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SEYHAN NEHRİNİN YEŞİL KORİDOR POTANSİYELİNİN 
ARAŞTIRILMASI 

 
                                                    Aylin SALICI 

 
                                           ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ  
                                           FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ  

     PEYZAJ MİMARLIĞI ANABİLİM DALI    
 

Danışman: Prof. Dr. Erdoğan GÜLTEKİN 
          Yıl:  2009, Sayfa:166           

           Jüri: Prof. Dr. Erdoğan GÜLTEKİN 
                  Prof. Dr. D. Kamuran GÜÇLÜ     

                                                     Prof. Dr. M. Faruk ALTUNKASA                  
                                                     Doç. Dr. Süha BERBEROĞLU   
                                                     Yrd. Doç. Dr. Mustafa YEĞİN 
 

Araştırmada, Adana Seyhan Nehri örneğinde yeşil koridor sisteminin 
planlama ve tasarlanmasına metodolojik bir yaklaşım geliştirilmeye çalışılmıştır. 
Yaklaşımın özünü, rekreasyon yönelimli kullanım olanaklarının araştırılması 
oluşturmaktadır. Bu bağlamda araştırmada çekim odağı olarak nitelendirilen ve 
geliştirilecek yeşil koridor kapsamında rekreasyonel çekim özelliği taşıyan alanların 
belirlenmesi önem kazanmıştır.  

Çekim odaklarının belirlenmesinde çok kriterli analiz (Multi-criteria 
analysis) yöntemi kullanılmıştır. Yöntemde, (1) mevcut alan kullanımı, (2) toprak 
yetenek sınıfları, (3) eğim, (4) bakı ve (5) nehir koridoruna uzaklık olmak üzere 5 
değerlendirme ölçütü temel alınmıştır. Ölçütlerin bu yöntemle coğrafi bilgi sistemleri 
ortamında yorumlanmasıyla çekim odaklarının belirlendiği rekreasyonel uygunluk 
haritası elde edilmiştir. Uygunluk haritası kapsamındaki çekim odaklarının tümünün 
rekreasyonel alan olarak değerlendirilmesi mümkün olamayacağından rekreasyonel 
kullanılabilirlik açısından büyüklüğü 5 dekarın altındaki alanlar elenmiş ve sonuçta 
araştırma alanı için çekim odağı niteliği taşıyan 28 alan belirlenmiştir.  

28 çekim odağının rekreasyonel potansiyel ağırlığını belirlemek amacıyla 
“Kütle Çekim Modeli” ve “Ters Uzaklık Etkili Ağırlıklandırma” yöntemleri 
kullanılmıştır. Modele, 28 çekim odağı ve araştırma alanı kapsamındaki 44 yerleşim 
birimi dahil edilmiştir. Sonuçta çekim odaklarının rekreasyonel kullanımlarına temel 
oluşturan çekim endeksi haritasına ulaşılmıştır. Bu harita temel alınarak alan 
kullanım önerleri geliştirebilmek amacıyla odaklar Rekreasyonel Kullanım, 
Kullanım Ağırlıklı Koruma, Koruma olmak üzere 3 sınıfta değerlendirilmiştir. Bu 3 
sınıfta yer alan çekim odaklarına alan büyüklüğü, mevcut kullanım biçimi, ulaşım 
olanağı, en yakın yerleşim birimine uzaklık ve en yakın odak noktasına uzaklık 
ölçütleri yönünde rekreasyonel kullanım önerileri getirilmiştir. 

 
Anahtar Kelimeler: Adana-Seyhan Nehri, Yeşil Koridorlar, Çok Kriterli 

Analiz, Kütle Çekim Modeli 
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The aim of this research was to develop a methodological approach for 

greenway system planning and design in the case of Seyhan River, Adana.  Essence 
of the approach was to investigate the recreation-oriented land use possibilities. In 
this respect, the emphasize was given to the areas considered as focal points and have 
potential recreation focal points as a result of greenway development plans.   

Multi-criteria analysis was utilized to determine the focal points. Five criteria 
were considered: (1) current land use/cover, (2) land capability classes, (3) slope, (4) 
aspect and (5) distance to river. Recreational suitability map together with focal 
points were derived using multi-criteria analysis within Geographic information 
systems (GIS) environment. The focal areas in terms of recreational usage cover less 
than 5 da. were eliminated as it is inappropriate to consider whole focal points at the 
suitability map, and consequently 28 fields as focal point were determined within the 
research area.  

"Gravity Model" and "Inverse Distance Weight” (IDW) methods were used to 
determine the recreation potential weights of the 28 focus areas. 28 focal areas and 
44 residential units within the research area were included to the model. As a result 
of this, focal index map which was considered as base map for recreational usage of 
focal points were created. The focal points were considered into three categories: 
Recreational usage; conservation based usage; conservation, in order to propose land 
uses on the basis of this map. Recreational usage proposals were developed for the 
focal points within these three categories considering area coverage, current land 
use/cover, transportation facilities, distance to the nearest settlement, and distance to 
the nearest focal point criteria.       
 
Keywords: Adana Seyhan River, Greenway, Multi-Criteria Analysis, Gravity Model 
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1.GİRİŞ   
 

Nehir kıyıları tarih boyunca toplumların suya yakın olma gereksinimi ve kıyı 

çevresindeki toprakların verimliliği nedeniyle yerleşim alanları için öncelikle tercih 

edilen alanlar olmuştur. Günümüzde de kentli toplumlar için çekim odağı olan 

nehirler, kent ekosistemini düzenleme, kent flora-faunasını koruma ve rekreasyon 

alanı yaratma gibi önemli görevleri üstlenmişlerdir. Bütün bu özelliklerinin yanısıra 

nehirler doğal peyzaj öğesi olarak içlerinden geçtikleri kentlerin önemli bir kimlik 

öğesi olmaktadırlar.  

Kentsel kimlik, bir kentin veya çevrenin doğal-kültürel elemanları ve 

toplumun sosyo-kültürel özellikleriyle tanımlanır. Doğal çevrenin belirleyici olduğu, 

kimlik elemanları kentin topoğrafik yapısı, iklim koşulları, su öğeleri, bitki örtüsü, 

jeolojik yapı ve genel konumundan oluşmaktadır. Bu ölçütlerin farklılığı kentleri 

birbirinden ayırmakta, kente farklılık kazandırmaktadır. Kent kimliğinin göstergeleri 

olarak doğal yapıya ilişkin verilerin iyi analiz edilmiş olması, korunması, 

iyileştirilmesi, geliştirilmesi ve vurgulanması kentin kimliğinin korunması anlamına 

gelmekte ve kimlik algılaması daha anlaşılır olmaktadır (Köylü ve Kiper, 2007). 

Günümüzde nehir kıyılarının kimlik özellikleri, bu alanların yerleşim 

birimleri ve özellikle yapılaşmalar tarafından işgal edilmesi ve tarım, endüstrileşme 

kaynaklı kirliliğin artması gibi zincirleme nedenlere bağlı olarak zamanla 

yitirilmektedir. Bu durum kent insanının nehirle doğrudan bağını koparmakta 

sonuçta rekreasyonel kullanımlara izin vermeyen, bitki örtüsü tahrip olmuş, yüksek 

duvarlar ve yapılarla kuşatılmış bir nehir kıyısı ortaya çıkmaktadır. Bu sorunların 

çözümü, nehir koridorlarındaki kaynak değerinin korunması, kentsel açık ve yeşil 

alanlarla kesintisiz bağlantıyı kuracak biçimde planlanması ve yönetilmesi ile 

mümkün olacaktır.  

21. yy’da ABD’de ve Avrupa’da sürdürülebilir alan kullanımı kavramlarıyla 

uyumlu ekolojik, rekreasyonel, kültürel, estetik ve diğer amaçlar doğrultusunda 

planlanan, tasarlanan ve yönetilen ağ sistemleri olarak “Yeşil Koridor” kavramı 

gelişmiştir.  

Yeşil koridorlar, nehir kıyısı, sırt ve vadi çizgileri, terk edilmiş kara ve 

demiryolu güzergahları, kanallar ve diğer ulaşım koridorları boyunca devam ederek 
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parkları, tarihi alanları ve doğal nitelikli alanları birbirine bağlayan fiziksel öğelerdir. 

Yeşil koridorların teması; doğal bitki örtüsüyle birlikte koridoru “yeşil” tutmak, nehir 

ve benzeri sistemler boyunca doğal, kültürel ve rekreasyonel ağırlıklı alan birimlerini 

ya da odakları bir yol veya güzergah sistemiyle birbirine bağlamaktır. Yeşil 

koridorlar, insan yararları ve kullanımları için doğrudan (kullanma, kullanma 

ağırlıklı koruma) veya dolaylı (koruma, koruma ağırlıklı kullanma) olarak 

oluşturulmuştur. Örneğin, bir yeşil koridor koruma etkinlikleri yanında rekreasyonel 

yürüyüşleri, yaban hayatını gözlemlemeyi, çevreyi tanıma ve irdelemeyi, nehir 

amatör balıkçılığını sağlayabilmektedir (Scudo, 2006). 

Yeşil koridor kavram olarak bir bütünlük fiziksel olarak da bir süreklilik 

ortaya koymaktadır. Ancak, süreklilik gösteren bir yeşil koridorun tüm noktalarının 

insan kullanımlarına uygun ve açık olması beklenemez. Bu süreklilik içerisinde 

koridorda mutlak korunması gereken alanlar olabileceği gibi eylemli ve eylemsiz 

rekreasyon etkinliklerine (yaya ve bisiklet yolları, çocuk bahçeleri, spor ve oyun 

alanları vb.) uygun alanları da içerebilmektedir. Burada her iki amaca da hizmet 

edebilecek bir yeşil koridor planlaması öne çıkmaktadır.  

Seyhan Nehri, gerek Adana kentsel alanının fiziksel biçimleniş ve gerekse 

kent ekosisteminin düzenlenmesi, kentsel flora ve faunanın korunması ve çok çeşitli 

rekreasyonel etkinliklere zengin kaynak yaratması açısından yeşil koridor çalışmaları 

kapsamında değerlendirilmesi gereken bir niteliğe sahiptir. Adana’nın özellikle son 

20 yıldaki hızlı büyümesinin yarattığı kentsel peyzaj sorunları da böyle bir 

değerlendirmeyi gerekli kılmaktadır.  

Adana kenti için ilk imar planının yapıldığı 1939 yılından günümüze kadar 

olan büyüme süreci incelendiğinde aşağıdaki sonuçlara ulaşılabilir; 

*60 yıllık süreçte iskan alanı büyüklüğü 400 hektardan 20.000 hektara, 

kentsel nüfus 90.000’den çevre yerleşimlerle birlikte 1.800.000’e ulaşmıştır, 

*Nüfusun ikamet edeceği konut sayısı 15.000’den 400.000’e yükselmiştir.  

*Konut yapılaşmaları açık ve yeşil alanlar aleyhine gelişmiştir. 1970 yılında 

kişi başına 3 m2 civarında olan aktif yeşil alan miktarı (Altunkasa, 1999) 2009 

yılında 1,33 m2 civarına gerilemiştir (Altunkasa ve ark., 2007).  
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*Konut, sanayi ve tarım faaliyetleri Seyhan Nehri üzerinde kirlenme ve bitki 

örtüsü tahribi baskısı yaratmaktadır.  

*Son 5 yılda Seyhan nehri’nin kentsel alan dahilinde kalan bölümünde park 

ve rekreasyon alanlarının yapımına hız verilerek kaliteyi iyileştirici çalışmalar 

yapılmakla birlikte, bozulma süreci kırsal alanlarda kalan bölümünde sürmektedir. 

*Seyhan Nehri’nin sulama kanalları ile birlikte oluşturduğu süreklilik ve 

bütünlük, konut ve karayolu çalışmaları nedeniyle kesintiye uğrayabilmektedir. 

*Açık ve yeşil alanların toplam iskan alanı içindeki oranının giderek azalması 

(2008 itibariyle % 6), kentsel ekosistemin, mikroklimatik koşulların, flora ve 

faunanın bozunumuna yol açmaktadır. 

Bu sorunların giderilmesi bağlamında, kentsel alanın kuzeyindeki Çatalan 

Baraj Gölü’nün mansabından Seyhan Nehri’nin Akdeniz’e döküldüğü Deli Burun’a 

kadar olan bölümünün “Yeşil Koridor” olarak planlanarak kentsel ekosistem 

öğelerinin korunması yanında, zengin bir rekreasyon potansiyeli yaratılması 

olanaklarının araştırılması önem kazanmaktadır.       

 
1.1. Araştırmanın Amacı ve Kapsamı 
 

Çalışmanın amacı, “yeşil koridor” kavramını ve yukarıda belirtilen sorunlara 

çözüm getirebilmesi bağlamında Adana kenti koşullarında uygulanabilirliğini 

irdeleyerek kuramsal bir planlama yaklaşımı geliştirmektir. Yaklaşımın özünü, 

rekreasyon yönelimli kullanım olanaklarının araştırılması oluşturmaktadır.   

Çalışma kavramının Seyhan Nehri örneğinde geliştirilmesinin temel 

gerekçeleri aşağıdaki şekilde sıralanmıştır; 

*Seyhan Nehri’nin araştırmada incelenen bölümünün kırsal ve kentsel 

alanlarla olan doğrudan ilişkisi, 

*Suya bağlı rekreasyonel etkinliklerin araştırma alanının mikroklimatik 

koşullarına bağlı olarak kent halkınca ön planda tutulması (Gültekin, 1979),  

*İmar revizyonları nedeniyle kent genelinde azalma eğiliminde olan aktif ve 

diğer yeşil alanların Seyhan Nehri ve baraj gölü kıyı şeridinde yoğunlaşması, 

*Seyhan Nehri ve baraj gölü kıyılarının yapılaşmadan büyük ölçüde arınmış, 

kesintisiz yeşil sistem planlamasına uygun özellikler içermesi,  
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*Nehir kıyılarının rekreasyon olanaklarının geliştirilmesinde önemli 

potansiyele sahip olması. 

Çalışmada öngörülen yeşil koridor modeli, rekreasyon yönelimli olduğundan, 

koridor kapsamındaki odak noktalarını oluşturacak yüksek rekreasyon potansiyeline 

sahip alanların nasıl belirleneceği önem kazanmaktadır. Çalışma kuramının temel 

öğesini bu odak noktaları ve yeşil koridoru nasıl biçimlendirecekleri konusu 

oluşturmuştur.  

Yeşil koridorlar, peyzaj planlama ve tasarım çalışmalarında son yıllarda 

coğrafi bilgi sistemleri (CBS) gibi güncel teknolojilerden de yararlanması nedeniyle 

ayrıntılı veri analizlerinin yapılabildiği etkili bir alan kullanım biçimidir. Tek bir 

amaç için gerçekleştirilen yeşil koridor planlama ve tasarım çalışmaları yanında çok 

daha karmaşık çalışmalara, bölgesel ölçekli çalışmalardan yerel ölçeğe kadar 

kullanılan kaynakların ve kullanıcıların davranış biçimlerinin değerlendirilmesi 

aşamalarında CBS gibi yeni teknolojiler kullanılması verilerin saklanması ve değişen 

koşullara göre düzeltilmesi üstünlük sağlamaktadır. 

Bu çalışmayla elde edilen veriler ve verilerin elde edilmesindeki yöntemler; 

bölgesel planlamalarda, il çevre düzeni planlarında, imar planlarında ve rekreasyon 

planlama ve tasarımına yönelik çalışmalarda planlamacılar ve karar organlarının 

etkin ve verimli kararlar üretmelerine katkı sağlayabilecektir.    

 
1.2. Kuramsal Çerçeve 

 
Yeşil koridorların ilk uygulandığı yerler olan Avrupa ve Amerika’da bu 

koridorlar kavram ve kapsam açısından farklılıklar göstermektedir. Avrupa’daki 

çalışmalar daha çok ekolojik altyapı, yeni doğal alanlar veya türlerin habitat 

gereksinimi gibi koruma amacına yönelmektedir. Bu bağlamda Avrupa ülkelerindeki 

yeşil koridorlar ekolojik altyapı, yaban hayatı koridoru, biyotop ağı veya ekolojik ağ 

planları kapsamında değerlendirilmektedir.  

Amerika’da ise kullanma ağırlıklı koruma üzerine çalışmalar yapılmaktadır. 

Peyzajın sürdürülebilir kullanımı ilkesine dayalı olarak planlanan bu unsurlar için 

“Yeşil Koridor”, “Çevresel Koridor” veya “Peyzaj Bağlantısı” gibi terimlerin 

benimsendiği görülmektedir.  
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Ülkemizde, 1990’lı yıllardan itibaren ABD’ye benzer şekilde daha çok 

kullanma ağırlıklı çalışmalar yapılmaya başlanmıştır. Ancak son yıllarda Avrupa’da 

olduğu gibi korumaya yönelik çalışmalarda da artış olduğu gözlenmiştir. Avrupa ve 

ABD’deki gibi ülkemizde de bu tür çalışmalarda ortak terminoloji oluşturulamaması 

nedeniyle bir karmaşa söz konusudur. Sürdürülebilirlik ilkesine dayalı bu tür 

çalışmalarda kullanılan ABD’deki “Greenway” terimi çalışmanın amaç ve içeriğine 

uygun olduğu düşünüldüğünden çalışmada temel olarak bu terim kullanılmıştır. Bu 

çalışmada olduğu gibi ülkemizdeki diğer çalışmalarda da kabul edilen “Greenway” 

terimi çalışmanın özüne uygun şekilde Türkçe’ye “Yeşil Koridor” olarak 

çevrilmiştir. Ancak ülkemizde Ankara, Düzce, Trabzon gibi kentler için yapılan 

bilimsel çalışmalarda “Yeşil Koridor”dan farklı olarak “Yeşil Yol” çevirisinin de 

kullanıldığı bilinmektedir. 

1970’li yıllarda ABD’de kentsel alanlarda açık alanların azalması ülke 

ölçeğinde belirgin hale gelmeye başlayınca korumaya yönelik planlama çalışmaları 

ile yeşil koridor kavramı önem kazanmıştır. Geleneksel parklara oranla daha az alana 

gereksinim duyulması, çeşitli rekreasyon aktivitelerine olanak tanınması ve farklı 

niteliklerdeki açık ve yeşil alanların kolayca ilişkilendirilerek bir sistem 

oluşturulmasını öngören bu koridorlar ilgililer ve çevre korumaya yönelik kuruluşlar 

tarafından destek görmüştür (Arslan ve ark. 2007).   

Bu konudaki en net ifade 1987 yılında President’s Commission on the 

American Outdoors’dan gelmiştir. Komisyon yeşil koridorları dev bir dolaşım 

sistemi gibi ABD peyzajındaki kırsal ve kentsel bölgeleri birbirine bağlayan ve 

insanların yaşadıkları yerlere yakın açık alanlara geçişini sağlayan yaşayan ağlar gibi 

görmektedir. Bu nedenle komisyon gelecek için bir vizyon olan koridorların ulusal 

bir sistem olarak yaygınlaştırılmasını önermiştir. Nüfusunun % 80’i doğadan uzak 

olarak kent merkezlerinde yaşayan ABD’de ülke ölçeğinde 600’den fazla 

uygulanmış yeşil koridor örneğini görmek mümkündür (Bueno ve ark., 1995).  

Komisyon, yeşil koridorların evrim modelini otoyol veya demiryolu 

sistemlerine benzetmektedir. Bu fikre göre önceleri küçük parçalar halinde 

oluşturulan demiryolu ve otoyolların daha sonraları gittikçe artan parçaları plancılar 

tarafından ulusal, eyalet ve bölgesel ölçekte birleştirilerek bir ağ oluşturulmaktadır. 
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Benzer şekilde yeşil koridorlar da değişik genişliklerde olup anayol ve demiryolu 

bağlantı sistemleri gibi bir ağ sistemine sahiptirler. Ancak aralarındaki temel fark bu 

koridorların zaten doğanın altyapısında mevcut bir sistem olmasıdır (Fabos, 1995). 

Avrupa’da ilk ciddi girişim 1997 yılında Avrupa Yeşil Koridor Birliği’nin 

(European Greenway Association “EGWA”) kurulmasıyla olmuştur. Bu birlik yeşil 

koridorları, hem çevresel değerleri korumak, hem de çevrenin yaşam kalitesini 

yükseltmek amacıyla bütüncül bir yaklaşımla geliştirilmiş ve yalnızca motorlu 

araçsız dolaşım (atla, yürüyerek, bisikletle veya benzer şekilde) için ayrılmış 

güzergahlar ağı olarak tanımlamaktadır (European Greenways Association, 2004).  

Yeşil koridorlar kavram olarak olduğu gibi kapsam olarak da farklı şekilde 

tanımlanmıştır. Bu koridorlar farklı amaçlara odaklandığı için kapsamları da farklı 

olmaktadır. Örneğin; koruma, koruma ağırlıklı kullanma, kullanma ağırlıklı koruma, 

kullanma (rekreasyon gibi) amaçlarının düzeyi yeşil koridorların biçimlendirmesini 

etkilemektedir (Scudo, 2006). 

 Tanımı belirginleştirmek için iki sözcüğün irdelenmesi gerekebilir. Sözcüğün 

bütünü “Greenway”dir. “Green” sözcüğü ormanlar, ırmak kenarları, vahşi yaşam gibi 

doğal alanları, “way” sözcüğü ise bir güzergahı ya da bir ekseni ifade etmektedir. İki 

sözcük birlikte peyzajla bütünleşen koridor veya bir aks anlamına gelmektedir 

(Watson ve ark., 2003).  

Yurtdışındaki çalışmalarda bu bağlamda çok sayıda tanım geliştirilmiştir; 

Little (1995), yeşil koridorlara dört işlevle ayrıntı kazandırmıştır; 1. Akarsu 

boyları, sırtlar ya da vadiler gibi doğal koridorlar boyunca kurulmuş, demiryolu 

güzergahları boyunca rekreasyon amaçlı kullanıma dönüştürülmüş, kanal ve manzara 

yolu gibi eksensel açık alanlar, 2. Yaya ve bisiklet yolları için ayrılmış doğal ya da 

peyzajı düzenlenmiş yollar, 3. Parkları, doğal rezervleri, tarihsel ve kültürel alan ve 

mekanları birbirine ve yaşam alanlarına bağlayan açık alanlar, 4. Park yolları ve yeşil 

kuşak olarak tasarlanmış kentleri kuşatan açık ve yeşil alanlar. 

Ahern’e (1995) göre peyzaj planlamada yeşil koridorlar hakkındaki son 

bilimsel kaynaklar incelendiğinde (President’s Commission on Americans Outdoors, 

1987; Little, 1990; Flink ve Searns, 1993; Smith ve Hellmund, 1993) “Sürdürülebilir 

alan kullanımı kavramlarıyla uyumlu ekolojik, rekreasyonel, kültürel, estetik ve diğer 
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amaçlar doğrultusunda planlanan, tasarlanan ve yönetilen alan ağları” tanımı ortaya 

çıkmaktadır. 

Flink ve Searns’e (1993) göre yeşil koridorlar doğal bir koridor, bir kanal, bir 

manzara yolu ya da bir güzergah boyunca uzanan çizgisel alanlardır. Bu alanlar, yaya 

ya da bisiklet geçişi için doğal karakterinde bırakılmış ya da düzenlenmiştir. Lokal 

olarak, bu koridorlar manzara yolu ya da yeşil kuşak olarak tasarlanmış bir kuşak ya 

da çizgisel parklardan oluşan bir açık alan dizisidir (Var ve Kurdoğlu, 2003).  

Julius Gy. Fabos’a göre yeşil koridorlar “otoyol veya demiryolu ağları gibi 

bir ağ içerisinde birbirine bağlanmış çeşitli genişlikteki koridorlardır. Demiryolları 

veya otoyollarla arasındaki temel farklılık yeşil koridorların doğanın altyapısında 

zaten mevcut olmasıdır” (http://www.umass.edu/greenway/Greenways/2GR-

def.html).  

Peyzajda fiziksel süreklilik gösteren öğeleri korumak için geniş bir ağın bir 

parçası olan yeşil koridorlar, demiryolu geçiş hatlarının, kanalların, sırt ve vadiler 

boyunca giden yolların, su kıyılarının ve nehirlerin çevresinde yaratılmışlardır. Ana 

kavram doğal bitki örtüsüyle birlikte koridoru “yeşil” tutmak ve nehir ve benzeri 

sistemler boyunca ilginç noktaları bir “yol” veya hatla bağlamaktır. Yeşil koridorlar, 

insan yararları ve kullanımları için doğrudan veya dolaylı olarak oluşturulmuştur. 

Örneğin, bir yeşil koridor rekreasyonel yürüyüşleri, yaban hayatını gözlemlemeyi, 

çevreyi tanıma ve irdelemeyi, nehir balıkçılığını ve nehir kıyısı korumayı 

sağlayabilmektedir (Glossary of Bicycle Terms, 2008).  

Turner’e (1995) göre, yeşil koridorlar A noktasından B noktasına hareket 

eden insanları çevresel anlamda iyi nitelikli ve kamuya açık yüksek görsel nitelikli 

alanlardan erişim noktalarına ulaştıran güzergahlardır.   

Yeşil koridorlar, nehir kıyısı, sırt ve vadi çizgileri, terk edilmiş demiryolu 

güzergahları, kanallar ve diğer ulaşım koridorları boyunca devam ederek parkları, 

tarihi alanları ve doğal alanları birbirine bağlayan bağlantılardır. Koridorlar içindeki 

tüm bu alanlar yöre içinde benzersiz olarak toplumun gereksinim ve ilgisini 

yansıtmaktadır (J.M. Labaree) (Rutgers Department of Landscape Architecture and 

Morris Land Conservancy, 2002). 
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Bunların dışındaki değişik yazılı ve elektronik kaynaklardan elde edilen yeşil 

koridor kavramının farklı tanımları aşağıda belirtilmiştir; 

Yeşil koridorlar çizgisel süreklilik gösteren açık ve yeşil alanlar arasında 

bağlantı oluşturan ve kentsel doku içine doğru gelişmeyi sağlayan genel bir terimdir. 

Bu terim içinde bisiklet yolları, yaban yaşamı koridorları, ıslah edilmiş su kıyıları 

veya kentten uzak bir akarsu veya körfez boyunca ağaçlandırılmış yaya aksları yer 

almaktadır. Gelişen kentsel peyzaj içinde, yeşil koridorlar iki fonksiyonu beraberinde 

getirmektedir. Bunlardan birincisi kamuya açık ve rekreasyonel kullanımlar için açık 

alanlar oluşturmak, ikincisi ise mevcut doğal kaynakların korunmasını ve 

geliştirilmesini sağlamaktır (Vikipedi Özgür Ansiklopedi, 2008). 

Yeşil koridorlar, doğal kaynak özelliği yüksek olan veya kültürel özellikli 

alanlar arasındaki bağlantıyı sağlayan geçitlerdir. Bu koridorlar hem kara hem de 

suya dayalı olabilirler (http://www.chaddsfordpa.net/resources.htm) 

Yeşil koridorlar kullanım dışı ya da motorsuz araçlarca kullanılan yolları 

izleyen yeşillendirilmiş geçitlerdir (http://www.aevv-egwa.org/site/1Template1.asp? 

DocID=144&v1ID=&RevID=&namePage=&pageParent). 

Yeşil koridorlar, koruma ve/veya rekreasyon yönetimi kapsamındaki 

öğelerdir. Yeşil koridorların genel özelliği belirli bir ya da birden fazla noktaya 

bağlanmasıdır. Yeşil koridorlar sırt, vadi, akarsu kıyıları gibi doğal oluşumları ya da 

kanal, göl-gölet gibi su öğelerini, kullanım dışı ulaşım güzergahlarını izler. Doğal 

rezerv alanları, kent dışı parkları, kültürel ve tarihi alanları birbirlerine ve birçok 

durumda da iskan alanlarına bağlarlar. Bu koridorlar ekosistem öğelerini ve 

bütününü koruma yanında insanlara çok çeşitli rekreasyon olanakları sunan alanlardır 

(http://www.geoplan.ufl.edu/projects/greenways/whatisagreenway.html). 

 
1.2.1. Yeşil Koridor Türleri 

 
Yeşil koridorlar, farklı ülkelerde farklı amaçlarla çalışmalar yapan bilim 

adamları ve plancıların öngörüleri temel alınarak 6 grupta toplanabilir. 

Kentsel akarsu kıyısı yeşil koridorları: Kentsel alan kapsamındaki akarsu 

kıyılarının oluşturduğu koridorlardır. Bazen kentsel gelişimlerden olumsuz 

etkilenerek bozulan akarsu ve kenarları, yeniden geliştirme programları çerçevesince 
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iyileştirilmektedir. İyileştirilen bu alanlar yeşil koridorların bir parçası olarak 

düşünülmektedir (Little, 1995). Ahern (1995), Little’ın tanımındaki gibi sadece 

akarsu kenarlarını değil suyla bağlantılı diğer kaynakları da yeşil koridorlara dahil 

etmiştir. Buna göre su kaynaklarıyla bağlantılı yeşil koridorlar, sel yatakları, akarsu 

koridorları ve sulak alanlar gibi su kaynakları boyunca oluşmaktadır. Bu koridorların 

oluşturulmasındaki amaç, kaynakların korunması, iyileştirilmesi ve yönetilmesidir. 

Rekreasyonel amaçlı yeşil koridorlar: Little (1995), rekreasyonel koridorları, 

oldukça uzun bir hat boyunca devam eden çeşitli tipteki güzergah veya patika 

özelliği taşıyan alanlar olarak tanımlamıştır. Doğal koridorların yanı sıra kanallar, 

kullanılmayan demiryolu güzergahları da bu tür alanlara örnek olarak verilebilir. 

Fabos (1995) ise koridorları, genellikle suyla bağlantılı rekreasyonel alanlar ve görsel 

değeri yüksek peyzaj kaynaklarından geçen patika ve güzergahlar boyunca 

oluştuğunu belirtmiştir. Ayrıca bu rekreasyon odaklarının hem kentsel hem de kırsal 

alanlarda olabileceği gibi ölçeği de yerel, bölgesel, ulusal veya uluslararası 

olabilmektedir. Ahern (1995), rekreasyonel yeşil koridorları kentsel ve kırsal 

peyzajlardan geçen doğrusal koridorlar boyunca oluşmuş doğal kaynağa dayalı 

rekreasyon amacıyla kullanılabilmesi için olanak sağlayan koridorlar olarak 

tanımlamaktadır.  

Ekolojik öneme sahip doğal koridorlar: Genellikle akarsu, nehir ve bazen de 

vadi yamaçları boyunca uzanan alanların oluşturduğu koridorlardır (Little, 1995). Bu 

tür alanlar, yaban hayatının korumasına ve göçünün sağlamasına, türlerin yer 

değiştirmesine, biyolojik çeşitliliğin sürdürülmesine ve doğa yürüyüşlerine olanak 

sağlamaktadır (Fabos, 1995). Ahern (1995), ekolojik koridorları “Biyoçeşitlilikle 

bağlantılı koridorlar” olarak nitelemektedir. 

Manzara ve tarihi değere sahip yeşil koridorlar: Turistlerin dikkatini çeken, 

rekreasyonel, ekonomik, eğitim ve manzara açısından faydalar sağlayan ve sürekli-

mevsimsel konaklama için olanaklar sunan koridorlardır (Fabos, 1995). Genellikle 

yol veya otoyol/karayolu nadiren de su kenarı yolu boyunca devam eden 

güzergahlardır. Bu güzergahlar otomobilden inilerek izlemeye ve belli noktalarda 

yaya aktivitelerine olanak sağlamaktadırlar (Little, 1995). Bu koridorların bir diğer 
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önemli özelliği kültürel ve tarihi kaynaklar arasında bağlantı kurmalarıdır (Ahern, 

1995).  

Kentsel gelişmeyi kontrol amaçlı koridorlar; Bu koridorlar, kentsel ve kırsal 

alanları ayrımlamak ve yayılmaları kontrol altına almak için oluşturulan koridorlardır 

(Ahern, 1995). 

Kapsamlı yeşil koridor sistemleri veya ağları: Kentsel veya bölgesel ölçekte 

farklı türdeki açık alanların yeşil koridorla ilişkilendirilmesiyle oluşan sistemlerdir 

(Little, 1995). 

 
1.2.2. Yeşil Koridorların İşlevleri ve Yararları 

 
Yeşil koridorlar insanları, parkları, tarihi alanları ve doğal alanları birbirine 

bağlarlar. Akarsu, ırmak, dağ sırtı, terkedilmiş demiryolu güzergahlarını, yol kenarı 

çalılıkları, kanallar ve diğer ulaşım koridorlarını takip ederler. Bütün yeşil koridorlar 

içerisinde toplumun gereksinim ve ilgisini yansıtır (Rutgers Department of 

Landscape Architecture and Morris Land Conservancy, 2002). Bu bağlamda Ndubisi 

ve ark. (1995) yeşil koridorların işlevlerini 6 grupta toplamıştır; 

1. Habitat: Yeşil koridorlar çok çeşitli bitki ve hayvan türleri için bir habitat 

olarak görev yaparlar. Nesli yok olma tehlikesi altında olan bitki ve hayvanların 

bulunduğu parklar ve çekirdek koruma alanları gibi ekolojik öneme sahip alanları 

içeren habitatlar örnek olarak verilebilir. 

2. Kanal: Yeşil koridorlar insanlar, hayvanlar, bitkiler ve suların hareketi için 

kanal gibi görev yaparlar. Örneğin nehir kenarı ve ekolojik koridorlar, yollar ve 

hatlar (güzergahlar) içeren kanallar gibi.  

3. Engel: Koridorlar bitki ve hayvan türlerinin hareketi için bir engel olarak 

hizmet ederler. Bir engel nehir kenarı, çit ve bitkilendirilmiş alanlar boyunca tampon 

görevi görürler. 

4. Filtre: Yeşil koridorlar, aşınan toprak yüzünden azalan besin akışı ve yer 

değiştiren kirleticilere bir filtre olarak görev yaparlar. Filtrelere, besin geçişini 

sağlayan ve toksinleri filtre eden sulak alan ve nehir alanları örnek olarak verilebilir.    

 10



1.GİRİŞ                                                                                                   Aylin SALICI 

5. Kaynak: Yeşil koridorlar su ile bitki ve hayvan türleri için kaynak 

oluştururlar. Bu kaynaklara örnek olarak su veya biyolojik çeşitlilik türleri gibi çeşitli 

elemanları çevreleyen alanlar verilebilir.      

6. Havuz: Yeşil koridorlar, filtre edilmiş besin elementleri ile sediment 

biriktirmesi nedeniyle bir havuz olarak görev yaparlar. Nehir, dere ve sulak alanları 

içeren alanlar havuzlara örnek olarak verilebilir. 

Platt (1991), ise yeşil koridorların su kaynaklarını koruma ve kirliliği 

azaltma, nehir kenarı habitatlarını ve biyoçeşitliliği arttırma, sel zararlarını azaltma, 

rekreasyon olanağı sağlama, çevresel eğitim olanağı sunma, gürültüyü hafifletme, 

hem serinletmek hem de kirliliği azaltmak için mikroklimatik etkileri arttırma, nehir 

kıyısı erozyonunu azaltma gibi tipik birçok işleve sahip olduğunu belirtmiştir 

(Bischoff, 1995).  

Koridorların işlevlerini bu sınıflamalardan farklı olarak kentsel ve kırsal 

alandaki işlevler olmak üzere 2 grupta sınıflamak da mümkündür. Gelişen kentsel 

peyzaj içinde yeşil koridorlar iki işlevi beraberinde getirmektedirler. Bunlardan 

birincisi halkın kolay erişimi (kamusal geçiş) ve rekreasyonel kullanımlar için açık 

alanlar oluşturmak ve ikincisi de günümüzde hala mevcut olan doğal kaynakların 

korunmasını ve gelişmesini sağlamaktır. Bu bağlamda kent içindeki çok çeşitli 

doğrusal açık alanlar için bağlantı kuran ve böylece kentsel doku içine doğru 

gelişmeyi sağlayan yeşil koridorlar bir bisiklet yolu, yaban yaşam koridoru, kentsel 

nehir kıyısı koridoru vb. olabilmektedirler. Bu kentsel koridorlar halkın dış mekan 

rekreasyonuna artan ilgisine cevap vermenin yanısıra bitki türleri veya yaban yaşamı 

için önemli alanları korumak, kentlerdeki hava kirliliği ve aşırı sıcaklık 

değişimlerinde dengeleyici olmak ve kentsel gelişmeyi denetim altına almak gibi 

farklı görevler de üstlenebilmektedirler (Watson ve ark., 2003).  

Yeşil koridorların anahtar işlevlerinden biri de koridorlarda birbirine uygun 

kullanımları birleştiren, uygun olmayan kullanımları da ayıran alternatif bir yol 

özelliği göstermesidir. 

Yeşil koridorlar çoklu amaçlar için alan kullanımları aracılığı ile toplumun 

yaşam kalitesini arttıran birçok yararlar sağlarlar. Rekreasyonel, ekolojik, çevresel, 
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kültürel, estetik, eğitici ve ekonomik yararlar yeşil koridorların geliştirilmesi ve 

korunmasından elde edilir.  

Yeşil koridorlarla ilgili araştırmalar yapan bilim adamları bu koridorların 

yararlarını 6 ana başlıkta toplamışlardır;  

Çevresel Yararlar; 

Yeşil koridorlar ekolojik nitelikleriyle bitki ve hayvan türlerinin kesintisiz 

hareket etmesine olanak sağlaması nedeniyle biyolojik çeşitliliğin artmasına ve 

korunmasına neden olmaktadırlar (Ndubisi ve ark., 1995).  

