar
“Yeni Form Giriş” seçeneği ile açılan veri formunda envanter verileri
sisteme girilebilecektir. Eğer daha
önce veri girişi yapıldıysa, Formlar
ekranında toplanan veriler görüntülenebilir.
54
54

Yeni form girişi
Veri girişi yaparken ilk olarak ekrana gelen harita uygulaması, otomatik olarak
kullanıcının bulunduğu konuma odaklanacaktır. Harita
üzerinde envanteri yapılan
ağacın bulunduğu yere tıklanarak doğru nokta konumunun işaretlenmelidir. Sistem,
konuma göre önce sokak haritaları, sonrasında ağaç konumunu doğru seçilebilmesi
için uydu görüntüsü üzerinde konum seçimi yapılmasına olanak sağlayacaktır.
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“Form girdileri”
üzerine
tıklandığında
daha önce forma girilen
bilgiler görüntülenecektir.
Bu veriler üzerinde düzenleme işlemleri sadece
kontrol paneli ile yapılabilmektedir.

Ağacım Mobil Uygulaması

Form bilgileri girişi
Form bilgilerinin kolaylıkla girilebilmesi için otomatik tamamlama ve kolay seçim objeleri kullanılmıştır. Bilgiler envanter sırasında, istendiği şekilde sisteme girilir. Form bilgileri ile birlikte
fotoğraflar da sisteme eklenebilmektedir. Veri girişi tamamlandığında gönder tuşu ile sunucuya gönderilebilir.
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Ağacın türü ya da cinsi, latince bilimsel isim ve türkçe yerel isim
olarak iki ayrı başlık altında kaydedilmelidir. Tür listesi yazılan
karaktere göre filtreleme yapacaktır.

Dikim durumu:
Ağacın dikilmiş ya da kendiliğinden gelişmiş olması durumudur. Aşağıdaki üç seçenekten biri girilmelidir.
• Dikilmiş: Eğer ağaç maksatlı şekilde dikildiyse
• Kendiliğinden gelişmiş: Eğer ağaç kendi çimlenip
geliştiyse
• Bilinmiyor: Ağacın dikili ya da kendiliğinden geliştiği
bilinmiyorsa.
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Tür adı:

Ağacım Mobil Uygulaması

Yol ağacı olup olmadığı:
Tanımlanan ağacın yol ağacı olup olmadığının kaydedilmesidir.
Eğer yol ağacı ise evet (E)’yi değilse hayır (H)’yi işaretleyiniz.
Bakım sorumluluğu:
Ağaç kent yönetimi tarafından bakılıyorsa ‘kamusal’, bakılmıyorsa ‘özel’ olarak işaretlenmelidir.
Alan kullanım tipi:
Ağacın bulunduğu bölgedeki alan kullanımının tespitidir. Tanımlanmış alan kullanım sınıflarından seçim yapılabilmektedir.
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Ağacın zemininden 137 cm yukarıdan yapılan çap genişliği ölçümüdür. Çok gövdeli ağaçlarda en fazla 6 adet gövdenin çap
genişliği ölçülmelidir.
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Gövde çapı:
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Ağaç tacındaki kuru dalların toplamının görsel değerlendirilmesine dayanmaktadır. Örneğin ölü kısmı kaydetmek için, ölü
dallardan oluşan taç kısmının, sağlıklı bitki tacına oranı yaklaşık
olarak hesaplanmalıdır. %0 ya da %100 arasında bir değer verilmelidir.
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Taç sağlığı:

