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Özet
İklim değişikliğine sebep olan sera gazları bitkilerin soluması
ve volkanik patlamalar gibi doğal süreçlerden kaynaklandığı
gibi fosil yakıtların yakılması, ormansızlaşma ve arazi kullanım
değişikliği gibi insan aktivitelerinden de kaynaklanmaktadır.
İnsanlar sanayi devriminden sonra atmosfere verilen sera gazları
miktarını artırmışlardır. Bu süreç iklim değişikliğini oluşturan
ve devam ettiren en önemli uzun süreli süreçtir. İklimdeki
bu değişiklikler hem ortalama sıcaklık değerlerinde hem de
yağışın şekli ve miktarı konusunda değişiklikler oluşturmuştur.
Doğal ekosistemler ani ve yoğun değişikliklere adapte
olmakta zorlanmaktadırlar. Bu değişiklikler bazı bölgelerde
toplam yağış miktarının azalmasına bağlı olarak kuraklık ve
çölleşme, bazı bölgelerde ani ve yoğun yağışların artmasıyla
selleri içermektedir. İklim değişikliği etkisi ile şiddetli yağışlar
sonucunda oluşan sel baskınları, yoğun kentleşmeyle artan sert
zemin oranları ve altyapı sorunları ile birleşince ciddi anlamda
maddi hasara yol açmakta ve verimli tarım alanlarında toprak
veriminin düşmesine neden olmaktadır. Yağmur suyu ile yaygın
kaynak kirliliğine ek olarak birleşik kanalizasyon sistemine
daha fazla arıtılacak su girişi olmakta bu da sistemin yükünü
ciddi anlamda artırmaktadır. Aynı zamanda içme suyu tesisleri
için kullanılan kaynak sularının kirlenmesi ve maliyetlerin
artışına sebep olacaktır. Yeşil altyapı yerel, bölgesel ve küresel
ölçekte su kalitesi korumak için kapsamlı bir yaklaşımdır.
Bu çalışmada yeşil altyapı sistemlerinden birisi olan
sürdürülebilir yağmur suyu yönetiminin çevresel, ekonomik ve
sosyal açıdan değerlendirilmesi yapılarak sel, taşkın, kuraklık
ve çölleşme gibi doğal afetlere etkileri tartışılacaktır.

Anahtar kelimeler: Doğal afetler, İklim değişikliği, Yağmur
suyu yönetimi, Yeniden kullanım, Yeşil altyapı.
Abstract
Greenhouse gases are released through natural processes
such as respiration and volcano eruptions and through human
activities such as deforestation, land use changes, and burning
fossil fuels. Humans have increased atmospheric greenhouse
gases concentrations by the Industrial Revolution. This is the
most important long-lived “forcing” of climate change. Changes
in climate include either major changes in mean temperature
or rainfall amount and form. Natural ecosystems in particular
could have difficulty in adapting to the higher rates of change.
There are also issues of very sudden changes as well as
climate surprises. These include such events as the drought
and desertification due from reduction of the total amount of
precipitation in some areas and floods by the sudden flow from
heavy rains in some areas. As a result of climate change, heavy
rains combine with intense urbanization and infrastructure
problems increase the costs and it cause serious problems
on the fertile agricultural areas reducing the soil fertility. In
addition to the problems caused by stormwater and non-point
source runoff, cities have combined sewage and stormwater
pipes and amount of to be purified water increase and it is hard
to reuse. Combined system also has adverse impacts and costs
on source water for municipal drinking water utilities. Green
infrastructure is a comprehensive approach to water quality
protection defined by a range of natural and built systems that
can occur at the global, regional and street scales.
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In this study, sustainable stormwater management which is
one of the green infrastructure systems and effects on floods,
drought and desertification will be discussed in terms of
evaluation of environmental, economic and social subjects.
Keywords: Natural Hazards, Climate Change, Stormwater
Management, Reuse, Green Infrastructure.
1. Giriş
Sanayi devriminden sonra fosil yakıt kullanımının artışı,
ormansızlaşma, arazi kullanım değişikliği ile birlikte atmosfere
salınan sera gazlarının birikimleri giderek artmaktadır. Sera
gazlarının doğal derişimlerine ek olarak insan etkinlikleri
sonucunda oluşan sera gazları doğrudan ya da dolaylı olarak
küresel atmosferin bileşimini bozarak, iklim değişikliklerine
sebep olmaktadır. 1950-2010 yılları arasındaki meteorolojik
veriler incelendiğinde, istatistiksel olarak anlamlı ısınma
eğilimleri genel olarak Türkiye’nin Akdeniz Bölgesi’nde
gözlenmiştir. İlkbahar ortalama hava sıcaklıkları ise Türkiye’nin
çok büyük bölümünde artma eğilimi göstermiştir. İklim
koşullarındaki bu değişiklikler ortalama sıcaklıklarda oluşan
büyük değişiklikler şeklinde ortaya çıktığı gibi, yağış miktarı ve
şeklindeki değişimlerini de içermektedir.
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İklim değişikliğinin sonucu oluşan ani ve şiddetli yağışlarda
debilerin yüksek olması sebebiyle bazı bölgelerde sel ve
taşkınlar yaşanırken bazı bölgelerde toplam yağış miktarının
azalmasıyla kuraklık ve buna bağlı oluşacak çölleşme gibi
doğal afetlerle artan oranlarda karşılaşılmaktadır. Genel olarak
kış ve ilkbahar yağış toplamlarında Türkiye’nin Akdeniz yağış
rejiminin egemen olduğu, Marmara, Ege, Akdeniz ve Güneydoğu
Anadolu bölgeleri ile İç ve Doğu Anadolu bölgelerinin iç ve
güney bölümlerinde yağışlarda belirgin bir azalma eğiliminin
(kuraklaşma) olduğu belirlenmiştir. Kış mevsiminde Türkiye’nin
özellikle batı, güney ve karasal iç-güney bölgelerinde gözlenen
kuraklaşma eğilimi, bu bölgelerde son yıllarda egemen olan
ortalamadan daha yağışlı (nemli) koşulların varlığına karşın
sürmektedir [2].
Avrupa Çevre Ajansı (AÇA) tarafından gerçekleştirilen bir
çalışmada, 2000 ve 2030 yıllarında Türkiye ve AB ülkelerinde
su stresi seviyeleri tespit edilmiştir. Buna göre Türkiye’de 2030
itibarıyla, İç ve Batı bölgelerinde %40’ı aşan oranda su stresi
yaşanacağı, Güneydoğu ve Doğu bölgelerinde ise bu oranın %20
-40 arasında olacağı öngörülmüştür. Egemen iklim koşullarının
ve gözlenen iklimsel değişimlerin yanı sıra, artan sera etkisi
ve ormanların yok edilmesi gibi diğer insan etkinliklerine
bağlı küresel ve bölgesel iklim değişiklikleri, Türkiye’de su
kaynaklarını zayıflatarak ve kuraklık olaylarının sıklıklarını
ve şiddetlerini arttırarak, ekosistemlerin bozulmasına,
biyolojik çeşitliliğin zayıflamasına ve çölleşme süreçlerinin
kuvvetlenmesine neden olmaktadır [3].
Dünya’da küresel iklim değişimi nedeniyle “katastrofik” olarak
adlandırılan büyük ölçekli doğal afetlerden hidrometeorolojik