Birçok bilim adamı küresel ısınma, maden çıkarma, hayvan otlatma, kentsel 

gelişim gibi faktörler arasında biyolojik çeşitliliği en fazla tehdit edenin habitat 

parçalanması olduğuna inanmaktadır. Parçalanma insanın peyzajı değiştirmesinden 

kaynaklanmaktadır. Yollar, kanallar gibi yapılar veya tarımsal gelişme, ağaç kesimi 

gibi faaliyetler türlerin özgürce hareketine engel olmaktadır. Ekologlar bu sorunun 

çözümünde engelleri azaltmanın yanı sıra peyzaj koridorları oluşturmanın gerekli 

olduğunu savunmuşlardır. Bu doğrusal bağlantılar türler, topluluklar ve ekolojik 

süreçler arasındaki bağlantıyı sağlamak için habitat parçalarını birleştirmektedirler 

(Bueno ve ark., 1995). 

Yeşil koridorlar kentsel ekosistem üzerinde de önemli görevler 

üstlenmişlerdir. Koridorlar kentsel gelişimin gelecekteki yönlendirilmesinde mevcut 

doğal alanların, dolayısıyla kent ekosisteminin korunması açısından önemlidir. 

Eğitici Yararlar; 

Yeşil koridorlar doğal peyzaj ve kültürel/tarihi alanları koruyan değerler 

hakkında kullanıcıların eğitilmesi için pratik fırsatlar sağlarlar ve koridorların gelişim 

ve yönetimi için farkındalık yaratırlar (http://www.stlucieco.gov/greenways/ 

greenways.why.htm).  

Koridorlar birer açık hava dersliği gibidir. Özellikle okul çağındaki 

çocukların doğal çevrenin önemi hakkında bilgi sahibi olabilmeleri için olanaklar 

sunarlar (Searns, 1995). 

Ekonomik yararlar; 

Yeşil koridorların ekonomik yararları arazi değerlerinin artması, turizmin 

büyümesi ve iş ve ticari olanakların artışı olarak sıralanabilir (Bueno ve ark., 1995). 
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Koridorlar, komşu alanlardaki arazi değerleri üzerinde pozitif etkiye 

sahiptirler. İnsanların gün geçtikçe artan bisiklete binme, yürüme, balıkla avlanma 

veya gezinti yapma gibi dış mekan rekreasyonu talebini karşılayan ve sosyal 

etkileşimi arttıran mekanları talep etmeleri bu koridorlara yakın olan arazilerin 

değerinin gittikçe artmasına neden olmaktadır (Rutgers Department of Landscape 

Architecture and Morris Land Conservancy, 2002). 

Yeşil koridorlar, aks boyunca bisiklet kiralama, dükkan, restoran, sağlık 

klüpleri gibi yeni iş alan ve mekanları yaratarak ekonomik büyüme için olanaklar 

sunmaktadır. 

Estetik Yararlar; 

Estetik kalite ve toplum algısı yeşil koridorlar tarafından arttırılabilir. Yeşil 

koridorlar insanlarla mekanlar arasında bağlantı kuran “yeşil altyapıyı” oluştururken 

aynı zamanda açık alanların korunmasını sağlayan bir mekanizma gibi görünür 

(Fabos, 1995). Yine bu koridorlar kentsel planlama ve tasarımda yeni normlar 

oluşturmak için planlamacı ve tasarımcılara fırsat sunmaktadır. 

Rekreasyonel Yararlar; 

Rekreasyon amaçlı tasarlanan yeşil koridorlar, organize spor alanları, bisiklet 

güzergahları, yürüme yolları, atlı gezinti yolları ve grup aktiviteleri için uygun 

alanları içerir. Yeşil koridorların nehir ya da vadi boyunca yer alması, yükselti 

eğrilerini izlemesi gibi doğaya dayalı planlama ve tasarım kararları kullanıcılar 

açısından bu alanları daha da çekici kılmaktadır. Bu nedenle, nehir boyunca 

tasarlanan parklar topluma çok rekreasyon olanakları tanır. Demiryolu güzergahı ya 

da su kanallarını izleyen bisiklet ve yürüyüş yollarını içeren yeşil koridorlar kendi 

içlerinde işlevsel bağlantılarının sağlanmasının yanı sıra, onları çevreleyen her 

ölçekte peyzaj yapısıyla ilişki kurarak, insanları doğaya, kentleri kırsal alanlara 

bağlayıcı özelliktedir. Peyzaj mimarlığı disiplini, insan ve doğa birlikteliği için, insan 

etkisi ve gereksinimlerini de içeren yeşil koridor planlamasını desteklemekte, önemli 

ölçüde katkıda bulunmaktadır (Smith ve Helmund 1993; Arslan ve ark., 2007).     

Alternatif ulaşım koridorları olarak da planlanan bu koridorlar insanların 

gitmek istedikleri yerlere seyahat edebilmeleri için yaya veya bisikletlilere gezme 
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olanağı sağlayan peyzajlar boyunca başlangıç ve gidilecek yer arasında bağlantı 

kurarlar (Conine ve ark., 2004b).   

Yeşil koridorlar, kırsal ve kentsel peyzaj boyunca uzanan çizgisel 

koridorlarda doğal kaynaklara dayalı rekreasyon olanaklarının geliştirmesinin 

yanında kentsel alanlarda da rekreasyonel potansiyeli olan birbirinden bağımsız 

alanları bağlayarak devingen bir rekreatif kullanıma kavuşmaktadır. Böylece hem 

rekreasyonel çeşitlilik, kullanıcı tatmini ve kullanım potansiyeli artmakta hem de 

kentin sürdürülebilirliğinin sağlanması için ortam hazırlanmaktadır (Aydemir, 2004).  

Sosyal Yararlar;  

Yeşil koridorların sahip oldukları doğal nitelikler, manzara değeri ve benzeri 

özellikleri nedeniyle toplumların yaşam kalitesi artmaktadır. Lee’nin (1999) 

araştırmasına göre Chicago Oakland’daki birçok yeşil koridor manzara özelliği 

nedeniyle yöre sakinlerini etkilemektedir. Koridoru kullanan yöre sakinlerinin 

arkadaşlık ve komşuluk ilişkileri artmakta ve bu nedenle koridorlar çeşitli 

aktivitelerin yapıldığı birer odak noktası haline dönüşmektedir (Shafer ve ark., 2000).  

 
1.2.3. Yeşil Koridorları Belirleyen Ölçütler 

 
Yeşil koridorların “Planlanan, tasarlanan ve ekolojik, rekreasyonel, kültürel, 

estetik ve sürdürülebilir alan kullanımı kavramlarıyla ilişkili çoklu amaçlar için 

yönetilen doğrusal unsurlar içeren alan ağları” kapsamlı tanımındaki 5 anahtar 

kelime koridorların temel özelliklerini ortaya çıkarmaktadır (Frischenbruder ve 

Pellegrino, 2006). Bu tanıma göre;  

1. Yeşil koridorların alansal şekli öncelikle doğrusaldır. Koridorların bu 

özelliği bisiklet kullanımı gibi rekreatif eylemlere olanak sağlarken, yaban yaşamı 

açısından materyallerin, türlerin ve besinlerin taşınması ile ekolojik katkı sağlayarak 

peyzaj planlamada üstünlük ve fırsatlara sahip olmasına neden olmaktadır. Bu özellik, 

yeşil koridorların diğer peyzaj planlama kavramlarından ayrılan noktasıdır.  

2. Birleştirilmiş bir sistem olan yeşil koridorlar alansal ölçeklerin ötesinde 

bağlantı avantajlarına dayanan bir birliktelik meydana getirmeye çalışırlar. Bağlantı, 

yeşil koridorları tanımlayan, farklı seviyelerdeki ölçekler ve daha büyük peyzaj 

bütünüyle ilişki kuran bir diğer anahtar özelliktir. Bu bağlantı ilkesine göre, 
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koridorlar kent ölçeğinde yeşil alanları birbirine bağlarken bölgesel ölçekte doğal 

alanlarla korunan alanlar arasında da bağlantı kurabilmektedirler.  

3. Yeşil koridorların çok işlevli yapısı, planlamada belirli kullanımların 

işlevsel ve alansal olarak uyumluluğunun sağlanmasını gerektirmektedir. Bu özellik 

nedeniyle yeşil koridorların planlanmasındaki özellikle amaçların saptanma süreci 

önemlidir. Ekolojik, kültürel, sosyal ve estetik amaçlar güden yeşil koridorlar için 

hedeflerin belirlenmesi ve yerine getirilmesi oldukça zor olabilir. Örneğin, hem 

rekreasyon hem de yaban hayatını korumaya hizmet eden bir yeşil koridor için hem 

amaçlar birbiriyle çelişmekte, hem de mekansal ve işlevsel farklılık gerektirdiğinden 

birliktelikleri için özel yönetim veya kullanımlardan birinin elenmesi gerekmektedir. 

Yeşil koridorların amaçlarını oluşturan kararlar çevre koruma kadar sosyal ve 

kültürel değerler ve öneriler de yansıtmalıdır.  

4. Yeşil koridor politikası sürdürülebilir gelişme kavramıyla bağlantılı 

olmasının yanında, doğa koruma ve ekonomik gelişim arasında tamamlayıcı bir 

görev üstlenmektedir. Bu koridorlar sadece doğa koruma değil aynı zamanda 

insanların diğer peyzaj kullanımlarına da olanak tanıyan kaynak kullanımı ile 

koruma arasında denge kuran bir çabadır.  

5. Yeşil koridorlar birleştirilmiş doğrusal sistemlerin avantajlarına dayanan 

farklı alansal politikalar sunarlar. Yine bu koridorlar, kapsamlı peyzaj ve fiziksel 

planlama için tümleyici olarak düşünülebilir (Viles ve Rosier, 2001).   

 
1.2.4. Yeşil Koridorlarda Ölçek Kavramı 

 
Yeşil koridorlar sadece fiziksel parçası oldukları alanlar ile değil aynı 

zamanda peyzaj tür ve nitelikleriyle ilgili olarak da mekansal ölçeklerine göre 

sınıflandırılabilirler (Çizelge 1.1). Koridor çeşitlerinin sıradüzensel sınıflaması 

Çizelge 1.1’deki akarsular ve ırmakların fiziksel coğrafya ve jeomorfoloji içindeki 

sınıflanmalarına benzer şekildedir. Bu tabloda gösterilen büyüklük sınıfları kesin 

değildir. Fakat ölçeğe göre yapılan bu sınıflama büyüklük sırasına göre bir yaklaşım 

yansıtmaktadır. En büyük sıradaki yeşil koridorlar kıta, ülke gibi en geniş arazileri 

ifade ederken en düşük sıradaki yeşil koridorlar dağlar, nehirler ve kültürel yapı gibi 

belirli doğal ve kültürel özelliklere sahip alanlarla daha çok ilişkilidir. Büyüklükle 
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doğrudan ilişkili belli fiziksel farklılıklar (ayırıcı özellikler) yanında fonksiyonel 

yönelme ile ortak politik birimler arasında benzer farklılıklar vardır. En büyük 

sıradaki yeşil koridorlar genellikle politik yönelmeye, orta sıradaki yeşil koridorlar 

politik ve eşgüdüm işlevlerine, en düşük sıradaki yeşil koridorlar uygulama-yönetim 

yönelmesine sahiptirler (Ahern, 1995).  

 
Çizelge 1.1. Yeşil Koridorların Mekansal Ölçek ve Özellikleriyle Bağlantılı 

Sınıflaması (Ahern, 1995) 
 
Sıra Alan (km2) Fizyografi Politik  

birimler 
Fonksiyonel  
Yönlendirme 

Örnekler 

1 1-100 Küçük dereler 
Sırtlar 

Belediye Uygulama 
Yönetim 

Platte River, 
Minute Man 

2 100-10,000 Nehirler  
Bölgesel özellikler 

İlçe  
İl 

Eşgüdüm  
Politika 

Quabbin N. 
Brabant 

3 10,000-
100,000 

Nehir Havzaları  
Dağlar 

Eyaletler 
Bölgeler 

Politika Hollanda 
Gürcistan 

4 <100,000 Kıtalara özgü Ülkeler 
Kıtalar 

Politika EECONET 

 
1.2.5. Yeşil Koridor Planlama Süreci 

 
Yeşil koridorların planlama süreci peyzaj planlanma yaklaşımından çok farklı 

değildir. Ancak kapsamlı peyzaj planlama için bir model de değildir. Yeşil koridor 

planlaması yerel ölçekte başlamakta ve bölgesel ölçekte yeşil koridor sistemleri 

oluşturmaya kadar devam etmektedir (Conine ve ark., 2004b). Planlama süreci daha 

geniş peyzaj bütününde yer alan ağlar ve doğrusal alanları göz önünde 

bulundurmaktadır. Yine planlama, alansal ve mekansal birlikteliği dikkate alması 

nedeniyle birçok yararı sağlayabilen bir yaklaşım içermektedir. Bu bağlamda yeşil 

koridor planlama süreci parçalanma, alan küçülmesi, kentlerin yayılması ve kontrol 

edilmeyen alan kullanım değişikliğine karşı sürdürülebilir peyzajlar sağlamaya 

çabalamaktadır (Ahern, 1995).  

Yeşil koridorlarla ilgili araştırmalar incelendiğinde koridorların planlama 

süreçlerini ortaya koyan kesin bir metodolojinin olmadığı gözlemlenmiştir. 

Uygulanmış ve önerilen yeşil koridor planlama örnekleri dikkate alındığında farklı 

araştırmacıların farklı metodoloji kullandığı anlaşılmaktadır. Buna Baschak ve 

Brown (1995), Linehan ve ark. (1995), Miller ve ark. (1998), Toccolini ve ark. 

(2006), ve Arslan ve ark. (2007)  örnek olarak verilebilir.  
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Baschak ve Brown’un (1995), kentsel nehir yeşil koridorlarının ekolojik 

açıdan planlanmasında kullandıkları metodoloji; ekolojik çerçevenin belirlenmesi, 

veri toplama ve çözümleme, CBS yardımıyla veri birleştirme ve plan kararlarının 

oluşturulmasını içermektedir.  

Linehan ve ark. (1995), ekolojik öneme sahip yeşil koridorların 

planlanmasında daha farklı bir yöntem geliştirmeye çalışmışlardır. Yönteme göre 

arazi örtüsünün değerlendirilmesi, yaban yaşamının değerlendirilmesi, odak 

noktalarının analizi, bağlanırlık analizi, ağ üretimi ve değerlendirme aşamaları 

koridorun belirlenmesinin temel aşamalarıdır.   

 Miller ve ark.’nın (1998), yaban hayatı ve rekreasyon amaçlı yeşil koridor 

gelişimine uygun potansiyel alanların belirlenmesinde kullandıkları planlama 

metodolojisi; yeşil koridor fonksiyonun tanımlanması, mekansal veri toplama, 

değerlerin ağırlıklandırılması, veri birleştirme ve CBS analizi ve son olarak da 

sonuçların değerlendirilmesi olmak üzere 5 aşamadan oluşmuştur.  

Toccolini ve ark.’ın (2006), İtalya’da bölgesel ölçekte rekreasyon amaçlı yeşil 

koridorun oluşturulmasında kullandıkları metodoloji; analiz, değerlendirme, birleşik 

değerlendirme ve yeşil koridor planının tanımlanması aşamalarından oluşmuştur.  

Arslan ve ark. (2007), ise doğal ve kültürel çevrenin bir bütün olarak ele 

alındığı ve çeşitli kullanımlara olanak sağlayan geniş kapsamlı bir yeşil koridor 

planlaması için Flink ve Searns’dan (1993) alınan metodolojiyi kullanmışlardır. Bu 

metodoloji envanter ve analiz, kavramsal ya da taslak plan ve uygulama planının 

hazırlanması olmak üzere üç aşamadan oluşmaktadır (Şekil 1.1). Buna göre, envanter 

ve analiz aşaması, çalışma alan sınırlarının belirlendiği ve seçilen alanın veya 

koridorun doğal ve kültürel kaynaklarının değerlendirildiği aşamadır. Kavramsal 

plan aşamasında ise amaç ve hedefler tanımlanmaktadır. Bu nedenle bu aşamada 

amaca ilişkin envanter listesi de hazırlanabilmektedir (Şekil 1.2). Uygulama planı 

için seçeneklerin ve kullanım kararlarının verilmesini sağlayacak zemin kavramsal 

plan ile oluşturulmaktadır. Son olarak uygulama plan aşamasında ise en uygun 

alternatif seçilmekte, uygulama stratejileri belirlenmekte ve alınan kararlara halkın 

katılımı da sağlanmaktadır. 
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 Planlanacak 
Koridor 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1.1. Yeşil Koridor Planlama Yönetimi (Arslan ve ark., 2007) 

AŞAMA I: 
Toplumun ve kaynakların 

envanter analizi 

Rekreasyon ve 
kullanım

Halkın Katılımı 
*Planlama ve 
tasarım ekibinin 
belirlenmesi 
*Halkın 
danışma 
komitesinin 
oluşturulması 
*Halkı 
bilgilendirmeye 
yönelik 
çalıştayların 
düzenlenmesi 
*Arazi 
çalışmalarının 
tamamlanması  

Altyapı

AŞAMA III: 
Final Master Planın Hazırlanması 

En uygun alternatifin seçilmesi

Final lokasyon/rota  

Girişler ve 
kullanımların 
konumlandırılması  

Toprak,su ve kültürel 
kaynakların 

korunmasına yönelik 
önlemler 

Maliyet analizi  

Yönetim modeli  

Uygulama Stratejisi

Halkın katılımı halkın son kez 
gözden geçirmesi ve onayı 

Alan 
kullanımı/mülkiyet  

Sosyoekonomi

Çevre 
değerlendirmesi  

Tarihsel/kültürel 
kaynaklar  Toplumsal etki

Yönetim/işletmeUlaşılabilirlik/ 
ulaşım  Subjektif koridor analizi  

AŞAMA II: 
Leke planların hazırlanması

Alternatif lekelerin geliştirilmesi

Lekelerin ve okların 
tanımlanması  

Rapor hazırlanması  

Proje hedeflerinin oluşturulması Halkın Katılımı 
 
*Halkı 
bilgilendirmeye 
yönelik 
çalıştayların 
düzenlenmesi 
*Alternatiflerin 
halka anlatılması  
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YEŞİL KORİDORLARIN AMACA İLİŞKİN ENVANTER LİSTESİ 

 

 

 
 
 Mülkiyet: 

 Şimdiki alan kullanımı 

 Bölgeler / İzin verilen kullanım tipleri 

 Mülkiyet sınırlarının yeri 

 Yeşil koridorun etkileri - mevcut alan kullanımı, mülkiyet, aktiviteler 

 Mal sahipleriyle yapılan görüşmeler 

 Çevre Değerlendirmesi:

Tarih: Projenin Adı: 

Açıklama: 
 

 

 Vejetasyon - türü,  boyutu, habitüsü, yaşı, sağlığı 

 Jeoloji -  alan tipleri, kompozisyon, uygunluk 

 Toprak - tipi, kompozisyonu, uygunluk 

 Hidroloji  - drenaj, su tablası, dereler,  çaylar, kuyular, kaynaklar, ıslak alanlar 

 Topografya - eğim grupları, enlemesine ve boylamasına eğimler 

 İlgi çekici doğal özellikler - nadir/tehlike altında, eşsiz, dikkat çekici 

 Yaban yaşamı - türler, yuvalama alanları, göç yolları, besin kaynakları 

 İklim - rüzgar, güneş açısı, bakı, yağış 

 Ulaşılabilirlik ve Ulaşım: 

 Mevcut ulaşılabilirlik - motorize, motorize olmayan,  suya dayanıklı 

 Tercih edilen ulaşılabilirlik - lokasyon, tip 

 Alan içindeki mevcut ulaşım - tipi, amacı,  boyutu 

 Alana ve alanda olan mevcut ulaşım - tipleri, amaçları, boyutları, birbiriyle ilişkileri 

 Kavşak noktaları - tipleri, emniyet/tehlike düzeyleri, gereksinim duyulan kavşak tipleri 

 Yeşil koridorun mevcut ulaşım koridorlarıyla ilişkisi - fiziksel boyutlar, trafik 
hacmi,gürültü;bakı özellikleri 

 Geleceğe yönelik ulaşım planları - genişlemeler, düzenlemeler, eklemeler 

 Kitle ulaşımı - bağlantılar,karşılıklı yararları 

 

Şekil 1.2. Yeşil Koridorların Amaca İlişkin Envanter Listesi (Watson ve ark., 2003) 
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 Sosyoekonomik Analiz: 

 Politik alt bölümler/ yeşil koridor düzenlemeye yönelik yetkiler 

 İdari yasalar / düzenlemeler 

 Destek veren kurumlar - doğrudan destek, dolaylı destek 

 Karşı olan kurumlar - endişeler,kritik konular ve sorular 

 Finans kaynakları/ mali sorunlar - kim,ne kadar, ek kaynaklar 

 Toplumsal sonuçlar- tipleri,zamanları, arzu edilen diğer sonuçlar 

 Tarihsel ve Kültürel Kaynaklar: 

 Tarihsel -  tescilli eserlerin listeleri,tarihsel mekanların bileşenleri 

 Kültürel - yerel,bölgesel,ülkesel 

 Toplumsal Rekreasyon: 

 Toplumsal reaksiyon aktivite ve programların envanteri 

 Rekreasyon olanağı sunanlar,yerel yönetim,çıkar amaçlı yada çıkar amaçlı olmayan 

özel gruplar 

 Kullanımlar - tipleri, yerleri, kapasiteleri, kullanımları 

 Rekreasyon gereksinimi değerlendirmesi – yeşil koridor acil gereksinim duyulan 

kullanımlara cevap verebilecek mi? 

 Kullanım gereksinimi - Yeşil koridorun diğer kullanımlarla bağlantılı olarak 

geliştirilmesi  

 Özel/Resmi Altyapı: 

 Mevcut olanaklar - yeşil koridorun içindeki ve çevresindeki : su ,kanalizasyon,  

elektrik,kablolu tv,fiberoptik,telefon,doğalgaz,yağmur suyu kanalları 

 Geleceğe yönelik altyapı planları - genişlemeler, ekler, tesis etme veya 

kullanım hakkı ücretlerine yönelik olanaklar 

 Altyapı tesis edenler ve işletmeler - bakım ,mali destek ve kullanımı sağlayanlar 

 Altyapı kullanımı olarak yeşil koridor - rahat bir kullanım için genişlikler, bağlantılı 

kullanımlara yönelik olanaklar 

 Toplumsal Etki: 

 Fiziksel etki - tipi, yeri, toplum üzerindeki etkisi 

 Kültürel/Sosyal etki -  olanaklar, sorunlar 

 Ekonomik olanaklar - tipleri , parasal değerleri, süresi ,kimin yararlanacağı 

 Yaşam kalitesi - Yaşam kalitesine hangi tür katkılar sağlandı, nasıl başarıldı 

 

Şekil 1.2. Yeşil Koridorların Amaca İlişkin Envanter Listesinin Devamı (Watson ve 

ark., 2003) 
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1.2.5.1. Planlama Amaç ve Hedefleri 
 
Yeşil koridor kavramının güncelliği giderek artmasına rağmen, bu 

koridorların nasıl planlanacağı konusunda birtakım kararsızlıklar bulunmaktadır. Bu 

koridorların bazıları biyolojik çeşitlilik planlamasındaki rolleri veya kent yayılımını 

kontrol etme ve yönlendirmedeki potansiyelleri nedeniyle, diğerleri ise rekreasyonel 

faydaları amacıyla planlanmaktadırlar. Amacın belirlenmesi özellikle koridorların 

planlama ve tasarımı için önemlidir. 

Yeşil koridor planlamasının önemli amaçlarından bir diğeri ise çevresel 

korumadır. Nehir veya dere kenarı boyunca uzanan yeşil koridorlar kentsel ve 

tarımsal sulamadan kaynaklanan kirliliğin azaltılması, toprak erozyonunun 

engellenmesi ve su kalitesinin korunması gibi etkili görevler yapmaktadırlar (Arendt, 

2004). 

Planlama süreci, temel ekolojik fonksiyonları destekleyen, önemli doğal ve 

kültürel kaynakları koruyan ve peyzajın sürdürülebilirliğini sağlayan devamlı bir ağ 

sistemi kurmayı hedeflemektedir. Bu bakımdan yeşil koridor planlama, sürdürülebilir 

çerçevede doğrusal ağlar oluşturmak için çaba gösteren bütüncül bir peyzaj 

planlamaya yönelmektedir (Sijmons, 1990; Kerkstra ve Vrijlandt, 1990; Van Buuren, 

1991; Ahern, 1995). 

 
1.2.6. Yeşil Koridorların Gelişim Süreci  

 
19. yüzyılın ikinci yarısında kapsamı dar da olsa ilk örnekleri ortaya çıkan 

yeşil koridorlar, ait olduğu dönem koşullarındaki gereksinimlere, son yüzyıldaki 

peyzaj değişim-bozulum sürecine ve kentleşmenin ekosistemlerin aleyhine 

gelişimine bir yanıt olarak doğmuştur. Zaman koşul, kavram ve eğilimlerin 

değişmesi, yeşil koridor kavram ve kapsamının da değişmesine yol açmıştır.  

19. yüzyıl kent planlamaları kapsamında yerini alan yeşil koridorların gelişim 

süreci incelendiğinde, farklı araştırmacıların bu süreci farklı şekillerde 

değerlendirdiği ortaya çıkmaktadır. Searns (1995) aks ve bulvarlardan başlayan ve 

çok amaçlı yeşil koridor oluşumuyla son bulan sınıflamasını 1. kuşak yeşil 

koridorlar, 2. kuşak yeşil koridorlar ve 3. kuşak yeşil koridorlar olmak üzere 3 ayrı 

kuşakta toplamıştır. Searns’ın bu evrim sınıflamasında her bir evrimin bir öncekine 
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göre daha karmaşık ve daha geniş tabanlı amaçlara hizmet eden bir süreç olduğu 

göze çarpmaktadır.  

Fabos (2004) ise ABD’de peyzaj mimarlığının Frederick Law Olmsted ile 

birlikte bilimsel anlamda başlangıcından itibaren yeşil koridorların günümüze kadar 

geçirdiği evrimi 4 dönemde sınıflamıştır. Bunlar;  

* 1867-1900 ilk peyzaj mimarları ve yeşil koridor planlama dönemi, 

* 1900-1945 peyzaj mimarlarının yeşil koridor planlama üzerine çalışmalar 

yaptıkları dönem,  

* 1960-1970 peyzaj ve yeşil koridor çalışmalarına çevrenin etkisinin baskın olduğu 

dönem,  

* 1980-1990 ulusal ve uluslararası yeşil koridor hareketinin başlangıcının ve 

uygulamalarının olduğu dönem.  

Turner (2006), yeşil koridorların eski dünyanın törensel bulvarlarından 

günümüz yeşil koridor sistemlerine doğru geçen tarihsel gelişimini bir diyagram ile 

açıklamıştır (Şekil 1.3).  

Kentsel peyzajın önemli biçimlendiricilerinden biri olarak yeşil koridorların 

evrimi tüm bu araştırmacıların çalışmaları dikkate alınarak incelenmiş ve 

koridorların gelişim süreci;  

1.Birinci Kuşak Yeşil Koridorlar (1700 -1960 arası dönem),  

2.İkinci Kuşak Yeşil Koridorlar (1960- 1985 arası dönem),  

3.Üçüncü Kuşak Yeşil Koridorlar (1985’den sonraki dönem) şeklinde 

tanımlanmıştır.  

1. Birinci Kuşak Yeşil Koridorlar (1700 -1960 arası dönem); 

Birinci kuşak yeşil koridorlar “Yeşil Koridor” olarak tanımlanmamakla 

birlikte kent içerisinden geçen özel ve çekici koridorların ilk örneği olma özelliğini 

taşımışlardır (Searns, 1995). İlk olarak Avrupa’da kent alanlarını birbirine bağlayan 

çevresi bitkilendirilmiş akslar, bulvarlar ve 19 yy. sonlarında ABD’de yaygınlaşan 

parkyollar bu koridorların ilk örneklerini oluşturan sistemlerdir (Ahern, 2004). 
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Eski Mısır’daki Törensel Caddeler  

Tüm kentin rekreasyonel gereksinimleri 
için yerleşimin çevresini kuşatan Park 

Kuşağı 

 
 

Başlangıçta önemsiz yol iken kentlerin 
gelişimiyle 

çok şeritli güzergahlara dönüşen Bulvarlar 

 
Kent parklarını birbirine bağlamak için 

planlanan Ağ Sistemi 

 
Rekreasyonel ulaşım için planlanan Parkyolları  

Kent gelişimini kontrol altına almak için 
planlanan Yeşil Kuşak 

 
                Nehir Kenarı Parkyollar 

 
Kentsel ve kırsal alanlarda rekreasyonel 

güzergahlar olarak planlanan Yeşil Hatlar 
 

 

 
Bütün kentin rekreasyonel gereksinimleri 
için düzenlenen Yeşil Koridor Sistemleri 

 
Şekil 1.3. Yeşil Koridorların Gelişim Süreci (Turner, 2006) 
 

İlk aks veya bulvar koridorlarının oluşum tarihi kesin olarak bilinmemekle 

birlikte Eski Roma dönemine dayandığı sanılmaktadır (Searns, 1995). Fransa’da 

XIV. Louis’in döneminde (1700’li yıllar) Le Notre’nin düzenlediği, bahçeyi baştan 

başa geçerek etkili bir merkezi aksa sahip Versailles Saray Bahçesi ve Vaux-Le-
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Vicomte Şato Bahçesi ile yine Paris’teki Champs Elyseés bulvarları ilk aks ve bulvar 

koridorlarına örnek olarak verilebilir (Şekil 1.4) (Öztan, 2004). 1853-1870 yılları 

arasında ise Paris’e modern bir kent görünümü kazandırmak amacıyla bu bulvar ve 

caddeler genişletilmiştir (http://www.biyografi.info/bilgi/paris).  

 

 
 
Şekil 1.4. Paris’deki Champs Elyseés Bulvarları (http://commons.wikimedia.org/wiki/ 

Image:Champs-%C3%89lys%C3%A9es.jpg) 

 
19. yy’da eksensel peyzaj düzenlemelerindeki hareket, kullanım, görsel etki 

ve bağlantı fonksiyonları kent içerisinde doğayı tekrar kazandırmak için bir arada 

kullanılmıştır (Simond, 1961). 

Eksensel düzenlemelerde genellikle nehir kıyıları koridor olarak seçilmiştir. 

Nehre sahip olmayan kentlerde ise vadi tabanları, kanallar, göl ya da göletler bu 

koridorların yönlendiricisi olarak alınmıştır. 

Nehir hattını izleyen koridorlara Paris’in içinden geçen Seine Nehri koridoru 

örnek olarak verilebilir. Seine Nehri kıyısında sonradan geniş yollara dönüştürülen 

seddeler bu koridorların temelini oluşturmuştur (Şekil 1.5, Şekil 1.6). Büyük parklar, 

yaya yolları ve gezinti alanlarına sahip koridor Eiffel Kulesi, Louvre Müzesi, 
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Tuileries Bahçesi, ve Notre Dame Katedrali gibi birçok odak noktasını bağlama 

işlevi görmektedir (Şekil 1.7) (Simond, 1961).  

 

 
 
Şekil 1.5. Seine Nehir Koridoru Kıyısındaki Yürüyüş Yolu (http://www.upload. 

wikimedia.org/wikipedia/commons/2/20/SeineRiverbank.jpg)   

 

 
 
Şekil 1.6. Seine Nehir Kenarına Yaklaşık Beş Kilometre Uzunluğundaki Bir Alana        

                Kurulan Yapay Plaj (http://www.taraf.com.tr/fotoraflar/22trfs20gobek.jpg) 
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Şekil 1.7. Siene Nehri Üzerindeki Odak Noktalarının Güzergahları (http://www2. 

lbm.go.jp/comparePhoto/E_056.htm) 

 
Bulvarlardan esinlenen Frederick Law Olmsted yeşil koridorların 

günümüzdeki şekillenmesine öncülük eden parkyol sistemi fikrini geliştirmiştir. Blair 

ve Miller (1987) parkyolları, özellikle arabayla zevkli bir seyahat için tasarlanmış 

yollar veya güzergahlar olarak tanımlamışlardır. Yeşil koridorlar ise korunan ve 

rekreasyonel alanları birbirine bağlayan doğrusal peyzaj öğeleridir. Bu nedenle bir 

parkyol yeşil koridorun bir parçası olabilir. Fakat yeşil koridorların parkyolları her 

zaman içinde bulundurması gerekmez. Buna rağmen yeşil koridorların parçası olan 

parkyol ve manzaralı güzergahlar yaban yaşamını koruma, peyzajın estetiğini 

geliştirme, toplumun beğenisini ve ait olma duygusunu arttırma olduğu kadar alan 

koruma için sınırlı kullanım özelliğine de sahiptirler (Kent ve Elliott, 1995).   

İlk ciddi parkyol akımı Olmsted ve Vaux’nun New York kenti için Central 

Park’ı tasarlamalarıyla başlamıştır (Şekil 1.8, Şekil 1.9). Devam eden dönemde 

Olmsted, Central Park gibi geniş kent parklarını hızlı büyüyen kentlerde doğanın bir 

parçası olarak tasarlamayı sürdürmüştür. Burada amaç, Amerika’nın kırsal 

kesiminden uzakta yaşayan kent nüfusuna hem eylemli hem de eylemsiz dış mekan 
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rekreasyon olanaklarını sağlamaktır (http://www.umass.edu/greenway/Greenways 

/2GR-his.html ). 

 

 
 
Şekil 1.8. Olmsted ve Vaux’un Central Park Tasarımı 

(http://www.brynmawr.edu/Acads/Cities/imgb/nextone/med/1042.jpg) 

 

 
 
Şekil 1.9. Central Park’dan Bir Görünüm (http://courses.cit.cornell.edu/lanar525 

/images.html) 

 
1860’larda Olmsted, Kaliforniya’da, Berkeley ile Oakland kentlerini 

çevreleyen tepelik alanlar ile düzenlenmiş “gezinti yollarını” birbirine bağlamayı 
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önermiştir. Bu öneri yol ve tepelerin arasından otomobil gezintisinin yapılabileceği 

daha çok görsel peyzaj etkisi olan doğrusal parkları kapsamaktadır (Searns, 1995).  

Sonraki dönemde Kaliforniya, Berkeley’deki doğrusal park ve manzaralı 

güzergahlar ile Paris ve Brüksel’deki geniş bulvarlardan etkilenen Olmsted ve Vaux 

“Prospect Park”ı tasarlamıştır (Şekil 1.10) (Macdonald, 2005). Bu parkın önemli bir 

özelliği de Central Park’tan farklı olarak kentin genel yapısal özelliğinden tamamıyla 

ayrılmış kırsal peyzaj karakterinde olmasıdır (Şekil 1.11). 

 

 
 
Şekil 1.10. Olmsted ve Vaux’un Prospect Park Tasarımı (http://www.nycgovparks. 

org/sub_things_to_do/facilities/images/Brooklyn_Queens_Greenway_Guid

e.pdf) 

 
19. yy sonları ve 20. yy başlarına gelindiğinde ilk gerçek yeşil koridorlar 

anakent açık alan sistemlerinden gelmektedir. Bu çoğunlukla kamuya ait doğrusal 

alanların mekansal olarak bağlanmasıyla oluşan ağ sistemidir. Sistem, peyzajda 

mevcut topoğrafik ve hidrolojik modellere bağlıdır. Bu sistemler arasında en 

önemlisi Frederick Law Olmsted’in tasarladığı Boston Park Sistemidir (Zube, 1995). 
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Şekil 1.11. Prospect Park’ın Rekreasyonel Kullanımları (http://www.nyc 

govparks.org/subthingstodo/facilities/images/BrooklynQueensGreenway  

Guide.pdf) 

 
“Emerald Necklace” olarak bilinen Boston Park Sistemi 1887 yılında 

ABD’de planlanan ilk yeşil koridordur (Şekil 1.12). Newton ise bu park sisteminden 

parkyol olarak bahsetmektedir. Olmsted’in yeşil koridor park sistemi Franklin Park 

ile Boston kent merkezini birbirine bağlamıştır. 25 km uzunluğundaki bu sistem 

Boston, Brooklyn kentleri ile Massachusett eyaletindeki Cambridge kenti arasındaki 

bağlantıyı sağlarken, Charles Nehrinin bu alanlarla bağlantısını da kurmuştur (Fabos, 

2004). Önceleri parkyol olarak bilinen bu sistemi Olmsted “Şerit Park” olarak da 

adlandırmıştır (Little, 1995).  

Bugün çoğunlukla rekreasyon, ulaşım, su kalitesi ve sel kontrolü, hoş 

manzara, yaban yaşamı sağlamak için görev yapan Boston Park sistemi, ilk 

planlandığında mevcut korunan alanların, ekolojik koridorları birleştiren bir model 

olarak tasarlanmıştı. Olmsted’in bu ilk tasarımı farklı peyzaj mimarları tarafından 

benimsenmiştir (Ahern, 2004).  

Peyzaj Mimarlığının öncülerinden Charles Eliot, anakent ölçeğinde kapsamlı 

bir park sistemi önermiştir. Eliot’un Boston anakent bölgesi için önerdiği yeşil 

koridorun işlevi 3 büyük nehir ile anakentin varoşlarında yer alan birbiriyle bağlantılı 

6 geniş yeşil alanı birleştirmektir (www.umass.edu/greenway). Eliot’un nehir ve 

kıyılarını yeşil koridor sisteminin bağlayıcısı olarak önermesi koridorların 

planlanması açısından önemlidir.    
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Şekil 1.12. Boston Park Sistemi (http://www.archives.gov/nhprc/annotation/ 

september-98/images/emerald-necklace.jpg) 

 
Eliot’dan başka 19. yy boyunca ABD’de yeşil koridorlarla ilgili çalışmalar 

yapan birçok peyzaj mimarı arasında en çok tanınanı H.W.S. Cleveland’dır. 