Ağacım Mobil Uygulaması

Toplam ağaç yüksekliği:
Ağacın tepe noktasının yerden yüksekliğidir. Santimetre cinsinden en yakın olacak şekilde ölçülmelidir. Ayaktaki ölü ağaçlar,
sarkıcı yaşayan ağaçlar ya da çeşitli eğik ağaçlar için yükseklik
ana kökten ağacın en tepe noktasına olan uzaklıktır. Yere serili,
devrilmiş ağaçlar envantere dahil edilmemelidir.
Yaşayan ağaç yüksekliği:
Zeminden ağacın canlı kısmının bitimine kadar olan yüksekliktir. Bu yükseklik, tacın üst kısmı ölü olmadığı sürece toplam ağaç
yüksekliği ile aynı değeri alacaktır. Yaşayan ağaç yüksekliği hiçbir zaman toplam ağaç yüksekliğinden daha büyük olamaz. Yer
düzleminden yaşayan canlı tepeye kadar olan uzunluk ölçülerek
santimetre cinsinden en yakın değeri girilmelidir.
Taç başlangıç yüksekliği:
Zeminden canlı tacın tabanına olan uzunluktur. Canlı taca dahil
olan en son dalın en alçak konumda olan canlı yaprağının zemine olan mesafesi ölçülmelidir. Taç tabanının zemine değdiği
durumlarda bu değer sıfır (0) olarak kabul edilebilir.
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İki boyutlu olarak yaşayan taç genişliği; kuzey-güney ve doğu-batı yönlerinde ölçülmelidir. Eğer ağaç devrilmiş ya da eğilmişse,
genişlik ölçüleri ağaç gövdesine dik olacak şekilde alınmalıdır.
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Taç genişliği:

Ağacım Mobil Uygulaması

Işığa kaç yönden maruz kaldığı:
Ağaç tacının ışık aldığı üst ya da yan yüzeylerin sayısıdır (en
fazla 5 olabilir). Ağacın tepesi bir yüzey olarak kaydedilecek ve
diğer 4 yan yüzey, tacı dörde böldüğü varsayılan 4 çeyrek ile belirlenecektir. Kaç yüzeyden ışık aldığı sayılmalıdır. (0-5)

Yorumlar ve Fotoğraflar
Ağaca ilişkin yorumlar ve ağaçla ilgili fotoğraflar bu bölümde isteğe bağlı olarak kaydedilebilir.
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Ağacım mobil uygulamasında toplanan veriler veri tabanına
kaydedildikten sonra web tabanlı bir kontrol paneli tarafından
düzenlenebilmektedir. Kontrol paneli, yetki bazlı olarak kullanıcıların belirli işlemler yapılabilmesine olanak sağlamaktadır.
Mobil uygulama üzerinden gönderilen veriler sisteme kaydedildikten sonra sistem yöneticileri tarafından kontrol edilmekte ve
onay verilmektedir.
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Ağacım Mobil Uygulaması

Kontrol paneli:

Ağacım Mobil Uygulaması

Veriler üzerinde düzenleme ve değiştirme işlemleri yöneticiler
veya belirli yetkiler verilmiş kullanıcılar tarafından yapılabilmektedir.
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6.Pilot Uygulama

Ağacım uygulaması test verilerinin oluşturulması ve daha sonra
uygulamanın kontrolü amacıyla Ankara Kumrular Caddesi’nde
yer alan anıt ağaçların envanter çalışması yapılmıştır.

Jansen planında meclis vekillerine lojman olarak tasarlanan Saraçoğlu Mahallesi’nin, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk toplu konutu
niteliğiyle Ankara kent kimliğinde önemli bir yeri vardır. Nitekim 1979 yılında mahalledeki konutlarla birlikte Kumrular Caddesi’ndeki tarihi çınar ve kestane ağaçları da dahil olmak üzere,
mahallenin tamamı kentsel sit alanı ilan edilerek koruma altına
alınmıştır[54].
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Pilot Uygulama

Kumrular Caddesi
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Pilot Uygulama

Vatandaş bilimi yaklaşımı benimsenerek gerçekleştirilen çalışmaya gönüllü katılım için sosyal medya ve dernek web sayfası
(www.pad.org.tr) üzerinden açık çağrı yapılmıştır. Etkinliğe proje yürütücüsü ve araştırmacıları dışında, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü lisans öğrencileri, STK
temsilcileri ve gönüllülerden oluşan toplam 74 kişi katılmıştır.
Öncelikle katılımcılara bir önceki bölümde belirtilen arazi yönergesini içeren broşürler ve gerekli ölçüm ekipmanları dağıtılmış, kısa bir açıklama yapılmıştır. Ardından en az 3’er kişilik
gruplara ayrılarak bitki envanteri gerçekleştirilmiştir.
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Pilot Uygulama

Günümüzde Saraçoğlu Mahallesinde restorasyon çalışmalarının
devam etmesi nedeniyle, pilot uygulama Kumrular Caddesi’nde gerçekleştirilmiştir. 3 Kasım 2021 tarihinde yapılan envanter
çalışmasında toplam 71 ağaca ait bilgiler kayıt altına alınmıştır.