karakterli olanların sayısında 1980 yılından beri sürekli ve
önemli artışlar görülmektedir. Bunun bir sonucu olarak, dünya
genelinde oluşan büyük doğal afetlerin %91’ine atmosferik
koşullar neden olmuştur. Hidrometeorolojik afetler her yıl
dünya genelinde 300 binden fazla insanın ölümüne, 325 milyon
insanın ciddi bir şekilde etkilenmesine, ortalama olarak 125
milyar $ ekonomik kayba neden olmaktadır. Avrupa’da da,
1980 yılından beri yaşanan afetlerin %64’ünden doğrudan
seller, fırtınalar, kuraklık ve sıcak hava dalgaları gibi şiddetli
hava ve iklim koşulları sorumludur. Avrupa’da hava ve iklim
koşullarından kaynaklanan ve afete neden olan olayların
yıllık ortalama sayısı, 1990’lı yıllarda, bir önceki on yılla
karşılaştırıldığında ikiye katlanmıştır. Dünya bankasının 2009
raporuna göre Türkiye’nin etkilenebilirlik açısından gelecekteki
durumu değerlendirildiğinde, 21. yüzyılın sonlarına doğru
Avrupa ve Orta Asya Bölgesi’nde aşırı iklim olaylarına en çok
maruz kalacak 3. ülke olacağı ifade edilmektedir. Türkiye’de
iklim değişikliğine bağlı olarak artması öngörülen doğal afetler,
aşırı hava olayları, orman yangınları, fırtınalar, seller, dolu,
sıcak hava dalgaları, heyelan ve çığ olarak sıralanmaktadır.
AÇA tarafından yapılan bir çalışmaya göre, Güney Avrupa
ile birlikte Türkiye’de yüksek hava sıcaklıkları ve kuralık
projeksiyonları nedeniyle küresel iklim değişimi, hâlihazırda
meteorolojik afetlere hassas olan bölgeleri daha kırılgan hale
getirebilecektir [3].
İklim değişikliğine bağlı doğal afetlerde etkilenebilirlik
konusunda öne çıkan konular: hidrometeorolojik afetlerin
sıklığı, şiddeti ve etkileme süresindeki artışlar; plansız ve
risk altındaki yerleşimlerde yaşam, sosyal ve ekonomik
değerlerin afetlere daha fazla maruz kalması; şiddetlenen
yağışlar nedeniyle büyük kentlerde sellerin artması;
şiddetlenen kuraklık, vb. nedenlerle çevre ve iklim göçlerinin ve
göçmenlerinin artması; ağaç kurumaları, orman zararlıları ve
yangınlarındaki artışlar; gök gürültülü fırtınaların sayısındaki
artış nedeniyle bitkisel üretimin daha fazla dolu, vb. hasarlara
maruz kalması; tarım, orman, sigorta, enerji ve su sektörlerinin
olumsuz etkilenmesidir [2].
Hidrometeorolojik afetlerden olan selin en sık rastlanan sebebi,
kuvvetli ve uzun süreli yağıştır. Seller kar erimesi sonucu oluşan
kuvvetli akışlar veya drenaj kanallarının tıkanması sonucunda
da meydana gelebilir. Günümüzde rastlanılan en yaygın sebep
ise; kuvvetli yağmur fırtınalarında drenaj sistemlerindeki
yetersizlik sonucu ana nehir kanallarının tamamen dolu olması
ile meydana gelen taşmalar sonucu oluşan sellerdir. Dağlık
bölgelerde ise seller kar erimesi veya yağışla birleşen kar
suyundan meydana gelir. Çok nadir olarak da barajların çökmesi
ve taşmasından kaynaklanan sellere rastlanılmaktadır.
Olağanüstü su akışı, baraj güvenliği sorunlarına yol açmakta,
halkı ve yerleşim birimlerini tehlike altına sokmaktadır. DSİ
verilerine göre, 1975-2011 yılları arasında 820 adet taşkın olayı
meydana gelmiş, bu taşkınlar sonucunda 660 can kaybı olmuş
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ve 799.758 ha tarım arazisi taşkına maruz kalmıştır. Taşkınlar
ülke ekonomisine yılda yaklaşık 150 milyon TL zarar vermiştir.
1967-1987 yılları arasında akarsularda görülen sel (taşkın)
olay sayısının tüm hidrometeorolojik afetler içindeki oranı %33
iken, 1998-2008 yılları arasında bu oran %14’e gerilemiştir. Son
yıllarda ani seller ve bunun bir sonucu olarak şehir sellerinde
önemli artışlar görülmektedir. Doğal bitki örtüsünün tahribatı,
çarpık şehirleşme, sel ve dere yataklarındaki yapılaşmadan
dolayı şehir sellerinin neden olduğu zararlar artmakta, can ve
mal kaybına yol açan afetler daha sık görülmektedir. Bir nehir/
dere yatağındaki mevcut su miktarının, havzaya normalden
fazla yağmur yağması veya havzada mevcut kar örtüsünün
erimesinden dolayı hızla artması ve yatak çevresinde yaşayan
canlılara, arazilere, mal ve mülke zarar vermesi olayına taşkın
denmektedir. Uzun süreli aşırı ve şiddetli yağışlardan sonra
özellikle fazla eğimli ve geçirimsiz topraklarda taşkın olayı
meydana gelmektedir. Ayrıca kar yağışının da yoğun olarak
yağdığı havzalarda ısının birden bire artması sonucu kar
örtüsünün erimesi de taşkınlara yol açabilmekte ve taşkın
debilerine etkimektedir. Her iki etkenin beraber meydana
gelmesi ve yan kollardaki suyun aynı anda yükselmesi en
tehlikeli taşkınları oluşturmaktadır. Taşkın oluşumuna etki
eden bir diğer faktör de havzada hâkim olan yağış rejimleridir
[1].
İklim değişikliği etkisi ile şiddetli yağışlar sonucunda oluşan
sel baskınları, yoğun kentleşmeyle artan sert zemin oranları ve
altyapı sorunları ile birleşince ciddi anlamda maddi hasara yol
açmakta ve toprak erozyonunu meydana getirerek verimli tarım
alanlarında toprak veriminin düşmesine neden olmaktadır.
Ayrıca birleşik atıksu yönetiminde, atıksu kanallarına karışan
yağmur suları, arıtılacak olan atıksu miktarını artırdığı
için, arıtım maliyetini artırmakta ve atıksuların yeniden
kullanılmasını zorlaştırmaktadır. Diğer taraftan ülkemizde
giderek artan kuraklık tehditine karşı yağmur sularının
sağlıklı şekilde toplanabilmesi oldukça önemli bir pozitif
katkı sağlayacaktır. Bu anlamda konvansiyonel altyapı
sistem çözümlerinin yetersiz kaldığı, sadece ülkemizde değil
Dünya’nın her yerinde giderek artan doğal afet zararlarıyla
anlaşılabilmektedir. Bu sebepten dolayı ülkemizde etkin bir
sürdürülebilir su yönetiminin sağlanabilmesi için şebekenin
yağmur yükünü azaltmak üzere yeşil altyapı sistemlerinden
olan sürdürülebilir yağmur suyu yönetiminin su yönetim
sistemlerine dâhil edilmesi gerekmektedir. Yağmur sularının
ayrı olarak toplanması; öncelikle sellerin azaltılması, bununla
birlikte gelen mal ve can kaybının önlenmesi ve toplanan
yağmur sularının öncelikle en yüksek su ihtiyacı olan tarım
sektöründe sulama amaçlı olarak yeniden kullanılmasını
sağlayacaktır [4].
Bu çalışmanın amacı sürdürülebilir su yönetimi açısından
yağmur suyu yönetimini sürdürülebilir yaklaşımlarla
değerlendirerek yeşil altyapı sistemlerinin ekonomik ve sosyal