Cleveland, Theodore Wirth ile birlikte Minneapolis anakent bölgesi için yeşil koridor 

ağı planlamıştır. Cleveland çalışma alanı olarak göller, nehirler ve koylardan oluşan 

doğal akaçlama öğesi özelliğindeki alanlar ile bunların çevrelerini tercih etmektedir 

(Zube, 1995).  

İlk parkyollar ve şerit parklar yaya ve atla gezinti için tasarlanmıştı. O 

dönemde henüz bisiklet kullanılmıyordu. Bugünkü bisikletlerin ilk örneklerinden 

olan yüksek tekerlekli bisikletler 1870’li yıllara kadar ABD’de bilinmiyordu. Ancak 

1890’lı yıllara gelindiğinde zincirle hareket eden şişirilmiş lastikli bisiklet sayısı 

artmıştır. 1900’lü yılların başında ise motorlu taşıtlar yaygınlaşmaya başlamıştır. 

Motorlu araçların da seri üretimleri sonucu parkyolların işlevi farklılaşmış ve bu 

yollar otomobil için düzenlenmiş gezinti yolu olarak nitelenmeye başlanmıştır. 

Motorlu taşıtların ulaşım amacı yerine rekreasyonel araç olarak düşünülmesi 

parkyolların rekreasyonel potansiyellerini arttırmıştır. Yeşil koridor hareketinin ilk 

uygulamaları olarak ortaya çıkan bu yeni parkyolların birçoğu ormanlık alanlar ile 

doğal alanlarda gerçekleşmiştir (Little, 1995). 

Amerika’da büyükkent alanlarında bu amaçla planlanan ilk parkyol Bronx 

River Parkyoludur (Ryder, 1995). Bronx Nehrine paralel olarak tasarlanmış olan 
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Bronx River Parkyolunun 23 mil uzunluğundaki güzergahı New York kenti ile 

Westchester kırsal alanlarına bağlamaktadır. Güzergah ulaşım amacıyla da 

kullanılmasına rağmen yürüyüş, piknik ve doğa gezilerine olanak sağlamaktadır. 

Yaklaşık yüzyıl önce planlanan bu parkyol hala kullanılmaktadır 

(http://www.westchesterarchives.com/BRPR/Report_fr.html).  

Bronx River parkyolundan sonra yeni oluşan akımla tasarlanan parkyollar 

çoğalmaya başlamış ve akımdan etkilenen mimar Robert Moses bu dönemde 

ABD’nin Westchester ve Bronx yerleşiminde Hutcheson River Parkyol, Taconic 

Parkyol, Saw Mill River Parkyol ve Cross County Parkyol, Manhattan’da Henry 

Hudson Parkyolları gibi birçok parkyol uygulamıştır (Arslan ve ark., 2007).   

Moses’ın amacı New York halkı için rekreasyonel bir ağ oluşturmaktır. 

Motorlu araçların ulaşım kolaylığı nedeniyle rekreasyonel alanlara eğilim arttıkça 

Moses özellikle Westchester ve New Jersey’deki alanların hafta sonu aktiviteleri için 

sınırlı olanağa sahip olduğunu gözlemlemiştir. Bu amaçla başlıca East River’dan 

başlayarak tarım alanları, deniz kıyıları, gölet, akarsu ve orman alanlarını da içine 

alan bütün kırsal bölgeyi birbirine bağlayan Brooklyn-Queens yeşil koridorunu 

oluşturmuştur (Şekil 1.13) (Little, 1995). 

 

 
 
Şekil 1.13. Brooklyn-Queens Yeşil Koridoru (http://www.nycgovparks.org/sub 

things_to_do/facilities/image/Brooklyn_Queens_Greenway_Guide.pdf) 
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Parkyollar kadar yeşil kuşak kavramı da yeşil koridor fikrinin tarihsel 

gelişimi içerisinde önemli bir yere sahiptir.  Olmsted ve Moses’in parkyolları, fikri 

zamanla geliştirilerek kenti çevreleme ve zonlama düşüncesine kaynak 

oluşturmuştur. Ebenezer Howard’ın Londra planında açıklandığı gibi ilk yeşil kuşak, 

kentsel alanların sınırlarını ortaya koyan, kırsal alanlarda 5 mil veya daha kalınlıkta 

geniş bir şerit olarak tanımlanmıştır. Kuşaklar bunlara ek olarak, kırsal geçiş alanını 

koruyucu rol üstlenmiştir. Plandaki en önemli açıklamalardan biri ise yeşil kuşakların 

yeşil koridorlara benzemesine rağmen, aynı olmadıklarıdır. Yeşil kuşaklar tampon 

görevi yapar ve kullanımları birbirinden ayırır. Yeşil koridorlar ise daima çizgiseldir 

ve kent gelişmesinde sınırlayıcı görevi yapar (Searns, 1995). 

Bu dönemde yeşil koridorlarla ilgili çalışma yapan diğer peyzaj mimarları 

Henry Wright ve Charles Eliot II’dur. Wright ve Eliot II’un Portland, Oregon’da tek 

büyük bir park önerisi yerine 40 mil uzunluğunda “40 millik çember” olarak 

adlandırdıkları park tasarımı diğer yeşil koridor plancıları tarafından örnek alınmıştır. 

Ayrıca Wright’ın nehir koridorlarından orman alanlarına kadar birçok peyzaj öğesini 

yeşil koridorların bütünleştirilmiş ağına dahil etmesi ASLA (American Society of 

Landscape Architecture) tarafından da desteklenmiştir (Fabos, 2004).  

Bu dönemdeki bir diğer plan Charles Eliot II tarafından Massachusett eyaleti 

için tasarlanan ilk açık alan planıdır. Eyalet çapında geniş kapsamlı planı “Bay 

Circuit Plans” olarak adlandırılmıştır. Yaklaşık 250 km uzunluğundaki bu geniş yeşil 

koridor bu bölgedeki birçok sulak alan ve drenaj sistemlerini bağlamakta ve Boston 

kentini kuşatmaktadır (www.umass.edu/greenway). 

Yeşil koridorlar açısından bu dönemdeki en önemli gelişme ise Ulusal 

Parkların ve kapsamlı rekreasyon alanlarının parkyollarla birbirine bağlanması ve 

böylece korunan ve rekreasyon amaçlı kullanılan alanlar arasında bir sürekliliğin 

sağlanmasıdır (http://www.nps.gov/aboutus/history.htm). Buna vurgulayıcı bir örnek 

Appalaş Dağı boyunca uzanan Blue Ridge Parkyolu’dur (Şekil 1.14, Şekil 1.15) 

(Fabos, 2004).  
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Şekil 1.14. Blue Ridge Parkyolu (http://www.nps.gov/gis/blri_region/region4.gif) 

 

 
 
Şekil 1.15. Blue Ridge Parkyol’u (http://www.vsrltd.com/new/blueridge/large/image 

1.jpg) ve Rekreasyonel Amaçlı Kullanımını (http://www. 

ultracycling.com/records/blueridge_record 2007.html) 

  
2. İkinci Kuşak Yeşil Koridorlar (1960- 1985 arası dönem) 

İlk olarak kentsel ve kırsal alanları birbirine bağlayan açık ve yeşil alan 

sistemine dahil edilmiş parkyollardan oluşan 1. kuşak yeşil koridorlar 20. yy’ın ikinci 

yarısından sonra kentsel koridorlara dönüşmüştür.  

1960 ve 1970’li yıllar boyunca çağdaş yeşil koridor akımının gelişim sürecini 

çevresel açıdan destekleyen konular iki kısımdan oluşmaktadır. Bunlardan birincisi, 
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bisiklet yollarının çoğalması, ikincisi ise peyzaj mimarlarının akademik ortamdaki 

çalışmalarıdır.  

1900’li yıllardan itibaren ortaya çıkan motorlu araçların 20. yy’ın ikinci 

yarısına doğru çevreye verdikleri zararlar artmış, bu nedenle motorsuz araç trafiği 

güzergahları olan bisiklet yolu ve yaya patikalarına olan talep de artmıştır. yeşil 

koridorların bir parçası olan bisiklet yolu ve yaya patikalarının bu süreçte ABD’de ve 

Avrupa’da birçok uygulaması yapılmıştır. 1960-1970’li yıllar boyunca devam eden 

dönem boyunca kent patikaları olarak adlandırılan bisiklet yolu ve yaya patikaları 

kültürel peyzajların korunması, kentsel yayılımın kontrol edilmesi, rekreasyon gibi 

amaçları nedeniyle çevre duyarlılığına destek vermişlerdir (Little, 1995).  

Çevre duyarlılığının arttığı bu süreçte yeşil koridorlarla bağlantılı ve 

gelecekteki çalışmalara temel oluşturacak birçok peyzaj planlama ve tasarımı 

çalışması yapılmıştır. Phil Lewis, Wisconsin’deki 220 doğal ve kültürel kaynağı 

kendisinin oluşturduğu “haritalama yöntemiyle” saptamıştır. Bu önemli kaynakların 

özellikle nehir veya önemli drenaj alanları boyunca yer alması Lewis’in (1964) bu 

alanlara “çevresel koridorlar” olarak adlandırmasına neden olmuştur. Lewis’in 

kaynakları haritalaması, analiz etmesi ve değerlendirmesi “Wisconsin Heritage 

Patikası” öneri planına temel oluşturmuştur. Lewis’in çevresel sürdürülebilirlik 

düşüncesiyle nehir koridorlarını veya çevresel açıdan duyarlı alanları korumak için 

ürettiği “çevresel koridor” terimi eyalet çapında ilk yeşil koridor/yeşil alan sistemi 

planlanmasında kullanılmıştır. Bu planlama sürecinde çevresel duyarlılığı olan 

alanlarla nehir koridorlarını korumak amaç edinilmiştir (Fabos, 2004). 

Yeşil koridor planlamasına katkı sağlayan bir diğer araştırmacı ise Ian 

McHarg’dır. McHarg, yeşil alan/yeşil koridor sistemlerini açıkladığı “Design with 

Nature” adlı kitabıyla planlamada ekolojik temelin önemi hakkında uluslararası 

farkındalık uyandırmıştır. Lewis’in “Çevresel Koridor” adlandırmasına benzer 

şekilde McHarg da vadiler için hazırladığı planda yeşil alanlar/yeşil koridorlarla ilgili 

olarak “Vadi Katmanı” tanımı kullanmıştır (Ahern, 2004).  

1960’li yılların sonları “Yeşil Koridor” terimi için bir başlangıç olmuştur. Bu 

dönemde William H. Whyte otomobilden kurtulmak için yazdığı “The Last 

Landscape” başlıklı kitabında “Yeşil Koridor” terimini ilk defa kullanılmıştır (Bueno 
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ve ark., 1995). Whyte’ın ilk uygulanmış yeşil koridor projesi ise 1970’li yılların 

ortalarına doğru Denver’deki “Platte Nehir Yeşil Koridoru” olmuştur. 10 mil 

uzunluğundaki bu koridor; parkları, doğal özellikli alanları, kanalları ve liman 

bölgesini içine almaktadır. Koridor içinde 2,5 m genişliğinde gezinti ve bisiklet yolu 

da bulunmaktadır (Searns, 1995).  

President’s Commission on the American Outdoors’un (1987), yeşil 

koridorları gelecek için bir vizyon olarak tanımlanması ve Little’ın 1990 yılında 

“Greenway for America” başlıklı fikir kitabının yayınlanması bu dönemde yeşil 

koridor teriminin yayılmasında önemli ölçüde katkı sağlamıştır. Raporda yeşil 

koridorlar insanların yaşadıkları yakın yerlere erişim sağlayan ve dev bir sirkülasyon 

sistemi gibi Amerikan peyzajındaki kırsal ve kentsel alanları birbirine bağlayan 

yaşayan ağlar olarak tanımlanmaktadır (http://www.umass.edu/greenway/Greenways 

/2GR-his.html).     

3. Üçüncü Kuşak Yeşil Koridorlar (1985’den sonraki dönem) 

Bu kuşak koridorlar, motorsuz araç güzergahlarına ek olarak güzelleştirilmiş 

aks ve koridorlarla kent sakinlerinin estetik ve rekreasyonel gereksinimleri gidermeyi 

hedeflemiştir. Böylece hem kentleşmeden doğan olumsuz etkiler azaltılmakta, hem 

de motorlu araçların duman ve gürültüsünün perdelenmesi için etkileyici görsel 

formlar ve yeşillikler sunan alternatif koridorlar yaratılmaktadır. Bu durum kent 

insanın ruhsal iyileşmesine katkıda bulunmaktadır (Searns, 1995).  

Bu kuşak koridorların bütün bu özelliklerinden ayrı olarak daha geniş 

kapsamlı görevleri de vardır. 3. kuşak yeşil koridorlar, insan gereksinimlerine hizmet 

etmenin ötesinde alan ve kaynak yönetimi kavramlarıyla bütünleşmiş ve habitat 

koruma, sel zararlarını azaltma, su kalitesini arttırma, tarihi alanları koruma, eğitim 

gibi birçok amacı üstlenmiştir. Bu bağlamda 3. kuşak koridorlar, kültürel peyzaj ile 

doğanın etkileşimini sağlayan yeni bir perspektiftir (Mugavin, 2004).  

İkinci kuşak döneminde olduğu gibi bu kuşak döneminde de yeşil 

koridorlarla ilgili çalışmalar yapan ve yapmaya devam eden araştırmacıların temel 

eser niteliğindeki başlıca çalışmaları şunlardır; D.S. Smith ve P. Hellmund’un 

“Ecology of Greenways” (1993), Flink ve Searns’ın “Greenways: a Guide to 

Planning, Design and Development” (1993), Fabos ve Ahern’nin “Greenways: The 
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Beginning of an International Movement” (1996). Ayrıca parçalanmış habitatların 

arasında bağlantı kurulmasında bir çözüm önerisi olarak yeşil koridorları öneren 

araştırmacılar arasında da Harris (1984), Noss (1987), Binford ve Buchenau (1993) 

ve Labaree (1992) örnek olarak verilebilir (Searns, 1995).  

 
1.2.7. Yeşil Koridor Uygulama Örnekleri  

 
Ülkemizde yeşil koridorlarla ilgili çalışmalar yapılmakla birlikte uygulanmış 

yeşil koridor çalışması bulunmamaktadır. Yurt dışında uygulanmış yeşil koridor 

çalışmalarından örnekler  aşağıda verilmiştir.  

 
1.2.7.1. The Capital Area Yeşil Koridoru, Raleigh, North Carolina 

 
İlk kapsamlı yerel yeşil koridor sistemi olan The Capital Area Yeşil Koridoru, 

profesyonel planlama ekibi veya uzman kişilerce hazırlanmış bir uygulama planı 

değildir. Bu uygulama North Carolina Üniversitesi’ndeki bir öğrencinin bitirme 

projesi şeklinde gelişmiştir. Projenin amacı Raleigh yerleşiminin doğal yapısının 

korunmasıdır. Bu amaçla projesinde tek bir nehir kenarı parkı oluşturmak yerine 

kentin tüm mahallelerinden geçen yeşil koridor ağı önermiştir. Bugün uygulanmış 

olan bu plan, koşu alanı, bisiklet yolu, gibi rekreasyon olanakları öngörmekle birlikte 

sulak alanlar gibi ekosistemleri de korumaktadır. The Capital Area yeşil koridoru 

North Carolina’daki 35 yerel ölçekte yeşil koridorun oluşumuna model olmuştur 

(Şekil 1.16) (Little, 1995).   

 
1.2.7.2. Lambro Nehir Vadisi Yeşil Koridoru, İtalya 

 
İtalya’da bölgesel ölçekte yeşil koridor planlama yaklaşımı oluşturmak 

amacıyla yerel ölçekte Lambro Nehri ve çevresi örnek alan olarak seçilmiştir. 

Oluşturulacak bu yeşil koridorla Milan’ın kuzeyinde Lambro Nehri boyunca mevcut 

doğal alanları, tarihi alanları korumak ve rekreasyon alanları yaratmak amaçlanmıştır 

(Şekil 1.17). Nehir boyunca konumlanmış yerleşimleri de kapsayan koridor, kent 

merkeziyle alanda mevcut bulunan pek çok kaynağı birbirine bağlayan motorsuz 

araçlar için oluşturulmuş bir temel öğedir (Toccolini ve ark., 2006).  
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Şekil 1.16. The Capital Area Yeşil Koridoru (Little, 1995) 

 

 

Lambro Nehri 

Şekil 1.17. Lambro Nehir Vadisi Yeşil Koridoru (Toccolini ve ark., 2006) 

 
1.2.7.3. Calgary, Fish Creek Yeşil Koridoru, Kanada 

 
Calgary kentinden geçen Fish Creek nehir koridoru 1966 yılında yeşil koridor 

uygulaması kapsamında değerlendirilmiş ve bu nedenle 1972 yılında yerel 

yönetimlerce bu doğal koridorun korunması ve rekreasyonel kullanım olanağı 

sağlanması amacıyla kamulaştırılmıştır. Calgary kentsel yeşil koridoru Fish Creek 

Akarsu Vadisi ile Bow Nehrinin kentsel alan içinde kalan kısmı ile birlikte yaklaşık 

1200 hektarlık alanı kaplamaktadır. Ayrıca koridorun toplam uzunluğu yaklaşık 13 
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km genişliği ise 0,8 km’dir. Koridor orman alanları, çayır alanları, nehir ve nehrin 

taşkın alanlarını ve tarihi alanları kapsamaktadır. Bu nedenle koridorun oluşumda 

ekolojik özellikler öncelikli olarak gözetilmiştir. Planda belirli gelişim odakları 

seçilmiş ve bu odaklar arasında bağlantılar sağlanmıştır. Bağlantıların bazıları 

bisiklet yolu ve yürüyüş yolu olarak tasarlanmıştır.  Fish Creek kentsel yeşil koridoru 

doğal ve kültürel peyzaj değerlerini korurken halkın rekreasyon gereksinimlerini de 

karşılayan başarılı yeşil koridor uygulamalarından biridir (Taylor ve ark., 1995).   

 
1.2.7.4. New England Vizyon Planı 

 
Planda, ABD’nin New England bölgesinde Connecticut, Massachusetts, 

Maine, New Hampshire, Rhode Island ve Vermont olmak üzere 6 eyaletin yeşil 

koridor ağını birleştiren bütüncül bir yeşil koridorlar ağı oluşturmak amaçlanmıştır 

(Şekil 1.18). Amacın temelinde New England bölgesinde kuzeyden güneye doğru 

dağlar, tepeler ve nehirlerden oluşan doğal peyzajların eyaletler arasındaki 

sürekliliğinin sağlanması yer almaktadır. Henüz uygulaması bitmemiş olan plan 

tamamlandığında  daha çok nehir alanları boyunca olan yaban yaşamı, rekreasyon ve 

tarihi ve kültürel alanlar arasında 57.000 km uzunluğunda bir yeşil koridor 

bağlantıları sağlanmış olacaktır (Fabos, 2004).        

 
 1.2.7.5. The Brooklyn - Queens Yeşil Koridoru, Coney Island 

 
Brooklyn – Queens Yeşil koridor planlamasının amacı; ekolojik, kültürel, 

rekreasyonel kaynakların kent halkı için kolayca ulaşılabilir olması ve çeşitli 

kullanımlara olanak sağlamasıdır (Şekil 1.19). Özellikle rekreasyonel kullanımlar 

açısından çok zengin potansiyele sahip koridor boyunca çok sayıda futbol ve beysbol 

alanları, 100’den fazla tenis kortu, çeşitli su sporu aktivitelerine olanak sağlayan 

kullanımlar, iki golf alanı, iki buz pisti, lunapark ve pasif rekreasyonu tercih edenler 

için geniş açıklıklar mevcuttur (Little, 1995). 
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Şekil 1.18. New England Vizyon Planı (Fabos, 2004). 
 

 
 
Şekil 1.19. The Brooklyn - Queens Yeşil Koridoru (http://www.nycgovparks.org/sub 

things_to_do/facilities/images/Brooklyn_Queens_GreenwayGuide.pdf) 

http://www.nycgovparks.org/sub%20things_to_do/facilities/images/Brooklyn_Queens_GreenwayGuide.pdf
http://www.nycgovparks.org/sub%20things_to_do/facilities/images/Brooklyn_Queens_GreenwayGuide.pdf
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2. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR 

 
Bu bölümde araştırma kurgusunun biçimlenmesinde doğrudan ve dolaylı 

katkı sağlayan yerli ve yabancı bilimsel yayınlar araştırma alanı ve çevresi, yöntemle 

ilgili çalışmalar, yeşil koridorlarla ilgili yapılan çalışmalar olmak üzere 3 grupta 

incelenmiştir.   

 
2. 1. Araştırma Alanı ve Çevresi İle İlgili Yapılmış Çalışmalar 

 
Uzun (1974), Adana kenti ve yakın çevresinin sorunlarını saptadığı 

çalışmasında sürdürülebilir bir çevre için öneriler getirmeye çalışmıştır. Tandy’nin 

(1967) plankare yöntemini kullanarak çalışma alanının özelliklerini ortaya koyduğu 

çalışma sonucunda, Adana ve çevresindeki doğal bitki örtüsünün yüzlerce yıldan beri 

zarar görmüş ve bozulmuş olması nedeniyle büyük ölçüde fakirleşerek yanlış 

çevresel arazi kullanımı sonucu yok olmak üzere olduğunu belirtmiştir. Bu nedenle, 

özellikle Seyhan Nehir yatağı, ovadaki kuru dere yatakları ile yol kenarlarında arta 

kalan flora artıklarının korunması için genel koruma önlemlerinin alınması 

gerektiğini savunmuştur. Ayrıca ova ve eşik alanlarda yanlış alan kullanımının 

engellenmesi, çevredeki yerleşim yerlerinin yaşanabilir düzeye getirilmesi, çevrenin 

kalitesinin desteklenmesi amacıyla Seyhan Nehri ile Seyhan Baraj Gölü çevresinde 

kesintisiz çok amaçlı yeşil alanların ve korulukların oluşturulması da öngörmüştür. 

Gültekin (1979), Seyhan Baraj Gölü ve yakın çevresinde aktif ve pasif 

rekreasyona uygun alanları McHARG’ın (1963) “Alan Kullanım” yöntemiyle 

belirlemeye çalışmıştır. Ayrıca Adana kent halkının rekreasyonel eğilimini 

belirlemek amacıyla anket yapmıştır. Araştırma sonucunda Seyhan Nehrinin her iki 

yakasındaki alanlar ile Seyhan Baraj Gölü kıyılarının aktif ve pasif rekreasyon alanı 

olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirtmiştir. Baraj Gölünün kuzey kısımları ile 

bu alana yakın yerleşim yerleri arasında bir yeşil kuşak oluşturulması gerektiğini 

vurgulamış ve bu kısımlardaki düz ve düze yakın alanların pasif rekreasyon için 

uygun alanlar olduğunu belirtmiştir. Gölün göney bölümlerinin su kayağı, yelkenli 

gibi suya bağlı aktif rekreasyon eylemleri için uygun nitelikte alanlar olduğunu 

belirtmiştir. Ayrıca yaptığı anket sonucunda Adana kent halkının suya bağlı 
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rekreasyon eylemlerine istekli olduğu ancak buna olanak sağlayacak alanların 

geliştirilmesi gerektiğini önermiştir.  

Altan (1982), Çukurova Bölgesi ölçeğinde ekolojik peyzaj planlama önerilerini 

saptamaya yönelik çalışmasında; 

• Bölgenin doğal ve kültürel özellikleri ile mevcut alan kullanım biçimlerini 

5x5 km boyutlarındaki plan kareler düzeyinde belirlemiş,  

• Alan kullanımlarını birbirlerini ve doğal peyzaj unsurlarını etkilemeleri 

açısından “Zarar verenler>Etkileri (zarar)>Zarar Görenler” ilişkileri 

kapsamında irdelemiş,  

• Ulaşılan bulgular yönünde bilgisayar yardımıyla optimal alan kullanım 

önerilerini geliştirmeye çalışmıştır.  

Çalışmada Seyhan Nehri ve Seyhan Baraj Gölü kıyıları ekolojik özellikleri temel 

alınarak koruma ve su kıyısı rekreasyonu öncelikli alanlar kapsamında ele alınmıştır. 

Araştırma alanında kıyı ve su dışı (daha çok yayla) rekreasyonu olmak üzere 2 tip 

dinlenme aktivitesi olduğunu belirlemiştir. Kıyı rekreasyon alanları su yüzeyi 

yoğunlukları ve kapladıkları alanlar, kıyı uzunlukları, eğim dereceleri, kirlilik 

faktörleri gibi ölçütler  yardımıyla saptanmıştır. Bölgede rekreasyonel aktivitenin % 

100’ünün yaz aylarında yoğunlaştığı ifade edilmiştir. Yine yaz döneminde kentlerde 

oturan halkın % 41’inin çeşitli nedenlerle kentte kalmak zorunda kaldığını ve halkın 

özellikle hafta sonu ve kısa süreli tatillerde yakın çevrede bazı rekreasyon olanakları 

aradıklarını tespit etmiştir.  

Altunkasa (1990), Çukurova Metropoliteni’nin merkezi durumunda olan ve 

çok hızlı bir kentleşme sürecine girmiş Adana’da biyoklimatik sorunların 

azaltılmasına yardımcı olabilecek yeşil alan sistemini belirlemeyi amaçlamıştır. İki 

aşamada yürütülen çalışmanın birinci aşamasında kentsel doku içerisindeki genel 

yeşil alan sisteminin iklimle dengeli fiziksel planlama ilkeleri ortaya konmuş, ikinci 

aşamada ise bu ilkelerin çok amaçlı bir yeşil alan örneğinde geliştirilmesine 

çalışmıştır. Çalışma sonucunda araştırma alanındaki kentsel yeşil alanların iklimle 

dengeli fiziksel planlama ile hem yeşil alan bünyesinde hem de kent dokusu içinde 

biyoklimatik konfor koşulları aşısından her mevsim için daha uygun duruma geleceği 

belirtilmiştir.  
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Araştırmada bu bağlamda Seyhan Nehrinin sulama kanalları ile birlikte 

kesintisiz bir koridor halinde düzenlenmesiyle hava akımlarının kentin tüm 

kesimlerinde etkili olabileceği yaz ve kış mevsim sıcaklıklarının dengelenebileceği 

vurgulanmıştır. Çalışmada ayrıca böyle bir organik koridorlar bütünü yaratabilmek 

için ayrıntılı çalışmaların yapılması gerektiği belirtilmiştir.   

Türkoğlu (1993), Adana kenti yeşil alanlarının mevcut durumunu ve 

gelecekteki yeşil alan sisteminin ana hatlarını ortaya koymaya çalışmıştır. Araştırma 

sonucunda yeşil alanlar niteliksel, niceliksel ve kent içi dağılımları yönünden 

oldukça yetersiz bulmuştur. Bu nedenle kent içerisinde ve çevresinde doğala yakın 

bir kent ekolojisinin oluşturulması, korunması ve geliştirilmesi için bir yeşil alan 

sisteminin gerekli olduğu belirtilmiştir.  

Adana kenti için önerilen bu sistemin özellikle hem kentsel hem de kırsal 

alanda Seyhan Nehri kıyılarını, bu kıyıları doğu-batı yönünde kesen sulama 

kanallarını ve tarım alanlarını da kapsayacak şekilde kırsal alanlara doğru 

planlanmasını öngörmüştür. Böylece kent merkezine doğru temiz hava sirkülasyonu 

sağlanabileceği gibi suya bağlı rekreasyonel alanlarının da oluşturulabileceği 

belirtilmiştir. Mikroklimatik özellik gösteren Seyhan Nehri kıyılarının kenti ikiye 

bölen yeşil bir koridor olduğunu vurgulamış ve “Kültür, Eğlence ve Dinlenme Vadisi 

Projesi” çerçevesince hem kent bütününe hem de kırsal alanlara hizmet edecek bir 

kent parkı olarak planlanmasını gerektiğinin altını çizmiştir. 

Atmaca (1994), araştırmasında Seyhan Nehri üzerindeki Çatalan Baraj Gölü 

ve Hidroelektirik santralinin yakın çevresinde yer alan doğal bitki örtüsü ve yaban 

hayatının üzerindeki olası etkileri belirlemeye çalışmıştır. Ekolojik yapıda meydana 

gelebilecek değişimleri örneklemek amacıyla güneyde Çatalan Baraj Gölünden 7 km 

uzaklıktaki Seyhan Baraj Gölü ve çevresini de araştırma kapsamına almıştır. 

Araştırma sonucunda Çatalan Baraj Gölü ve yakın çevresi ile Seyhan Baraj Gölü ve 

çevresinin Adana kentindeki rekreasyonel olanakların azlığı nedeniyle kent halkı için 

yeni bir rekreasyonel potansiyel olarak değerlendirilmeye başlandığının altını 

çizmiştir. Bu durumun yöre halkı için yeni bir gelir kaynağı olacağını ancak özellikle 

Çatalan ve Seyhan Baraj Gölleri arasındaki alanların bu durumdan olumsuz yönde 

etkilenip bozulmalara neden olacağını belirtmiştir.      
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Bingöl (2003), Adana Yüreğir kuzeybatı üst kentsel gelişme bölgesi için 

ekolojik kapsamlı bir alan kullanım önerisi geliştirmeye çalışmıştır. Çalışma 

sonucunda alanda saptanan ekolojik verilerin alanının uzun vadeli fiziksel 

planlamasında kaynakların koruma-kullanma dengesinin kurulması ya da 

sürdürülebilirliğinin sağlanması için temel belirleyici olduğunu saptamıştır. Bu 

bağlamda alanın % 0,4’ünün koruma alanı, % 1,6’sının yerleşim alanı, % 16’sının 

kıyı rekreasyon alanı ve % 82’sinin kıyı dışı rekreasyon alanı olarak 

kullanılabileceğini belirlemiştir. Çalışmada araştırma alanı içinde kalan Seyhan Baraj 

Gölü ve çevresinin yelkenli, kürek, balıkçılık gibi suya bağlı birçok rekreasyonel 

aktivitenin yapılabilmesine olanak sağlayan alanlar olduğu belirlemiştir. Suya bağlı 

rekreasyonel aktiviteler için gerekli olan derinlik, uzunluk ve rüzgar hızı bakımından 

göl ve çevresinin uygun nitelikte olduğunu belirtilmiştir.  

Altunkasa ve ark. (2006), Adana kenti örneğinde bisikletli bağlantı ana 

düzentasar önerisi geliştirmeyi amaçlamışlardır. Kent genelinde bir “rekreasyon 

koridoru” oluşturmak düşüncesiyle yola çıkılan çalışmada, Adana kentinin yılın 9 

ayında dış mekan eylemlerine uygun iklim özellikleri, kent genelinin yerbetimsel 

yapısı, peyzaj unsurlarının yüksek niteliği ve çeşitliliği nedeniyle kentin bisikletli 

bağlantı ağı kurulması için uygun nitelikte olduğunu belirtmişlerdir. Bu kapsamda 16 

güzergah seçmişler ve bu güzergahlardan Seyhan Baraj Gölü ve Seyhan Nehrinin 

doğu-batı kıyı şeridinden geçen ve sulama kanalları boyunca devam eden 

güzergahlar Adana kenti için önerilen bisiklet ağının iskeletini oluşturmuştur. 

Çalışmada Seyhan Baraj Gölü kıyı şeridi güzergahının doğal bitki örtüsü varlığı, 

baraj gölünün yarattığı yüksek peyzaj niteliği, düşük nitelikli olsa da eğlence-

dinlence olanakları ve konut yapılaşmalarından yalıtılmış olması bisiklet kullanımı 

için yüksek öncelikli bir çekim alanı olduğu sonucuna varmışlardır.  
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2.2. Yöntemle İlgili Yapılmış Çalışmalar 

 
Gold (1980), Kütle çekim modeli yönteminin (Gravity model), bir alana olan 

rekreasyonel eğilimin belirlenmesinde kullanılan önemli bir yaklaşım olduğunu 

vurgulamıştır. Modelin, rekreasyon alanına olan ziyaret sıklığı ile ziyaret eden 

nüfusun yaşadığı yerleşim alanı arasında matematiksel ilişki kurduğunu belirtmiştir. 

Buna göre, yerleşim merkezi ile rekreasyon merkezi arasındaki uzaklığın, 

rekreasyonel kullanımla ters orantılı olduğu sonucuna varmıştır. Uzaklığın artmasıyla 

kullanım düzeyinin azaldığı, uzaklığın azalmasıyla da kullanım düzeyinin arttığı 

sonucuna varmıştır.  

Taneri (1986), Reilly kanunu (Çekim kanunu) ile belirtilen Kütle çekim 

modelinin (Gravity model), matematiğe dayalı yöntemler arasından en çok kullanılan 

olduğunu vurgulamıştır. Modelin, kentlerin oluşturduğu ticari çekim olgusuna 

uygulandığını belirtmiştir. Buna göre bir kentin oluşturduğu çekim kuvvetinin, kentin 

büyüklüğünün arttığı ve diğer merkezlere olan mesafesinin azaldığı oranda daha 

büyüdüğü söylemektedir. 

İlter (1995), çalışmasında İçel ili bünyesindeki yayla turizmi ve 

rekreasyonunun ortaya koyduğu gelişmeleri 3 aşamada belirlemeyi amaçlamıştır. 

Çalışmanın birinci aşamasında çalışma alanındaki turizm ve rekreasyon aktiviteleri 

açısından doğal ve kültürel potansiyeli ortaya koymaya çalışmıştır. İkinci aşamada 

Taneri’den (1978) aldığı “Reilly Yasası” olarak bilinen “Kütle Çekim Modeli” 

(Gravity model) yönteminden yararlanarak yayla yerleşimlerine olan rekreasyonel 

eğilimi belirlemiştir. Bu amaçla yayla merkezleri ve bağlı oldukları yönetim 

birimlerinin (ilçe merkezleri) nüfusları ve uzaklıklarını belirlemiş, o yönetim 

birimine bağlı her yayla için ayrı ayrı çekim değeri bulmuştur. En küçük çekim 

değerini 100 kabul ederek her yönetim biriminin çekim değerlerini kendi aralarında 

endekslemiştir. Bu endeks değerlerini harita üzerinde işleyerek her yönetim biriminin 

etkisi altında kalan hareket alanlarını ortaya çıkarmıştır. Sonuçta her yönetim birimi 

bünyesindeki her bir yayla yerleşimi için belirlenen çekim değerini büyüklüklerine 

göre sıralamış ve çekim değerleri diğerlerine göre en büyük olan yayla yerleşimlerini 

o birime bağlı Ana Yayla ya da Merkez Yayla olarak değerlendirmiştir. Yöntemin 
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üçüncü aşamasında Ana yayla veya merkez yayla olarak değerlendirdiği alanlarda 

yaşayan halk ile turizm ve rekreasyon ağırlıklı olarak ikamet eden kişilerin de turizm 

ve rekreasyon amaçlı kullanımlarına yönelik eğilim ve taleplerini belirlemiştir. 

Anketlerden elde edilen sonuçlar doğrultusunda gelecekteki 10 yıllık dönemde 

mevcut yayla yerleşimlerinin kullanım tür ve yoğunluğunu ortaya koymaya 

çalışmıştır.   

Linehan ve ark., (1995), biyoçeşitlilik, rekreasyon ve ulaşım işlevlerini 

kapsayan yeşil koridor ağı planlamasında kuramsal bir yaklaşım geliştirmişlerdir. 

Çalışma, yaban hayatı yerleşik ve geçiş habitatlarının yeşil koridor sisteminin odağı 

olması temeline dayandırılmıştır. Duyarlı alanların birbirleriyle bağlanabilirlik 

değerlendirmesi kütle çekim modeli (gravity model) kullanılarak yapılmıştır. Alanlar 

arasındaki etkileşim derecesi potansiyel yeşil koridor bağlantılarının önemini 

göstermek için kullanılmıştır. Çalışmanın son aşamasında bu dereceleri istatiksel 

hesaplamalar sonucu değerlendirilerek ağ üretimini tamamlamışlardır.  

Ortaçeşme (1996), araştırmasında belirlediği potansiyel alan kullanımları 

arasında ekolojik ve ekonomik sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda seçim yaparak 

optimal alan kullanım planına ulaşmayı amaçlamıştır. Bu planların oluşturulmasında 

kullandığı yöntem elde edilen verilerin haritalara dönüştürülmesi, potansiyel 

kullanımları belirleyici olabilecek ölçütlerin belirlenmesi, bu ölçütlerin birbirleri 

arasındaki etkileşim durumuna göre ağırlıklandırılması, ağırlıklandırılmış ölçütlerin 

çakıştırılmasıyla uygunluk haritalarının elde edilmesi aşamalarından oluşturmuştur. 

Araştırmasında elde ettiği optimal alan kullanım haritası ve mevcut alan kullanım 

haritasını Yumurtalık-Karataş Çevre Düzeni planı ile karşılaştırarak aralarındaki 

çelişkileri ortaya koymaya çalışmıştır. Sonuçta çalışma alanının sürdürülebilir 

gelişimi için alınması gereken önlemleri sıralamıştır. 

Uzun ve Altunkasa (1997), Kütle çekim modelini, (gravity model) bir 

rekreasyon alanına olan ziyaret sıklığı ile ziyaret eden nüfusun yaşadığı yerleşim 

alanı arasındaki matematiksel ilişki olarak tanımlamışlardır. Modele göre 

rekreasyonel alan kullanımı, yerleşim merkezinden rekreasyon merkezine uzaklığa 

ya da ulaşım süresine bağlı olan bir fonksiyon olduğunu belirtmişlerdir. Burada 

yerleşim merkezi ile rekreasyon merkezi arasındaki uzaklığın, rekreasyonel 
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kullanımla ters orantılı olduğu sonucuna varmışlardır. Uzaklığın artmasıyla kullanım 

düzeyinin azaldığını, uzaklığın azalmasıyla da kullanım düzeyinin arttığını 

belirtmişlerdir. Bu modelin formülünü en basit şekliyle aşağıdaki gibi vermişlerdir;   
                                                     F  = (MXY X. MY)            
                                                                  (dXY)2             
Formüle göre;  

FXY: Rekreasyon merkezinin çekim değerini, 

MX: Yerleşim biriminin nüfusunu,  

MY: Rekreasyon merkezinin alansal büyüklüğünü,  

dXY: Yerleşim birimi ile rekreasyon merkezi arasındaki uzaklığı ifade etmektedir.  