Pilot Uygulama

Caddedeki baskın ağaç türü Doğu Çınarı’dır (Platanus orientalis). Bunun dışında 1’er tane Kara Dut (Morus nigra), Sapsız
Meşe (Querqus robur) ve Kokar Ağaç (Ailanthus altissima) bulunmaktadır.
Ölçümü yapılan ağaçlar, 10.8 hektar yaprak alanı ile Kumrular
caddesinin yaklaşık %120’sini kaplamaktadır. Çoğunlukla 45-76
cm aralığında gövde çapına sahip bu erişkin ağaçların ekolojik
faydalarının da benzer oranda arttığı görülmektedir.
Hava kirliliğini önleme:
Kötü hava kalitesi birçok kentsel alanda yaygın bir sorundur. İnsan sağlığını olumsuz etkilemekle birlikte organik materyallere
ve ekosistem süreçlerine zarar verir ve görünürlüğün azalmasına neden olabilir. Kent ağaçları ise, hava sıcaklığını düşürür,
havadaki kirleticileri doğrudan ortadan kaldırır ve böylece binalardaki enerji tüketimini azaltarak hava kalitesini iyileştirmeye
yardımcı olurlar.
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Karbon tutma ve depolama:
İklim değişikliği küresel bir sorundur. Kent ağaçları, atmosferik karbonu (karbon dioksitten) ayırarak, binalarda klimatik
enerji kullanımını azaltarak ve dolayısıyla fosil yakıt bazlı güç
kaynaklarından gelen karbondioksit emisyonlarının düşmesine
sebep olarak iklim değişikliğini hafifletmeye yardımcı olur[55].
Ağaçlar, her yıl yeni büyüme döneminde atmosferdeki karbon
miktarını azaltır. Yıllık olarak tutulan karbon miktarı, ağaçların
büyüklüğü ve sağlığı ile doğru orantılı olarak artar.
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Pilot Uygulama

Kumrular’daki ağaçlar tarafından bertaraf edilen kirlilik, ağaç
envanteri, mevcut kirlilik ölçümleri ve iklimsel veriler aracılığıyla analiz edilmiştir. Buna göre caddedeki yol ağaçlarının; ozon
O3, karbon monoksit CO, nitrojen dioksit NO2, 2.5 mikrondan
küçük partikül madde PM2.5, 2.5-10 mikron arası büyüklükteki
partikül madde PM10 ve sülfür dioksit SO2 kirleticilerini bertaraf etmede yılda 83,30 Euro tasarruf sağladığı görülmektedir.

Pilot Uygulama

Kumrular’daki ağaçların brüt karbon tutma kapasitesi yılda yaklaşık 1.659 ton olarak hesaplanmıştır.
Karbon depolama ise, ağaçların küresel iklim değişikliğini etkilemesinin başka bir yoludur. Bir ağaç büyüdükçe daha fazla karbon depolar. Ağaç ölüp çürürken, depolanan karbonun
çoğunu atmosfere geri bırakır. Bu nedenle, karbon depolama,
ağaçların ölmesine ve çürümesine izin verilirse atmosfere salınabilecek karbon miktarını gösterir. Özellikle yoğun kirleticilere
maruz kalan kentsel alanlarda sağlıklı ağaçların düzenli olarak
bakımının yapılması, ağaçlarda depolanan karbonu koruyacaktır. Dolayısıyla bir ağaç öldüğünde, odununu uzun vadeli ahşap
ürünlerde, ısınmada veya enerji üretiminde kullanmak, karbon
emisyonlarının azaltılmasına yardımcı olacaktır.
Kumrular’daki ağaçlar yaklaşık 94,1 ton karbon depolamaktadır.
Bu da yaklaşık 67 otomobilin karbon salınımına eşittir.