açıdan sağlayacağı faydaları irdelemektir.
2. Sürdürülebilir Su Yönetimi
Sürdürülebilirlik terimi, belli bir oranda veya seviyede muhafaza
etme yeteneğine sahip anlamına gelen “sürdürülebilir”
kelimesinden türemiştir. Sürdürülebilirliğin anlamı doğal
ekosistem ve kaynakları koruma ve geliştirme, ekonomik
verimlilik, iş, konut, eğitim, tıbbi bakım ve kültürel olanaklar
gibi sosyal altyapının sağlanması arasındaki dinamik bir
dengedir. Sürdürülebilirlik teriminin uluslararası kullanımı
Doğa ve Doğal Kaynakların Korunması için Uluslararası Birlik
organizasyonu, Dünya Doğa Şartı’nda ilk olarak görülmüştür.
Türkiye, sahip olduğu klimatolojik özellikleri yüzünden, su
kaynakları açısından zengin bir ülke değildir. Bu yüzden,
1970’li yılların başında beri Orta ve Doğu Akdeniz Havzası’nda
ve Türkiye’de sürmekte olan kuraklaşma eğiliminin
kuvvetlenebileceği olasılığı da dikkate alınarak, gelecekte karşı
karşıya kalınabilecek olan ciddi su sıkıntısının önüne geçmek
için, entegre havza yönetimi yaklaşımı ve su politikaları önem
taşımaktadır [4].
2.1. Sürdürülebilir Yağmur Suyu Yönetimi
Verimli su yönetimi; iklim değişikliği, büyüyen kirlilik ve
kontrolsüz gelişme su kıtlığı ve su kalitesinin düşmesine neden
olmaktadır. Artan su kıtlığı, gelecekteki talepleri karşılamak
için etkili bir su yönetimini gerektirmektedir. Sürdürülebilir
yağmur suyu ve etkili su yönetimini sağlamak için içme ve
kullanma suyu kullanımında gri su sistemlerinin yeniden
kullanımı ve azalması gereklidir.
Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de yaşanan kuraklıklar
ve artan su talebi nedeniyle, arıtılmış suların geri kazanımı
ve yeniden kullanımı son yıllarda daha önemli hale gelmiştir.
Özellikle yağmur sularının ayrı toplanıp arıtılmasıyla geri
kazanımı ve yeniden kullanımı, kentsel, bölgesel ve ulusal su
kaynakları yönetimi için önemli bir bileşen olacaktır.
İklim değişikliği beraberinde şiddetli yağış ve sel baskınlarında
bir artış ya da tersine kuraklık getiriyor. Bu durum bir taraftan
yağmur suyu drenaj sistemleri üzerinde aşırı baskı yaparken
diğer taraftan da su temininde güçlükler oluşturuyor. Nüfusla
beraber hızla artan şehirleşmeyle topraklar geçirimsiz hale
geliyor. Kentleşmenin sonucu olan bu geçirimsiz yüzeyler
suyun doğal döngüsünde yeraltına sızmasını engelleniyor ve
yağmur sularının oluşturduğu yüzeysel akışları tehlikeli bir
şekilde artıyor. Bu durum yerleşim alanlarını şiddetli yağışların
yönetimi konusunda yetersiz bırakıyor [4].
Tüm bu risklerin azaltılması ve sürdürülebilir bir yağmur
suyu yönetimi için bütüncül bir yaklaşımla evrensel çözüme
ulaşılması gerekmektedir. Bütüncül bir yönetim aşağıdaki gibi
gerçekleştirilebilir.
Yağmur Suyunun Yeniden Kullanımı: İçme suyu kaynaklarının
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korunması amacıyla yağmur suyunun depolanarak çeşitli
amaçlar için yeniden kullanılmasıdır. Su kullanımının fazla
olduğu, su kaynaklarının kısıtlı olduğu ve kullanım suyunun
içme suyu kalitesinde olmasının gerekmediği durumlarda
(binalar, stadyumlar, yaya alanları veya yeşil alanlar, yangın
suyu rezervleri…vs) uygulanabilir.
İnfiltrasyon ve regülasyon: Geçirimsiz yüzeylerdeki yağmur suyu
akışlarının sebep olduğu negatif etkileri dengelemek amacıyla;
yağmur sularının geçici olarak depolanıp, sızdırma yöntemiyle
toprağa verilerek doğal çevreye iletilmesi sağlanabilir. Bütün
yeni inşaatlarda ve su geçirimsizliğine sebep olacak yapılarda,
geçirimsiz yüzeylerin sebep olduğu negatif etkileri dengelemek
için veya kanalizasyon ağı olmayan yerleşim yerlerinde, zemin
geçirgenliğinin izin verdiği ölçüde uygulanabilir.
2.2. Yeşil Altyapı Teknikleri ile Sürdürülebilir Yağmur Suyu
Yönetimi
Yağmur ve yüzey akışı yerçekimi etkisi ile dere, nehir, gölet,
göl ve okyanuslara zemin üzerinden taşınır. Drenaj sistemlerine
kentleşmenin etkisiyle, kentleşme geçirimsiz yüzeyleri arttırır
ve geçirimli alanları azaltmaktadır. Bu nedenle yağmur suyu
akış hacminde artışa neden olmaktadır. Yağmur suyu yönetimi
stratejileri yağmur suyu akışını önlemek, yağmur suyunu
depolamak ve yeniden kullanmayı içermektedir [6].
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Yeşil altyapı tasarımları, doğayı tasarlamak yaklaşımından
alınan mühendislik tasarımı ya da tasarlanmış yeşil altyapı
doğa fonksiyonunun taklidi olan insan tasarımlı aygıtlardır.
Ya da ekolojik sistemleri ve fonksiyonu üzerindeki etkisini
azaltmak için gayret sarf etmektir. Aynı teknikler İngiltere
de Sürdürülebilir Kentsel Drenaj Sistemleri (SUD) olarak
adlandırılmaktadır. Bazı ülkelerde ise yüksek performanslı
peyzaj altyapısı olarak isimlendirilmiştir. Yeşil altyapı Çevre
Koruma Ajansının (EPA) Atıksu Yönetim Ofisi tarafından bir
dizi ürünleri, teknolojileri ve uygulamaları doğal sistemler
kullanarak ya da doğal sistemleri mühendislik sistemleri
ile taklit ederek genel çevre kalitesini arttırmak ve hizmet
servisleri sağlamayı açıklamak için kullanılan bir terim olarak
tanımlamıştır. Genel prensipleri, yeşil altyapı tekniklerini
yağmur suyunun geri dönüşümü ve/ve ya buharlaşma, sızma
için bitki örtüsü ve toprak kullanmaktır.
Sürdürülebilir yağmur suyu yönetimi için yeşil altyapı teknikleri
şu tasarımları içermektedir;
•