Miller ve ark. (1998), Amerika’daki Presscott Vadisi yerleşim alanında 

coğrafi bilgi sistemleri yardımıyla yeşil koridor gelişimi için uygunluk 

değerlendirmesi yapmışlardır. Ekolojik ve sosyal verilerin kullanıldığı çalışma, alan 

kullanım fonksiyonlarının belirlenmesi, mekansal veri toplama, ağırlıklandırılmış 

değerlerin oluşturulması, CBS kullanarak veri birleştirme ve analizi ve çıktıların 

değerlendirilmesini içeren 5 aşamada yürütülmüştür. Prescott Vadisi için yaban 

hayatı, rekreasyon ve nehir kenarı koridoru olmak üzere 3 alan kullanımı ve bu 

kullanımlar için de 4 veya 5 ana ölçüt belirlemişlerdir. Bu ölçütlere alan kullanımları 

açısından uyum düzeylerine göre değerler atamışlar ve ağırlıklandırmışlardır. Bütün 

bu değerler CBS programında üst üste çakıştırma tekniği kullanarak birleştirilmiş ve 

geliştikleri alanın özellikleri ile uyumlu kabul edilenleri yeşil koridor olabilecek 

potansiyel alanlar olarak belirlemişlerdir. Çalışma sonucunda coğrafi bilgi 

sistemlerinin fiziksel, çevresel, sosyal ve coğrafi veri ile beşeri bilgiyi tamamen 

birleştirmesi açısından önemli bir anahtar olduğunu vurgulamışlardır. Ayrıca yeşil 

koridor gelişimi için uygun alanların belirlenmesinde kullandıkları yöntemin 

gelecekteki gelişimleri yönetmek ve alanın fiziksel ve çevresel kaynaklarını korumak 

temeline dayandığını belirtmişlerdir.  

Rudd ve ark. (2002), kapsamlı biyoçeşitlilik koruma stratejisinin bir kısmı 

olarak kent yeşil alanları birbirine bağlamak için gereksinim duyulan koridorların 

sayı ve modellerini araştırmada bağlanırlık analizi yöntemini kullanmışlardır. 

Çalışmada kentsel alanlardaki mevcut gelişim  nedeniyle azalan yeşil alanlar için 

önemli olan peyzajda mekansal bağlanırlık kavramını açıklamaya çalışmışlardır. 
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Çalışma sonucunda kütle çekim modeli (Gravity model) ile elde ettikleri verileri 

istatiksel olarak değerlendirmişler ve sonuçta bağlanırlık analizinin kentsel 

alanlardaki yeşil koridor ağını oluşturmada ve geliştirmede sağlam temellere dayanan 

bir yöntem olduğunu vurgulamışlardır. 

Weerakoon (2002), çalışmasında, kentsel alan kullanım planlamasında 

coğrafi bilgi sisteminin önemini vurgulamıştır. Çalışma sonuçları, mevcut alan 

değerlendirmesi ve gelecekteki alan yönetimi konularının çok kriterli analiz 

yöntemiyle değerlendirilebileceğini göstermiştir. Gelecekteki kentsel genişleme 

nedeniyle gelişim için en uygun alanların ve korunacak alanların seçiminde çok 

kriterli karar verme yöntemlerinin üstün olduğunu belirtmiştir.   

Manlun, (2003), çalışmasında kentsel yeşil alan sistemlerinin gelişimi için 

uygun alanların belirlenmesinde coğrafi bilgi sistemlerine dayalı uygunluk 

değerlendirmesi yapmıştır. Uygunluk değerlendirmesinde hava kalitesi, peyzaj 

kalitesi, yüzey suyu kalitesi, tarihi kültürel değerler, mevcut alan kullanımı ve 

gürültü etkisinden oluşan 7 ölçütü incelemiştir. Bu 7 ölçütü çeşitli ağırlıklandırma 

yöntemleri kullanarak birbirinden farklı 6 adet uygunluk senaryosu oluşturmuştur. 

Sonuçta en iyi senaryoyu belirledikten sonra sonuçları kent mastır planı ile 

karşılaştırmayı amaçlamıştır. Oluşturduğu bu yöntemi Çin’deki Dongguan kentinde 

bir çalışmayla örneklemiştir. 

Conine ve ark. (2004a), son zamanlarda yeşil koridor planlamanın çevre 

koruma veya doğa koruma gibi tek amaçlı yaklaşımını genişleterek halkın ihtiyacı 

olan rekreasyon olanağı sağlama, alternatif ulaşım güzergahları oluşturma gibi bir 

çok amacı kapsadığını belirtmişlerdir. Bu nedenle Kanada’daki Concord kenti örnek 

çalışmasıyla artan gereksinimleri karşılayacak kapsamlı yeşil koridor ağının 

oluşturulmasında coğrafi bilgi sistemleri teknolojisinden yararlanarak çok kriterli 

analiz yöntemini kullanmışlardır. Sonuçta bu yöntemin yeşil koridor planlamada 

sistematik bir yaklaşım sağladığını vurgulamışlardır.   

Malczewski (2004), çalışmasında, coğrafi bilgi sistemlerinin genişleyen 

perspektifi hakkında bilgi vermeyi, bu sistemlere dayalı alan kullanım uygunluk 

haritalama ve modelleme için güncel yöntem ve teknikleri tanıtmayı ve son olarak da 

yöntemle ilgili eğilimler, değişiklikler ve olasılıkları açıklamayı amaçlamıştır. 
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Coğrafi bilgi sistemlerine dayalı alan kullanım uygunluk çözümlemesi yöntemlerini 

bilgisayar yardımıyla harita çakıştırma, çok kriterli analiz ve coğrafi ölçülendirme 

yöntemleri olmak üzere 3 ana guruba ayırmıştır. Bu 3 yöntem arasından çok kriterli 

analiz yöntemini bir örnek çalışma üzerinde açıklamıştır. Yöntemi, Kanada’daki 

Ontario eyaletindeki Ceddar Creek Su Havzasının yeniden onarımında öncelikli 

alanların seçiminde kullanmıştır. Sonuçta coğrafi bilgi sistemine dayalı olan bu 

yöntemin birçok yönteme göre üstünlükleri ve kolaylıkları olduğunu belirtmiştir.   

Kesgin ve Ersoy (2006), Peyzaj planlamada kaynakların yeterli ve etkin 

kullanımının sağlanması, farklı alternatifler arasında en uygun olana karar verilmesi 

ve bu alternatiflerin uygulanması konusunda “Konumsal karar destekleme 

sistemleri”nde uygulanan yöntemlerden birinin de “Çok Kriterli Analiz” (Multi 

Criteria Analysis-“MCA”) olduğunu belirtmişlerdir. Çalışmalarında da kullanılan 

yöntemin seçilen ölçütler doğrultusunda alternatiflerin oranlanıp karşılaştırılmak 

suretiyle bilgileri bütünleştiren en uygun tekniklerden biri olduğunu vurgulamışlardır. 

Çalışmanın sonucunda alan kullanım kararlarının verilmesine yardımcı olan ve 

analitik ve modelleme araçlarını bünyesinde barındıran konumsal karar destekleme 

sisteminin, alan kullanım uygulamalarında diğer yöntemlere oranla üstünlük 

sağladığını belirtmişlerdir. 

Giordano ve Riedel (2008), çalışmalarında nehirler boyunca doğal alanların 

sürdürülebilirliğinin sağlanmasında en etkili yolun yeşil koridorların gelişimine 

olanak vermek ve bu alanları korunması için kanunlar çıkarmak olduğunun altını 

çizmişleridir. Bu görüş çerçevesinde çalışmalarında coğrafi bilgi sistemlerinde çok 

kriterli analiz yöntemi yardımıyla Brezilyadaki Sao Paulo eyaletindeki Corumbatai 

Nehri boyunca bir yeşil koridor sistemi geliştirmeye çalışmışlardır.  

 
2.3. Yeşil Koridorlarla İlgili Yapılmış Çalışmalar  
 
2.3.1. Ülkemizde Yapılmış Çalışmalar 

 
Var ve Kurdoğlu (2003), çalışmalarında yeşil koridorları tanıtarak, bu 

koridorların bir türü olan manzara ve tarihi kültürel yollar konusunda Trabzon ili için 

bazı öneriler sunmayı amaçlamışlardır. Çalışma sonucunda Doğu Karadeniz Bölgesi 
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ve alt bölge olarak Trabzon ili için birçok meslek grubu ile kamu kuruluşlarının eş 

güdümlü çalışması sonucu geliştirilecek farklı ölçeklerde çok amaçlı bir yeşil koridor 

sisteminin gerekliliğinin altını çizmişlerdir. Böyle bir sistemin geliştirilmesinde bir 

çok yeni araç ve tekniğe gereksinim duyulmadığını daha çok korunmaya değer 

alanlar arasında bağlantı olanaklarının araştırılması gerektiğini belirtmişlerdir.  

Hoşgör (2005), araştırmasında rekreasyonel ve çevresel yararlar sağlayan 

alanlar ve insanların gündelik yaşamları içerisinde psikolojik olarak da rahatlayıp 

kentin stresinden kaçabilecekleri mekanlar oluşturması için Avrupa ve Amerika’daki 

planlama yöntemlerden yola çıkarak İstanbul kenti için yeşil koridor planlamasında 

uygulanabilir bir yöntem tanımlamayı amaçlamıştır. İstanbul’daki yeşil sistem 

üzerinde görülen planlama eksiklerinin çözümü olabilecek yeşil koridor planını yerel 

ölçek Haliç’de değerlendirmiştir. Çalışma sonucunda kentsel gelişim sürecinde, 

peyzaj ve topografyanın uygun olduğu alanlarda peyzaj karakterinin vurgulanması 

açısından yeşil koridorun gerekliliğini öngörmüş ve önerdiği yeşil koridor sisteminin 

kentsel yaşama ve peyzaja birden çok yararlar sağlayabileceğini vurgulanmıştır.  

Arslan ve ark. (2007), çalışmalarında plansız ve parçacı eğilimleri ile 

sorunların yoğunlaştığı bir kent örneği olarak niteledikleri Ankara kentinin ekolojik, 

kültürel ve rekreasyonel kaynakların kent halkı için kolayca ulaşılabilir olması ve 

çeşitli kullanımlara olanak sağlaması için bir yeşil koridor sistemine gereksinim 

olduğunu vurgulamışlardır. Önerilen yeşil koridor sistemini vadi ve yükselti grupları 

gibi doğal formlar ile mevcut çevre yolunun bir bölümünü izleyen ve kent 

ölçeğindeki farklı kullanımdaki açık ve yeşil alan sistemleri ile ilişki kuran bir sistem 

olarak tanımlamışlardır. Araştırma sonunda Ankara kenti ve yakın çevresini de 

kapsayan yeşil koridor sisteminin Beynam, Karagöl, Soğuksu Milli Parkı, 

Kurtboğazı Barajı ve mevcut kırsal yerleşimleri de içine aldığını belirtmişlerdir. 

Ayrıca yeşil koridor kavramını tek bir amaç için geliştirilen bir planlama-tasarım 

çalışmasından öte daha karmaşık yapıda çağdaş bir yaklaşım olarak tanımlamışlardır.  

Pekin (2007), araştırmasında yeşil koridor planlama ilkelerinden yararlanarak 

kentsel alanda akarsu koridorlarının korunmasını ve geliştirilmesini sağlayarak, açık 

ve yeşil alanlar ve tarihi/kültürel kaynaklar arasında ilişki kurmayı ve kent halkına 

rekreasyonel olanaklar yaratmayı hedeflemiştir. Bu bağlamda araştırma yöntemi, 
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yeşil koridor planlamasına ilişkin SWOT analizi, potensiyel yeşil koridor ve 

çevresindeki odakların belirlenmesi, potansiyel yeşil koridorunda uygun alanların 

belirlenmesi, uygun alanların odakları bağlayabilirlikleri açısından değerlendirilmesi 

ve son olarak da yeşil koridor güzergahının ve öneri odakların belirlenmesi 

aşamalarından oluşmuştur. Uygun alanların belirlenmesinde coğrafi bilgi sistemleri 

ortamında uygunluk analizi değerlendirmesi yapmıştır. Geliştirilen kavramsal yeşil 

koridor planı mevcut yada önerilecek odaklar arasında bağlantı sağlamaya, kaynak 

korumaya, alternatif ulaşım olanağı yaratmaya ve kent halkı için rekreasyon alanları 

oluşturmaya öneriler getirmektedir.  

 
2.3.2. Yurtdışında Yapılmış Çalışmalar  

  
Baschak ve Brown (1995), Çalışmalarında kentsel nehir yeşil koridorlarının 

ekolojik bağlamda planlama, tasarım ve yönetimi için bütünsel bir yaklaşım 

sağlamayı amaçlamışlardır. Bu yaklaşımı Kanada/Saskatoon’daki Güney 

Saskatchewan Nehri yeşil koridor uygulamasıyla açıklamaya çalışmışlardır. Bu 

bağlamda ekolojik çerçevenin belirlenmesiyle elde edilen verileri coğrafi bilgi 

sistemleri aracılığıyla birleştirmişler ve sonuçta plan kararları almışlardır. Araştırma 

sonucunda nehir boyunca parça parça olan doğal toplulukları birbirine bağlamayı ve 

bunlar arasında ekolojik ağ kurmayı hedeflemişlerdir. Kentsel peyzajlardaki ekolojik 

değerin arttırılması ve korunması için nehir koridoru boyunca mevcut ve potansiyel 

doğal alanlar arasında sistemli bir bağlantı olan kent nehir yeşil koridoru 

oluşturmanın şart olduğunu vurgulamışlardır.  

Tzolova (1995), çalışmasında Danube Nehir peyzajının Bulgaristan’da kalan 

bölümünün rekreasyonel yönetimi için yeşil koridor peyzaj planlama yaklaşımı 

getirmeye çalışmıştır. Peyzaj çözümlemesi, peyzaj tanısı ve peyzaj sentezi olmak 

üzere 3 aşamadan oluşan çalışma genel olarak nehir kıyısına ait peyzajın doğal ve 

antropojenik unsurlarını incelenmeyi, doğal peyzajın estetik görsel kalitesi ile 

rekreasyonel uygunluğunu değerlendirilmeyi ve Danube Nehir peyzajının 

fonksiyonel ve mekansal yapısını etkili kılan rekreasyonel yeşil koridor ağı 

oluşturmayı amaçlamıştır. Sonuçta, araştırma alanındaki peyzaj kaynaklarının 

rekreasyona dayalı yeşil koridor gelişimi için gerekli koşulları sağladığını belirtmiştir. 
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Çalışma alanındaki yoğun tarımsal kullanımlar nedeniyle yeşil koridorla bağlantılı 

diğer alan kullanımlarının rekreasyon alanlarıyla bütünleştirilmesinin zorunlu 

olduğunu belirtmiştir. 

Asakawa ve ark. (2004), çalışmalarında Japonya Sapporo kentindeki yeşil 

koridor planına dahil olan restore edilmiş kent nehir koridorlarını kent sakinlerinin 

nasıl algıladığını ortaya koymaya çalışmışlardır. Bu amaçla seçilen ekolojik ve 

rekreasyonel erişebilirlik için restore edilmiş 5 nehir koridoru ve çevresinde yaşayan 

sakinlere anket uygulamışlardır. Yapılan anket sonuçunda nehir koridorunun bir yeşil 

koridor olarak planlanmasının kent sakinleri tarafından desteklendiğini 

göstermişlerdir. Çalışma sonucunda 1) ekolojik çevrenin geliştirilmesinde 2) 

rekreasyonel dolaşım sisteminin oluşturulmasında ve 3) sınırlı alanların doğal ve 

kültürel özelliklerinin kullanımının arttırılmasında kentteki nehir koridorlarının bir 

yeşil koridor ağıyla bütünleşmesinin önemli olduğunu ileri sürmüşlerdir. 

Ribeiro ve Barao (2006), Portekiz’de beş örnek çalışmayı inceleyerek bir 

planlama ve tasarım izlemi olarak belirttikleri yeşil koridorların önemini 

vurgulamayı amaçlamışlardır. Çalışmada yeşil koridor uluslararası hareketini 

Portekiz’de yaymayı bir diğer amaç olarak edinmişlerdir. Bu 5 örnek çalışmanın 

Portekiz peyzajının gelişimi ve korunması için uygulanabilir bir yeşil koridor 

planlama ve tasarım yaklaşımında can alıcı basamak olarak göstermişlerdir. Bu 

nedenle kaynakların korunması, boş zaman ve kentsel gelişim fırsatları yaratma gibi 

farklı amaçları kapsayan ve bölgeselden yerel ölçeğe kadar farklı ölçeklerde bir 

yaklaşım getirmeye çalışmışlardır.  
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3. MATERYAL ve YÖNTEM  
 
3.1. Materyal 
 
3.1.1.Araştırma Alanı 
 

Araştırma alanı Aşağı Seyhan havzasında Çatalan Baraj Gölü mansabı ile 

Seyhan Nehrinin baraj gölünden Deli Burun kesime kadar olan yaklaşık 244.211 ha 

büyüklüğünde kuzey-güney doğrultulu bir koridoru kapsamaktadır (Şekil 3.1). 

Alanın büyük çoğunluğu (yaklaşık % 80’i) ova, geri kalan bölümü ise eşik arazi 

karakterindedir. Kuzeyden güneye doğru Çatalan Baraj Gölü, Seyhan Baraj Gölü, 

Adana kenti yerleşim alanı, tarım arazileri ile nehir çevresindeki kentsel-kırsal 

yerleşimler araştırma alanındaki başlıca kullanım biçimlerini oluşturmaktadır. Alanın 

doğu ve batı sınırlarının belirlenmesinde, nehir koridoruyla ilişkili görülen en uzak 

yerleşim biriminin koridor eksenine olan uzaklığı temel alınmıştır. Baud-Bovy ve 

Lawson (2002), rekreasyon alanlarına uzaklığın en fazla kentsel alanlarda 5 km iken 

kırsal alanlarda 10 km olduğunu belirtmişlerdir.  

Bu bağlamda araştırma alanı sınırları içinde kalan Seyhan Nehir koridoruna 

10 km uzaklıkta bulunan yerleşim birimleri doğuda 9,7 km ile Şeyhmurat, batıda 8,9 

km ile Dörtağaç’dan geçen sanal hatlar koridorun doğu ve batı sınırları olarak kabul 

edilmiştir.  

Bununla birlikte alanın doğal yapı analizlerinde 10 km’lik sanal hatların 

dışına taşılmış ve Ceyhan Nehri ile Berdan Çayı etki alanı dışında kalan Aşağı 

Seyhan Havzası sınırları esas alınmıştır. Böylece nehir güzergahı ile çevresindeki 

ekolojik yapı arasında işlev açısından bütünlük sağlanmıştır.   

Araştırmada yerleşimler, Adana kenti eşik alan olarak kabul edildiğinde 

Çatalan Baraj Gölü ile Seyhan Baraj Gölü arasında kalanlar kuzey grubu, Seyhan 

Baraj Gölü ile Deli Burun arasında kalanlar ise güney grubu olmak üzere iki grupta 

değerlendirilmiştir. 

Adana kentsel yerleşim alanını kuzey ve güney yönünde ikiye ayıran Seyhan 

Nehri (doğu yakasında Yüreğir ve Sarıçam ilçeleri, batı yakasında ise Seyhan ve 

Çukurova ilçeleri konumlanmıştır), güneydeki kırsal alanda Adana-İçel sınırında yer 

alan Deli Burun mevkiinden Akdeniz’e dökülmektedir.  
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Şekil 3.1. Araştırma Alanının Genel Konumu  
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Ova kesiminde geniş kıvrımlar oluşturan nehrin Çatalan Baraj Gölü ile Deli 

Burun mevkileri arasındaki uzunluğu yaklaşık 120 km’dir. Nehrin yatak genişliği 

eğim ve toprak özelliklerine bağlı olarak 40-250 m arasında değişmektedir. Yatak 

içerisinde yükseltinin taşkın seviyesinden fazla olduğu topoğrafik kesimlerde farklı 

büyüklükte adacıklar oluşmuştur. Nehirde geçmiş dönemlerde oluşan taşkınlar 

Çatalan ve Seyhan Barajlarının yapılmasıyla denetim altına alınmıştır. Taşkın 

alanlarındaki taban suyu ve yüksek nemlilik, üzerinde zengin bitki örtüsünü 

barındıran yarı-nemli, nemli habitatların oluşmasını sağlamıştır. Bu alanlar koruma 

niteliği yanında su kıyısı ve yakın çevresine bağlı rekreasyon olanakları için zengin 

bir potansiyel ortaya koymaktadır. Barajlarla taşkınları denetleme çalışmaları 

öncesinde taşkınların etkisinde kalan ve özellikle Adana kentsel alanı içerisinde 

bulunan alanlar, günümüzde çok amaçlı ve olanaklar ölçüsünde kesintisiz rekreasyon 

alanı olarak değerlendirilmektedir. Bu durum yeşil koridor çalışmaları için önemli bir 

avantaj yaratmaktadır.   

 
3.1.2. Araştırmada Kullanılan Yardımcı Materyal 

 
Araştırmada veri analizleri, bireşim ve değerlendirme çalışmalarında temel 

altlık olarak 2007 yılına ait 4 Bandlı 10x10 m yersel çözünürlüklü ALOS AVNIR-2 

uydu görüntüleri ile birlikte sayısal yükseklik model (Digital Elevation Model 

“DEM”) görüntüsü, Harita Genel Komutanlığı’na ait 1/25.000 ölçekli Adana N34c1, 

N34c3, N34c4, N34d2, N34d3, Mersin O33a1, O33a2, O33a3, O33a4, O33b1, 

O33b2, O33b4, O33c2 no’lu 13 adet topoğrafik harita ve Google earth verileri 

(2007) kullanılmıştır. Araştırmada kullanılan toprak verileri Toprak Su Adana Bölge 

Müdürlüğü’nce (1974) hazırlanan Seyhan Havzası Toprak Sınıfları Raporundan ve 

1/25.000 ölçekli toprak haritalarının coğrafi bilgi sistemi (CBS) ortamında 

sayısallaştırılmasından elde edilmiştir. Yerleşimlerin nüfus bilgileri Türkiye İstatistik 

Kurumundan  (TÜİK) sağlanmıştır.  

Araştırmada kullanılan haritaları oluşturmada Arcview 3.2, ArcGIS 9.2 ve 

Erdas Imagine 9.1 bilgisayar yazılımlarından yararlanılmıştır.   
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Ayrıca içeriği yeşil koridor kavramını kapsayan ve araştırma yöntemi ile 

geliştirilecek önerilere temel oluşturan verilerin elde edilmesi amacıyla ulusal ve 

uluslararası literatürden yararlanılmıştır.  

 
3.2. Yöntem 
 

Araştırmada rekreasyon odaklı bir yeşil koridor sisteminin planlanması için 

gerekli peyzaj altlığının oluşturulmasında metodolojik bir yaklaşım getirilmeye 

çalışılmıştır. Bu bağlamda araştırmada izlenen yöntem aşamalarına bağlı olarak;  

1) Çekim odaklarının ve rekreasyonel ağırlıklarının ortaya konulması, 

2) Çekim odaklarının rekreasyonel kullanım türleri açısından değerlendirmesi olmak 

üzere aşağıda başlıklar halinde açıklanan ve Şekil 3.2’de akış şeması biçiminde 

özetlenen iki temel aşamada yürütülmüştür. 

 
3.2.1. Çekim Odaklarının ve Rekreasyonel Ağırlıklarının Ortaya Konulması 

 
Çekim odaklarının ve rekreasyonel ağırlıklarının ortaya konulması 

çalışmaları; 

1) Yeşil koridor gelişimi için çekim odağı olabilecek alanların belirlenmesi,  

2) Bu odakların potansiyel rekreasyonel ağırlığının ortaya konulması,  

3) Potansiyel rekreasyonel ağırlıklarına göre çekim odaklarının sınıflandırılması, 

olmak üzere 3 aşamadan oluşmaktadır. 

 
3.2.1.1. Yeşil Koridor Gelişimi İçin Çekim Odağı Olabilecek Alanların     

Belirlenmesi 

 
Yeşil koridorlar kavram olarak bir bütünlük ortaya koymaktadırlar. Ancak, 

süreklilik gösteren bir yeşil koridorun tüm noktalarının insan kullanımlarına uygun 

ve açık olması beklenemez. Bu süreklilik içerisinde koridorda korunması gereken 

alanlar olabileceği gibi eylemli ve eylemsiz rekreasyon etkinliklerine uygun alanların 

da bulunması doğaldır. Burada önemli olan koridor kapsamında rekreasyonel 

kullanım önceliği bulunan alanların belirlenmesidir. Kullanıcıları farklı kaynaklardan  
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  Veri Toplama 

1) Çekim Odaklarının ve Rekreasyonel Ağırlıklarının Ortaya Konulması 

UYDU VERİLERİNİN İŞLENMESİ 
*Sayısallaştırma              *Tarama 
*Geometrik Düzeltme   *Görüntü İşleme 

ÇATALAN BARAJ GÖLÜ-DELİ BURUN AKSINDA SEYHAN NEHRİNİN YEŞİL KORİDOR 
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Sınıflandırma 
2) Toprak Yetenek Sınıfları 

5) Nehir Koridoruna Uzaklık 
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1.1) Çekim Odaklarının Belirlenmesi 

1.2) Odakların Potansiyel Rekreasyonel Ağırlığının Ortaya Konulması 

“Kütle Çekim Modeli” (Gravity Model) 

Ters Uzaklık Etkili Ağırlıklandırma (Inverse Distance Weight “IDW”) 
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4) Bakı  

3) Eğim 

Çok Kriterli Analiz (Multi-Criteria Analysis ) “MCA” 

Uygunluk Haritası 

1.3) Potansiyel Rekreasyonel Ağırlıklarına Göre Çekim Odaklarının Sınıflandırılması 

 
 

Şekil 3.2. Araştırma Yöntemi Akış Diyagramı  
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çeken birer “çekim odağı” olarak nitelendirilen bu alanlar yeşil koridorun fiziksel 

biçimlenmesi üzerinde belirleyici etkiye sahiptirler.   

Araştırma alanındaki çekim odakları “Çok Kriterli Analiz” (Multi Criteria 

Analysis-“MCA”) yöntemiyle belirlenmeye çalışılmıştır. Conine ve ark. (2004a), 

Giordano ve Riedel (2008), Linehan ve ark. (1995) ve Weerakoon (2002) gibi birçok 

araştırmacının çalışmalarında kullandığı ve kapsamlı yeşil koridor ağının 

oluşturulmasında sistematik bir yaklaşım olduğunu belirttikleri MCA yöntemi bu 

araştırmada da tercih edilmiştir. 

MCA alan kullanım planlamasında başvurulan en uygun tekniklerin başında 

gelmektedir. Bu yöntemle seçilen ölçütler doğrultusunda alternatifler oranlanıp 

karşılaştırmak suretiyle bilgilerin bütünleştirilmesi sağlanmaktadır (Malczewski, 

2004). 

MCA, bir çok amacı tamamlayan tüm tercihler arasından alternatif 

seçeneklere karar vermek için kullanılan yapısal bir yaklaşımı tanımlamaktadır. 

Yöntem, nicel değil niteliksel analizlere (derecelendirme, sınıflandırma, 

ağırlıklandırma) dayanmaktadır (Carver, 1991). 

MCA’nın uygulama aşamaları; (1) gerekli katmanların belirlenmesi, (2) 

konumsal olan veya olmayan verilerin CBS ortamında veri tabanı olarak girilmesi, 

(3) arazinin amaca uygun ve uygun olmayan alanları belirtecek şekilde 

sınıflandırılması ve (4) harita katmanlarında ağırlık analizinin yapılmasından 

oluşmaktadır. Peyzaj planlama sürecinde CBS, uzaktan algılama teknolojileri ve 

MCA kullanılarak konumsal veri analizi sonucu farklı analiz haritaları 

çıkarılmaktadır. Bu haritalar “Uygunluk Haritaları” olarak adlandırılmakta ve karar 

aşamasında bu haritalardan yararlanılmaktadır (Feoli, 2006).  

Bu bağlamda bu bölümün birinci aşamasında MCA’ye odak olabilecek 

alanların saptanmasında kullanmak üzere temel ölçütler belirlenmiştir. Bu ölçütler 

Baschak ve Brown (1995), Mikaeili-Tabrizi (1996), Ortaçeşme (1996), Miller ve ark. 

(1998), Manlun (2003), Altunkasa ve ark. (2006) ve Walmsley’nın (2006) 

çalışmaları temel alınarak; (1) mevcut alan kullanımı, (2) toprak yetenek sınıfları, (3) 

eğim, (4) bakı ve (5) nehir koridoruna uzaklık olarak alınmıştır. Değerlendirme 
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ölçütlerinin alandaki durumu CBS ortamında MCA yönteminde kullanılmak üzere 

sayısal haritalara dönüştürülmüştür. 

Mevcut alan kullanımı haritası, temel altlık veri olarak kullanılan ALOS 

AVNIR-2 uydu görüntüsü üzerinde yapılan görüntü sınıflama işlemi sonucu elde 

edilmiştir. Bir diğer değerlendirme ölçütü olan toprak yetenek sınıfları haritası, 

1:25.000 ölçekli Seyhan Havzası Toprak Sınıfları Haritasının sayısallaştırılarak CBS 

ortamında geometrik düzeltme ve görüntü işleme aşamalarından sonra 

oluşturulmuştur. Topoğrafik yapının eğim grupları haritası DEM verisi kullanılarak 

CBS ortamında geometrik düzeltme işlemi sonrası derece olarak elde edilmiştir. Yine 

DEM verisinin CBS ortamında geometrik düzeltme işlemi sonrası 360o’lik açı ile 

topoğrafik yapının bakıları belirlenmiştir. Nehir eksenine uzaklık haritası da ALOS 

AVNIR-2 uydu görüntüsü üzerinde su yüzeylerinin sayısallaştırılmasıyla üretilmiştir.  

MCA’nın ikinci aşamasında, değerlendirme ölçütleri yeşil koridor oluşumuna 

uygunluğunu belirleyici bağıl değerler verilebilmesi amacıyla sınıflandırılmıştır 

(Carver, 1991, Miller ve ark., 1998, Eastman, 1999, Manlun, 2003, Feick ve Hall, 

2004). Değerlendirmede kullanılan özelliklere göre yapılan sınıflandırma sonrası her 

alt ölçüt için rekreasyonel kullanılabilirlik özelliğine göre +3 ile -3 arasında değişen 

bağıl değerler atanmıştır (Altunkasa ve ark., 2006, Demirel, 2008). Böylece her bir 

ölçüt için bu değerlere göre ağırlıklandırılmış haritalar elde edilmiştir. Bağıl 

değerlerde artı ve eksi tanımlamalardan oluşan 7 basamaklık aralığın amacı, olumlu 

(+) ve olumsuz (-) etkenler arasındaki ayrımı belirginleştirmektir (Çizelge 3.1).  

Ölçütlerin kendi içindeki ağırlıklandırılması, ölçütler arasındaki 

ağırlıklandırmadan bağımsızdır. Oysa, planlama kararlarının biçimlenmesinde tüm 

ölçütlerin birbirlerine göre ağırlıklarının da belirlenmesi gerekmektedir. Bu 

bağlamda çalışmada birbirlerine göre ağırlıklarını ortaya koymak amacıyla her ölçüt 

için 1 ile 3 arasında ağırlık katsayıları atanmıştır (Çizelge 3.2.) (Uslu ve ark., 2004, 

Altunkasa ve ark., 2007, Berberoğlu ve ark., 2008, Demirel, 2008, Uy ve Nakagoshi, 

2008). Çünkü rekreasyonel kullanılabilirlik açısından her ölçütün önem düzeyi aynı 

değildir. Bu çalışmada bir nehir koridorunun fiziksel planlaması söz konusu 

olduğundan nehre olan uzaklık önem taşımaktadır. Bu nedenle nehir koridoruna 

uzaklık ölçütünün ağırlık katsayısı 3 alınmıştır. Alanın topoğrafik yapısı genelde düz  
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Çizelge 3.1. Ölçüt Değerleri 
 
       Değerlendirme 
           Ölçütleri 

Değerlendirmede Kullanılan 
Özellikler 

Bağıl Değerler 
 

1- Mevcut Alan Kullanımları Su yüzeyleri +3 
 Tarım dışı kültürel bitki örtüsü +3 
 Yerleşim alanları +2 
 Orman alanları +1 
 Çıplak alanlar +1 
 Tarla tarımı -2 
 Bahçe tarımı -2 
 Kıyı kumulları -3 
2-Toprak Yetenek Sınıfları VII-VIII. sınıf tarım toprakları +3 
 VI-V. sınıf tarım toprakları +2 
 IV. sınıf tarım toprakları +1 
 III. sınıf tarım toprakları -1 
 II. sınıf tarım toprakları -2 
 I. sınıf tarım toprakları -3 
3-Bakı Güneybatı +3 
 Güney +2 
 Güneydoğu +1 
 Düz 0 
 Doğu, Batı -1 
 Kuzey, Kuzeybatı -2 
 Kuzeydoğu -3 
4-Eğim % 0-4 +3 
 % 4-8 +2 
 % 8-12 +1 
 % 12-20 -1 
 % 20-30 -2 
 % 30 < -3 
5-Nehir Koridoruna Uzaklık 0-5 km +3 
 5-10 km +2 
 10-15 km +1 
 15-20 km 0 
 20-25 km -1 
 25-30 km -2 
 30 <  km -3 

 
Çizelge 3.2. Ölçütlerin Ağırlık Katsayıları 
 
Değerlendirme Ölçütleri Ağırlık Katsayıları 

Mevcut Alan Kullanımları 2 

Toprak Yetenek Sınıfları 3 

Bakı 1 

Eğim 2 

Nehir Koridoruna Uzaklık 3 
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ve düze yakın eğimler içerdiğinden gerek eğim ve gerekse buna bağlı olarak bakının 

önem düzeyi azalmaktadır. Dolayısıyla bu ölçütlere 2 ve 1 ağırlık katsayıları 

atanmıştır.  

Toprak ölçütü toprak yetenek sınıfları açısından değerlendirilmiş ve 19 

Temmuz 2005 tarih ve 25880 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 

5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanununa göre “Tarıma Uygun 

Toprakların Amaç Dışı Kullanımına İlişkin Yönetmelik” 

(http://rega.basbakanlik.gov.tr) hükümleri dikkate alınarak ağırlık katsayısı 3 olarak 

belirlenmiştir.  

Üçüncü aşamadaki ağırlıklandırma işlemi, her bir ağırlıklandırılmış 

değerlendirme ölçütünün kendi için atanan ağırlık katsayısı ile çarpılması ve toplam 

ağırlık katsayısına bölünmesinden oluşmaktadır. 

Bu işlem sonucunda araştırma alanı için yeşil koridor gelişimine olanak 

tanıyan çekim odaklarını tanımlayan uygunluk haritası elde edilmiştir. Bu 

hesaplamalara göre ölçütlerin her birinin ulaşabileceği en yüksek uygunluk değeri; 

(2x3)+ (3x3)+ (1x3)+ (2x3)+ (3x3) =33 olarak hesaplanmıştır. Eşitlikte, sırasıyla ilk 

sayı Çizelge 3.2’de belirtilen değerlendirme ölçütlerinin ağırlık katsayısını, ikinci 

sayı ise Çizelge 3.1’de belirtilen en büyük bağıl değeri ifade etmektedir. Çalışmada, 

bu değere yakın değerleri gösteren alanlar çekim odağı olarak değerlendirilmiştir.  

Araştırmada uygunluk haritası ile belirlenen çekim odaklarının tümünün 

rekreasyonel alan olarak değerlendirilmesi, özellikle çok küçük alanların kullanım 

işlevlerinin de çok düşük olacağından pratik sonuçlar veremeyebilecektir.  

Bu bakımdan rekreasyonel kullanılabilirlik açısından özellikle alan 

büyüklükleri incelendiğinde aşağıda açıklanan standartlar bu araştırmada da 

belirleyici olarak kabul edilmiştir. 

Kaliforniya’da 1000 kişiye düşen kentsel açık ve yeşil alan (aktif yeşil alan ve 

kamusal rekreasyon alan ve mekanları) minimum standardı 12 dekar, buna ek olarak 

doğal ve kültürel ağırlıklı yeşil alanlar ise 4,5 dekar alan kaplamaktadır (Pasadena 

Public Health Department, 2002).  
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10.000 m2’lik bir rekreasyon alanı yalnızca gezinti, dinlenme ve özel 

mekanlar gerektirmeyen serbest rekreasyon etkinlikleri için en fazla 2000 kişilik bir 

nüfus bölgesine hizmet edebilmektedir (1000 kişi için 5 da) (Patel, 2007). 

Kırsal alanlarda, serbest rekreasyon etkinlikleri için 2000-3000 kişiye 1 

hektarlık (1000-1500 kişi için 5 da) bir alan gerekmektedir (Baud-Bovy ve Lawson, 

2002). 