Oksijen üretimi:
Ağaçlarının en sık bahsedilen faydalarından biri oksijen üretimidir. Bir ağacın yıllık oksijen üretimi, ağaç biyokütlesindeki birikime bağlı olarak tutulan karbon miktarı ile doğrudan ilişkilidir.
Kumrular’daki ağaçlar, yılda 4.425 ton oksijen üretmektedir. Atmosferdeki büyük ve nispeten kararlı oksijen miktarı ile su sistemleri tarafından üretilen oksijen miktarının toplamı yanında,
bu ağaç yararı nispeten önemsizdir. Atmosferimiz muazzam bir
oksijen rezervine sahiptir. Broecker’in (1970) araştırmasına göre,
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tüm fosil yakıt rezervleri, tüm ağaçlar ve topraktaki tüm organik
maddeler yakılsa dahi, atmosferik oksijen yalnızca yüzde birkaç
birim oranında düşeceği hesaplanmıştır[56].

Kentsel yeşil alanlar, ağaçların bireysel özelliklerine bağlı bir ikame değerine sahiptir (örneğin, bir ağacı benzer bir ağaçla değiştirmenin maliyeti); ayrıca ağaçların gerçekleştirdiği fonksiyonlara bağlı olarak (karbon tutma, yüzey akışını önleme, kirliliği
önleme, enerji maliyeti ve karbon emisyon değeri) işlevsel değerlere sahiptirler.
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Pilot Uygulama

İkame ve fonksiyonel değerler:

Pilot Uygulama

Bir kentsel yeşil alanın ikame değeri, sağlıklı ağaçların sayısı ve
boyutundaki artışla birlikte artma eğilimindedir[57]. Benzer şekilde, yıllık fonksiyonel değerler de sağlıklı ağaçların sayısı ve
büyüklüğü ile doğru orantılıdır. Doğru yönetim ile bu değerler
artırılabilir; ancak sağlıklı ağaç örtüsü miktarı azaldıkça yeşil
alandan elde edilen faydaların düşmesi kaçınılmazdır.
Kumrular Caddesi’ndeki ağaçların toplam ikame değeri
137.585,00 Euro, karbon depolama değeri ise 1.114,00 Euro’dur.
Her bir ağacın ortalama fonksiyonel değerleri ise; karbon depolama 0,10 Euro, yüzey akışını önleme 28,50 Euro ve kirliliği önleme değeri 3,65 Euro olarak hesaplanmıştır.
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İklim değişikliğinin olumsuz etkileri ile mücadele ve iklim değişikliğine uyum süreçlerinde yeşil alanlar büyük önem taşımaktadır. Özellikle yapılaşmanın yoğun ve insan müdahalesinin
fazla olduğu kentlerde, bu alanlar daha da hayati görevler üstlenmektedir. Yeşil alanlar; yapay mekanlar olan kentlerin, doğa ile
bağlantısını kurmaları ve kente estetik değer katmaları yanında
fonksiyonel ve ekolojik katkıları ile de oldukça değerlidir. Sağladığı ekosistem hizmetleri, kentlerin dirençliliğinin artırılmasında özellikle ele alınması gereken bir konudur. Ayrıca kentlilere
sosyal, kültürel ve psikolojik anlamda da katkı sağlamaktadır.
Kentler her geçen gün gelişmekte, genişlemekte ve daha çok bireye ev sahipliği yapmaktadır. Bu gelişmeler ne yazık ki birçok
sorunu da beraberinde getirmektedir. Sorunların çözümünde
mekanik ve teknolojik çözümler her zaman başarılı olamamakta, kent ekosistemi ve ilişkide olduğu komşu ekosistemler birçok
açıdan zarar görmektedir. Bu durumda doğa tabanlı çözümlerle
birlikte kenti düşünmek günümüz kentlerinin sürdürülebilirliği
açısından göz ardı edilemez ve kent ekosisteminin devamlılığı
açısından zorunlu bir konudur. Doğayla uyum içinde kurgulanan, doğayı merkezine alan, doğanın değerini sosyal ve ekonomik değerler kadar önemseyen doğa tabanlı çözüm süreçlerinde
kentlerde yeşil altyapı ön plana çıkmaktadır.
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7. Sonuç