Yeşil çatı ya da eko çatılar

•

Yağmur suyu iniş borusunun atıksu kanalından ayrılması

•

Yağmur suyu toplama ve yeniden kullanım sistemleri (su
tutma tankları)

•

Doğal yağmur suyu drenaj sistemleri (biyolojik yağmur
hendekleri, bitkili yağmur hendekleri)

•

Yağmur suyu çiçeklikleri, bordür genişletme ve sızma
bahçeleri

•

Yağmur Suyu Havzaları (alıkoyma ve tutma havzaları,
göletler)

•

Etkili peyzajlama ve sulama (kuru peyzaj, yerli dikim,
malçlama, gölgeleme)

•

Geçirimsiz yüzeylerin alanlarını azaltmak ve geçirgen
kaplama kullanmak (geçirgen asfalt, beton ve yapısal çimkaplama sistemleri)

•

Akış rehabilitasyonu ve günışığı projeleri

Su kaynaklarının verimli ve sürdürülebilir kullanılmasıyla çok
sayıda önemli çevresel, sosyal ve ekonomik faydaları vardır
(Şekil 1). Bunları pik akış hızında ve hacminde potansiyel
azalma ve bunun sonucunda olumsuz çevresel etkilerin
azalması (sel, kirlilik ve erozyon); içme suyu tüketiminde
azalma ve sürdürülebilir su kaynaklarını sağlama ve koruma;
kentsel ısı adalarının azaltılması şeklinde sıralayabiliriz [5].
3. Yeşil Altyapının Sağladığı Faydalar
İklim değişikliğine uyum ve azaltım perspektifinden bakıldığında
yeşil altyapının ampirik olarak sağladığı faydaları fiziksel,
psikolojik ve sosyal açıdan değerlendirebiliriz. Ekosistem
hizmetleri çerçevesinde biyo-fiziksel yararları kadar sosyal
ve psikolojik yararlarının kanıtlanmasını sistematize etmek
ve iklim değişikliğine uyum ve azaltıcı etkileri ile başa çıkmak
önerilmektedir.[6]

Şekil 1. İklim değişikliği azaltımı ve adaptasyonu çerçevesinde yeşil altyapının sağladığı faydaların sistematik
olarak gösterilmesi
3.1. Fiziksel Faydalar
3.1.1. CO2 azaltımı
Yeşil altyapıyla birlikte iklim değişikliğinin azaltılmasında sera
gazlarından biri olan CO2’in direkt olarak bitkilerle atmosferden
fotosentez yoluyla gün içinde alınması ile bitkilerle toprağa ve
yeraltına geçerek depolanması ve ayrıştırılmasıdır.
3.1.2.