Benzer şekilde Gold (1980), Ersoy (1994), Dunnett ve ark.’na (2002) göre bir 

kent parkı bünyesinde yer verilebilecek doğaya dönük etkinlik alanları (doğa gözlem 

ve inceleme alanları, arboretum, gezinti yolları, dinlenme ve seyir terasları, piknik 

alanı, servis alanları vb.) için her 20.000 kişiye gerekli olan en az alan miktarı 60.000 

m2-100.000 m2 arasında değişmektedir (her 1000 kişiye 3-5 dekar). Ancak kent 

parkları, bünyesinde çok çeşitli etkinlikler için alan ve mekanları barındırmaktadır. 

Kullanıcılar, günlük kullanım süreleri içerisinde bu alan ve mekanlara dağıtıldığında, 

alan ve mekan başına düşen kullanıcı yoğunluğu azalacaktır. Buna karşın, kırsal 

niteliği baskın olan bir yeşil koridorda etkinlik gösterilecek alan ve mekan sayısı ve 

kapsamı kısıtlı olduğundan kullanıcılar bu mekanları daha yoğun ve uzun süreli 

kullanabileceklerdir. Bu nedenle çalışmada yukarıda belirtilen alan gereksiniminin 

üst değeri yani her 1000 kişi için 5 dekarlık kullanım alanının belirleyici seçilmesi 

uygun görülmüştür.  

Uygun görülen bu ölçüte göre, araştırma alanında alansal büyüklüğü 5 

dekarın altında olan çekim odakları CBS ortamında uygunluk haritasından 

elenmiştir. Buna göre haritada alansal büyüklüğü 5 dekarın üzerinde olan odaklar 

yöntemin bir sonraki aşaması olan kütle çekim modelinde veri olarak kullanılmıştır.   

 
3.2.1.2. Çekim Odaklarının Rekreasyonel Potansiyel Ağırlığının Belirlenmesi 

 
Araştırmada yeşil koridor sisteminin temel bileşeni olan çekim odakları farklı 

rekreasyon eylemlerine olanak tanıyan birer rekreasyon özeği konumundadır. Ancak 

çalışmada belirlenen çekim odaklarının eşdeğer nitelikte olduğu söylenemez. Bu 

odakların rekreasyonel kullanım niteliğine, büyüklüğüne ve kullanıcı kaynağını 

oluşturan yerleşim birimleriyle olan ilişkisine göre değişir. Bu bağlamda çalışmada, 

çekim odaklarının rekreasyonel potansiyel ağırlığının belirlenmesine çalışılmış ve bu 
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amaçla “Kütle Çekim Modeli” yöntemi (Gravity Model) kullanılmıştır. Gold (1980), 

İlter (1995), Linehan ve ark. (1995), Bossenbroek  ve ark. (2001), Rudd ve ark. 

(2002) ve Vasconcelos (2007) gibi araştırmacılar da benzer amaç ve kapsamlı 

çalışmalarında bu yöntemi ağırlıklı olarak kullanmışlar ve amaca ulaşmada başarılı 

sonuçlar verdiğini vurgulamışlardır.  

Kütle çekim modeli için Isaac Newton, fiziksel anlamda iki cismin birbirlerini 

kütlelerinin çarpımıyla doğru, aralarındaki mesafenin karesiyle ters orantılı olarak 

çektiklerini ifade etmiştir. “Reilly Kanunu” olarak da adlandırılan bu model kentlerin 

oluşturduğu çekim olgusunu belirlemede de kullanılabilen matematiksel bir 

yöntemdir. Buna göre, kentlerin oluşturduğu çekim kuvveti, kentlerin büyüklüğünün 

arttığı ve diğer merkezlere olan uzaklığın azaldığı oranda büyüdüğü kabul 

edilmektedir. Kentler arasında karşılaştırma ve sıralama yapmak amacıyla her kentin 

toplam çekim değeri, en küçük değer 100 kabul edilerek endeks değerlerine 

dönüştürülmektedir. Endeks değerleri harita üzerinde işlenerek metropoliten çekim 

haritaları elde edilmektedir (Taneri, 1986).  

Bu yöntemin çekim odaklarının rekreasyonel potansiyel ağırlığının 

belirlenmesinde de kullanılabileceği Gold (1980) tarafından önemle 

vurgulanmaktadır. Bu bağlamda çalışmada kütle çekim modelinin çekim odaklarının 

potansiyel ağırlığının belirlenmesinde kullanımı uygun görülmüştür. Modele göre 

rekreasyonel alan kullanımı, yerleşim merkezinden rekreasyon merkezine uzaklığa 

ya da ulaşım süresine bağlı olan bir fonksiyondur. Burada yerleşim merkezi ile 

rekreasyon merkezi arasındaki uzaklık, rekreasyonel kullanımla ters orantılıdır. 

Uzaklığın artmasıyla kullanım düzeyi azalış, uzaklığın azalmasıyla kullanım düzeyi 

artış gösterecektir. Bu duruma göre, bir rekreasyon alanının oluşturduğu çekim 

kuvvetinin, bu alanın büyüklüğünün arttığı ve çevresindeki yerleşim merkezi veya 

merkezlerine olan uzaklığının azaldığı oranda büyüdüğü söylenebilir. Örneğin aynı 

bölgede yer alan iki yerleşim merkezinin büyüklükleri ya da kapladıkları alanlar M1 

ve M2, bu bölgedeki rekreasyon merkezinin büyüklüğü veya kapladığı alan M3 ve 

yerleşim alanlarının her birinin rekreasyon merkezine uzaklıkları d1 ve d2 kabul 

edilirse,  rekreasyon merkezinin her iki  yerleşim alanı  için çekim  kuvveti (F1 ve F2) 
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F1= ( M1. M3)      F2= ( M2. M3)    
            ( d1)2                                                ( d2)2                                                   

formülleri ile hesaplanabilir. Hesaplama sonucuna göre rekreasyon merkezinin çekim 

gücünden yararlanarak uzun vadeli rekreasyonel talepler hakkında özellikle kullanıcı 

potansiyeli açısından tutarlı bir tahmin yapılabilmektedir (Gold, 1980, Uzun ve 

Altunkasa, 1997). 

Yöntemde bir önceki aşamada belirlenen alansal büyüklüğü 5 dekarın 

üzerinde olan rekreasyon özeği konumundaki odakların çekim değerlerinin 

hesaplanması için önce yerleşim birimlerinin nüfus değerleri, yerleşim birimleri ile 

çekim odakları arasındaki uzaklıklar ve çekim odaklarının alansal büyüklükleri MCA 

ile elde edilen uygunluk haritası üzerinde hesaplanmıştır. Hesaplamalarda kütle 

değeri olarak; 

- Yerleşim birimlerinin nüfusu (her 1000 kişi için değer= 1) 

- Çekim odaklarının alansal büyüklüğü (her 1 hektar için değer= 1) kabul edilmiştir.  

Bu değerler kütle çekim modelindeki yerlerine konularak her yerleşim birimi 

ve çekim odağı için diğer yerleşim birimleri ve çekim odaklarına göre kütle çekim 

değerleri elde edilmiştir. Bundan sonraki aşama, kütle çekim değerlerinin 

endekslenmesidir. Bu amaçla, kütle çekim değeri en düşük olan çekim odağının 

endeks değeri 100 kabul edilmiş ve oranlama yoluyla diğer çekim odaklarının endeks 

değeri hesaplanmıştır.  

Hesaplanan endeks değerleri noktasaldır. Fiziksel planlama çalışmalarında 

alansal çekim durumu önem kazanmaktadır. Bu nedenle çekim değerinin alan 

genelindeki dağılımının belirlenmesi amacıyla belirlenen noktasal değerlerden yersel 

interpolasyon tekniği kullanarak alanın bilinmeyen diğer verileri hesaplanmıştır. 

Böylece noktasal değerler alansal değerlere dönüştürülmüştür. Bilinmeyen bu 

noktaların tahmininde CBS ortamında “Ters Uzaklık Etkili Ağırlıklandırma” 

(Inverse Distance Weight “IDW”) yöntemi kullanılmıştır.  

IDW yöntemi, örneklem nokta verilerinden diğer bilinmeyen noktaların 

üretiminde çoğunlukla tercih edilen bir yöntemdir. Bu yöntem, değer atanacak 

yüzeyde yakındaki noktaların uzaktaki noktalardan daha fazla ağırlığa sahip olması 

esasına dayanmaktadır. Bu teknikte değer atanacak noktadan uzaklaştıkça ağırlık da 
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azalmakta ve örneklem noktalarının ağırlıklı ortalamasına göre tüm alandaki 

değerleri hesaplanabilmektedir (Arslanoğlu ve Özçelik, 2005). 

Hesaplanan çekim endeksi değerleri CBS ortamına aktarılmış ve ALOS 

AVNIR-2 uydu görüntüsü altlığı üzerinde IDW yöntemi ile analiz edilmiştir. Sonuçta 

araştırma alanı geneli için çekim endeksi değerleri haritası üretilmiştir.   

 
3.2.1.3. Potansiyel Rekreasyonel Ağırlıklarına Göre Çekim Odaklarının 

Sınıflandırılması 

 
Kütle çekim modeli yönteminin uygulanması ile endeks değerlerine göre 14 

sınıfta kümelenen çekim odaklarının her birinin önem derecesinin rekreasyonel 

çeşitlilik sunma açısından eşdeğer olması beklenemez. Bu bağlamda odaklar endeks 

değerleri dikkate alınarak rekreasyonel kullanım açısından pratiğe yansıtılabilir 

kararlar oluşturabilmesi amacıyla 5 sınıfta kümelenmiştir. Bu sınıflar, çekim 

odaklarının rekreasyonel kullanım çeşitliliğinin belirleyicileri kabul edilmiştir. 

 
3.2.2. Çekim Odaklarının Rekreasyonel Kullanım Türleri Açısından 

Değerlendirilmesi 

  
Çekim odakları endeks değerlerine göre 5 sınıfta kümelenmekle birlikte, bu 

kümeler alan kullanımları açısından tam belirleyici olmamaktadır. Hangi çekim 

odağında hangi alan kullanımına öncelik verilebileceğine ışık tutmak amacıyla 5 

sınıfın koruma-kullanma dengesini ön planda tutularak daraltılması plan kararlarının 

alınmasında daha yararlı olacaktır.   

Sürdürülebilirlik ilkesi bağlamında kaynakların koruma kullanma dengesini, 

koruma ya da kullanma olgusunun biri ya da diğeri lehine ön planda tutan alan 

kullanım seçenekleri; kullanma, kullanım ağırlıklı koruma ve koruma olmak üzere üç 

sınıfta değerlendirilebilir (Gold, 1980, Kurum, 1992, Ortaçeşme, 1996, Kalem, 

2001).  

Bu bağlamda araştırmada endeks değerlerine göre beş sınıfa ayrılmış çekim 

odakları, rekreasyonel kullanım kararlarını biçimlendirebilecek söz konusu 3 sınıfa 

indirgenmiş ve bu 3 sınıfta alan büyüklüğü, mevcut alan kullanım biçimi, ulaşım 
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olanağı, en yakın yerleşim birimine uzaklık ve en yakın odak noktasına uzaklık 

özellikleri dikkate alınarak rekreasyonel kullanım önerileri getirilmiştir. 

Rekreasyonel kullanım türlerinin önerilmesinde bölgede yapılmış bu yönlü 

çalışmalar başta olmak üzere yurt içi ve yurt dışı bulgular belirleyici olmuştur. Bu 

bulgulara göre rekreasyonel amaçlı tasarlanan yeşil koridorlar, organize spor alanları, 

bisiklet ve yürüme yolları, atla gezinti yolları ve grup aktiviteleri için uygun alanları 

içermektedir. Bu koridorların nehir veya vadi boyunca yer alması gibi doğaya dayalı 

planlama ve tasarım kararları kullanıcılar açısından bu alanları daha da çekici 

kılmaktadır.  

Ancak söz konusu alan kullanımlarının herhangi bir çekim odağında 

önerilebilmesi için gerek çekim odağının bu kullanımlara izin verebilecek nitelikte 

(alan büyüklüğü, ulaşım vb.) bulunması, gerekse kullanımların ulusal ölçün ve 

ölçütlere uygun olarak biçimlendirilmesi önem taşımaktadır. Çalışmada rekreasyonel 

kullanılabilirlik düzeyi yüksek ya da uygun bulunan çekim odaklarının nasıl ve hangi 

kapsamda kullanılabileceğinde bu özellikler belirleyici alınmıştır.     
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4. BULGULAR ve TARTIŞMA 
 

4.1. Adana’nın Kentsel Gelişim Süreci  

 
Adana kenti, Çukurova Metropoliten Bölgesi’nin özeği konumundadır. 

1950’li yıllarda sulama tekniklerinin gelişmesiyle artan tarımsal kapasite, tarımsal 

üretimdeki artışın oluşturduğu sermaye birikimi ile büyüyen endüstri ve ticaret 

hacminin yarattığı iş olanakları, Adana’yı yoğun göç alan bir yerleşim durumuna 

getirmiştir. Nitekim, son yıllarda Adana’da oluşan demografik hareketlilik, ülkenin 

benzer durumundaki diğer kentleri ile karşılaştırıldığında oldukça yoğun ve etkili 

olmaktadır (Altunkasa ve ark., 2006). 

Demografik yapıdaki bu çeşitlilik ve nüfus artışı günümüzde Adana’nın tek 

özekli kent yapısından, birinden diğerine nitelik ve ölçek bakımından farklılık 

gösteren çok özekli kent yapısına dönüşmesine neden olmuştur. Kent özeği eski ve 

yeni özek olarak ikiye ayrılmış ve varolan kent lekesi dışında oluşan toplu yerleşim 

alanları birbirleriyle birleşmiştir.   

Adana kentinin tarihsel çekirdeğini Tepebağ ve çevresi oluşturmaktadır. Bu 

alan 1940’lı yıllara kadar tarım alanlarının çevrelediği bir konut merkezi olarak 

gelişimini sürdürmüştür. 1930–1940 yılları arasında kentsel gelişmelerin Tepebağ’ın 

kuzey ve kuzeybatısına kayarak yoğunlaşması yeni yerleşim alanlarında planlı 

büyüme zorunluluğunu ortaya çıkarmıştır. Bu amaçla 1939 yılında Prof. H. Jansen 

tarafından Reşatbey semti ve çevresini kapsayan ilk imar planı yapılmış, bu plan 

1966 yılına kadar yürürlükte kalmıştır. Adana’nın eski kent merkezinden hemen 

kuzeydeki alanlara doğru gelişimi bu planla başlamış ve 1940–1965 yılları arasındaki 

25 yıllık sürede yerleşime açılan alan büyüklüğü 370 ha’dan 2300 ha düzeyine 

yükselmiştir (Yeğin, 1998).    

Jansen planını biçimlendiren hedef nüfusun, beklenenin çok üzerinde 

gelişmesi, yeni bir imar planının yapılması zorunluluğunu ortaya çıkarmıştır. Bu 

nedenle 1966 yılında başlayan nazım imar planı çalışmaları 1969 yılında son şeklini 

alarak onaylanmış ve ilk kapsamlı nazım imar planı olarak yürürlüğe girmiştir. 1969 

onay tarihli Nazım İmar Planı, Adana kent nüfusunun 1985 yılında 1.000.000’a 

ulaşılacağı varsayımıyla ve 10.300 ha’lık bir alan için düzenlenmiştir. Yapılan 
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hesaplamalara göre bu miktarın 9.000 ha’lık bölümü I. ve II. sınıf tarım arazilerini ve 

1300 ha’lık (toplam iskan alanının % 12,6’sı) bölümü ise öngörülen yeşil alanları 

kapsamaktadır (Zarifoğlu, 1998, Altunkasa, 2004). 

1985 planında, konut gelişme alanları kuzey ve kuzeybatıda, ticaret ve 

endüstri ise ova alanda, genelde E–5 Devlet Karayolu çevresinde 

konumlandırılmıştır. Kent özeğinde yüksek yoğunluk sabit tutulmuş, DSİ kanalları 

arasındaki kesim orta yoğunlukta, Seyhan Baraj Gölü yakın çevresindeki alanlar ise 

düşük yoğunlukta tutulmuştur. Planın temel yaklaşımı, kentin özeğinde ve Seyhan 

Nehri kıyılarında mevcut olan ve başta turunçgiller olmak üzere meyve bahçelerinin, 

parkların, yeşil alanların korunması ve Seyhan Baraj Gölü kıyılarından başlayarak 

Seyhan Nehri ile vadisini de içine alan alanlarda kesintisiz çok amaçlı geniş yeşil 

alan sisteminin planlanmasıdır (Uzun, 1974, Altunkasa, 2004).   

Planda öngörülen yeşil alan sistemi, mahalleler ve mahalleler arası 

rekreasyon merkezleri, kent parkları, özel kullanım alanları (Botanik ve Hayvanat 

Bahçesi), bölgesel park gibi alanlarından oluşmuştur. Seyhan Baraj Gölü kıyıları, 

kıyıdan 250–300 m uzaklıkta, tüm göl çevresinde ağaçlandırılacak alanlar ve turizm 

tesis alanları olarak önerilmiştir (Türkoğlu, 1993).  

Ancak, Adana kentinin kuzeye yönelme eğilimi, gölün çekiciliği, 

rekreasyon olanakları ve bu yöndeki yapılaşma baskısının artması sonucu 1969 

planının revizyon gereğini ortaya çıkarmış, 1974–1985 yılları arasında dört ayrı 

revizyon nazım imar planı hazırlanmıştır. 1985 yılında hazırlanan plan, özellikle 

Kuzey Adana’da yoğunluğun artırması, tarım arazileri ile çok amaçlı yeşil alanların 

yerleşime açılması bakımından önem taşımaktadır. Bu planla birlikte, Kuzey 

Adana’da yüksek yoğunluklu dikey yapılaşmaların gelişimi hız kazanmış, yeşil 

alanlar ise kuzeyden güneye vadiler ve kuru dere yatakları boyunca topografyanın ve 

yerleşimin uygun olmadığı alanlara kaydırılmıştır (Yeğin, 1998). 

1992 yılında ise kuzey-batı ve kuzey-doğu kentsel gelişme alanlarını 

kapsayan iki ayrı ilave revizyon planı oluşturulmuştur. 2000’li yıllarda da Adana’da 

kentsel gelişme alanları için yeni ilave revizyon nazım imar planlama çalışmaları 

sürmektedir (Çizelge 4.1).   
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Çizelge 4.1. Adana Kentsel Alanında 1940–2002 Yılları Arasında Gerçekleştirilen 

İmar Planlama Çalışmaları (Altunkasa, 2004).  

 
Plan Tanımı Onay 

Tarihi 
Planlama Alanı 
Büyüklüğü (ha) 

Planlamada Temel 
Alınan Nüfus (kişi) 

Adana İmar Planı (H. JANSEN) 1940 1000 * 

Adana İmar Planı (N. ATEŞ) 

(Uygulamaya Alınmamıştır) 

1943 * * 

Karşıyaka İmar Planı  

(A. KÖMÜRCÜOĞLU) 

(Uygulamaya Alınmamıştır) 

1948 * * 

Adana Nazım İmar Planı 1969 10300 1.000.000 

Revizyon Nazım İmar Planı  

(Kuzeybatı Adana) 

1974 * * 

Revizyon Nazım İmar Planı  

(Seyhan Nehri Doğu Yakası) 

1976 * * 

Revizyon Nazım İmar Planı  

(Güneybatı Adana) 

1980 * * 

İlave Revizyon Nazım İmar Planı 1985 * * 

İlave Revizyon Nazım İmar Planı** 

(Adana Kuzey Bölgesi) 

1992 1.625 360.000 

İlave Revizyon Nazım İmar Planı** 

(Yüreğir-Üniversite ve Çevresi) 

1992 5.350 280.000 

İlave Revizyon Nazım İmar Planı** 

(Adana Kuzeybatı Üst Bölgesi) 

1995 2.268 1.000.000 

İlave Revizyon Nazım İmar Planı** 

(Adana Kuzeybatı ve Kuzeydoğu) 

Planlama Çalışmaları Devam Ediyor. 

* Verilmeyen değerler ilgili kuruluşlarda bulunamamıştır. 
** Alan büyüklüğü ve nüfus değerleri, ait olduğu planlama bölgelerini içermektedir.  

 
Adana’nın günümüzdeki fiziksel gelişim ve biçimlenişinde 1969 ve 1985 

planlarının önemli etkisi bulunmakla birlikte, temel belirleyiciler 1992 yılında 

uygulamaya konulan ek revizyon planları ile sonraki yıllarda süreklilik kazanan 

revizyon çalışmalarıdır. 1992 yılındaki imar revizyonlarını biçimlendiren ve 2010 

yılını temel alan kentsel gelişme öngörüsü; kentin gelişme eğilimi, toplumsal ve 

iktisadi özellikler, altyapı ve ulaşılabilirlik gibi etkenleri göz önünde tutarak Adana 

kentsel alanını beş bölgeye bölmüştür. Bunlar; kent özeği (Seyhan Nehri ile E-5 
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devlet karayolunun kesişme noktasının güneyindeki eski kent özeği ile kuzeyindeki 

yeni kent özeğinin oluşturduğu alan), kuzeydoğu, kuzeybatı, güneydoğu ve 

güneybatı bölgeleridir. Plan, bu beş bölgenin etkisiyle biçimlenen yakın çevre 

yerleşmelerini de kentsel alan kapsamında ele almıştır (Şekil 4.1) (Altunkasa ve ark., 

2006).  

Kent özeği, Seyhan Nehri ile E-5 devlet karayolunun kesiştiği alanları 

kapsamaktadır. Bu bölgede kentin tarihsel çekirdeğini oluşturan Tepebağ ile resmi 

kuruluşlar, konut alanları ve ticaret alanları bulunmaktadır. Kuzeydoğu kentsel 

gelişme bölgesi, batıda Seyhan Nehri, doğuda İncirlik, kuzeyde Çukurova Yerleşkesi 

ve güneyde de E–5 karayolunun sınırladığı alanları, kuzeybatı kentsel gelişme 

bölgesi kuzeyde Seyhan Baraj Gölü, doğuda Seyhan Nehri ile kent özeği, güneyde 

Güneybatı kentsel gelişme alanı arasında kalan alanı, güneydoğu kentsel gelişme 

bölgesi kuzeyde kuzeydoğu kentsel gelişme alanı, batıda kent özeği ile Seyhan Nehri, 

doğuda Güzelevler Mahallesi, güneyde Hadırlı Mahallesi arasında kalan alanı, 

güneybatı kentsel gelişme alanı kuzeyde kuzeybatı kentsel gelişme alanı, doğuda 

kent özeği ile Seyhan Nehri, batıda Yeşiloba Mahallesi güneyde Mıdık Mahalleleri 

arasında kalan bölgeleri içermektedir.  

Kentsel alanda 2010 yılı için hedeflenen mevcut ya da imar planlarında 

öngörülen yeşil alanların büyük çoğunluğunu, imar kanununda diğer yeşil alanlar 

olarak nitelendirilen orman ya da çalılıklar ile kamu veya özel mülkiyetli bahçeler 

oluşturmaktadır. Bunların önemli bir bölümü de üzerinde rekreasyonel eylemlerin 

gerçekleştirilmesine izin vermeyecek düzeyde dik eğime sahip ağaçlık ve çalılık 

arazilerden ibarettir. Bunun yanı sıra mevcut uygulamalar ve imar planı revizyonları 

gözönüne alındığında, organik ve çok amaçlı bir yeşil alan sistemi oluşturabilme 

yaklaşımının varlığından söz etmek olası görünmemektedir (Zarifoğlu, 1998). 

Özellikle Adana’nın genel iklim karakteri, böyle bir yeşil alan sisteminin kurulmasını 

daha da gerekli kılmaktadır. Bir diğer deyişle Adana için hem ekolojik hem de 

ekonomik açıdan bir denge sağlayacak kentsel ve kırsal alanda organik yeşil ağ 

çözümlenmesine yönelik bir gelişme stratejisinin belirlenmesi gerekmektedir 

(Altunkasa, 1990). 
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Şekil 4.1. Adana Kentsel Gelişim Bölgeleri (Altunkasa ve ark., 2006) 

 70



 
4. BULGULAR ve TARTIŞMA                                                            Aylin SALICI 
 

Araştırmada 2007 yılına ait 4 band 10x10 m çözünürlüklü ALOS AVNIR-2 

uydu görüntüsü ile yapılan alan kullanım analizleri sonucunda günümüzdeki kentsel 

gelişimin kuzeyde Seyhan Baraj Gölünün kuzeyindeki araziler, batıda D400 Adana-

Mersin karayolu çevresi ile Yenice köyü, doğuda Sofulu, Buruk beldeleri, güneyde 

kentsel gelişim alanının güney ucundaki tarım alanları arasında kalan alanda giderek 

yoğunlaştığı görülmektedir.  

CBS aracılığıyla 1967 ile 2007 yılları arasında Adana’nın kentsel gelişimi 

ve 2007–2023 yılları arasındaki arazi örtüsü değişimi değerlendirilmiş ve buna göre 

2023 yılında Adana kent yerleşim alanına ilave olması beklenen alan büyüklüğü 

6078 ha olarak belirlenmiştir. Sürekli genişleme eğiliminde olan bu alanlar Seyhan 

Baraj Gölünün kuzeyindeki alanlar (Menekşe Köy ve Bayramhacılı Mevkii), D400 

karayolu (Adana-Mersin Yolu) çevresinde bulunan yerleşim alanları ile Adana 

Büyükşehir Belediyesi tarafından imara açılması nedeniyle de Seyhan Baraj Gölü 

kuzeyindeki alanlardır (Şekil 4.2., Şekil 4.3) (Berberoğlu ve ark., 2007). 

1969 yılından günümüze nazım ve revizyon imar planları ile günümüz uydu 

görüntüleri karşılaştırıldığında, nüfus artışı ve demografik hareketlilik nedeniyle 

mevcut gelişmelerin imar planlarının önünde gittiği sonucu ortaya çıkmaktadır 

(Berberoğlu ve ark., 2007). Yapılan planlama çalışmalarının çoğu kez yapılaşmaların 

ardından gelmesi, bu planların uygulanmasını zorlaştırmıştır. Daha açık bir ifade ile 

imar planları gereksinimleri uzun süreler karşılayamamış ve bu nedenle sürekli 

tadilat sürecine girilmiştir. Sonuç olarak, kentsel gelişmeler imar planlarına göre 

değil, imar planları rant ekonomisinin yarattığı yapılaşmalara uygun olarak 

biçimlenmiştir. Bu durumun olumsuz etkisi doğal ve kültürel yeşil alan varlığının 

giderek yok olmasında kendini göstermiştir (Altunkasa ve ark., 1996).  
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Şekil 4.2. 1967–2007 Yılları Arası Kentsel Gelişim Görüntüsü (Berberoğlu ve ark., 

2007). 

 

 
 

Şekil 4.3. 2023 Yılı Potansiyel Kent Gelişim Alanları (Berberoğlu ve ark., 2007) 
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Günümüzde yerleşim alanlarındaki hızlı ve sağlıksız yapılaşmanın en 

büyük etkeni olarak “Pergel Yasası” adı verilen düzenleme kabul edilmektedir.  

10.07.2004 tarih ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ile kaldırılan 

belde belediyeleri ve yeni kurulan ilçe belediyeleri ile ilgili düzenlemenin 

yasallaşmasından sonra, Adana'nın Büyükşehir Belediye sınırları 30 km yarıçapında 

bir genişliğe taşınmıştır (Şekil 4.4). Bu düzenlemeye göre Adana Büyükşehir 

Belediyesinin mücavir alan sınırı da bu yeni sınır olmuştur 

(http://wowturkey.com/forum/view topic.php?t=17100). Düzenleme ile Büyükşehir 

Belediyesinin hizmet ve yetki alanları Çukurova'nın en verimli tarım topraklarını, 

doğal alanları ve kırsal yerleşim birimlerini kapsayacak konuma getirilmiş, Karaisalı 

ilçesinin de büyükşehir belediyesine katılmasıyla, Adana kentinin sınırları orman 

alanlarına kadar uzanmıştır (Demir, 2009). 

22/03/2008 tarihli Resmî Gazete’nin 26824 sayılı mükerrer nüshasında 

yayımlanan “5747 sayılı Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması ve 

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile nüfusu 2 binin altına 

düşen belde belediyelerin kapatılması, bazı büyük ilçelerin bölünerek yeni ilçeler 

oluşturulmasına ait kanun kabul edilmiştir. Bu kanuna göre Adana Seyhan ilçesi 

Seyhan ve Çukurova, Yüreğir ilçesi de Yüreğir ve Sarıçam olmak üzere toplamda 4 

belediyeye bölünmüştür (http://rega.basbakanlik.gov.tr/). 

Tüm bu gelişmelerden kaynaklanabilecek etkiler, araştırma alanı açısından 

yorumlandığında aşağıdaki sonuçlara ulaşılabilir;  

- Adana kentinde imarlaşma sürecinde açık ve yeşil alanların gelişimi, yapısal 

özellikte konut alanları ile paralel bir gelişim göstermemiştir. Daha açık bir anlatımla 

yapısal gelişmelerle yeşil alan gelişmeleri arasında ters orantı ortaya çıkmıştır. Bu 

özellikle son 20 yıllık süreçte imar planlarındaki yeşil alanlar süreklilik kazanan imar 

revizyonlarıyla oluşturulan yeni konut alanları için rezerv alanlar olarak 

değerlendirilmiştir. Bu bakımdan kentin yeni yerleşim alanları ile toplu konut 

alanları günümüzde aşırı yoğunlukta, yeşilden yoksun çok katlı binaların oluşturduğu 

alanlara dönüşmüş durumdadır (Şekil 4.5). 
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Şekil 4.4. Adana Büyükşehir Belediye Sınırı (http://wowturkey.com/forum/view 

topic.php?t=17100) 
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Şekil 4.5. Adana İskan Alanı Yeni Konut Alanları (http://img170.imageshack.us/img 

170/800/adanarm5.jpg) 

 
- Diğer taraftan imar planlarında yeşil alan olarak öngörülen alanların büyük 

çoğunluğu konut ve ticari amaçlı kullanımlara uygun olmayan parselasyon 

düzenindeki ve topografik yapıdaki kentsel topraklarda sınırlı kalmıştır. Mevcut 

orman ya da çalılıklar ile kamu ve özel mülkiyetli bahçelerden oluşan ve imar 

mevzuatımızda diğer yeşil alanlar olarak nitelenen alanlar da imar revizyonları ile 

giderek yapılaşmaya açılmıştır. Bu gelişmelerin sonucunda kentte yapılaşma alanları 

ile yeşil alanlar arasındaki denge sürdürülebilir kent anlayışına karşıt olarak 

yapılaşma alanları lehine bozulmuş durumdadır. 

- Kaynakların sürdürülebilir kullanımının geri planda tutulduğu izlenimini veren bu 

süreçte, kent ekosistemi açısından büyük önem taşıyan Seyhan Baraj Gölü, Seyhan 

Nehri ve çevresinin yapılaşma baskısı altında kalması, bu baskıyı sürdürülebilir kılan 

mevzuat değişiklikleri (pergel yasası gibi), sürdürülebilir kent anlayışının Adana için 

geçerliliğini koruması olanaklarını gün geçtikçe azaltmaktadır.    
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- Kentsel gelişmelerin yönü ve kapsamı, verimli tarım topraklarında da önemli 

zararlar oluşturmuştur. Yapılaşmaların genellikle verimli tarım toprakları üzerinde 

genişlediği Adana kentinde özellikle endüstri tesisleri kentin doğu ve batı kesiminde 

E-5 karayolu boyunca ve ikincil olarak da güneye doğru I. ve II. sınıf tarım arazileri 

üzerinde yoğunlaşmıştır (Şekil 4.6). Özellikle tarıma dayalı endüstriler, verimli tarım 

topraklarının yer aldığı ova kesiminde geniş alanlar kaplamaktadır. Kentsel alan 

kullanımlarının tarım toprakları üzerindeki bir diğer olumsuz etkisi de, toprağın 

yerleşim, sanayi-ticari tesisler ve ulaşım ağının aşırı baskısı sonucu sıkışması ve bu 

nedenle de fiziksel yapının bozulmasıdır. Buna ek olarak, kentsel gelişmelerin 

olumsuz etkisi olarak nehirlerin kanalizasyon hatları boyunca kirlenmesi toprağın 

kimyasal yapısının değişmesine neden olmaktadır (Şekil 4.7).   

 

 
 

Şekil 4.6. Güneyde Ovaya Doğru Gelişen Yeni Yapılaşma Alanları 

(http://img233.imageshack.us/i/adanakubakisioy0.jpg/) 
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Şekil 4.7. Seyhan Nehrindeki Kirlilik Durumu 

 

4.2. Araştırma Alanının Ekolojik Özellikleri 

 
Yeşil koridorların planlanmasında kullanılabilecek ekolojik ölçütler amaç, 

konum, ekolojik koşullara bağlı olarak çok sayıda olmakla birlikte, Baschak ve 

Brown (1995), Miller ve ark. (1998) ve Walmsley’e (2006) göre temel belirleyici 

ölçütler olarak iklim özellikleri, toprak grupları, eğim ve bakı önem taşımaktadır.  

İklim: Araştırma alanı yıllık ortalama sıcaklığı 18 ºC’yi aşan (18,8 ºC) tipik 

Akdeniz iklim kuşağı içerisindedir. Bölgede atmosferik sıcaklık ve oransal nem 

miktarında mevsimlik, aylık ve günlük farklılıklar ekstrem düzeye ulaşmamakla 

birlikte yağışlar için aynı özellik söz konusu değildir. 600–700 mm olan yıllık yağış 

dağılımı düzensiz olup mevsimler arasında büyük farklılıklar ortaya çıkmaktadır. 

Yörede hakim rüzgarlar bahar ve yaz aylarında güneybatı, kış aylarında ise 
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kuzeydoğu yönünden esmektedir. Yıllık oransal nem ortalaması denizel etki 

nedeniyle % 65’in üzerindedir. 

Adana kentinde yaşayan insanlar, yıllık toplam sürenin % 85’lik diliminde 

iklim koşulları açısından uygun bir ortamda bulunmamaktadırlar. İnsanların iklim 

koşullarına göre kendilerini fiziksel ve düşünsel açıdan sağlıklı ve rahat hissettikleri 

ortamın (biyoklimatik konfor koşulları) oluşturduğu süre, ilkbahar mevsiminde 600–

700 saat, yaz mevsiminde 100–150 saat, sonbahar mevsiminde ise 600–700 saat 

olarak toplam 1300–1550 saat/yıl arasında değişmektedir. Bu süre, bir yıllık toplam 

sürenin ancak % 15-18’ini karşılayabilmektedir. Kış mevsiminde iklim ortamı ise 

biyoklimatik konfor koşullarından uzaktır. Sıcak ve nemli iklim koşulları içeren 

yörelerde yeşil alanlar konusunda yapılan araştırmalara göre, kentsel alanlardaki 

yeşil alan kitlesinin, konum, büyüklük, yoğunluk ve ağaç tür özelliklerine bağlı 

olarak yaz mevsiminde yaz sıcaklıklarını 4–11 0C azalttığı, kış sıcaklıklarını 2–4 0C 

yükselttiği ve güneş ışınımının alınmasında denge sağladığı belirlenmiştir (Altunkasa, 

2004).  

Toprak: Araştırmada, 1/25.000 ölçekli Seyhan Havzası Toprakları Haritası 

temel alınarak CBS ortamında oluşturulan toprak yetenek sınıfları haritasına (Şekil 

4.8) göre alandaki toprakların yetenek sınıflarına göre dağılımı Çizelge 4.2’de 

verilmiştir. Şekil 4.8’deki haritada toprakların farklı amaçlı kullanımını ortaya 

koyabilmek amacıyla Adana’nın iskan gelişimi de belirtilmiştir. Buna göre kentsel 

alanın I. ve II. sınıf topraklar üzerinde gelişim gösterdiği anlaşılmaktadır. Ayrıca 

kentsel alandan başka kentsel alanın doğu-batı ekseninde yer alan E–5 devlet 

karayolu ile bu yol boyunca bulunan endüstri kuruluşları da bu verimli topraklar 

üzerinde yer almaktadır.  
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Şekil 4.8. Araştırma Alanı Toprak Yetenek Sınıfları Haritası 
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Çizelge 4.2. Araştırma Alanı Toprak Grupları Oransal Dağılımı  

 
Toprak Yetenek 

Sınıfları 
Kapladığı Alan (ha) % Değeri 

I. sınıf 47 564,8 19,48

II. sınıf 19 597,6 8,02

III. sınıf 29 418,3 12,04

IV. sınıf 40 892,2 16,74

V. sınıf 1687,6 0,70

VI. sınıf 49 122,2 20,11

VII. sınıf 42 486,8 17,40

VIII. sınıf 7874,8 3,22

 
5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanunun “Tarımsal amaçlı 

kullanılan araziler bu amaç dışında kullanılmak üzere planlanamaz” hükmüne 

rağmen Çizelge 4.3’te de görüldüğü gibi Adana iskan alanı I. ve II. sınıf tarım 

toprakları üzerinde gelişmeye devam etmektedir.  

Örneğin 1970 yılına dek yapılaşmaya açılan toplam 2.600 hektar alanın 

tamamı I. sınıf toprak yeteneğindedir. 1980 yılında 3.800 hektar yapılaşmış alanın 

3.670 hektarı I. sınıf, 1990 yılında aynı amaçla kullanılan 7.000 hektar alanın 5.410 I., 

1.160 hektarı da II. sınıf tarım topraklarını kapsamaktadır. 2010 yılında yapılaşmaya 

açılacak I. ve II. sınıf tarım alanlarının 16.160 hektara ulaşması beklenmektedir 

(Altunkasa, 2004) (Çizelge 4.3). 

1967 ile 2007 yılları arasında Adana’nın kentsel gelişimi kapsamında tarım 

alanlarından yerleşim alanlarına dönüşen alanlar Şekil 4.9’da verilmiştir (Berberoğlu 

ve ark., 2007). 