Sonuç

Yeşil altyapının temel unsurlarından olan ağaçlar kentler, kentliler ve kent ekosistemi için vazgeçilmez bileşenlerdir. Kent ağaçları, kentler için sosyal, kültürel, ekolojik ve ekonomik açılardan
önem taşımaktadır. Bilinen çok sayıda katkısı yanında kent ağaçları, havadaki serbest karbonu depolama, iklimsel konfor sağlama, kentsel ısı adası etkisini azaltma ve yağış sularının akışını
düzenleme gibi etkileri ile iklim değişikliğinin önemli ölçüde
hissedildiği son dönemlerde ön plana çıkmıştır. Aynı süreçte
Dünyanın çeşitli bölgelerinde ağaçların bu ve benzeri fonksiyonlarını niceliksel olarak belirlemeye yönelik çeşitli çalışmalar da
önem kazanmıştır.
Gelişmekte olan ülkelerde ekonomik koşullar daha öncelikli olarak değerlendirilmekte ve ağaçların sağladığı ekosistem hizmetleri gibi, insan yaşamı için olmazsa olmaz değerler bile göz ardı
edilebilmektedir. Türkiye’de de bu konuda yapılan çalışmalar yeterli değildir. Bu konuda farkındalık yaratmak amacıyla ağaçların ekonomik değerinin ortaya konması da katkı sağlayacaktır.
Ağaçların üstlendiği çeşitli fonksiyonların belirlenmesi için öncelikle ağaç envanterinin yapılması gerekmektedir. Ağaç envanteri ile belirli bir alandaki ağaçların konumu, çeşitli özellikleri ve
bazen de çevre koşulları kayıt altına alınmaktadır. Kent içindeki bitki varlığına ilişkin mevcut durumun belirlenmesi, zaman
içindeki değişimin izlenmesi, gereken müdahalelerin yapılabilmesi, bakım çalışmalarının organize edilmesi, gerekli alanlara
dikilecek uygun türlerin ve sayılarının belirlenmesi ve genel bir
yönetim planının oluşturulabilmesi için envanter verilerine ihtiyaç duyulmaktadır. Kent ağaçlarının faydalarının en üst düzeye
çıkarıldığı ve oluşturdukları tehditlerin en aza indirildiği şekilde
yönetilmesi için bu çalışmalar yapılmalıdır.
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Envanter çalışmalarında gönüllülerden destek alınmasının ayrıca toplumda konu ile ilgili farkındalık yaratacağı, insanların
çevrelerinde yer alan ancak çoğu zaman yeterince ilgi duymadıkları bitkilere daha korumacı yaklaşmasının sağlanacağı düşünülmektedir. Bu çalışmalar kent bilgi sistemlerine altlık oluşturması yanında, kentlilerin kentlilik bilincinin gelişimine de katkı
sağlayacaktır.
Envanter çalışmalarının vatandaş bilimi çerçevesinde yapılması,
birçok konuda çözüm ve katkı sağlasa da, bilgi birikimi yetersiz
gönüllülerin topladığı -doğruluğunun sınanması gereken- bilgiler veri kirliliği oluşturabilmektedir. Sonuçta gönüllülük esaslı
çalışmalar yapılmalı, ancak bir kontrol mekanizması da geliştirilmeli, aynı zamanda sürekli eğitim için çalışmalar yürütülmeli
ve bunlara gereken kaynak sağlanmalıdır.
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Sonuç