Isıl Konfor ve enerji kullanımının azaltılması

Yeşil altyapı iklim değişikliğine uyumda gölgelemeyi ve
buharlaşmanın artmasını sağlayarak yüzey ve hava sıcaklığını
azaltarak kentlerde ısıl konforun iyileştirilmesinde önemli
rol oynar. İkinci önemli faydası ise; enerji kullanımının
azaltılmasıdır.
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3.1.3.	Sel ile ilgili problemlerin azaltılması ve su
kalitesinin iyileştirilmesi
Havzalar, sulak alanlar ve ormanlar pik kışlar için en
iyi tamponlayıcı olarak bilinirler ve sudan kirleticileri
uzaklaştırırlar.
3.1.4.	Hava kalitesine etkisi
Yeşil altyapının hava kalitesine etkisi partikül madde(PM10)
gibi kirleticileri absorplamasıdır. Siyah karbon gibi bazı
partiküller ışığı absorplar ve kısa ömürlü iklim kirleticileri
(SLCPs) olarak adlandırılırlar. Kentsel bitki örtüsü iklim
kirleticilerini absorplar ve iklim değişikliğine uyumda pozitif
etki sağlar.
3.2.	Psikolojik ve Sosyal Faydalar
3.2.1.	Sağlık ve canlandırıcı faydalar
Yeşil altyapının sağlık açısından faydası fiziksel, sosyal
aktiviteler de yerleşim yerlerinde yaşayanların katılımlarını
arttırır ve rahatlama, memnuniyet ve tatmin olma gibi
duygulara öncülük eder. Çalışmalar yeşil altyapının daha aktif
ve sağlıklı seyahat formlarını örneğin yürüme ve bisiklete
binme gibi aktiviteleri teşvik ederek iklim değişikliğini azaltma
ve karbon emisyonunu azalttığı sonucuna varmıştır.
3.2.2.	Eğitim
Psikolojik çalışmalarda cehalet, belirsizlik, inkar ve
alışkanlık etkisinin yanı sıra birincil psikolojik engellerin iklim
değişikliğine uyum ve azaltım için etkili olduğu görülmüştür.
4. Yeşil Altyapı Uygulamaları
Florida eyaletine bağlı Alachua idari bölgesi eyaletin kuzeyindeki
dağlık bölgesinde bir düzlük olarak konumlanmıştır. Bu
bölgede bulunan su kütleleri habitatlar, rekreasyon amaçları
ve turistler ve yerlilerinin ekonomik aktiviteleri için önemli
doğal kaynaklardır. Florida Üniversitesi’ne ev sahipliği yapan
bölgede nüfusun su ve toprak kaynaklarına ciddi anlamda
baskı yapması üzerine yöneticiler doğal kaynakları korumak
için yeşil altyapıyı teşvik edici düzenlemeler getirmişlerdir.
Bölgede yağmur suyu yönetimi ile birlikte tüm ekosisteme
çoklu fayda sağlamak ve su, kara, habitat ve yaşam kalitesi
arasındaki bağlantıyı yeşil altyapıya sistemine çevirmek için
bölgenin idari yönetimi ve halk birlikte destek vermişlerdir.
Bu da bu sistemin adapte olması, sürdürülebilirliğinin
sağlanması açısından önemli olmuştur. Artan nüfusla beraber,
sellerle birlikte kanallarda başlayan erozyon ve su kalitesinin
bozulmaya başlamasıyla yöneticiler gelecek nesiller için var
olan kaynakları korumak amacıyla yeşil altyapı sistemlerine
geçmeye karar vermişlerdir. Bölgedeki yeşil altyapıyı kapsamlı
ölçekte destekleyen düzenlemeler öncelikle mahalle ve
site kapsamında 2005 ve 2006 yıllarında kabul edilmeye
başlamıştır. Önemli doğal alanları ve ağaçları içeren açık