Jeoloji: Adana kentsel yerleşiminin Seyhan Nehri yatağındaki alüvyonal 

zon boyunca dağılmakta olduğu görülmektedir. Diğer taraftan, Adana kentsel alanı 

jeolojik açıdan Seyhan Nehrinin oluşturduğu alüvyal arazi üzerinde gelişmiştir. Bu 

araziler birinci sınıf alüvyon birikimlerle meydana gelmiş ve geçirgenlikleri, doku ve 

kimyasal yapıları bakımından çeşitlilik gösterip, besin maddelerinin zenginliği 

nedeniyle tarımsal yönden değerlidirler (Atik, 1997). 
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Eğim: Araştırma alanı için CBS ortamında sayısal yükseklik model (Digital 

Elevation Model “DEM”) verisi ile belirlenen eğim durumu ise Şekil 4.10’de 

verilmiştir. Buna göre çalışma alanının altı eğim grubuna göre oransal dağlımı 

değerleri ve kapladığı alan Çizelge 4.4’te verilmiştir.  

 
Çizelge 4.3. 1940-2010 Yılları Arasında Adana Kenti ve Yakın Çevre 

Yerleşimlerinin Konumlandığı Alanların Toprak Yetenek Sınıflarına 

Göre Dağılımları (Altunkasa ve ark., 2006).  

 

Yıl Nüfus 
Yerleşim 
Alanı (ha) 

Yerleşim Alanlarının  
Toprak Yetenek Sınıflarına Göre Dağılımı (ha) 

   I.  
sınıf 

II.  
sınıf 

III.  
sınıf 

IV.  
sınıf 

VI.  
sınıf 

VII.  
sınıf 

1940 90.000 370 370 - - - - - 

1945 102.000 400 400 - - - - - 

1950 123.005 450 450 - - - - - 

1955 175.736 700 700 - - - - - 

1960 240.978 1.200 1.200 - - - - - 

1965 302.437 2.300 2.300 - - - - - 

1970 366.842 2.600 2.600 - - - - - 

1975 499.942 3.100 3.020 80 - - - - 

1980 600.144 3.800 3.670 130 - - - - 

1985 806.671 5.300 4.630 460 - - 210 - 

1990 963.778 7.000 5.410 1.160 - - 430 - 

1995 1.238.000 9.600 6.340 2.380 30 50 670 130 

2000 1.530.000 10.400 6.570 2.520 230 120 770 190 

2005 1.880.000 12.200 7.100 3.460 290 170 920 260 

2010 2.260.000 14.100 7.660 4.280 360 250 1.130 420 

2010 2.260.000 20.000 10.500 5.660 360 250 2.870 420 

*2000 yılından sonraki değerler nüfus artışı ve kentsel gelişme planlarına göre belirlenen 
projeksiyonlardır.  
**Sivil havaalanı, Çukurova Üniversitesi yerleşkesi ve İncirlik askeri bölgesini de kapayan 
alan dağılımını belirtmektedir.   
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Şekil 4.9.  Arazi Örtüsü Sınıflarının Alansal Değişimi (Berberoğlu ve ark., 2007) 

 
Çizelge 4.4. Araştırma Alanı Eğim Gruplarına Göre Alansal Dağılımı 

 
Eğim Grupları Kapladığı Alan (ha) 

% 0-4 195545,91 

% 4-8 10732,33 

% 8-12 13069,04 

% 12-20 13380,61 

% 20-30 8249,62 

 % 30-100 3233,49 

 
Araştırma alanının güney bölümünü oluşturan ova, topoğrafik yapı 

bakımından düz ve düze yakın eğimleri içermektedir. Alanının kuzey bölümünde 

bulunan Seyhan Baraj Gölü ve çevresindeki alanlarda ise eğim artış göstermektedir.  

İklim ve toprak özellikleri yeşil koridor planlanmasının temel ekolojik 

belirleyicileri olmakla birlikte, arazi eğimi, yükseltiler ve bakı alan kullanım 

kararlarının çok önemli ekolojik ölçütlerini oluşturmaktadır (Flink ve ark. 1993; 

Arslan ve ark., 2007). Bu bağlamda iki farklı eğim tanımlaması ortaya çıkmaktadır; 

-Topoğrafik eğim/arazi eğimi, 

-Yeşil koridor ana aksını oluşturulacak güzergahın eğimi.   
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Yeşil koridorlarda topoğrafik eğim sınıflamasına göre % 5’lik ve daha az 

eğimler düze yakın olarak, % 5 –15 arasındaki eğimler orta eğim ya da engebeli, % 

15 üzerindeki eğimler çok eğimli alanlar olarak nitelenmektedir (Flink ve ark. 1993; 

Arslan ve ark., 2007). Rekreasyonel odaklı yeşil koridor planlama ölçütleri 

bakımından koridorun ana aksını oluşturan güzergahın biçimlenmesinde uygun 

eğiminin % 3-10 olması gerekmektedir (Pekin, 2007).  

Araştırmada yeşil koridor oluşumuna uygun alanların değerlendirilmesinde 

kullanılan ölçütler ve bağıl değerleri bu özellik dikkate alınarak değerlendirilmiştir.  

Eğim yüzeyinin yönü olarak tanımlanan bakı (Şekil 4.11) kuzeyden 

başlayarak saat yönünde 0–360° ile ölçülmektedir. Düz eğime sahip olan alanlar 

herhangi bir yöne bakmadıkları için, 0 değeri atanmıştır. 

 
4.3. Mevcut Alan Kullanımları 
 

Bu bölümde, araştırma alanındaki alan kullanım türlerinin araştırma 

açısından önem taşıyan özelliklerinin açıklanmasına çalışılmıştır. Bu bağlamda, CBS 

ortamında ALOS AVNIR–2 uydu görüntüsü temel alınarak hazırlanan alan kullanım 

haritası (Şekil 4.12) ve bu haritadan ortaya çıkartılan alan kullanımlarının alansal 

dağılımı (Çizelge 4.5) belirleyici olmuştur. Buna göre araştırma alanında aşağıda ara 

başlıklar halinde açıklanmasına çalışılan sekiz temel kullanım bulunmaktadır.  

 
Çizelge 4.5. Araştırma Alanındaki Mevcut Alan Kullanımları 

 
Mevcut Alan Kullanımı Kapladığı Alan (ha)

Yerleşim Alanı 28.302

Su Yüzeyleri  

(Seyhan ve Çatalan Baraj Gölleri, Seyhan Nehri, Lagünler) 

9.418

Orman Alanı 33.510

Tarla Tarımı 103.230

Bahçe Tarımı 49.273

Kıyı Kumulları 1.846

Çıplak Alanlar 10.443

Tarım Dışı Kültürel Bitki Örtüsü (park, koruluk, piknik alanı vb.) 8.189

                                                                 Toplam 244.211
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Şekil 4.10. Araştırma Alanı Eğim Grupları Haritası 
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Şekil 4.11. Araştırma Alanı Bakı Haritası 
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Şekil 4.12. Araştırma Alanı Mevcut Alan Kullanım Haritası 
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*Yerleşim alanları;  

Araştırma alanında toplam 28.302 hektar alan kaplayan ve anakent, belde 

ve köyleri içeren 44 yerleşim birimi bulunmaktadır. Bu birimler içerisinde Adana 

kenti nüfus ve alan açısından en büyük birimi oluşturmaktadır.   

Adana kenti iskan alanı, kuzeyde Seyhan Baraj Gölü, kuzeydoğu Çukurova 

Üniversitesi Yerleşkesi ve İncirlik tesis alanı, batıda tarımsal kullanımlarla içice 

geçmiş ticaret ve konut alanları, güneyde yoğun tarım alanları ile sınırlanmıştır. 

Kentsel alan, kuzey güney yönünde Seyhan Nehri tarafından ikiye bölünmüştür 

(Şekil 4.13).    

 

 
 
Şekil 4.13. Adana Kentsel Alanını İkiye Bölen Seyhan Nehri 

 
Seyhan Nehri ve baraj gölü kıyı şeridinin kentsel alan içindeki bölümü 409 

hektar ile kentsel alan genelinin yaklaşık % 3’ünü kaplamaktadır. Ancak bu değere 

baraj gölü kıyılarının Çukurova Üniversitesi sınırları içinde kalan doğu bölümü ile 

kuzey bölümü alınmamıştır. Seyhan Nehrinin doğu ve batı kıyı şeridi yaklaşık 200 

hektar alanla göl ve ırmak kıyı şeridi toplamının % 50’sini içermektedir (Altunkasa 

ve ark., 2006).  
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*Su yüzeyleri;  

Alanda su yüzeylerini oluşturan unsurlar, araştırma alanının kuzeyinde yer 

alan Seyhan Baraj Gölü, güneyinde yer alan lagünler ve araştırma alanını kuzeyden 

güneye doğru boydan boya ikiye bölerek en güneyde Deli Burundan Akdeniz’e 

dökülen Seyhan Nehridir.  

**Seyhan Nehri: Araştırma alanının ova kesiminde geniş kıvrımlar 

oluşturan Seyhan Nehrinin Çatalan Baraj Gölü ile Deli Burun mevkileri arasındaki 

uzunluğu yaklaşık 120 km’dir. Nehrin yatak genişliği eğim ve toprak özelliklerine 

bağlı olarak 40–250 m arasında değişmektedir (Şekil 4.14).  

Yatak içerisinde yükseltinin taşkın seviyesinden fazla olduğu topoğrafik 

kesimlerde farklı büyüklükte adacıklar oluşmuştur (Şekil 4.15). Nehirde oluşan 

taşkınlar Çatalan ve Seyhan Barajlarının yapılmasıyla denetim altına alınmış, nehir 

yatağı taşkından korunmuş, ancak suyun etkisi nedeniyle üzerinde zengin bitki 

örtüsünü barındıran nemli, yarı-nemli habitatlar gelişim göstermiştir.  

 

 
 
Şekil 4.14. Seyhan Nehrinin Yatak Genişliği 

 88



 
4. BULGULAR ve TARTIŞMA                                                            Aylin SALICI 
 

 
 
Şekil 4.15. Seyhan Nehrinde Oluşan Adacıklar  

 
Kuzeyde orman alanları, güneyde yoğun tarım alanları ve merkezde 

yerleşim alanları ile çevrelenen Seyhan Nehri, bu özelliği nedeniyle kırsal ve kentsel 

alanları kuzey-güney yönünde bağlayan doğal bir köprü niteliğindedir. Bu nitelik 

nehrin araştırma alanında kalan bölümünün yeşil koridor olarak planlanmasında 

önemli bir avantaj olduğu kadar bir gereklilik de yaratabilmektedir. Bu koridor 

kapsamında özellikle rekreasyonel kullanım önceliği bulunan alan birimleri (çekim 

odakları) yeşil koridorun fiziksel biçimlenmesi üzerinde belirleyici etkiye sahiptirler. 

Bu nedenle Seyhan Nehri ile çekim odakları arasındaki ilişki araştırma açısından 

önem taşımaktadır. Çünkü yeşil koridor kuzey-güney yönünde bir bütünlük arz 

etmekle birlikte rekreasyonel kullanıcı ve kullanım yoğunluğunun koridorun her 

noktasında aynı olması düşünülemez. Burada koridor boyunca rekreasyonel kullanım 

önceliği olan alan birimlerinin yani çekim odaklarının ortaya konulması önem 

kazanmaktadır. Bunun temel belirleyicisi suya olan uzaklık yani çekim odakları ile 

nehir arasındaki ilişkinin güçlülüğüdür. Çalışmada bu ilişkinin gücünün en az olduğu 

nokta nehir ekseninden 5 km uzaklık kabul edilmiş ve odak noktaları bu uzaklık 

kapsamında araştırılmıştır (Şekil 4.16).   
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Şekil 4.16. Araştırma Alanı Nehir Koridoruna Uzaklık Haritası 

 90



 
4. BULGULAR ve TARTIŞMA                                                            Aylin SALICI 
 

**Seyhan Baraj Gölü: Seyhan Baraj Gölü Akdeniz Bölgesinin en önemli 

iç su rezervuarlarından biri olup, taşkın, sulama ve enerji üretimi amacı ile yapılmış 

ve 1956 yılında işletmeye açılmıştır. Seyhan Nehri üzerinde kurulan göl, Adana kent 

merkezinin 8 km kuzeyindedir. En derin yeri 43 m, maksimum su kotu 68 m olan 

gölün, ortalama yüzeyi 75.000 hektardır (Yağcı, 2006). 

Gölü, kuzeyde ormanlık alanlar, doğuda Çukurova Üniversitesi Yerleşkesi, 

güneyde Adana iskan alanı, batıda ise maki-orman örtüsüyle içiçe geçmiş iskan 

alanları çevrelemiştir. Göl ve çevresi, özellikle iskan alanlarının gelişme baskısı 

altındadır.    

Seyhan Baraj Gölü kıyıları doğal ve kültürel bitki örtüsü yanında suya bağlı 

habitatlar nedeniyle Çukurova Bölgesindeki önemli kuş alanlarından biridir. Kuş 

türleri arasında bölgeye has türler olduğu kadar nadir bulunan türler de 

bulunmaktadır. Örneğin Akçacılıbıt (Charadrius alexandrinus), Mahmuzlu Kızkuşu 

(Vanellus spinosus) ve Küçüksumru (Sterna albifrons), Bıldırcın (Coturnix coturnix), 

Turaç (Farncolinus farncolinus) ve Keklik (Alectoris chukar) bölgede kalıcı kuş 

türleridir. Göçmen, kuşlar kasım-Aralık ayında gelmekte ve Mart-Nisan ayında 

dönmektedirler (Uygur, 2006).  

Kuş türleri, Seyhan Baraj Gölünün kırsal alanlara yakın, insan eylemlerinin 

yoğun olmadığı kıyılarda genellikle küçük sazlıklarda, dere ağızlarında ve göl 

üzerinde toplanmaktadır (Atik, 1997). Ayrıca besin bulabilmek için Seyhan Baraj 

Gölü dışında göl çevresindeki ve ovadaki tarım alanları ile maki örtüsünün etkin 

olduğu eşik alanları da barınma alanı (biyotop) olarak benimsemişleridir (Çizelge 

4.6).  

Kuşlar dışında Seyhan Baraj Gölü suya bağlı fauna bakımından zengindir. 

Bunun en önemli nedeni dağlık alanlardan pek çok mineral tuzların sular ile birlikte 

taşınmasıdır (Gültekin,1979). Ancak Adana kentsel mekanı içinde açık ve yeşil 

alanlara olan kentsel gelişim baskısı nedeniyle fauna da türce zenginlik pek söz 

konusu değildir (Atmaca, 1994).  
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Çizelge 4.6. Adana Kentsel Alanındaki Bazı Kuş Türleri (Atmaca, 1994) 

 
Kuşların Latince Adı Türkçe Adı Kuşların Latince 

Adı 
Türkçe Adı 

Tepeli Toygar Falco tuninculus Bayağı Kerkenez Galerida cristata  

Miliaria colondra 

(Emberiza colandra) 

Tarla Kiraz Kuşu 

veya Tarla Çintesi 

Oenanthe hispanica Kara Kulaklı 

 Kuyrukkakan 

Turaç Athena noctua Kukumav Francolinus francolinus  

Üveyik Alectoris chukar Kınalı Keklik Streptopelia turtur  

Kumru Oenanthe oenathe Bayağı 

Kuyrukkakan 

Streptopelia decaocta 

Ev Serçesi Turdus merula Karatavuk Passer domesticus 

Orman Serçesi Parus major Büyük 

Baştankarası 

Passer montanus 

Kara Başlı Kiraz 

Kuşu 

Pycnonotus barbatus Esmer Arap 

Bülbülü 

Emberiza melanocephala 

Kırlangıç Carduelis chloris Florya Hirunda rusticola  

Bayağı İspinoz Garrulus glandarius Bayağı Alakarga Fringilla coelebs  

Atmaca Carduelis carduelis Saka Kuşu Accipiter nisus 

      

Seyhan Baraj Gölü çevresinde yer alan doğal bitki örtüsüne ait türler 

çoğunlukla herdemyeşildir. Bu nedenle yılın her mevsiminde canlı ve ilgi çekicidir. 

Bu bitkiler insan aktivitelerinin etkin olduğu kırsal yerleşim alanları çevresinde ve 

tarım alanlarında daha seyrek ya da hiç yoktur. Bu bölgelerde göl çevresindeki 

ulaşım ağının yetersizliği bu bitki topluluğunun tahribini büyük ölçüde önlemekle 

birlikte, son yıllarda yapımı hız kazanan bahçeli-müstakil konut yapılaşmaları ve 

yeni açılan yollar bu konuda olumsuzluklar yaratabilecektir. Buna ek olarak, göl 

çevresindeki yerleşik halkın tarla açması ve konut ve ticari yapılaşmalardaki artış 

bitki örtüsünün bozumuna yol açabilecektir (Bingöl, 2003) (Şekil 4.17).   
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Şekil 4.17. Seyhan Baraj Göl Çevresi Bitki Örtüsü 

 

Seyhan Baraj Gölünde saptanan Seyhan Baraj Gölü kıyı vejetasyonu suyun 

yükselmesi ve alçalmasıyla ilişkili olarak Su Altı, Su Üstü ve Nemli Kıyısal 

Alanların Vejetasyonu olmak üzere 3 ayrı sınıfta toplanmıştır. Bu vejetasyonlara ait 

olan bitki türleri Çizelge 4.7’de verilmiştir (Atmaca, 1994).   

**Lagünler: Araştırma alanının güney doğusunda yer alan lagünler 

sırasıyla batıdan doğuya doğru Dipsiz, Tuzla ve Akyatan lagünleridir. Av ve Yaban 

Hayatı Koruma Sahası ve Doğal Sit Alanı koruma statüsüne sahip Tuzla lagünü 

(maksimum su yüzeyi 800 ha) Seyhan Nehir ağzının doğusunda yer almaktadır. 

Seyhan Nehrinin eski bir azmağı olan ve özellikle su kuşları yaşam ortamı olarak 

uluslararası öneme sahip Akyatan Lagünü ise Ramsar Alanı, Av ve Yaban Hayatı 

Koruma Sahası ve Doğal Sit Alanı koruma statüsündedir. Yaklaşık 7500 hektar alan 

kaplayan lagününün (WWF-Türkiye, 2004) 1240 ha’lık (yaklaşık % 16,53) bölümü 

araştırma alanına dahildir. Mevcut alan kullanım haritasına göre Tuzla Lagününün 

kuzey bölümü ile Akyatan Lagününü güney kısmı büyük oranda tarım arazileri ile 

kaplıdır. 
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Çizelge 4.7. Seyhan Baraj Gölü Kıyı Vejetasyonuna Ait Bitki Türleri (Atmaca, 1994) 

 
Su Altı Vejetasyonu 

Alisma lanceolatum Potamogeton lucens 

Butomus umbellatus Potamogeton nodosus 

Najas gramine Paspalum paspaloides 

Najas marina Potamogeton pectinatus 

Najas minor Potamogeton perfoliatus 

Su Üstü Vejetasyonu 

Arundo donax Polypogon viridis 

Cyperus fuscus Rubus fruticosum 

Juncus articulatus Sonchus olerecaeus 

Mentha spicata var. spicata Tamarix parviflora 

Paspalum paspalodes Thypa angustifolia 

Phragmites australis Trifolium tomentosum 

Prosopis farcta Xanthium strumarium subsp. cavanillesi 

Nemli Kıyısal Alanların Vejetasyonu 

Alisma lanceolatum Paspalum paspalodes 

Butomus umbellatus Phyla nodiflora 

Capsella bursa-pastoris Plantago lanceolata 

Cynodon dactylon var. dactylon Poa annua 

Euphorbia camasyce Rubus fruticosum 

Geranium dissectum Trifolium peregrina 

Heliotropeum sp. Veronica peregrina 

 

*Orman alanları;  

Çizelge 4.5’e göre araştırma alanındaki toplam orman alanı 33.510 ha olup, 

bu miktar toplam alanın % 13,72’sine karşılık gelmektedir. Orman alanları araştırma 

alanının üç kesiminde bulunmaktadır. Bunlardan birincisi kumul stabilisazyonu 

amacıyla oluşturulmuş Akyatan ormanı, ikincisi Seyhan Baraj Gölünün kuzey 

kısımlarındaki doğal ormanlık alanlardır. Üçüncü ise kentsel dokunun yayıldığı 

Seyhan Baraj Gölü kıyı alanlarında karışık olarak bulunan doğal ve dikimle 

oluşturulmuş ağaçlandırma alanlarıdır.   

 94



 
4. BULGULAR ve TARTIŞMA                                                            Aylin SALICI 
 

Akyatan ormanı, 2001 yılında Orman Bölge Genel Müdürlüğü tarafından 

kumul hareketlerinin denetimi için kurulmuştur. Bu amaçla kullanılan bitki türleri 

arasında Eucalyptus camaldulensis başta olmak üzere Acacia cyanophylla, Opuntia 

ficus-indica, Arundo donax gibi ağaç ve çalı türleri bulunmaktadır (Gültekin, 1979). 

Ayrıca kumulların tarım alanları ile lagünler yönüne taşınmasını engellemek 

amacıyla iğne yapraklı türler gerek saf, gerekse karışık meşçereler halinde 

kullanılmıştır. İbreli türler arasında Pinus pinea, Pinus brutia ve Pinus pineaster var. 

maritima bulunmaktadır (Özdemir, 2003).      

Kentleşme hareketleri ve geniş kırsal yerleşimler öncesinde ormanların % 

80’ine yakın bölümü başta Pinus brutia, Quercus sp. ve Pinus nigra olmak üzere pek 

çok ağaç ve çalı türü ve Juniperus sp., Pinus halepensis gibi 9 ayrı türün saf 

meşçereleri ile kaplıyken son 50 yılda insanların yakacak ve inşaat gereksinimlerini 

karşılamak ve tarım arazileri elde etmek amacıyla yaptıkları düzensiz kesimler 

nedeniyle bitki örtüsü zarar görmüştür (Gültekin, 1979). Bu alanlardaki vejetasyonun 

baskın ağaç türü Pinus brutia, baskın çalı türü Quercus coccifera ve baskın otsu bitki 

türü ise Silene colorata’dır. Ayrıca saptanan bazı bitki türleri de Çizelge 4.8’de 

verilmiştir (Bingöl, 2003). 

*Tarım Alanları (Tarla ve Bahçe tarımı);  

Araştırma alanı içinde tarımsal üretim amacıyla kullanılan alanlar 152.503 

hektardır. Bu miktar, araştırma alanının toplam yüzölçümü olan 244.211 hektarın 

yaklaşık % 62,45’ ine karşılık gelmektedir. Tarım alanlarının % 67,70’i (103.230 ha) 

tarla tarımında, geri kalanı ise bahçe tarımında kullanılmaktadır. Alan kullanımı 

yetiştirilen ürün tipine göre değerlendirildiğinde tarla tarımının büyük bir ağırlığı 

olduğu görülmektedir.  

Tarım alanları araştırma alanının geneline yayılmış durumda olmakla 

birlikte bahçe tarımı amacıyla kullanılan alanların daha çok Seyhan Nehrinin Adana 

iskan alanı ile Akdeniz arasındaki nehir yatağı ve çevresinde konumlandığı 

belirlenmiştir. Tarla tarımı için kullanılan alanlar da araştırma alanının geneline 

yayılmakla birlikte, alanın ova ve eşik alan karakterinde oluşu, toprak yapısı ve 

iklimin uygunluğu nedeniyle tüm alan kullanım çeşitlerine oranla % 42,27 

oranındadır.  
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Çizelge 4.8. Orman Alanlarındaki Yoğun Olarak Bulunan Bazı Bitki Türleri (Atmaca, 

1994) 

 
Ağaçlar 

Pinus brutia Crataegus monogyna subsp. Monogyna 

Olea europea var. europea Ficus carica 

Çalılar 

Quercus coccifera Myrtus communis 

Phillyrea latifolia Calycatome villosa 

Cistus creticus Cistus salviifolius 

Clematis flammula Capparis spinosa 

Paliurus spina-christii Sarcopoterium spinosum 

Pistacia terebinthus Smilax aspera 

Lithodora hispidula Asparagus acutifolius 

Otsu Bitkiler 

Silene colorata Senecio vulgaris 

Clematis flamula Helianthemum sp.  

Lithodora hispidula Erica manipuliflora 

Urginea maritima Hypericum perforatum 

Xeranthemum annuum Trifolium sp.  

 

*Kıyı kumulları; 

Araştırma alanındaki kıyı kumulları alanın güney ucunda lagünler 

çevresinde yer almaktadır. 

Kumullardaki bitki türleri Akdeniz Kıyı Formasyonu içinde yer almaktadır. 

Bu formasyona bağlı bitki türleri ise Ammophila arenaria, Marsdenia erecta (Syn. 

Cionura erecta), Convolvulus persicus, Mulgedium tamaricum’dur (Gültekin, 1979). 

Araştırma alanı içindeki Akyatan kıyı kumulu coğrafi konum, yüzey 

şekilleri, toprak yapısı gibi doğal özelliklerine bağlı olarak sunduğu potansiyel 

nedeni ile uzun yıllar boyunca hızla gelişen ve giderek çeşitlenen alan 

kullanımlarının baskısı altındadır. Ayrıca yöre halkının kumul alanları tarımsal 

faaliyetler için kullanması doğal sistemlere zarar vermektedir (Aytok, 2001).   
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*Çıplak alanlar;  

Araştırma alanı genelinde noktasal olarak yayılmış durumda olan çıplak 

alanlar alanın % 4,28’ini oluşturmaktadır. Bu alanlar üzerinde doğal ya da kültürel ve 

koruma ağırlığı olabilecek unsurları içermediğinden rekreasyonel kullanılabilirlik 

açısından öncelik taşımaktadır.   

*Tarım dışı kültürel bitki örtüsü;  

Tarım dışındaki park, koruluk, piknik alanı vb. kullanımlara ait bitki 

örtüsünün oluşturduğu bu sınıf araştırma alanın % 3,35 kaplamaktadır.  

 
4.4. Yeşil Koridor Değerlendirmesinde Ulaşılan Bulgular 
 

Araştırmada rekreasyon odaklı bir yeşil koridor sisteminin planlanması ve 

gelişimi amacıyla; 1) Çekim odakları ve rekreasyonel ağırlıkları ortaya konulmuş, 2) 

Çekim odakları rekreasyonel kullanım türleri açısından değerlendirilmiştir. 

Araştırmada izlenen yöntem aşamalarına bağlı olarak yapılan bu değerlendirmeler 

harita ve çizelgelerle desteklenmiştir. 

 
4.4.1. Çekim Odakları ve Rekreasyonel Ağırlıkları  

 
4.4.1.1.Araştırma Alanındaki Çekim Odakları 
 

Araştırmanın bu bölümünde yeşil koridor kapsamında rekreasyonel 

kullanım öncelikli çekim odaklarını belirlemeye odaklanan “Çok Kriterli Analiz” 

(Multi Criteria Analysis- “MCA”) yönteminin uygulanması ile ulaşılan bulgular 

ortaya konmuştur.  

Yöntemin uygulanması, 

- Değerlendirme ölçütlerinin belirlenmesi, 

- Belirlenen ölçütlerin bağıl değerler verilebilmesi amacıyla sınıflandırılması,  

- Sınıflandırılmış ölçütlerin coğrafi bilgi sistemi (CBS) ortamında kullanılmak 

üzere sayısal haritalara dönüştürülmesi, 

- Ölçütlerin ağırlık düzeylerinin belirlenmesi, 

- CBS ortamında “Çok Kriterli Analiz” (Multi Criteria Analysis- “MCA”) ile 

çekim odaklarının belirlendiği uygunluk haritasının elde edilmesi  
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olmak üzere 5 aşamadan oluşmuştur.  

Çekim odaklarının değerlendirilmesinde (1) mevcut alan kullanımı, (2) 

toprak yetenek sınıfları, (3) eğim, (4) bakı ve (5) nehir koridoruna uzaklık olmak 

üzere 5 temel ölçüt dikkate alınmıştır. MCA yönteminde kullanılmak üzere CBS 

ortamında sayısal haritalara dönüştürülen değerlendirme ölçütleri, yeşil koridor 

uygunluğunu belirleyici bağıl değerler verilebilmesi amacıyla sınıflandırılmıştır. 

Sınıflandırılan bu ölçütler yine CBS ortamında rekreasyonel kullanılabilirlik 

özelliğine göre +3 ile -3 arasında değişen bağıl değerler atanmasıyla 

ağırlıklandırılmıştır.  

Ölçütlerin kendi içinde ağırlıklandırılmasından sonra yine CBS ortamında 

birbirlerine olan ağırlıklarını belirlemek amacıyla 1 ile 3 arasında değerler verilmiştir. 

Buna göre ölçütlerden mevcut alan kullanımları için 2, toprak yetenek sınıfları için 3, 

bakı için 1, eğim için 2, nehir koridoruna uzaklık için 3 ağırlık katsayıları atanmıştır.    

Ağırlıklandırılmış mevcut alan kullanımları haritasına (Şekil 4.18) göre, 

alan kullanımları arasında Seyhan Baraj Gölü ve nehri gibi su yüzeyleri ile tarım dışı 

kültürel bitki örtüsünün bulunduğu alanlar yeşil koridor gelişiminde en yüksek 

rekreasyon potansiyeline sahip alanlar olarak değerlendirilmiştir. Ayrıca koruma 

kapsamında değerlendirilmesi düşünülen kıyı kumulları ve lagünler ise en düşük 

rekreasyon potansiyeline sahip alanlar olarak belirlenmiştir.   

Ağırlıklandırılmış toprak yetenek sınıfları haritasına (Şekil 4.19) göre ise 

çekim odağı olabilecek alanlar I., II. ve III. sınıf tarım topraklarının bulunduğu 

alanların dışında kalan IV., V., VI., VII. ve VIII. sınıf tarım topraklarının bulunduğu 

alanlardır. Haritada bu alanlar tarıma uygunluk açısından kısıtlı uygun veya hiç 

uygun olmaması nedeniyle yeşil koridor için uygun alanlar olarak değerlendirilmiştir. 

Bir diğer ölçüt olan ağırlıklandırılmış bakı haritasına (Şekil 4.20) göre 

iklimle dengeli planlama ilkeleri (Altunkasa, 1987) gereği güneybatı ve güney bakıya 

sahip alanlar en uygun, kuzey, kuzeydoğu bakıya sahip alanlar ise en az uygun olarak 

değerlendirilmiştir. Aynı şekilde rekreasyon alanlarının planlanması ilkeleri 

(Gültekin, 1979) gereği ağılıklandırılmış eğim haritasına göre (Şekil 4.21) eğimi az 

olan yerler (% 0–4 olanlar) en uygun, eğimi % 30’dan fazla olan alanlar ise en az 

uygun olarak belirlenmiştir.  
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Su ve su kıyısı boyunca uzanan yeşil koridorlar, suyun, bitkilerin, 

hayvanların ve insanların hareket alanlarıdır. Yeşil koridorların en temel işlevleri ise 

peyzaj bozulmasını önlemek ve daha sürdürülebilir mekanlar yaratmaktır (Yerli, 

2007). 

Bu bağlamda araştırmanın amacı doğrultusunda nehir koridoruna yakın 

olan alanların potansiyel suya bağlı ve diğer rekreasyon odakları özelliğinde oluşu ve 

nehir kıyılarının kesintisiz yeşil sistem planlamasına uygun özellikler içermesi 

nedeniyle nehir koridoruna uzaklık ölçütünün ağırlık katsayısı 3 olarak 

değerlendirilmiştir. Elde edilen ağırlıklandırılmış suya uzaklık haritasına (Şekil 4.22) 

göre nehir koridoruna yakın olan alanlar rekreasyonel açıdan uygun, koridordan 

uzaklaştıkça çok az uygun olarak belirlenmiştir. 

Tüm bu haritalarla CBS ortamında MCA yönteminde;  

(2xAMAK)+(3xATYS)+(1xAB)+(2xAE)+(3xANKU) 
   11 
formülünün uygulanması ile elde edilen sonuç Şekil 4.23’deki uygunluk haritası 

çekim odaklarının belirlenmesinde kullanılmıştır. Formülde; 

AMAK: Ağırlıklandırılmış mevcut alan kullanımı 

ATYS: Ağırlıklandırılmış toprak yetenek sınıfları 

AB: Ağırlıklandırılmış bakı grupları 

AE: Ağırlıklandırılmış eğim grupları 

ANKU: Ağırlıklandırılmış nehir koridoruna uzaklık değerini ifade etmektedir.  

Bu hesaplamalara göre ölçütlerin ulaşabileceği en yüksek uygunluk değeri 

(2*3)+(3*3)+(1*3)+(2*3)+(3*3)=33 olarak belirlenmiştir. Eşitlikte ilk sayı 

değerlendirme ölçütlerinin ağırlık katsayısını ikinci sayı ise değerlendirme 

ölçütlerine atanan en büyük bağıl değeri ifade etmektedir. Bu değere en çok yaklaşan 

değerler çekim odağı olmada öncelikli kabul edilmiştir.  
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Şekil 4.18. Ağırlıklandırılmış Mevcut Alan Kullanım Haritası 
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Şekil 4.19. Ağırlıklandırılmış Toprak Yetenek Sınıfları Haritası 
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Şekil 4.20. Ağırlıklandırılmış Bakı Grupları Haritası 
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Şekil 4.21. Ağırlıklandırılmış Eğim Grupları Haritası 
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Şekil 4.22. Ağırlıklandırılmış Nehir Koridoruna Uzaklık Haritası 
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Şekil 4.23. Araştırma Alanı Uygunluk Haritası 
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Şekil 4.23’teki uygunluk haritasında +3, +2 ve +1 değerleri ile tanımlanan 

alanlar yeşil koridor gelişimine uygun alanlar olarak değerlendirilmiştir. Bu alanlar 

içinde +3 değerine sahip yani uygunluk düzeyi en yüksek olan alanlar, araştırma 

alanının % 1,64’ünü kaplamaktadır. 0, -1, -2 ve -3 değerine sahip olan uygun 

olamayan alanlar ise araştırma alanının yaklaşık % 11’ini kaplamaktadır (Çizelge 

4.9). Araştırma alanında uygun olmayan alanları, kıyı kumulları ve lagün çevreleri 

ile araştırma alanının batı sınırına yakın olan alanlar oluşturmaktadır. Bunun nedeni 

araştırma alanındaki lagünler ile kıyı kumullarının Av ve Yaban Hayatı Koruma 

Sahası ve Doğal Sit Alanı statüsüne sahip olmalarıdır. Yeşil koridor gelişimi için 

uygun olmayan alanların alansal olarak daha az olması araştırma alanının % 80’inin 

düz ve düze yakın eğimli alanları içermesi, alandaki nehir koridoruna uzaklığın 

önemli ölçüt olarak kabul edilmesi ve bu ölçütlere atanan katsayının yüksek 

oluşundan kaynaklanmaktadır.   

Uygunluk haritasına (Şekil 4.23) göre yeşil koridor gelişimine uygun olan 

çekim odakları, çoğunlukla Seyhan Nehir koridoruna yakın ve paralel alanlar 

boyunca konumlanmaktadır (Şekil 4.24). Araştırma alanı için geliştirilecek yeşil 

koridor sistemi için yine uygunluk haritasına göre Seyhan Baraj Gölü ve çevresi de 

uygun özellikteki alanları içermektedir.  

 
Çizelge 4.9. Uygunluk Haritasına Ait Değerler Ve Araştırma Alanında Kapladığı 

Alan   

 
Uygunluk Değerleri Kapladığı Alan (ha) % 

+3 4.013,3 1,64 

+2 21.089,17 8,64 

+1 87.608,68 35,87 

0 106.838,4 43,75 

-1 23.578,02 9,65 

-2 1.073,61 0,44 

-3 9,79 0,004 

Toplam 244.211  
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Şekil 4.24.. Seyhan Nehri Kıyısındaki Çekim Odağı 

 
Araştırma alanında yeşil koridor gelişimi için uygun olan çekim odakları 

büyüklüklerine göre sınıflandırılmış ve rekreasyonel kullanım açısından 5 da’dan 

küçük alana sahip odaklar değerlendirmeye alınmamıştır. Bu sonuca göre 28 çekim 

odağının 5 da’dan büyük alana sahip olduğu belirlenmiştir (Şekil 4.25).      

Çekim odakları, konum olarak Adana kenti eşik alan olarak kabul 

edildiğinde kuzey ve güney bölüm olmak üzere iki ayrı bölgede değerlendirilmiştir. 

Bu değerlendirme, kentin kuzeyindeki yerleşimlerde yaşayanların güneydeki, 

güneyindeki yerleşimlerde yaşayanların ise kuzeydeki çekim odaklarını kullanma 

güçlükleri dikkate alınarak yapılmıştır. Her iki bölümde de çekim odakları Seyhan 

Nehrinin hem doğu hem de batı yakasında yer almıştır.  

Kuzey bölüm olarak nitelendirilen alan Çatalan Baraj Gölü ile Seyhan Baraj 

Gölü arasındaki alandır. Bu bölümde 8 çekim odağı bulunmaktadır (Şekil 4.26). Bu 

bölümdeki çekim odakları arasından en genişi 626,1 da, en küçüğü ise 27,1 da alan 

kaplamaktadır. Kuzey bölümündeki çekim odaklarının güney bölümdekilere göre 

 107



 
4. BULGULAR ve TARTIŞMA                                                            Aylin SALICI 
 

daha fazla alan kaplaması bu bölümün güney bölüme göre kırsal alan özelliğinin 

daha baskın olmasından kaynaklanmaktadır. Güney bölüm olarak nitelendirilen alan 

ise Seyhan Baraj Gölü ile Deli Burun arasında kalan alandır. Bu bölümde değişik 

büyüklüklerde 20 çekim odağı bulunmaktadır (Şekil 4.26). Bunlardan en küçüğü 5 da 

iken en büyüğü ise 374,6 da’dır.  