Envanter çalışmalarının, gerçek anlamda veri yönetimine temel
oluşturabilmesi için büyük ölçekli olması ve devamlılık göstermesi gerekmektedir. Örneğin bir belediyenin yeşil alanlarında
bakım, izleme, değer hesaplama gibi konularda katkı sağlayabilecek bir envanter çalışması, sorumlu olduğu bütün alanlar için
gerçekleştirilmelidir. Bu da çok büyük bir zaman, emek ve işgücü gerektirmektedir. Profesyonel yardım ile bu konunun çözümü
ise önemli ekonomik altyapı gerektirmektedir ve belediyeler ya
da ilgili diğer kurumlar yeterli mali kaynağı bu konuya aktaramamaktadır. Dolayısıyla vatandaş bilimi / gönüllülük temelli çalışmalar bu sorunun çözümü için önemli bir hale gelmektedir ve
dünyanın farklı bölgelerindeki büyük ölçekli çalışmalara bakıldığında gönüllülerin bu konuda önemli destek sağladığı görülmektedir.

Sonuç

Türkiye’de yürütülen az sayıda bitki envanteri çalışmasında genellikle bir altyapı ve bilgi birikimi gerektiren CBS gibi yazılımlar kullanılmıştır ve bu nedenle çalışmalarda gönüllülerin katkısının sağlanması mümkün olmamıştır. Yanı sıra CBS veya diğer
yöntemler kullanılarak gerçekleştirilen sınırlı sayıda çalışmanın,
daha çok akademik nitelikte olduğu ve bu nedenle çalışmaların
farklı alanlar için yaygınlaştırılamadığı, verilerinin doğrudan
kullanıcılarla paylaşılamadığı görülmüştür.
Halihazırda Türkiye’de ağaç bilgilerinin kaydedilebildiği veya tanıtıldığı bazı mobil ya da web tabanlı uygulamalar bulunmaktadır. Farklı işlevleri olan bu uygulamalardan bazılarının özellikleri incelenmiş ve karşılaştırmalı olarak aşağıda tablo halinde
sunulmuştur.
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Ağacım uygulaması test verilerinin oluşturulması ve daha sonra
uygulamanın kontrolü amacıyla Ankara Kumrular Caddesi’nde
yer alan anıt ağaçların envanter çalışması yapılmıştır. Envanter
çalışmasında toplam 71 ağaca ait bilgiler kayıt altına alınmıştır.
Bu ağaçların toplam ikame değerinin 137.585,00 Euro, karbon
depolama değerinin ise 1.114,00 Euro olduğu belirlenmiştir.
Pilot çalışma, oldukça küçük bir alanda uygulamanın geliştirilmesi ve test edilmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Uygulamanın kullanımının yaygınlaştırılması ile Ankara genelinde ve
Türkiye’nin diğer bölgelerinde yapılacak envanter çalışmalarının bir araya getirilmesi ve açık veri olarak ilgililerle paylaşılması mümkün olacaktır.
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Sonuç

Ağacım mobil uygulaması geliştirilirken diğer uygulamaların
özellikleri dikkate alınmıştır. Sonuçta ortaya konan “Ağacım”
uygulaması, kullanıcı veri girişine izin vermekte (hem uzmanlar, hem de ilgili vatandaşlar kullanabilmekte), daha önce girilen bilgilere ulaşma, bu bilgileri basit sorgulamalarla analiz
etme ve tanımlanan formatlarda indirme imkanı sunmakta,
böylece kullanıcıların kendini geliştirmesine olanak sağlamaktadır. Açık veri anlayışına sahip, Türkçe bir uygulama olması
ve çeşitli yönlendirmelerle kullanıcıya doğru ölçümleri yapma
konusunda destek sağlaması ile kullanım kolaylığı sunmaktadır. Yanı sıra i-Tree veri tabanı ile entegrasyonu sayesinde, yapılan ölçümler sonucu elde edilen bilgilerle, ağaçların sağladığı
ekosistem hizmetlerinin hesaplanmasına olanak tanımakta ve
ağaçların bireysel değerleri ve topluluk olarak katkılarını ortaya
koymaktadır.
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