meydanların en az % 50 sini korumak amacıyla gelişmeler
başlatılmıştır. Bu düzenlemeler sonucunda dereler boyunca
75 metrelik tamponlar oluşturulmalıdır, bölgedeki stratejik
ekosistemin % 50 si korunmalı ve var olan kanopi ağaçlarının
en az % 20 si korunmalıdır. Bölgedeki yağmur sularının
yeraltı sularına geçişini kolaylaştırmak için geçirimsiz
örtünün azaltılması, standart kaldırım genişliğini azaltılması
ve konut ve park yollarında ayrıca otoparklarda geçirimli
malzeme kullanılması teşvik edilmiştir. Bölgenin yağmur suyu
yönetiminin performansını artırmak için öncelikle yönetim
envanterinin çıkarılması, teknik parçaların sınıflandırılması
ve bakım gereksinimleri ayrıca maliyet analizinin yapılması
gerçekleştirilmiştir. Yağmur suyu yönetimi özel gelir takibi
gerektirdiğinden kamu ve yönetim departmanları birlikte
bu sistemin ihtiyaçlarına karar vermektedir. Sürdürülebilir
su yönetimi konusundaki bilgi teknolojileri göstergeleri
izleme, bilgi paylaşımı, eğitim ve sosyal hizmet, sivil
katılım ve hükümetler arası koordinasyonu içerir. Yönetim
stratejilerinin izleme ve paylaşma başarısı, bölgedeki yeşil
altyapı programının güvenliğini sağlar ve sivil katılımı arttırır,
kaynak koruma çabalarına uzun dönemli desteklerle güvence
verir. Alachua’da 2009 yılına kadar yapılanlar yeniden
gözden geçirilmiş açık alanların % 31, ağaç kanopisinin %67
si, toprak üstü habitatın % 27 si, stratejik ekosistemin %
59 u ve sulak alanların %100 ü bölge tarafından korunarak
geliştirilen politikanın başarısını kanıtlanmıştır. Bölgesel
ölçekte Alachua’nın yeşil altyapı kapsamında alan edinim
programı 10 yıldır açık alanlardaki etkileyici bağlantılarla
korunmuştur ayrıca eyaletteki diğer bölgeler için öğretici bir
örnek olarak karşımıza çıkmaktadır. Bölgede erken önlemler
alınarak arazi ve su kaynakları korunmuş ve gelecek nesillere
temiz su ve çeşitli ekosistemlere erişimin sürekliliği güvence
altına alınmıştır [7].
Chicago şehri yeşil altyapı alanında Amerika’nın yenilikçi
şehirlerindendir. Chicago liderleri ve belediye başkanları sosyal
ve ekonomik amaçlarla çevreye daha iyi hizmet edebilmesi
için entegre edilmiş yeşil ve gri altyapı sistemi oluşturmuştur.
Chicago’nun yeşil altyapı programı yeşil binaları, ulaşımı,
enerjiyi ve kaynak yönetimini kapsamlı gündemle ele alan
birinci elementtir. Chicago şehrinde kanalizasyondan ayrı 100
mil yağmur suyu toplama kanalı inşa edilmiştir. Kanalizasyon
sistemi 1930 yılında kurulan şehirde kanalizasyon ve yağmur
suyu akışı tek bir boru sisteminden yapılırken, iklim değişikliği
ile beraber yoğun yağmurların artmasıyla şehrin arıtma tesisi
kapasitesini aşmakta ve arıtılmadan çok miktarda su nehre
deşarj edilmektedir. Bunun sonucunda Chicago nehrinde ve
Michigan gölünde su kalitesi düşmektedir. Bunun sonucunda
şehrin yöneticileri ayrık su toplama sistemine oldukça
fazla yatırım yaparak 2019 yılına kadar tamamlamayı
hedeflemişlerdir. Bu sisteme artı olarak yağmur suyunu
hasat ederek, buharlaşma ve geçirimli alanlı peyzaj sistemi
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oturtarak yeşil altyapı sistemini desteklemektedirler. Yeşil
kentsel altyapı kentsel ısı adalarının azalmasını sağlayarak
sıcak yaz aylarında maliyeti düşürmektedir. Kentsel ısı adaları
kentsel alanlardaki geçirimsiz örtünün yüksek yoğunlukta
olmasına ve bu alanlarda gün içinde ısıyı daha fazla absorbe
etme eğiliminde olup gece daha fazla ısı yaymasına neden olur.
Kentsel alanların %58 i geçirimsiz örtü ile kaplıdır. Chicago
şiddetli ısı adası etkisini yaşamıştır. Yeşil çatılar ve kentsel
ağaç kanopileri kentsel çevrede bilinen en iyi ısı azaltıcılardır.
Kapsamlı su gündemi 2003 te, çevresel eylem gündemi 2005
ve 2006 da yayına girmiştir. 2008 yılında çıkan yağmur suyu
yönetmeliğine göre sitelerin geçirimsiz alanları % 15 kadar
azaltılmıştır. 1989 yılında yeşil sokak girişimleri başlamış
özel ve halka açık alanlar ağaçlandırılmış bu da sızma ve
buharlaşma akışını azaltmıştır. Ulaştırma departmanı yeşil
yağmur suyu altyapısını geliştirmek için geçirimli kaldırımlar,
yağmur bahçeleri, geçirimli meydanlar ve asfalt parklar yaparak
yoğun yağmurların daha hızlı yeraltı suyuna karışmasını
sağlayarak nehrin yükünü azaltmıştır. Chicago’nun kapsamlı
yeşil altyapı programı şehrin manzarasında gözle görünür
değişiklikler ile sonuçlanmıştır. Şehrin ağaç kanopisine 2010
a kadar 600.000 ağaç eklenmiştir ve 300 binada 4 milyon feet
kareden fazla yeşil çatı kurulmuştur. Şehirdeki pilot projeler
yeşil alt yapı uygulamalarının nasıl sokak, bina ve geçitlerle
entegre edildiğini göstermektedir. Bu projeler sadece su
akışlarını değil şehrin ısı adası etkisini de azaltmıştır, hava
kalitesini geliştirmiş ve yayaların sağlıklı çevreye ulaşımını
kolaylaştırmıştır. Yeşil çatıların yağmur suyunu % 50’ye kadar
azalttığı bunun yanında enerji harcamalarında ciddi anlamda
azalma görülmüştür [7].
Kaliforniya eyaletinde bulunan Santa Monica şehrinin
nüfusunun yüksek, yaşam alanının dar olasından dolayı
metrekareye düşen nüfus yoğunluğu çok fazladır. Bundan
dolayı geçirimsiz yüzeylerden kaynaklanan yağmur suyu
akışının yönetilmesi zorunludur. Santa Monica’da akıştan
gelen suyun kullanılması için akıllı su peyzajı, yağmur suyu
hasadı gibi çeşitli yeşil altyapı türleri kullanılmaktadır. Santa
Monica’da özel mülkler, parklar ve sokaklar için yeşil altyapıyı
entegre edecek düzenlemeler, teşvikler ve kamu eğitim
kampanyaları yapılmaktadır. Santa Monica’nın yöneticilerinin
yeşil altyapı çabaları, sürdürülebilir şehir planı tarafından
desteklenmektedir ve bu plana içilebilir kullanma suyu ve
yağmur suyundan kaynaklı akışı bütüncül olarak yönetmek
dâhil edilmiştir. Santa Monica’nın havza yönetimi hedefleri
içerisinde çevre için sermaye gelişim projeleri, yağmur suyu
ücreti ve indirimi vardır. Santa Monica’nın yağmur suyu
yönetmeliği siteden ayrılan kirletici seviyesini azaltmak için
yeni siteler inşa etmek ve var olan mülkler için su kalitesi
rehberlerini desteklemektedir (Şekil 2) [7].