Belirlenen 28 çekim odağının araştırma alanındaki konumları Şekil 4.25’te 

ve büyüklükleri de Çizelge 4.10’da verilmiştir.  

 
Çizelge 4.10. Araştırma Alanındaki Çekim Odakları ve Alansal Büyüklükleri (da) 

 
 Çekim 

Odağı 
No 

Alansal 
Büyüklük  
(da) 

 Çekim 
Odağı No 

Alansal 
Büyüklük 
(da) 

Çekim 
Odağı No 

Alansal 
Büyüklük 
(da) 

1 27,1 9 211,4 19 9,8

2 103,4 10 5,0 20 154,5

3 626,1 11 27,8 21 80,3

4 36,9 12 122,0 22 7,3

5 159,7 13 13,2 23 6,5

6 229,6 14 29,4 24 18,0

7 34,1 15 31,5 25 44,8

8 139,3 16 41,0 26 61,4

  17 45,2 27 23,4

Ku
ze

y 
Bö

lü
m

ü 
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öl
üm
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18 62,3 28 374,6
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Şekil 4.25. Çekim Odaklarının Araştırma Alanındaki Konumları  
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Şekil 4.26. Çekim Odaklarının Araştırma Alanında Kuzey ve Güney Bölümlere Göre 

Dağılımı  
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4.4.1.2. Çekim Odaklarının Rekreasyonel Potansiyel Ağırlığı 

 

Araştırmada, 28 çekim odağının rekreasyonel potansiyel ağırlığının 

belirlenmesinde uygulanan kütle çekim modelinden elde edilen çekim değerleri; 

çekim odaklarına kullanıcı gönderen yerleşim birimlerinin nüfusları (Mx) ve bu 

kullanıcılara hizmet sunabilme potansiyeline sahip çekim odaklarının alansal 

büyüklükleri (My) ile aralarındaki uzaklıkların (dx) biçimlendirdiği ilişkilerin bir 

sonucu olarak ortaya çıkmıştır.  

Kütle çekim modeli kapsamındaki çekim odakları ile yerleşim birimleri 

arasındaki uzaklıklar Çizelge 4.11 ve 4.12’de verilmiştir. Bu Çizelgelere göre çekim 

odaklarına en uzak mesafedeki yerleşim birimi kuzey bölümünde Örcün, güney 

bölümünde ise Yeniköy ve Kadıköy’dür. Seyhan Nehir eksenine en uzak çekim 

odakları ise kuzey bölümünde 1 ve 2 no’lu, güney bölümünde ise 28 no’lu çekim 

odağıdır. 

Model kapsamındaki yerleşim birimlerinin nüfusları (Mx) ile çekim 

odaklarının alansal büyüklükleri (My) araştırma alanının kuzey ve güney bölümlerine 

göre Çizelge 4.13’te verilmiştir.  

M ve d değerleri kütle çekim modelindeki yerlerine konularak her iki 

bölümde yer alan her yerleşim birimi ve çekim odağının diğer yerleşim birimleri ve 

çekim odaklarına göre ayrı ayrı elde edilen çekim değerleri Çizelge 4.14 ve 4.15’te 

verilmiştir.  

Çizelge 4.14 ve 4.15’te verilen çekim değerlerinin sütun toplamları her 

çekim odağının yerleşimlerle ilişkisinden kaynaklanan çekim değerini, satır toplamı 

ise her yerleşim biriminin çekim odakları ile ilişkisinden kaynaklanan çekim değerini 

tanımlamaktadır. Çizelge 4.14 ve 4.15’teki çekim değerleri toplamları yerleşim 

birimleri ve çekim odakları için ayrı ayrı Çizelge 4.16’da verilmiştir. 

Hesaplanan bu çekim değerleri, çalışma alanındaki 28 çekim odağının 

çevredeki yerleşimlerden kullanıcı alabilme ve bu kullanıcılara alan büyüklüğü ve 

uzaklık temelinde hizmet edebilme yeteneğini ortaya koymaktadır. Bir diğer deyişle 

çekim değerleri, belirlenen çekim odaklarının rekreasyonel açıdan potansiyel 

ağırlıklarının öncelikli belirleyicisidir. Ancak, çalışma yönteminde de belirtildiği gibi 
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çekim değerleri birbirleriyle karşılaştırma kolaylığı sağlamak amacıyla endeks 

değerlerine dönüştürülmüş yani, minimum çekim endeksi değeri 100 alınarak diğer 

endeks değerleri bu değere oranlama yoluyla elde edilmiştir. Çekim endeksi değerleri 

yine Çizelge 4.16 çekim toplam değerleri ile birlikte verilmiştir.  

Çizelge 4.16’da görülen çekim endeks değerleri noktasaldır. Çekim odakları 

ve yerleşim birimlerini konum olarak gösteren noktaları tanımlamaktadır. Oysa 

fiziksel planlama çalışmalarında alansal çekim durumu önem kazanmaktadır. Bu 

nedenle çekim değerlerinin alan genelindeki dağılımını belirlemek amacıyla 

belirlenen noktasal değerlerden, “Ters Uzaklık Etkili Ağırlıklandırma” (Inverse 

Distance Weight “IDW”) yöntemi kullanılarak bilinmeyen noktalar tahmin edilmiştir.  

 Burada amaç aynı çekim endeksi değerlerine sahip tüm noktaları birleştiren 

değerlerin tanımlanabilmesidir. Ancak, Çizelge 4.16’da görüldüğü gibi araştırma 

alanında 100 ile 11.548.333 arasında değişen çok sayıda çekim endeksi değeri 

mevcuttur. Böylesine geniş aralıktaki değerlendirmelerde pratiğe yansıtılabilir 

sonuçlar alınması açısından çekim endeksi noktalarının belirli sınıflar altında 

toplanması uygun olmaktadır. En küçük ve en yüksek değerler arasındaki aralığın 

çok yüksek olması (100-11.548.333) eşit aralıklı bir sınıflamayı mümkün 

kılmamaktadır. Bu nedenle çalışmada IDW sisteminin özyapısı uyarınca genişleyen 

sınıf aralıklarının uygulanması gerekmiştir. Bir diğer anlatımla çekim endeksi 

değerleri büyüdükçe, sınıf aralığı da geniş tutulmuştur. Sonuçlar, her çekim endeksi 

sınıfının arazi üzerinde kapladığı alan (hektar) değerleri ve yüzde değerleri ile 

birlikte Çizelge 4.17’de, söz konusu sınıf değerlerinin belirlediği çekim endeksi 

değerleri haritası da Şekil 4.27’de verilmiştir. Şekil 4.27’deki çekim endeksi 

değerleri haritası, çekim endeksi değerlerinin ALOS AVNIR-2 uydu görüntüsü altlık 

olarak kullanılarak CBS ortamında IDW yöntemi ile işlenmesiyle elde edilmiştir.  
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Çizelge 4.11. Araştırma Alanı Kuzey Bölümündeki Çekim Odakları İle Yerleşim 

Birimleri Arasındaki Uzaklıklar (dX) (km) 

 
Çekim Odakları Yerleşim 

Birimleri 1 2 3 4 5 6 7 8 
Çiçekli 4,00 4,20 7,80 7,10 8,40 6,90 6,0 11,3 
Aflak 5,30 5,50 9,00 8,50 9,80 5,70 4,80 10,2 
Ayvalı 8,70 8,90 12,4 11,9 13,1 1,30 0,40 11,0 
Kırıklı 8,20 8.40 7,50 4,10 5,30 16,5 15,6 20,9 

Ku
ze

y 
Bö

lü
m

ü 

Örcün 9,20 9,40 8,50 5,10 4,70 17,5 16,6 21,9 
 

Çizelge 4.12. Araştırma Alanı Güney Bölümündeki Çekim Odakları İle Yerleşim 

Birimleri Arasındaki Uzaklıklar (dX) (km) 

 
Çekim Odakları Yerleşim  

Birimleri 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
Adana  4,40 4,0 5,00 7,10 5,70 8,20 11,3 10,2 11,0 9,8 
Aydıncık 15,4 14,8 14,6 13,7 22,0 24,4 8,00 7,30 7,60 25,7 
Taşçı 12,6 12,0 11,8 10,9 19,1 21,6 5,10 4,40 4,80 22,8 
Denizkuyusu 17,4 16,9 16,7 15,7 24,0 26,5 10,0 9,30 9,70 27,7 
Sakızlı 19,3 18,8 18,6 17,6 25,9 28,4 11,9 11,2 11,6 29,6 
Yunusoğlu 22,1 21,5 21,3 20,4 28,7 31,2 14,7 14,0 14,3 32,4 
Çine 24,4 23,9 23,7 22,7 31,0 33,5 16,9 16,3 16,7 34,8 
Hacıali 21,4 20,8 20,6 19,7 28,0 30,5 14,0 13,3 13,7 31,7 
Irmakbaşı 22,1 21,7 21,4 20,4 28,7 31,2 14,7 14,1 14,4 32,4 
Çağırkanlı 26,0 25,0 24,8 23,9 32,1 34,6 18,1 17,5 17,8 35,9 
Gümüşyazı 29,9 29,4 29,1 28,2 36,5 39,0 22,6 21,8 22,2 40,2 
Karaahmetli 26,2 25,6 25,4 24,5 32,8 35,3 18,8 18,9 18,4 36,5 
Yeniköy 28,2 27,6 27,4 26,4 34,7 37,2 20,7 20,1 20,4 38,4 
Kadıköy 30,0 29,4 29,2 28,3 36,6 40,0 22,5 21,9 22,3 40,3 
Sazak 22,3 21,7 21,5 20,6 28,9 31,3 14,9 14,2 14,5 32,6 
Pekmezli 18,1 17,5 17,3 16,7 24,7 27,5 13,7 13,1 13,4 28,4 
Kayarlı 12,0 11,4 11,2 10,2 18,5 21,0 11,0 10,3 10,7 22,3 
Kefeli 36,2 35,8 38,1 39,3 26,9 25,2 43,2 42,0 42.9 22,0 
Dörtağaç 30,3 29,9 32,2 33,4 20,9 19,3 37,3 36,0 37,0 16,8 
Köylüoğlu 28,2 27,8 30,1 31,3 18,8 17,2 35,2 34,0 34,9 14,6 
Çaputcu 29,7 29,2 31,5 32,7 20,1 18,0 36,6 35,4 36,3 16,0 
Tanrıverdi 23,0 22,4 22,2 21,2 30,0 32,1 16,0 14,9 15,2 33,3 
Yukarıçiçekli 11,7 11,2 11,0 10,1 18,3 20,8 9,30 8,10 8,90 22,1 
Doğankent 14,8 14,2 14,0 13,1 21,4 23,9 10,4 9,70 10,1 25,1 
Solaklı 19,0 18,5 18,3 17,4 25,7 28,2 14,7 14,0 14,4 29,4 
Havutlu 3,60 30,6 2,80 1,90 13,0 15,4 7,00 5,8 6,70 16,7 
Şeyhmurat 19,0 18,4 18,2 17,2 25,5 28,0 18,0 17,3 17,7 29,2 
Hadırlı 10,7 10,2 11,2 12,5 1,50 4,00 17,6 16,4 17,6 4,00 
Mıdık 9,00 8,60 9,60 10,9 1,90 4,50 15,9 14,8 15,6 4,90 
Yalmanlı 15,5 15,1 17,4 18,6 6,10 4,50 22,4 21,2 22,1 1,10 

G
ün

ey
 B

öl
üm
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Koyuncu 16,6 16,1 18,4 19,7 7,10 5,50 23, 22,3 23,1 1,90 
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Sarıhuğlar 18,0 17,5 19,8 21,0 8,50 6,80 24,8 23,7 24,5 3,60 
Gölbaşı 26,0 25,7 26,7 28,0 20,8 18,4 33,0 31,9 32,7 12,9 
Camuzcu 18,0 17,7 18,6 20,0 12,7 10,3 25,0 23,8 24,7 4,80 
Kayışlı 22.7 22.2 24.5 25.7 13.2 11.6 29.6 28.4 29.2 8.90 
Karayusuflu 22,5 22,1 24,3 25,5 13,1 11,4 29,4 28.2 29.1 8.20 
Salmanbeyli  25,9 25,4 27,7 29,0 16,4 14,8 32,8 31.6 32.5 11.6 
Dervişler 30,1 29,7 32,1 33,2 20,7 19,1 37,1 35.9 36.8 15.9 
Mürseloğlu 32,9 32,4 34,8 36,0 23,4 21,8 39,8 38.7 39.5 18.6 

 

Çizelge 4.12. Araştırma Alanı Güney Bölümündeki Çekim Odakları İle Yerleşim 

Birimleri Arasındaki Uzaklıklar (dX) (km) (Devamı)  

 
Çekim Odakları Yerleşim  

Birimleri 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 
Adana  10,1 11,8 12,4 13,2 13,5 16,6 17,8 20,1 19,5 26,0 
Aydıncık 26,4 5,30 4,40 8,70 4,50 4,30 2,10 36,5 35,8 42,3 
Taşçı 23,5 2,50 2,00 5,00 0,60 4,20 5,40 33,5 33,0 39,4 
Denizkuyusu 28,4 7,40 6,40 9,30 6,60 5,80 4,00 38,5 37,8 44,3 
Sakızlı 30,3 9,70 8,30 9,80 8,40 8,20 6,20 40,8 40,1 46,6 
Yunusoğlu 33,1 12,1 11,1 12,6 11,2 10,9 9,00 43,6 42,9 49,4 
Çine 35,4 14,4 13,4 15,0 13,5 13,3 11,3 45,9 45,3 51,7 
Hacıali 32,4 11,4 10,4 11,9 10,5 10,2 8,30 42,9 42,2 48,7 
Irmakbaşı 33,1 12,1 11,1 15,5 11,2 9,20 7,30 44,7 44,1 50,5 
Çağırkanlı 36,6 16,0 14,6 16,1 14,7 14,4 12,5 47,1 46,4 52,9 
Gümüşyazı 40,0 19,9 18,9 23,3 19,0 17,0 15,1 52,4 51,8 58,3 
Karaahmetli 36,2 16,2 15,2 19,5 15,3 13,3 11,3 48,8 48,1 54,6 
Yeniköy 39,2 18,1 17,1 18,7 17,3 17,0 15,1 49,7 49,0 55,4 
Kadıköy 41,0 20,0 19,0 20,5 19,1 18,8 16,9 51,5 50,8 57,3 
Sazak 33,3 12,2 11,3 12,5 9,10 13,6 11,7 43,3 42,7 49,2 
Pekmezli 29,1 11,1 10,1 8,30 7,90 12,5 10,6 39,1 38,5 45,0 
Kayarlı 22,9 8,40 6,90 0,90 5,30 10,1 11,3 33,0 32,3 38,8 
Kefeli 21,4 43.7 44.2 45.1 46,0 48,4 49,7 18,3 13,6 6,30 
Dörtağaç 15,4 37,8 38,3 39,1 39,3 42,6 43,8 6,60 12,0 13,8 
Köylüoğlu 13,2 35,7 36,2 37,0 37,3 40,4 41,7 4,30 11,3 6,50 
Çaputcu 14,6 37,0 37,6 38,4 38,7 41,8 43,1 5,80 10,0 5,10 
Tanrıverdi 34,0 13,0 12,0 13,5 12,1 11,8 9,90 44,4 43,8 50,3 
Yukarıçiçekli 22,7 9,80 10,3 4,90 8,30 14,5 15,8 32,8 32,2 38,6 
Doğankent 25,8 7,30 6,30 6,20 4,60 9,20 7,30 35,8 35,2 41,7 
Solaklı 30,0 11,6 10,6 10,5 9,00 11,8 10,0 40,1 40,0 46,0 
Havutlu 17,4 7,50 8,00 8,80 9,20 39,3 13,5 27,4 26,8 33,2 
Şeyhmurat 29,9 15,4 13,9 8,00 12,3 17,1 18,3 40,0 39,3 45,8 
Hadırlı 4,00 18,1 18,7 19,4 19,8 22,8 24,1 13,6 13,0 19,5 
Mıdık 5,60 16,5 17,0 17,8 18,1 21,2 22,4 15,3 14,6 21,1 
Yalmanlı 2,50 22,3 23,5 24,3 24,6 27,7 28,9 10,1 9,50 15,9 
Koyuncu 1,30 24,0 24,5 25,3 25,6 28,7 30,0 8,40 7,70 14,2 
Sarıhuğlar 3,10 25,4 26,0 26,7 27,0 30,1 31,4 6,80 6,10 12,6 
Gölbaşı 11,5 33,6 34,1 34,9 35,8 38,3 39,6 12,5 14,5 21,0 
Camuzcu 3,40 25,5 26,1 26,8 27,8 30,3 31,5 6,20 8,20 14,6 

G
ün

ey
 B

öl
üm

ü 

Kayışlı 7.50 30.1 30.6 31.4 31.7 34.9 36.1 2.10 4,10 10,5 
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Karayusuflu 7.60 30,0 30.5 31.2 32.2 34.7 35.9 3,00 2,50 7,70 
Salmanbeyli  11,0 33.3 33.9 34.6 35.5 38.1 39.3 7.90 3.20 4.50 
Dervişler 15.3 37.6 38.2 38.9 39.9 42.4 43.6 12.2 7.50 0.20 
Mürseloğlu 18,0 40.3 40.9 41.7 42.6 45,0 46.3 14.9 10.2 2.90 

 

Çizelge 4.13. Kütle Çekim Modeli Kapsamındaki Yerleşim Birimlerinin Nüfusları 

(MX) ve Çekim Odaklarının Alansal Büyüklükleri (MY) 

 
Yerleşim Birimleri Nüfus MX Çekim Odağı Alan (da) MY (ha)
Çiçekli  491 0,491 1 27.1 2,71 
Aflak 121 0,121 2 103.4 10,34 
Ayvalı 553 0,553 3 626.1 62,61 
Kırıklı 686 0,686 4 36.9 3,69 

K
uz

ey
 B

öl
üm

ü 

Örcün 228 0,228 5 159.7 15,97 
Adana  1366027 1366,027 6 229.6 22,96 
Aydıncık 65 0,065 7 34.1 3,41 
Taşçı 252 0,252 

Ku
ze

y 
Bö

lü
m

ü 
8 139.3 13,93 

Denizkuyusu 177 0,177 9 211.4 21,14 
Sakızlı 153 0,153 10 5.0 0,50 
Yunusoğlu 4555 4,555 11 27.8 2,78 
Hacıali 727 0,727 12 122.0 12,2 
Çine 265 0,265 13 13.2 1,32 
Irmakbaşı 346 0,346 14 29.4 2,94 
Çağırkanlı 864 0,864 15 31.5 3,15 
Gümüşyazı 224 0,224 16 41.0 4,10 
Karaahmetli 371 0,371 17 45.2 4,52 
Yeniköy 71 0,071 18 62.3 6,23 
Kadıköy 241 0,241 19 9.8 0,98 
Sazak 257 0,257 20 154.5 15,45 
Pekmezli 146 0,146 21 80.3 8,03 
Kayarlı 225 0,225 22 7.3 0,73 
Kefeli 83 0,083 23 6.5 0,65 
Dörtağaç 101 0,101 24 18.0 1,80 
Köylüoğlu 223 0,223 25 44.8 4,48 
Çaputcu 257 0,257 26 61.4 6,14 
Tanrıverdi 216 0,216 27 23.4 2,34 
Yukarıçiçekli 259 0,259 

G
ün

ey
 B

öl
üm

ü 

28 374.6 37,46 
Doğankent 13135 13,135     
Solaklı 6457 6,457     
Havutlu 4334 4,334     
Şeyhmurat 825 0,825     
Hadırlı 4339 4,339     
Mıdık 2818 2,818     
Yalmanlı 640 0,640     
Koyuncu 364 0,364     
Sarıhuğlar 220 0,220     
Gölbaşı 687 0,687     
Camuzcu 516 0,516     

G
ün

ey
 B

öl
üm

ü 

Kayışlı 664 0,664     
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Karayusuflu 1618 1,618     
Salmanbeyli  219 0,219     
Dervişler 223 0,223     
Mürseloğlu 688 0,688     

 
Çizelge 4.14. Araştırma Alanının Kuzey Bölümündeki Çekim Değerleri 
 
                                                     FY veya FÇO: Çekim Odaklarının Çekim Değeri 
FY veya FÇO = (MX. MY)           MX:Yerleşim Biriminin Nüfusu (her 1000 kişi için değer= 1) 
                               (dX)2              MY: Çekim Odağının Alansal Büyüklüğü (her 1 hektar için değer= 1)     
                                                     dX: Yerleşim Birimi İle Çekim Odağı Arasındaki Uzaklık 

Çekim Odakları Yerleşim 
Birimleri 1 2 3 4 5 6 7 8 
Çiçekli 0,083 0,282 0,504 0,036 0,110 0,235 0,047 0,053 
Aflak 0,012 0,042 0,094 0,006 0,020 0,087 0,018 0,016 
Ayvalı 0,020 0,072 0,225 0,014 0,051 7,513 1,886 0,064 
Kırıklı 0,028 0,100 0,767 0,149 0,498 0,058 0,010 0,022 

Ku
ze

y 
Bö

lü
m

ü 

Örcün 0,001 0,003 0,019 0,003 0,016 0,002 0,001 0,001 
 
Çizelge 4.15.  Araştırma Alanı Güney Bölümündeki Çekim Değerleri 
 
                                                     FY veya FÇO: Çekim Odaklarının Çekim Değeri 
FY veya FÇO = (MX. MY)           MX:Yerleşim Biriminin Nüfusu (her 1000 kişi için değer= 1) 
                               (dX)2              MY: Çekim Odağının Alansal Büyüklüğü (her 1 hektar için değer= 1)     

                    dX: Yerleşim Birimi İle Çekim Odağı Arasındaki Uzaklık 
Çekim Odakları Yerleşim  

Birimleri 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
Adana  1519,85 42,69 151,90 333,30 55,499 59,728 33,699 53,832 51,028 88,613 

Aydıncık 0,006 0,001 0,001 0,004 0,001 0,003 0,003 0,005 0,005 0,004 
Taşçı 0,034 0,001 0,005 0,026 0,009 0,002 0,031 0,053 0,049 0,003 
Denizkuyusu 0,012 0,001 0,002 0,009 0,001 0,001 0,006 0,008 0,009 0,001 
Sakızlı 0,009 0,001 0,001 0,006 0,001 0,001 0,003 0,005 0,005 0,001 
Yunusoğlu 0,197 0,005 0,028 0,134 0,007 0,014 0,066 0,095 0,101 0,027 
Çine 0,034 0,001 0,005 0,023 0,001 0,002 0,012 0,017 0,017 0,005 
Hacıali 0,009 0,001 0,001 0,006 0,001 0,001 0,003 0,004 0,006 0,001 
Irmakbaşı 0,015 0,001 0,002 0,010 0,001 0,001 0,005 0,007 0,008 0,002 
Çağırkanlı 0,027 0,001 0,004 0,018 0,001 0,002 0,008 0,012 0,012 0,004 
Gümüşyazı 0,005 0,001 0,001 0,003 0,001 0,001 0,001 0,002 0,002 0,001 
Karaahmetli 0,011 0,001 0,002 0,008 0,001 0,001 0,003 0,004 0,005 0,002 
Yeniköy 0,002 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 
Kadıköy 0,006 0,001 0,001 0,004 0,001 0,001 0,002 0,002 0,002 0,001 
Sazak 0,011 0,001 0,002 0,007 0,001 0,001 0,004 0,005 0,006 0,002 
Pekmezli 0,009 0,001 0,001 0,006 0,001 0,001 0,002 0,004 0,004 0,001 
Kayarlı 0,033 0,001 0,005 0,010 0,001 0,002 0,006 0,009 0,009 0,003 
Kefeli 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 
Dörtağaç 0,002 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,002 

G
ün

ey
 B

öl
üm

ü 

Köylüoğlu 0,005 0,001 0,001 0,003 0,001 0,002 0,001 0,001 0,001 0,007 
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Çaputcu 0,006 0,001 0,001 0,003 0,001 0,002 0,001 0,001 0,001 0,006 
Tanrıverdi 0,009 0,001 0,001 0,006 0,001 0,001 0,003 0,004 0,004 0,001 
Yukarıçiçekli 0,040 0,001 0,006 0,031 0,001 0,002 0,009 0,016 0,015 0,003 
Doğankent 1,268 0,033 0,181 0,932 0,038 0,068 0,383 0,573 0,582 0,130 
Solaklı 0,378 0,009 0,052 0,260 0,013 0,024 0,094 0,135 0,141 0,047 
Havutlu 7,048 0,002 1,493 14,647 0,034 0,054 0,279 0,523 0,435 0,097 
Şeyhmurat 0,048 0,001 0,007 0,034 0,002 0,003 0,008 0,011 0,012 0,006 
Hadırlı 0,805 0,021 0,094 0,339 2,546 0,797 0,044 0,066 0,066 2,457 
Mıdık 0,735 0,019 0,083 0,289 1,030 0,414 0,035 0,053 0,052 0,732 
Yalmanlı 0,056 0,001 0,006 0,023 0,023 0,094 0,004 0,006 0,006 3,323 
Koyuncu 0,028 0,001 0,003 0,011 0,010 0,036 0,002 0,003 0,003 0,630 
Sarıhuğlar 0,014 0,001 0,002 0,006 0,004 0,014 0,001 0,002 0,002 0,105 
Gölbaşı 0,021 0,001 0,003 0,011 0,002 0,006 0,002 0,003 0,003 0,026 
Camuzcu 0,034 0,001 0,004 0,016 0,004 0,014 0,003 0,004 0,004 0,140 
Kayışlı 0,027 0,001 0,003 0,012 0,004 0,011 0,002 0,003 0,003 0,041 
Karayusuflu 0,068 0,002 0,008 0,030 0,012 0,037 0,006 0,008 0,009 0,150 
Salmanbeyli  0,007 0,001 0,001 0,003 0,001 0,003 0,001 0,001 0,001 0,010 
Dervişler 0,005 0,001 0,001 0,002 0,001 0,002 0,001 0,001 0,001 0,005 
Mürseloğlu 0,013 0,001 0,002 0,006 0,002 0,004 0,001 0,002 0,002 0,012 

 

Çizelge 4.15. Araştırma Alanı Güney Bölümündeki Çekim Değerleri (Devamı) 

 
                                                    FY veya FÇO: Çekim Odaklarının Çekim Değeri 
FY veya FÇO = (MX. MY)           MX:Yerleşim Biriminin Nüfusu (her 1000 kişi için değer= 1) 
                               (dX)2              MY: Çekim Odağının Alansal Büyüklüğü (her 1 hektar için değer= 1)     

                    dX: Yerleşim Birimi İle Çekim Odağı Arasındaki Uzaklık 
Çekim Odakları Yerleşim  

Birimleri 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 
Adana  13,123 151,574 71,339 5,723 4,872 8,923 343,809 20,760 8,406 75,697 
Aydıncık 0,001 0,036 0,027 0,001 0,002 0,006 0,066 0,001 0,001 0,001 
Taşçı 0,001 0,623 0,126 0,007 0,088 0,025 0,038 0,001 0,001 0,006 
Denizkuyusu 0,001 0,050 0,035 0,001 0,003 0,009 0,049 0,001 0,001 0,003 
Sakızlı 0,001 0,025 0,018 0,001 0,001 0,004 0,018 0,001 0,001 0,003 
Yunusoğlu 0,004 0,482 0,297 0,021 0,024 0,069 0,252 0,015 0,006 0,070 
Çine 0,001 0,086 0,054 0,004 0,004 0,013 0,047 0,002 0,001 0,011 
Hacıali 0,001 0,020 0,012 0,001 0,002 0,003 0,009 0,001 0,001 0,004 
Irmakbaşı 0,001 0,037 0,023 0,001 0,003 0,007 0,029 0,001 0,001 0,005 
Çağırkanlı 0,001 0,052 0,033 0,002 0,001 0,008 0,025 0,002 0,001 0,012 
Gümüşyazı 0,001 0,009 0,005 0,001 0,001 0,001 0,004 0,001 0,001 0,002 
Karaahmetli 0,001 0,022 0,013 0,001 0,001 0,004 0,013 0,001 0,001 0,005 
Yeniköy 0,001 0,003 0,002 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 
Kadıköy 0,001 0,009 0,005 0,001 0,002 0,001 0,004 0,001 0,001 0,003 
Sazak 0,001 0,027 0,016 0,001 0,002 0,003 0,008 0,001 0,001 0,004 
Pekmezli 0,001 0,018 0,012 0,002 0,005 0,002 0,006 0,001 0,001 0,003 
Kayarlı 0,001 0,049 0,038 0,164 0,005 0,004 0,008 0,001 0,001 0,006 
Kefeli 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,002 0,001 0,078 
Dörtağaç 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,014 0,002 0,020 

G
ün

ey
 B

öl
üm

ü 

Köylüoğlu 0,001 0,003 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,074 0,004 0,199 
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Çaputcu 0,001 0,003 0,002 0,001 0,001 0,001 0,001 0,046 0,006 0,370 
Tanrıverdi 0,001 0,020 0,012 0,001 0,001 0,003 0,010 0,001 0,001 0,003 
Yukarıçiçekli 0,001 0,042 0,020 0,008 0,002 0,002 0,005 0,001 0,001 0,010 
Doğankent 0,019 3,829 2,637 0,252 0,407 0,278 1,110 0,063 0,025 0,283 
Solaklı 0,007 0,739 0,463 0,043 0,052 0,084 0,289 0,025 0,009 0,114 
Havutlu 0,014 1,196 0,544 0,041 0,033 0,005 0,107 0,035 0,014 0,147 
Şeyhmurat 0,001 0,054 0,034 0,009 0,004 0,005 0,011 0,003 0,001 0,015 
Hadırlı 0,226 0,204 0,100 0,008 0,007 0,015 0,033 0,144 0,060 0,428 
Mıdık 0,089 0,160 0,078 0,006 0,006 0,011 0,025 0,074 0,031 0,237 
Yalmanlı 0,100 0,020 0,009 0,001 0,001 0,002 0,003 0,039 0,017 0,095 
Koyuncu 0,210 0,010 0,005 0,001 0,001 0,001 0,002 0,031 0,014 0,068 
Sarıhuğlar 0,022 0,005 0,003 0,001 0,001 0,001 0,001 0,029 0,014 0,052 
Gölbaşı 0,005 0,009 0,005 0,001 0,001 0,001 0,002 0,027 0,008 0,058 
Camuzcu 0,044 0,012 0,006 0,001 0,001 0,001 0,002 0,083 0,018 0,091 
Kayışlı 0,009 0,011 0,006 0,001 0,001 0,001 0,002 0,926 0,091 0,226 
Karayusuflu 0,027 0,028 0,014 0,001 0,001 0,002 0,006 1,104 0,606 1,027 
Salmanbeyli  0,002 0,003 0,002 0,001 0,001 0,001 0,001 0,022 0,050 0,410 
Dervişler 0,001 0,002 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,009 0,009 4,177 
Mürseloğlu 0,002 0,007 0,003 0,001 0,001 0,001 0,001 0,019 0,015 3,068 

 
Çizelge 4.16. Araştırma Alanında Yerleşim Birimleri ve Çekim Odaklarına Göre 

Çekim Değerleri ve Çekim Endeksi Değerleri 

 
Yerleşim 
Birimleri 

FY Çekim 
Endeksi 

Çekim 
Odağı 

Fço Çekim 
Endeksi 

Çiçekli  1,350 2935 1 3,346 100 
Aflak 0,295 641 2 12,510 374 
Ayvalı 9,801 21306 3 116,408 3479 
Kırıklı 1,632 3548 4 8,959 268 

K
uz

ey
 B

öl
üm

ü 

Örcün 0,046 100 5 40,125 1202 
Adana  2771,600 11548333 6 38,479 1150 
Aydıncık 0,170 708 7 6,809 203 
Taşçı 1,503 6263 

Ku
ze

y 
Bö

lü
m

ü 

8 25,326 757 
Denizkuyusu 0,203 846 9 1530,888 27648 
Sakızlı 0,106 442 10 42,812 773 
Yunusoğlu 1,914 7975 11 153,916 2780 
Hacıali 0,340 1417 12 350,241 6325 
Çine 0,086 358 13 60,104 1085 
Irmakbaşı 0,159 663 14 61,563 1112 
Çağırkanlı 0,228 950 15 34,918 631 
Gümüşyazı 0,044 183 16 55,502 1002 
Karaahmetli 0,100 417 17 52,607 950 
Yeniköy 0,024 100 18 96,627 1745 
Kadıköy 0,048 200 19 13,963 252 
Sazak 0,104 433 20 159,737 2885 
Pekmezli 0,078 325 21 76,733 1386 

G
ün

ey
 B

öl
üm

ü 

Kayarlı 0,356 1483 

G
ün

ey
 B

öl
üm

ü 

22 6,322 114 
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Kefeli 0,098 408 23 5,537 100 
Dörtağaç 0,055 229 24 9,479 171 
Köylüoğlu 0,309 1288 25 21,492 388 
Çaputcu 0,455 1896 26 23,563 426 
Tanrıverdi 0,084 350 27 9,428 170 

900 Yukarıçiçekli 0,216 28 86,885 1569 
Doğankent 13,091 54546     
Solaklı 2,978 12408     
Havutlu 26,748 111450     
Şeyhmurat 0,269 1121     
Hadırlı 8,500 35417     
Mıdık 4,159 17329     
Yalmanlı 3,829 15954     
Koyuncu 1,070 4458     
Sarıhuğlar 0,280 1167     
Gölbaşı 0,195 812     
Camuzcu 0,483 2012     
Kayışlı 1,381 5754     
Karayusuflu 3,146 13108     
Salmanbeyli  0,522 2175     
Dervişler 4,223 17596     
Mürseloğlu 3,163 13179     

 
Çizelge 4.17. Çekim Endeks Sınıflarının Alansal Dağılımı (ha) 

 
Çekim Endeksi Sınıf Aralıkları Alan (ha) %

100-4212 159.849 65,46

4213-9499 37.524 15,37

9500-15962 16.875 6,91

15963-23011 12.337 5,05

23012-30061 7.972 3,26

30062-37698 4.139 1,69

37699-46510 2.210 0,91

46511-56496 1.222 0,50

56497-68246 765 0,31

68247-81757 459 0,18

81758-96444 388 0,16

96445-113480 225 0,09

113481-131104 137 0,056

131105< 109 0,045

Toplam  244.211
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Şekil 4.27. Çekim Endeksi Değerleri Haritası  
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Çekim endeksi değerleri haritası (Şekil 4.27) ve Çizelge 4.17’deki veriler 

incelendiğinde aşağıdaki bulgulara ulaşılabilir; 

Çekim endeksi haritasında oransal değeri % 1’den büyük sınıf üst değeri 

37698’den daha küçük alanlar, tüm alanın % 97,74’ünü kaplamaktadır. Oransal 

değeri % 5’ten büyük, sınıf üst değeri 23011’den daha küçük alanların toplam alana 

oranı ise % 92,79’dur. Çekim değeri yüksek olan alanların (37699 ve daha büyük) 

toplam alan içindeki payı da % 2,26’dır. Çekim değeri yüksek, yani rekreasyonel 

potansiyeli görece en yüksek alanlar, odağı kent merkezi olmak üzere Seyhan Nehri 

ve baraj gölü ile Havutlu yerleşim birimi çevresinde dağılım göstermektedir. Bu 

kesimde gerek yüksek nüfus ve gerekse çekim odaklarının yerleşim birimleri ile 

yakın ilişkisi çekim değerlerinin aşırı yükselmesine neden olmuştur. Ancak, tüm 

alanda yalnızca % 2,26’lık bir oran kaplayan bu alanların rekreasyonel uygunluk 

kapsamında değerlendirilmesi pratiğe yansıtılabilir sonuçlar vermeyecektir. Toplam 

alan içindeki oranlar frekans kabul edildiğinde, frekansı 2,26 olan bir kütle, geneli 

temsil etmekten uzak kabul edilebilir. Bu durumda, çekim endeksi değerlerinin 

ağırlıklı ortalamasının alınması, rekreasyonel kullanıma uygunluk düzeyinin 

belirlenmesinde yol gösterici olabilmektedir. Çizelge 4.17’de verilen değerlerin, her 

sınıfın kapladığı alan frekans kabul edilerek ağırlıklı ortalaması alındığında sonuç 

7100 olarak hesaplanmıştır (Çizelge 4.18). Bunun anlamı, çekim değeri ortalama 

7000 civarında ve daha büyük alanların rekreasyonel kullanım açısından öncelikli 

kabul edileceğidir. Çekim değeri bu değerden küçüldükçe rekreasyonel kullanım 

olanağının azalacağı, koruma amacının üstünlük kazanacağı sonucu çıkarılabilir.     
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Çizelge 4.18. Çekim Endeksi Sınıflarının Ortalaması 
 
Çekim Endeksi  Sınıf Ortalama 

Değeri Sınıf Aralıkları 
Frekans 

(%) 
Sınıf 

Ortalaması 

100-4212 2156 65,46 141132 

4213-9499 6856 15,37 105376 

9500-15962 12731 6,91 87971 

15963-23011 19487 5,05 98409 

23012-30061 26537 3,26 86510 

30062-37698 33880 1,69 57257 

37699-46510 42104 0,91 38315 

46511-56496 51503 0,50 25751 

56497-68246 62371 0,31 19335 

68247-81757 75002 0,18 13500 

81758-96444 89101 0,16 14256 

96445-113480 104962 0,09 9447 

113481-131104 122292 0,056 6848 

131105< 131105 0,045 5900 

 710007/100 

 Toplam  7100 

 
4.4.1.3. Potansiyel Rekreasyonel Ağırlıklarına Göre Sınıflandırılmış Çekim 

Odakları  
 
Çizelge 4.18’de 14 sınıfta kümelenen sınıf değerleri 100-11.548.333 

arasında değişen ve ağırlıklı ortalaması 7100 olan çekim endeksi değerlerinin, 

rekreasyonel kullanım açısından pratiğe yansıtılabilir kararlar oluşturabilmesi için 

daha az sayıda ve dar aralıklı sınıflarda gruplandırılması gerekmektedir. Burada yeni 

sınıf değerlerinin ne olacağı önem kazanmaktadır. Çekim endeksi değerlerinin 

ağırlıklı ortalaması olan 7100 değeri, sınıf değerlerinde belirleyici kabul edilebilir. 