Şekil 2: Santa Monica’da yağmur sularının kentsel kirlenen
akışa karışmaması ve sahile ulaşmaması için yağmur
suyunun hasadını sağlayacak depolardan bir tanesi
Santa Monica okyanus parsel vergisi & temiz plaj vergisi ve
yağmur suyu kullanım ücreti olmak üzere 2 yağmur suyu parsel
ücretine sahiptir. Bunlar federal ve devlet temiz su hareketi ile
uyumu destekleyen ve havza yönetimi programları tarafından
uygulanmaktadır. Ücretler mülk vergilerinin değerlendirilmek
ve mülk sahipleri tarafından yıllık ödemektedirler ve 2009 ve
2010 da toplanan ücretler yıllık olarak 3,9 milyon dolardır [7].
Silikon vadisinde bulunan San Jose şehri Kaliforniya eyaletinin
3. Büyük, Amerika’nın 10. Büyük şehridir. San Jose’nin
yağmur suyu yönetimi ve yeşil altyapı yaklaşımı devlet ve
federal düzenlemeleri ile yürütülmektedir. San Jose sızma
bazlı yağmur suyu kontrolleri, bitkilendirmeyi destekleme ve
kalitatif performans standartları, kalkınma süreçleri içerisinde
yağmur suyu planlama entegrasyonu içeren kapsamlı yağmur
suyu programını geliştirmiştir. Akıllı büyüme nesneleriyle
entegrasyonu ile san Jose’nin yağmur suyu programı tektir.
Kaliforniya bölgesel su kalitesi kontrolü (RWQCBs) California
belediyeleri için yağmur suyu iznini yönetmiş ve geliştirmiştir.
Hacim bazlı yağmur suyu gereksinim standartları 24 saatlik her
yağmurda % 85 yakalamasını ya da yıllık yağışın % 80 ini akış
bazlı yağmur suyu standartları belirli akış hızı ile işlemesini
kontrol eder. Bu standartlar inşa edilen çevrede üretilmiş akış
yönetimi gerektiren yol ve bina projelerinde uygulanmaktadır.
San Jose sızma tabanlı yağmur suyu yönetimi yaklaşımı ve
bitkilendirmeyi destekler, kalkınma sürecinde gerekli yağmur
suyu entegrasyon planlarındaki politikaları kabul ederek
devler ve federal düzenlemeleri ile desteklenen çerçeve de inşa
eder. Kabul edilen kalkınma projelerinden önce tüm gelişim
ya da iyileşme projeleri belediye bölgesel yağmur suyu izni
altında yağmur suyu kontrol planında tanımlanmış geçirimsiz
yüzey eşiğiyle karşılaşılmıştır. Yağmur suyu kontrol planı site
tasarımı, kaynak ölçüm kontrolleri ile projelerin nasıl entegre
olabileceğini ve uygun standart performanslarına uymak için
arıtma ölçüm kontrollerini göstermektedir. San Jose planlama
bölümü hibe izinlerinden önce kalkınma uygulamalarını revize
etmiş ve bina yapımı sırasında projeleri denetlemektedir. San
Jose şehri, uyumlu akıllı büyüme amaçları ve yeşil altyapısı
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ile dikkat çekmektedir. San Jose’nin yağmur suyu politikaları
genişletilmiş kentsel yeşil alanları desteklemektedir. Yeni ağaç
dikme ve kentsel ağaç kanopisini genişletmeyi içeren ağaç
kredisi için birkaç proje uygulanmaktadır [7].

gerçekleştirilecek yeşil altyapı stratejileri öncelikle yağmur
suyuna hizmet edebilecek peyzaj alanlarının tasarımının
oluşması sonrasında bu sitemin yoğun kentsel yaşama
entegrasyonudur [7].

Oregon eyaletinde bulunan Portland şehri yeşil yağmur suyu
yönetimi için özel örnekler içermektedir. Şehrin yeşil altyapı
programı ile tam anlamıyla örtüşen politikalara sahiptir. Yeşil
altyapıya hem var olan birleşik kanalizasyon ücretlerinden hem
de toplana vergilerden yatırım yapılmaktadır. Yağmur bahçeleri,
yağmur hendekleri, yağmur suyu hasadı, yeşil sokaklar ve
bağlantısız iniş boruları gibi çeşitli teknolojiler Portland’da iyi
bir sunum ile kurulmuştur. Bu uygulamalar öncelikle otopark,
apartman binaları, özel iş ve hükümet ofisleri, parklar ve
meydanlar gibi halka açık alanlar da kurulmuştur. Yağmur
suyunun ayrı olarak toplanması ve kullanılması için idari
yöneticiler çeşitli hibe ve teşvik programları uygulamaktadır.
Portland yeşil sokak programı çapraz şube politikaları ile
2007 de özel ve halk gelişmelerini yeşil sokak olanaklarını
kullanmak için birleştirerek kent konseyi tarafından kabul
edilmiştir. Bunun sonucunda toplanan yağmur suyunu bitki
sulamada kullanmak, yeraltı suyu takviyelerini desteklemek,
mahallelerin yaşanılabilirliğini arttırmak için çarpıcı sokak
örtüsü oluşturmak, insanların ulaşım amacıyla kullandığı
yolları kentsel yeşil yol segmentine çevirmek gibi faydalar
sağlamıştır. Peyzaj düzenlemede yağmur suyunun kullanımı
sonucunda oluşturulan yeşil sokaklar şehir çapındaki politikalar
ve fonlar ile kurumsallaşmıştır. Şehrin çevre departmanı şehir
de konumlanmış yeşil sokaklar ve yağmur suyu projeleri, bir
dizi ekoçatı keşfetmek için cesaretlendirilen ziyaretçiler ve
yerlilere yürüme ve bisiklet turu tasarlamıştır [7].

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü(MIT) kampüsünde esas
olarak kuru olan kaya ile doldurulmuş swaler oluşturulmuştur.
Çatı drenajları yeraltı alıkoyma/ depolama odasına
doğrudan suyu iletmektedir. Güneş enerjisi ile güçlendirilen
resirkülasyon pompaları geri binaların içinde su sarnıçları ve
tuvaletlerde yeniden kullanılmak üzere yüzeye kadar suyu geri
döndürmektedir [7].