Çünkü değeri 7000 civarında ve daha büyük olan alanlar rekreasyonel kullanım 

açısından daha uygun nitelik içermektedir. Çekim endeksi değeri 7000’den daha az 

olduğundan, bu gruptaki alanların kademeli olarak rekreasyonel kullanım potansiyeli 

azalmakta, koruma özelliği ön plana çıkmaktadır. Bu bağlamda çalışmada, kullanım 

önerilerinde esneklik sağlayabilmek amacıyla yeni sınıf değerlerinin Çizelge 4.19’da 
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verildiği gibi oluşturulması uygun bulunmuştur. Çizelgede her bir sınıfta yer olan 

çekim odakları da Şekil 4.27’deki çekim endeksi haritasından yararlanılarak 

belirtilmiştir.      

     
Çizelge 4.19. Çekim Odaklarının Endeks Değerlerinin Sınıflaması 

 
Çekim Endeksi Değeri Çekim Odağı No 

0-500 1,2,4,7,19,22,23,24,25,26,27 

501-1000 8,10,15,17 

1001-5000 3,5,6,11,13,14,16,18,20,21,28 

5001-10000 12 

10001 ve üzeri 9 

 

Şekil 4.27 ve Çizelge 4.19’daki veriler incelendiğinde aşağıdaki bulgulara 

ulaşılabilir; 

- Birbirine yakın mesafede olan ve 5001-10000 ile 10001 ve üzeri endeks 

sınıflarında yer alan odakların rekreasyonel kullanım açısından öncelik taşıması 

doğal kabul edilebilir. Yoğun yerleşimlerin etkisinden fazla uzak olmayan çekim 

odaklarının rekreasyonel kullanım alanı olarak düzenlenmesi hem komşu 

odaklardaki kullanım yoğunluğunu azaltabilecek, hem de koruma önceliği olan 

komşuluk ilişkisi zayıf odakların kullanım alanlarına dönüştürülmesi sorunu ortadan 

kalkabilecektir.  

- Çekim odaklarının konumları ve endeks değerleri incelendiğinde, yüksek 

endeks değerine sahip yerleşim birimlerine yakın odakların, kullanıcı alma kapasitesi 

yüksek olduğundan bu yerleşimlerden daha fazla etkilendikleri ortaya çıkmaktadır. 

Örneğin Çizelge 4.16’daki yerleşim birimleri arasında etkileme düzeyi en fazla olan 

birim Adana kentidir. Bu nedenle Adana kentine çok yakın olan 9, 10, 11, 12, 13 

no’lu odakların, kentsel alandaki Seyhan Baraj Gölü ve nehriyle bağlantılı 

rekreasyonel alanlarla bütünleşik olarak planlanması gereği doğal olarak kendini 

göstermektedir. 

- Çekim odakları arasında endeks değeri en yüksek olanı 9 no’lu çekim 

odağıdır. Odağın endeks değerinin yüksek olmasını odağın alansal büyüklüğü ve 
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yakın yerleşim birimlerinin yüksek nüfus değeri içermesi sağlamaktadır. Buradan 9 

no’lu çekim odağının çevre yerleşimlerden daha fazla miktarda kullanıcı alacağını ve 

alansal büyüklüğü nedeniyle bu kullanıcılara hizmet sunabilecek nitelik taşıdığını 

çıkarmak olasıdır. Bu nedenle, bu odak rekresyonel etkinlikler için gerekli olanak ve 

donatıların planlanmasında öncelikli kabul edilebilir.   

- Endeks değeri düşük, komşuluk ilişkileri zayıf olan odakların bazıları 

konumu ve suya yakınlığı nedeniyle rekreasyonel kullanım alanları kapsamında 

düşünülebilir. Örneğin; 10 no’lu çekim odağı düşük endeks değerine sahip olmasına 

karşın Seyhan Nehriyle bağlantılı olarak geliştirilecek kesintisiz yeşil koridor 

sisteminin sürekliliğinin ve diğer odak noktalarıyla kent arasındaki bağlantının 

sağlanmasında işlev görebilme açısından önem taşımaktadır.  

- Herhangi bir çekim odağının rekreasyonel kullanılabilirlik niteliği yüksek, 

kullanıcıya olan uzaklığı fazla ise, bu alanı ziyaret edecek kullanıcıların kullanım 

süresini arttıracak çeşitliliğin yaratılması gerekmektedir. Çünkü kullanıcı daha uzun 

bir mesafeyi çeşitli gereksinimlerini karşılayabilme beklentisiyle göze alacaktır. 

Çalışmada bu kapsamda değerlendirilebilecek odak noktaları bulunmaktadır. 

Örneğin büyük yerleşim birimlerine en uzak mesafede konumlanan 28 no’lu çekim 

odağı alansal büyüklük ve nehre yakınlık nedeniyle yüksek rekreasyonel 

kullanılabilirlik düzeyi içermektedir. Bu alan Dervişler ve Mürseloğlu yerleşim 

birimlerinin etkisi altında olmakla birlikte alana uzak olan Adana gibi diğer yerleşim 

birimlerinden kullanıcı alması rekreasyonel kullanım çeşitliliğine bağlı olarak 

artacaktır. 

- Endeks değeri yüksek olan odakların rekreasyonel açıdan önemi büyükken, 

düşük olan odakların da aynı özellikte olması beklenemez. Bu odak alanlarının 

koruma-kullanma dengesi kapsamında koruma ağırlıklı değerlendirilmesi 

planlamada daha gerçekçi bir çözüm olacaktır. Bu açıdan bakıldığında Seyhan Baraj 

Gölünün kuzeyindeki 1, 2, 4, 7, 8 ile gölün güneyindeki 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27 

no’lu odakların koruma kapsamında değerlendirilmesi daha uygun olabilecektir.  

- Seyhan Nehrinin kuzeyindeki alanlar da günümüzde doğal ve doğal yakın 

özelliğini büyük ölçüde devam ettirmektedir. Bu amaçla bu bölümdeki alanların 

rekreasyonel olarak kullanıma açılması doğal yapı bozunumlarına neden olacaktır. 
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Ancak Seyhan Nehriyle bağlantılı geliştirilecek yeşil koridor sisteminde baraj 

gölünün ve kuzey ve güney bölümünün kesintisiz kılınmasında 3, 5, 6 no’lu 

odakların rekreasyonel açıdan işlev taşıması sağlanabilir.  

 
4.4.2. Odaklardaki Rekreasyonel Kullanım Türlerinin Değerlendirilmesi 

 
Araştırma kuramının temel öğesini çekim odaklarının yeşil koridoru nasıl 

biçimlendirecekleri oluşturmaktadır. Bu bağlamda kütle çekim modelinin 

uygulamasıyla belirlenen endeks değerlerine göre 5 sınıfta kümelenmiş (Çizelge 

4.19) çekim odakları alan kullanım önerleri getirebilmek amacıyla 3 sınıfa 

indirgenmiştir. Sınıflama, hangi çekim odağında hangi alan kullanımına öncelik 

verilebileceğine dair kararlar vermede yardımcı olacağı nedeniyle yapılmıştır. 

Sürdürülebilirlik ilkesi bağlamında kaynakların koruma kullanma dengesini 

biri ya da diğeri lehine ön planda tutan alan kullanım seçeneklerini ortaya koyan bu 

sınıflar, rekreasyonel kullanım, kullanım ağırlıklı koruma ve koruma başlıkları 

altında toplanmıştır (Çizelge 4.20) (Şekil 4.28). 

 
Çizelge 4.20. Odakların Kullanılabilirlik Durumu 

 
Alan Kullanımı Çekim Endeksi 

Değerine Durumu 
Göre Odak Sınıfları 

Odak No 

Rekreasyonel Kullanım  4-5 9, 12 

Kullanım Ağırlıklı Koruma 3 3,5,6,11,13,14,16,18,20,21,28 

Koruma  1-2 1,2,4,7,8,10,15,17,19,22,23,24,25,2

6,27 

 
Rekreasyonel kullanım sınıfına Çizelge 4.19’daki sınıflamada son iki grupta 

(çekim endeksi değeri 5001-10000 ile 10001 ve üzeri) arasında yer alan çekim 

odakları içerdikleri ulaşılabilirlik, alansal büyüklük ve suya yakınlık özellikleri 

doğrultusunda rekreasyonel kullanım açısından uygun olmaları nedeniyle alınmıştır. 

Çizelge 4.19’da 1001-5000 arasında çekim endeksi değerine sahip odaklar ise 

kullanma ağırlıklı koruma sınıfında değerlendirilmiştir. Bu sınıf, yeşil koridorlarda 

sürekliliğinin sağlanması ve çekim odaklarının rekreasyonel kullanım açısından 
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birbirleriyle bağlantısının kurulması amacıyla kullanım özellikleri uygun olan 

odakları içermektedir. 

Koruma sınıfına ise Çizelge 4.19’da çekim endeksi değeri 0-500 ve 501-1000 

arasında yer alan ve çekim endeksleri düşük dolayısıyla rekreasyonel kullanım 

açısından uygun olmayan çekim odakları dahil edilmiştir. Bu odakların doğal ve 

doğala yakın özelliklerini günümüzde devam ettirmeleri bu sınıf için uygun 

olduklarını doğrular niteliktedir. 

Bu 3 sınıfın özelliği dikkate alınarak her bir çekim odağı için ayrı ayrı 

hazırlanan çizelgelerde olası kullanım önerileri getirilmiştir. Bu öneriler yer, 

büyüklük, mevcut kullanım biçimi, ulaşım olanağı, en yakın yerleşim birimine 

uzaklık, en yakın odak noktasına uzaklık olmak üzere 6 rekreasyonel kullanılabilirlik 

ölçütü göz önünde tutularak değerlendirilmiştir. Getirilen öneriler EK 1’de verilen 

kullanım tasar ölçütleri temel alınarak yapılmıştır.  

Olası kullanım önerileri ve odakların çalışma alanı içindeki konumları çizelge 

4.21 ile 4.34 arasında verilmiştir.   
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Şekil 4.28. Çekim Odaklarının Alan Kullanımı Durumu 
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Çizelge 4.21. 1 ve 2 no’lu Çekim Odaklarının Rekreasyonel Kullanım Türleri  
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Çizelge 4.22. 3 ve 4 no’lu Çekim Odaklarının Rekreasyonel Kullanım Türleri  
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Çizelge 4.23. 5 ve 6 no’lu Çekim Odaklarının Rekreasyonel Kullanım Türleri  
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Çizelge 4.24. 7 ve 8 no’lu Çekim Odaklarının Rekreasyonel Kullanım Türleri  
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Çizelge 4.25. 9 ve 10 no’lu Çekim Odaklarının Rekreasyonel Kullanım Türleri  
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Çizelge 4.26. 11 ve 12 no’lu Çekim Odaklarının Rekreasyonel Kullanım Türleri  
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Çizelge 4.27. 13 ve 14 no’lu Çekim Odaklarının Rekreasyonel Kullanım Türleri  
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Çizelge 4.28. 15 ve 16 no’lu Çekim Odaklarının Rekreasyonel Kullanım Türleri  
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Çizelge 4.29. 17 ve 18 no’lu Çekim Odaklarının Rekreasyonel Kullanım Türleri  
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Çizelge 4.30. 19 ve 20 no’lu Çekim Odaklarının Rekreasyonel Kullanım Türleri  
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Çizelge 4.31. 21 ve 22 no’lu Çekim Odaklarının Rekreasyonel Kullanım Türleri  
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Çizelge 4.32. 23 ve 24 no’lu Çekim Odaklarının Rekreasyonel Kullanım Türleri  
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Çizelge 4.33. 25 ve 26 no’lu Çekim Odaklarının Rekreasyonel Kullanım Türleri  
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Çizelge 4.34. 27 ve 28 no’lu Çekim Odaklarının Rekreasyonel Kullanım Türleri 
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5. SONUÇ ve ÖNERİLER 

 

Çalışmanın kurgusu,  

- Adana örneğinde rekreasyon odaklı bir yeşil koridor sisteminin planlanması için 

gerekli peyzaj altlığının oluşturulmasında metodolojik bir yaklaşımın getirilmesi, 

- Geliştirilecek yeşil koridor için rekreasyon özeği konumundaki çekim odağı 

olabilecek alanların belirlenmesi,  

-  Çekim odaklarının rekreasyonel kullanılabilirlik durumlarının ortaya konulması, 

- Sürdürülebilirlik ilkesi bağlamında çekim odaklarına rekreasyonel kullanım 

önerilerinin getirilmesi biçiminde oluşturulmuştur.   

Çalışmanın yaklaşımı, rekreasyon yönelimli yeşil koridor tesis ve kullanım 

olanaklarının araştırılmasına odaklanmıştır. Yeşil koridorlarla ilgili çalışmalar yapan 

Linehan (1995), Tzolova (1995), Miller ve ark. (1998), Asakawa ve ark. (2004), 

Conine ve ark. (2004a), Riberio ve Barao (2006), Toccolini ve ark. (2006), Arslan ve 

ark. (2007) gibi bir çok araştırmacı da bu çalışmada olduğu gibi yeşil koridorların 

rekreasyon amaçlı kullanımlar açısından önemli bir potansiyel sunması gerektiğini 

vurgulamışlardır.  

Bu nedenle çalışmada, kırsal alanlarla kentsel alanlar arasında süreklilik 

gösteren yeşil koridorların özellikle kentsel alanlarda plansız yapılaşma nedeniyle 

gittikçe azalan açık ve yeşil alanların yeşil koridor içinde planlanması ve 

tasarlanmasının gerekli olduğu sonucuna varılmıştır.  

Çalışmada öngörülen yeşil koridor sistemi, Adana kent ekosisteminin 

öğelerinin ve yeşil koridorla bağlantılı kırsal habitatların korunmasını önde tutarken, 

zengin rekreasyonel potansiyelin yaratılmasına da zemin hazırlayacaktır. Seyhan 

Nehri, böyle bir amaca ulaşabilmede en uygun ortamı sunmaktadır. Nehrin taşkın 

alanı içinde kalan ve özellikle Adana kentsel alanı içerisinde bulunan alanları, 

günümüzde çok amaçlı ve olanaklar ölçüsünde kesintisiz rekreasyon alanı olarak 

değerlendirilmektedir. Bu durum olası bir yeşil koridorun sürekliliğini de olası 

kılmaktadır.  

Adana kenti ve yakın çevresinde kent ekosistemindeki bozulmaları 

irdelemek amacıyla Uzun (1974), Gültekin (1979), Altan (1982), Altunkasa (1990) 
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gibi birçok araştırıcı tarafından yapılan çalışmalarda; bu bozulmalara karşı alınacak 

temel önlemlerden biri olarak kentsel alanda kapsamlı yeşil alanlar oluşturulması, 

bunların kesintisiz bir sistem dahilinde ve kırsal alanlarla bağlantısının sağlanacak 

biçimde planlanması gerektiği, Seyhan nehri ile baraj gölünün bu konuda önemli bir 

avantaj sunduğu vurgulanmıştır.    

Bu çalışmaların belirli bir noktaya kadar tamamlayıcısı niteliğindeki bu 

araştırmada kavram olarak bir bütünlük, fiziksel olarak da bir süreklilik taşıyan yeşil 

koridorların öneminin ortaya konulması ve Adana kenti koşullarında 

uygulanabilirliğini irdeleyerek kuramsal bir planlama yaklaşımın getirilmesi 

amaçlanmıştır.  

Yeşil koridorların rekreasyon amaçlı planlanmasında Baschak ve Brown 

(1995), Burley (1995), Gobster (1995), Andresen ve ark. (2004), Asakawa ve ark. 

(2004), Mugavin (2004), Tan (2006), Toccolini ve ark. (2006) ve Giordano ve Riedel 

(2008) gibi araştırmacılar, kentsel ve kırsal alanlar arasında bağlantı sağlayan, 

koridor boyunca kültürel ve doğal değerler içeren, kıyıları yüksek rekreasyonel 

potansiyeline sahip nehirleri, bu ve benzeri özellikleri nedeniyle yeşil koridor 

sisteminin geliştirilmesinde omurga olarak kabul etmişlerdir. Bu çalışmada da 

Seyhan nehrinin benzer özellikler taşıması nedeniyle araştırma alanı için öngörülen 

yeşil koridor modelinin omurgası  olduğu çalışmada birçok noktada vurgulanmıştır.   

Yeşil koridorlar amaç ve kapsamı itibariyle 3 grupta ele alınmaktadır; 

Rekreasyonel yönelimli, koruma yönelimli, rekreasyon ve koruma yönelimli. 

Shannon ve ark. (1995), Tzolova (1995) ve Marples (2002) gibi araştırmacılar, amaç 

ve kapsamı ne olursa olsun yeşil koridorların rekreasyon kullanımlarından ayrı 

tutulamayacağı, ancak kullanım biçimi ve yoğunluğunun koruma niteliğine göre 

değişebileceğini vurgulamaktadır.  

Bu çalışmada da, öngörülen yeşil koridor modeli, rekreasyon yönelimli kabul 

edilmiştir. Bu noktada da koridor kapsamındaki odak noktalarını oluşturacak yüksek 

rekreasyon potansiyeline sahip alanların nasıl belirleneceği önem kazanmıştır. Bu 

nedenle koridor kapsamında kullanıcıları farklı kaynaklardan alan “çekim odağı” 

niteliğindeki rekreasyonel kullanım öncelikli alanların belirlenmesi araştırma 

yönteminin temel odaklarından birini oluşturmuştur.  
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Gold (1980), Linehan ve ark. (1995), Rudd ve ark. (2002) ve Vasconcelos’un 

(2007) çalışmalarında “node” olarak nitelendirdiği alanlar çalışmada kapsam 

açısından çekim odağıyla benzer özellikler taşımaktadır.  

Çalışmada çekim odaklarının belirlenmesi için önce alan genelinde uygunluk 

analizi yapılmıştır. CBS yardımıyla çok kriterli analiz tekniğiyle yapılan uygunluk 

analizinde 1) mevcut alan kullanımı 2) toprak yetenek sınıfları 3) bakı  4) eğim 5) 

nehir koridoruna uzaklık olmak üzere 5 ölçüt kullanılmıştır. Miller ve ark. (1998), 

Manlun (2003), Conine ve ark. (2004a), Giordano ve Riedel’de (2008) ve Uy ve ark. 

(2008) benzer amaçlı çalışmalarında uygunluk analizini kullanmışlardır. Ancak 

analizlerde temel alınan ölçütler farklılık göstermektedir.   

Miller ve ark. (1998), oluşturulacak yeşil koridor sisteminde ağırlık sırasına 

göre yaban yaşamı, rekreasyon ve nehir koridoru olmak üzere 3 amaç belirlemiştir. 

Bu amaçlar doğrultusunda gelişim baskısı, yeşil kuşak bileşeni, nüfus yoğunluğu, su 

kalitesi, erozyon kontrol, kanal morfolojisi, nehir kenarı bitki örtüsü, mevcut alan 

kullanımı ve suya uzaklık ölçütlerini uygun alanların belirlenmesinde 

kullanmışlardır. Bu ölçütlerden mevcut alan kullanımı ve suya uzaklık ölçütü bu 

çalışmada da analize dahil edilmiştir. Ancak bu çalışmada geliştirilen yeşil koridor 

sistemi rekreasyon yönelimli olduğundan kanal morfolojisi, erozyon kontrolü, su 

kalitesi, gelişim baskısı ölçütleri değerlendirmeye alınmamış, nehir kenarı bitki 

örtüsü ise tüm Seyhan Nehri için bir çalışma yapılmadığı için analizde 

kullanılamamıştır.    

Conine ve ark. (2004a), rekreasyon ve çevre koruma amaçları doğrultusunda 

Concord şehri için yeşil koridor sistemi geliştirmeye çalıştıkları çalışmalarında  

uygun alanları belirlemede taşkın alanı, toprak, mülkiyet, mevcut alan kullanım 

durumu olmak üzere 3 ölçüt kullanmışlardır. Bu ölçütlerden mevcut alan kullanım 

durumu ve toprak ölçütleri bu çalışmada da kullanılmıştır. Çalışmalarında uygunluk 

analizine göre doğal veya doğala yakın alanları uygun alanlar olarak belirlemişlerdir. 

Bu çalışmada ise analiz sonucuna göre özellikle nehir koridoruna yakın alanlar ile 

tarım dışı kültürel bitki örtüsüyle kaplı alanlar uygun alanlar olarak kabul edilmiştir. 

Miller ve ark. (1998) ve Conine ve ark.’nın (2004a) uygunluk analizi 

sonucu yeşil koridoru biçimlendirecek odak noktalarından bazılarının nehir yatağı 
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bitişiğinde ve içinde (taşkından korunmuş şekillerde) konumlandığını 

vurgulamışlardır. Bu çalışmada da yeşil koridor gelişimine uygun olan çok sayıda 

çekim odağı, Seyhan Nehir Yatağına bitişik alanlar boyunca konumlanmaktadır.  

Uygunluk analizi, ülkemizde yeşil koridorlarla ilgili çalışmalar yapan 

araştırmacılardan Pekin’nin (2007) de çalışmasında kullandığı bir yöntemdir. Ancak 

bu çalışma ile Pekin’nin (2007) çalışması arasında birçok noktada farklılıklar 

oluşmuştur. Bunlardan birincisi çalışmada yeşil koridor olarak Türkçe’ye çevrilen 

“greenway”ler Pekin’nin (2007) çalışmasında yeşil yol olarak kabul edilmesidir. Bir 

diğer önemli farklılık, potansiyel yeşil koridor güzergahına uygun alanların 

belirlenmesinde uygunluk analizi kullanılmasına karşın, analizde mülkiyet, alan 

kullanımı, kanalizasyon hattı ve taşkın yatağı olmak üzere kullanılan 4 ölçütten 

yalnızca mevcut alan kullanımı ölçütü bu çalışmada değerlendirilmiştir. Bunların 

dışındaki farklılık uygunluk analizinin aşamalarıdır. Adana çalışmasında uygunluk 

analizinde ölçütler önce kendi içlerinde, daha sonra aralarında ağırlıklandırılmış ve 

coğrafi bilgi sistemi ortamında çakıştırıldıktan sonra uygun alanlar saptanmıştır. 

Pekin’nin (2007) çalışmasında ise, her bir ölçüt uygun değil, az uygun, orta uygun, 

uygun ve çok uygun olmak üzere derecelendirildikten sonra bu 4 ölçüt coğrafi bilgi 

sistemi ortamında çakıştırılmış ve sonuçta yeşil koridor güzergahının odak noktaları 

olarak kabul edilen alanlar belirlenmiştir.  

Yukarıda bahsedilen çalışmalar dikkate alındığında çekim odaklarının 

belirlenmesinde daha fazla ölçüt kullanılması gerekliliği anlaşılmasına rağmen, veri 

eksikliğinden kaynaklanan bazı sorunlarla karşılaşılmıştır. Örneğin alanın tümünü 

kapsayan mülkiyet durumu ve nehir koridorunun tümüne ilişkin bitki örtüsü 

verilerine ulaşılamamıştır. Çalışmada öncelikle bitki örtüsü verilerine ilişkin 

eksikliğin uydu görüntüleri ve yer kontrolleri ile giderilmesine çalışılmıştır.  

Çalışma sırasında alanla ilgili veri eksikliğinin yanı sıra verilere ulaşmada da, 

mevcut verilerin güncelliğini yitirmiş olması ya da bazı verilerin kaybolmuş olması 

nedeniyle güçlükler ortaya çıkmıştır.  

Araştırmada yeşil koridor sisteminin temel bileşeni olan çekim odakları farklı 

rekreasyon eylemlerine olanak tanıyan birer rekreasyon özeği konumundadır. Ancak 

uygunluk analizi ile belirlenen çekim odaklarının eşdeğer nitelikte olduğu 
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söylenemez. Bu odakların rekreasyonel kullanım niteliği, büyüklüğüne ve kullanıcı 

kaynağını oluşturan yerleşim birimleriyle olan ilişkisine göre değişir. Bu nedenle 

çalışmada, çekim odaklarının rekreasyonel potansiyel ağırlıkları belirlenmiştir. Bu 

amaçla yeşil koridorlarla ilişkili özgün bir yaklaşım olarak “Kütle Çekim Modeli” 

yöntemi (Gravity Model) kullanılmıştır.  

Kütle çekim modeli yöntemini Gold (1980), İlter (1995), Linehan ve ark. 

(1995), Bossenbroek  ve ark. (2001), Rudd ve ark. (2002), Vasconcelos’da (2007) 

gibi araştırmacılar da doğrudan yeşil koridorlarla ilişkili olmasa da benzer amaç ve 

kapsamlı çalışmalarında bu yöntemi ağırlıklı olarak kullanmışlar ve amaca ulaşmada 

başarılı sonuçlar verdiğini vurgulamışlardır.  

Gold (1980), bu yöntemin çekim alanlarının rekreasyonel ağırlığının 

belirlenmesinde kullanılabileceğini önemle vurgulanmıştır. Bu bağlamda çalışmada 

kütle çekim modelinin çekim odaklarının potansiyel ağırlığının belirlenmesinde 

kullanımı uygun görülmüştür. 

Linehan ve ark. (1995) ile Rudd ve ark (2002) rekreasyonel alan birimlerinin 

birbirleriyle bağlanabilirlik değerlendirmesini bu yöntemle yapmışlardır. Adı geçen 

araştırmacılar, Adana çalışmasında olduğu gibi alan birimlerinin birbirine olan 

uzaklığını ve alansal büyüklüklerini kendi modellerinde temel veri olarak 

kullanmışlardır. Sonuçta çekim değerleri yüksek olan birimler arasında daha uygun 

bağlantı kurulabileceğini belirlemişlerdir. Bu çalışmada da benzer yönde çekim 

odakları arasında çekim endeksi değeri yüksek olanlar rekreasyonel kullanılabilirlik 

düzeyi yüksek olarak değerlendirilmiştir.   

İlter (1995) ise yayla yerleşimlerine olan rekreasyonel eğilimi belirlemede 

kullandığı modelde nüfus ve uzaklık değerlerini veri olarak kullanmıştır. Araştırma 

sonucunda, kütle çekim yöntemi ile hesaplanan endeks değerleri yüksek olan yayla 

yerleşimlerinin rekreasyonel kullanılabilirlik düzeyinin daha yüksek olduğu ortaya 

çıkmıştır. Bu bakımından İlter’in (1995) çekim değerleri ile ilgili yorumları bu 

çalışmadakilerle benzerlik göstermektedir.  

Kütle çekim modeli ile araştırma alanındaki 28 çekim odağının rekreasyonel 

potansiyeli belirlenmekle birlikte, tüm çekim odaklarının rekreasyon amaçlı 

kullanımı öngörülemez. Bazı odakların rekreasyonel çeşitlilik sunma yeteneği 
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yüksek, bazılarının düşük bulunması doğaldır. Bu nedenle, çalışmada ekosistem ve 

habitatların korunması düşüncesi temel alınarak, odaklar rekreasyonel 

kullanılabilirlik yetenekleri yönünde kullanım, kullanım ağırlıklı koruma ve koruma 

olarak 3 grupta değerlendirilmiştir.    

Çalışmada kabul edilen bu gruplandırmada Gold (1980), Kurum (1992), 

Kalem’in (2001) çalışmaları yol gösterici olmuştur. Gold (1980), rekreasyonla ilgili 

çalışmasında rekreasyonel alanlarını kullanma, kullanma ağırlıklı koruma, koruma 

ağırlıklı kullanma ve koruma olmak üzere 4 sınıfta gruplandırmıştır. Kurum (1992), 

rekreasyon alanlarını koruma kullanma ilkeleri doğrultusunda koruma ve kullanma 

olmak üzere iki sınıfa ayırmıştır. Kalem (2001) ise rekreasyon alanlarının turizm 

potansiyelini belirlemede koruma ve kullanma olarak 2 grupta değerlendirmiştir.  

Yukarıdaki irdemelerin ışığı altında araştırmadan ortaya çıkan sonuçlar 9 

maddede özetlenebilir; 

- Çeşitli kaynaklardan elde edilen bilgilere göre (Uzun, 1974, Zarifoğlu, 1998, 

Altunkasa ve ark., 2006) Adana kentinin imar sürecinde eylemli ve eylemsiz 

rekreasyon olanağı yaratan açık ve yeşil alanların toplam ve kişi başına alan 

açısından giderek azaldığı ve Çukurova Bölgesinde verimli tarım alanlarının ve 

ekoloji duyarlı alanların imara açıldığı çalışmada vurgulanmıştır. Bu çalışmada 

önerilen yeşil koridor sisteminin Adana kent ve ekosistemine olan dengeleyici katkısı 

yanında, kent genelinde ve kentsel-kırsal alanlar arasında kesintisiz bir yeşil alan 

sisteminin zorunluluk taşıdığı ortaya çıkmıştır. Daha açık bir anlatımla; Araştırmada, 

gelişen kent peyzajı içinde rekreasyonel kullanım ve kamusal erişim için yeni açık ve 

yeşil alanların sağlamasında, kentsel alandaki yeşil alanların arttırılması ve kırsal 

alandaki doğal alanlar arasında organik bağın kurulması ve kaynakların 

sürdürülebilir kullanımını bakımından Seyhan Nehri ve yakın çevresinin yeşil 

koridor sisteminin omurgası olarak planlanması gerekliliği sonucuna varılmıştır.  

- Önerilen yeşil koridor sisteminde koridorun tüm noktalarının rekreasyonel alan 

olarak değerlendirilmesi olası değildir. Bu bağlamda bu tür çalışmalarda rekreasyon 

özeği olarak belirlenen çekim odaklarının bu çalışmada olduğu gibi rekreasyonel 

kullanım, kullanma ağırlıklı koruma, koruma gibi alan kullanım sınıflarına ayrılması 

önerilecek rekreasyonel aktivitelerin uygulanabilirliği açısından gerekli bulunmuştur.   
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- Kentte geliştirilecek bir yeşil koridor sisteminde özellikle çalışmada belirlenen 28 

çekim odağının varlığının korunabilmesi açısından, ilgili kuruluşlarca verilecek plan 

kararlarında bu alanların rekreasyonel kullanım ya da koruma amaçları dışında 

herhangi bir kullanıma ayrılmaması büyük önem taşımaktadır.  

- Çalışmada rekreasyon öncelikli odaklar, kentte yaşayanların kentin bunaltıcı ve 

monoton yaşamından uzaklaşarak zaman zaman açık hava ve doğaya yaklaşma 

gereksinmeleri kırsal alanda giderebilmesi açısından genellikle Adana kent yakın 

çevresi ve Seyhan Nehir koridoru arasında kalan alanlarda konumlanmaktadır. Bu 

alanların kentte mevcut yeşil alanlarla bağlantısının kurulması kesintisiz bir yeşil 

alan sistemi ve kent ekosisteminin iyileştirilmesi bağlamında gereklilik taşımaktadır.  

- Bu odaklar yoğun yerleşimlerin etkisinden fazla uzak olmamaları nedeniyle 

rekreasyonel kullanım alanı olarak düzenlenmesi hem komşu odaklardaki kullanım 

yoğunluğunu azaltacak, hem de koruma önceliği olan komşuluk ilişkisi zayıf 

odakların kullanım alanlarına dönüştürülmesi engellemiş olacaktır.  

- Çekim odakları arasında rekreasyonel kullanılabilirliği en yüksek olanları 9 ve 12 

no’lu çekim odaklarıdır. Bu odakların çevre yerleşimlerden daha fazla miktarda 

kullanıcı alacağı ve alansal büyüklüğü nedeniyle bu kullanıcılara hizmet sunabilecek 

nitelik taşıdığı anlaşılmaktadır. Bu nedenle, bu odağa piknik alanı, atla gezinti, balık 

avlama, botla gezinti, kano sporları gibi daha çok suya bağlı rekresyonel etkinlikler 

için gerekli olanak ve donatıların planlanması uygun olabilecektir. 

- Rekreasyonel kullanılabilirliği düşük olan odaklar çalışmada koruma-kullanma 

dengesi kapsamında koruma ağırlıklı değerlendirilmesi önerilmiştir. Bu açıdan 

Seyhan Baraj Gölünün kuzeyindeki 1, 2, 4, 7, 8 ile gölün güneyindeki 19, 22, 23, 24, 

25, 26, 27 no’lu odakların koruma kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir.  

- Koruma kapsamındaki bu odakların genellikle Seyhan nehrinin kuzeyindeki 

alanlarda konumlandığı belirlenmiştir. Bu alanlar günümüzde doğal ve doğal yakın 

özelliğini büyük ölçüde devam ettirmektedir. Bu amaçla bu bölümdeki alanların 

rekreasyonel olarak kullanıma açılması doğal yapı bozunumlarına neden olacağı 

düşünüldüğünden rekreasyonel kullanım önerisi getirilmemiştir. Ancak Seyhan 

Nehriyle bağlantılı geliştirilecek yeşil koridor sisteminde baraj gölünün ve kuzey ve 

güney bölümünün kesintisiz kılınması amacıyla diğer odaklarla bağlantılı olarak 
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fauna gözlem noktaları, bisiklet yolları, yaya yürüyüş yolları gibi doğaya zarar 

vermeyecek eylemsiz rekreasyon aktivitelerine yer verilmesi büyük yarar 

sağlayacaktır.  

- Çalışmada rekreasyonel kullanım ağırlıklı koruma sınıfına giren alanlar araştırma 

alanında hem kuzey hem de güney bölümünde yer almaktadır. Bu alanlar yeşil 

koridorlarda sürekliliğinin sağlanması ve çekim odaklarının rekreasyonel kullanım 

açısından birbirleriyle bağlantısının kurulması amacıyla kullanım özellikleri uygun 

olan odaklardır. Ayrıca bu sınıftaki odaklar, rekreasyonel kullanılabilirliği yüksek 

olan 9 ve 12 no’lu çekim odaklarına yakın olmaları nedeniyle 9 ve 12 no’lu odaklara 

önerilen rekreasyonel aktivitelerin devamı niteliğindeki aktiviteler önerilmiştir. 
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EKLER 
 

Olası Kullanım Tasar Ölçütleri Standartları 
 
Bisiklet Yolları Genişlik ve Eğim Standartları 

Genişlik  Eğim Kaynak 

Tek Yönlü İki Yönlü   

min 2 m min 2,4 m % 2 TSE, 1992 

min 1,5 m min 2,4 m % 2- % 5 Harris ve Dines, 1998 

1 m 2 m % 1,5 Çiftçi, 2006 

1 m 2 m % 2,5 Neufert, 2000 

                2-5 m - Daily, 2004 

                2 % 2 Baud-Bovy ve Lawson, 2002 

               1,5 m % 1 Altunkasa ve ark., 2007 

 
 
 
Rekreasyonel Kullanımlar  
(Baud-Bovy ve Lawson, 2002) 

Km başına aynı anda yolu 
kullanan kişi sayısı 

Günlük km başına 
kişi sayısı 

Yaya Yürüyüş Yolu   

(Kırsal alanlar için) 

10 40 

Kısa Gezinti Yolu (2 saatlik) 10 20 

Uzun Gezinti Yolu (5-8 saatlik) 10 5 

Bisiklet Yolu (10-20 km) 10-20 20-50 

Atla Gezinti Yolu (5-10 km)  6-20 25-80 

 
 
 
Yaya Yolları Genişlik ve Eğim Standartları 

Genişlik Eğim Kaynak 

3,2 m 

(Kırsal alanlarda) 

% 1 Kuntay, 1994 

3,5 m max. % 3 Harris ve Dines, 1998 

2-5 m % 1-3 Daily, 2004 

5 m % 2 Baud-Bovy ve Lawson, 

2002 
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Atlı Gezinti İçin Gerekli Standartlar 

 Alan Büyüklüğü Genişlik Kaynak 

- min. 2 m Daily, 2004 Atlı gezinti yolu 

- 2,5 – 3 m Baud-Bovy ve Lawson, 2002

Ata binilen alan en az 1 ha 

(12-15 at için) 

- Baud-Bovy ve Lawson, 2002

 
 
 
Su içi ve kıyısı rekreasyon aktiviteleri için standartlar-1 

 Alan Büyüklüğü Derinlik Genişlik Kaynak 

10 ha - 20-50 m Baud-Bovy ve Lawson, 

2002 

Su 

Kayağı 

3,25 -6 ha min 1,5 - Harris ve Dines, 1998 

Yelken min 4 ha 

(Sınırlı sayıda yelken 

için) 

min 1 m - Tanrıvermiş, 2000 

 
 
 
Su içi ve su kıyısı rekreasyon aktiviteleri için standartlar-2 

(Uzun ve ark., 1999) 

 Uzunluk Genişlik Ağırlık 

Kano  5,3-6,5 m 0,75 m 16-20 kg 

Bot 2,5-4 m 1,5 m 5-6 kg 

Kürek 8-10-13,5-17,5 m - 14-110 kg 
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Piknik Alanlarının Kullanım Yoğunluğuna Göre Standartları 

 Alan 

Büyüklüğü 

Kaynak 

Yoğun Olarak Kullanılan Piknik 

Alanı 

300-600 ha Baud-Bovy ve Lawson, 

2002 

Daha Az Yoğun Olarak Kullanılan 

Piknik Alanları 

40-100 ha Baud-Bovy ve Lawson, 

2002 
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