Kaliforniya eyaletinde konumlanan Emerville şehri azalan
endüstrisiyle yoğun bir kent merkezine dönüşmüştür. 2004
yılında yeşil altyapı politikalarının üretilmesi ve sürdürülebilir
çözümler geliştirmek için Çevre Koruma Ajansı’ndan
(EPA) yüklü miktarda hibe almıştır. Emeville’nin yağmur
suyu yönetimi için yaklaşımı temiz su hareketiyle birlikte
düzenlenmiştir. Emerville’nin, şehrin kendine uygun şartlarına
uyarlanmış detaylı tasarlanmış ilke çizgileri desteklenmiş ve
yeşil altyapıyla birlikte yağmur suyu yönetimini geliştirmek
için yeni gereksinimleri vardır. 2007 de Emerville belediyeye
ait kod içerisinde bir dizi kapsamlı yeşil altyapı önlemleri ile
tanışmıştır. Bu önlemler ve gereksinimler yağmur suyu yönetim
sisteminde yeşil altyapı entegresyonunu gerektirmekte ve
desteklemektedir. Şehrin yeşil altyapıdaki en önemli zorlukları
kirlenmiş topraklara sahip olması, sızmanın geçirimsiz
tabakaların çokluğu yüzünden sınırlı olması ve kirlenmiş
topraktaki sızmanın yeraltı suları için tehdit oluşturmasıdır.
Öncelikle otopark alanlarının gerekli sayıya indirilerek geçirimli
alanların artması sağlanmıştır. Kirlenmiş topraktan dolayı
sızmadan daha çok yağmur suyu hasadı ve buharlaşma daha
iyi yönetim stratejisi olarak değerlendirilmektedir. Şehirde

•

Sürdürülebilir yağmur suyu toplama sistemiyle yağmur
suyu doğal yollarla drene edilerek yeraltı akiferlerini
destekleyecek ve doğal emilime göre belirli alanlarda
tutulup tekrar kullanılacaktır.

•

Yağmur suyu açık ve doğal drenaj kanalları olan swealer
aracılığıyla akıtılarak birikme noktalarında tutulur.

•

Yeşil çatı sistemi yağmur suyunun kaynağında emilimini
sağlar. Ayrıca çatılardaki yağmur suyu yağmur oluklarında
toplanıp, yer altı ve ya yerüstü depolama sistemlerine
dâhil edilmiştir.

•

Mevcutta İYTE kampüsünde gerçekleştirilmekte olan
atıksu arıtma tesisinin hayata geçirilmesi ve arıtılmış
suyun damlama sulama sistemi ile sulamada kullanılması
düşünülmektedir.

•

Su tutma alanları, yeşil otoparklar, kaldırım kesikleri,
filtreleme alanları, bioswales ve mevcut durumda
geçirimsiz yüzeylerden yeraltına su toplama üniteleri
yerleştirilecek alanlar belirlenmiştir [9].

Stephen Epler Hall: Portland Devlet Üniversitesi kampüsündeki
bu yurtta, kaya ile doldurulmuş havza içerisine beş katlı dren
borusu ile su aşağı indirilmektedir. Boşluk boyunca su bir
ark içerisindeki küçük frengi ile dışarı fışkırmaktadır ve batık
bitki dolu bir havza olan “biopaddy” içerisine düşmektedir.
Tüm havzalar, suyun yağmur akış zamanı boyunca tüneller
yardımıyla bir başka biopaddy e ulaşmasına yardımcı olması
için bir yamaç boyunca uzatılmıştır. Bu yol, meydanın kuru
kalmasını sağlar [9].
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Kampüsü’nde yapılan çalışma
ile günümüzde doğada daha kısıtlı bir kaynak olarak bulunan
temiz su ve yenilenemez bir su kaynağı olarak ele alınan yağmur
suyu yönetim aracı olan yeşil altyapı teknikleri incelenmiş ve
İYTE kampüsü için öneriler geliştirilmiştir.
Gittikçe doğal arazi yapısı bozulan, yapılaşma yoğunluğu ve
geçirimli olmayan yüzey miktarı artmakta olan İYTE kampüs
alanının planlanmasında sürdürülebilirlik ilkelerinin temel
alınması gereklidir.
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5. Değerlendirme ve Öneriler
Yeşil altyapının gelişmesiyle birlikte enerji, su ve yağmur suyu
akışının kullanımının azaltılması, yerel kaynaklı malzemelerin
kullanılması ve iç ortam hava kalitesinin iyileştirilmesi gibi
faydalar ortaya çıkacaktır.
Şehirlerin Master Planları’nı yeniden gözden geçirerek,
tasarım standartlarını ve uzun süreli geliştirme planlarını
sürdürülebilirlik içerisine entegre etmek için stratejileri
tanımlamak gerekmektedir. Şehir Master Planının Analizi
(mevcut durum ve inşa edilecekler) mevcut arazi kullanımı,
geçirimli/geçirimsiz alanlar, bina yapılan alanlar, peyzaj/
doğal yeşil alanların yanı sıra atıksu toplama sistemi ve
mevcut suyun kampüsteki dağılımının analizi için su ve atıksu
çalışmalarını içermektedir. Topoğrafi, toprak yapısı, jeolojik ve
hidrolojik yapı, bitki örtüsü, mikro iklimsel koşullar, mevcut
yağmur suyu altyapı sistemi gibi ön gelişim ve sonraki gelişim
alanları detaylı olarak analizlenmelidir.
Atıksuların
arıtılmasında
yenilikçi
teknolojilerin
kullanılması ile atık su miktarı azaltılır. Yağmur suları
ve drenajlardan gelen suların ile birlikte özel havuzlarda
arıtılarak bahçe sulamada kullanılması sağlanmalıdır.
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Ekolojik ve doğal yağış suyu yönetimi sağlayan bir diğer
olanak, yağmur suyu depolama ve kullanma sistemleridir.
Bu sistemler kanıtlanmış yağmur tanklarından depolama
borusu ve sarnıçlar gibi standartlara uygun ve modern yağmur
suyu toplama sistemlerine kadar çeşitlilik göstermektedir.
Uygulama koşullarına bağlı olarak sistemler farklı büyüklük ve
yapılarda kullanılabilir.
İçme suyu kalitesinin gerekli olmadığı her yerde yağmur
suyunun dış mekân süs bitkilerinin sulanması, bitkilerin
sulanması, tuvalet temizliği veya çamaşır makinesinde
kullanılması mümkün olup teşvik edilmesi gerekmektedir.
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