DİRENÇLİ KENTLER İÇİN BİR ÇERÇEVE
YEŞİL ODAKLI UYARLAMA PROJESİ
İkl m değ ş kl ğ n n olumsuz etk ler le mücadelen n en öneml aşaması kentler n
bu etk lere karşı d renc n arttırmaktır. Kent n d renc , ekoloj k n tel kler yüksek
yeş l alanların bulunması le sağlanab l r. Projen n amacı; kent n yeş l altyapı
potans yel n kullanarak, gel şt rerek ve destekleyerek İzm r’de kl m
değ ş kl ğ ne d rençl b r kentsel alan yaratmaktır.
Projede, İzm r ç n 2050-2100 dönem aralığına a t orta y mser ve en kötümser
kl m senaryoları kullanılarak kl m model oluşturuldu. Ortalama sıcaklık, toplam
yağış, buharlaşma, ortalama toprak nem , ortalama rüzgar hızı ve radyasyon
değ şkenler n n değ ş m aralıkları har talandı.
P lot bölge olarak seç len Balçova’da araz örtüsünde geçm şten bugüne (19551965 ve 2015-2017 tar h aralıklarında) meydana gelen değ ş mler har talandı,
2050 yılı ç n araz örtüsü/araz kullanım değ ş m model hazırlandı ve kentsel
yeş l altyapı s stem har talandı.
P lot bölge Balçova’da kentsel ekos stem serv sler hesaplandı. Kentsel
ekos stem serv sler doğal ya da yarı doğal alanları çeren kentsel yeş l alanların
nsanlara ve d ğer canlılara sağladığı ekoloj k, ekonom k ve sosyo-kültürel
faydalardır.
Projede, değ şen kl m koşullarının etk ler n azaltmaya yönel k yeş l altyapı
stratej ve öner ler gel şt r ld .

İzm r’de orta y mser kl m senaryosuna göre 2050-2100 yılları ç n alçak kes mlerde sıcaklık artışı beklen rken, yüksek kes mlerde kış aylarındak fazla soğumadan dolayı yıllık düzeyde b r düşüş görülmekted r.
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İZMİR İKLİM MODELİ
(2050 - 2100)

SICAKLIK: Alçak kes mlerde sıcaklık artışı beklen rken,
yüksek kes mlerde kış aylarındak fazla soğumadan
dolayı yıllık düzeyde b r düşüş görülmekted r.
TOPLAM YAĞIŞ: Genel olarak b r artış görülmekted r.
BUHARLAŞMA: Alçak kes mlerde büyük oranda artış
beklen rken, yüksek kes mlerde düşüş olacağı görülmekted r.

SICAKLIK: Den ze yakın bölgelerde ve alçak kes mlerde ortalama
sıcaklıkta yüksek artış beklen rken, yüksekl ğ n n 1500 m üzer ndek
alanlarda yıllık ortalamada b r azalış beklenmekted r.
TOPLAM YAĞIŞ: İzm r l n n genel nde b r azalış görülmekted r.
BUHARLAŞMA: Genel olarak tüm bölgelerde artış görülmekted r.

ORT. TOPRAK SICAKLIĞI: Alçak kes mlerde büyük
oranda b r artış beklen rken, yüksek kes mlerde
düşük olacağı modellenm şt r.

ORT. TOPRAK SICAKLIĞI: Alçak kes mlerde sıcaklık
artarken, yüksek kes mlerde se düşük oranda b r
azalış görülmekted r. Genel nde artış
görülmekted r.

ORT. TOPRAK NEMİ: Alçak kes mlerde büyük
oranda b r artış beklen rken, yüksek kes mlerde
düşük olacağı modellenm şt r.

ORT. TOPRAK NEMİ: Alçak kes mlerde yüksek oranda
b r artış, yüksek kes mlerde se düşük oranda b r
artış olacağı modellend .

ORT. RÜZGAR HIZI: Yüksek kes mlerde rüzgar
artışı görülürken alçak kes mler nde düşük
oranda artış veya azalış görülmekted r.

RADYASYON: Alçak kes mlerde büyük oranda
artış beklen rken, yüksek kes mlerde
düşüş olacağı görülmekted r.

EKSTREM DEĞERLER

RCP 4,5 senaryosu 2100 yılında uzun zamandak sera
gazı em syon trendler n , kısa ömürlü türler ve araz
kullanımındak değ ş mler radyoakt f gücün yaklaşık
4,5 W/m 2 de olduğunu, 2050 yılından t baren
radyoakt f enerj ve em syonlarda düşüş olacağını
kabul ederek 2100 yılından öncek ver ler d kkate
alarak değerlend r lmes ndek senaryoyu fade eder.
CO2 eşdeğer konsantrasyonların 2100 yılında yaklaşık
650 ppm’e ulaştığını öngörür.

ORT. RÜZGAR HIZI: Genel olarak
azalış ç nded r.

RADYASYON: Alçak kes mlerde en fazla oranda
artış görülürken yüksek kes mlere g d ld kçe
artış devam etmekted r.

EKSTREM DEĞERLER

RCP 8,5 senaryosu radyoakt f gücün 8,5 W/m2 ye
yaklaştığı en yüksek r sk grubu senaryosudur. 2100
yılında artan yüksek nüfus popülasyonunu, k ş başına
düşen gel rler n g tt kçe azaldığını kabul ederek, uzun
zamanlı enerj taleb n n, sera gazı em syonlarının ve
araz kullanımının etk s yle teknoloj n n gel şmes ve
enerj yoğunluğunun artmasını baz alarak varsayımlar
yapar. CO2 eşdeğer konsantrasyonların yaklaşık olarak
2100 yılında 1370 ppm’e ulaştığını öngörür.

ARAZİ BOZULUMU/DEĞİŞİMİ MODELLEMESİ
Projede, araz örtüsünün m ktar, n tel k ve zamansal değ ş m le lg l b lg ,
İzm r le lg l kl m değ ş kl ğ beklent ler n n peyzajlarda yaratacağı
etk lere karşı oluşturulacak uyum stratej ler ve alınacak önlemlere jeoyersel b lg ye dayalı destek sunmak ç n üret ld . Projede p lot bölge
Balçova’da araz örtüsündek değ ş m aşağıdak sınıflara göre ncelend :
1. Yapı alanları
2. Açık tarım araz s (ek l ve d k l )
3. Doğal vejetasyon
4. Zeyt nl kler
5. Çıplak alanlar
6. Sulak alanlar
EKOSİSTEM HİZMETLERİ HESAPLAMASI
Doğal ya da yarı doğal alanları çeren kentsel yeş l alanlar sah p olduğu
ekoloj k s stemler neden yle nsanlara ve d ğer canlılara b rçok fayda
sağlar. Ekos stem serv sler olarak tanımlanan bu yararlar tedar k
serv sler , düzenley c serv sler, destekley c serv sler ve kültürel serv sler olarak sınıflandırılır. Ekos stem serv sler kent ekoloj s n
y leşt r r, kent n yaşam ve çevre kal tes n artırır. Yeş l alanların sağladığı ekos stem serv sler bu alanların f z ksel ve ekoloj k n tel kler ne
bağlı olarak değ ş r.
Projede, Balçova lçes ndek kentsel yeş l alanların yağış suyu, karbon ve karbond oks t tutma le hava tem zleme kapas tes
matemat ksel yöntemler kullanılarak hesaplandı ve har talandı.
YEŞİL ALTYAPI ÖNERİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ
Projede Balçova’da yeş l altyapı s stemler ne yönel k dört aşamalı öner ler gel şt r lmekted r.
STRATEJİK DÜZEYDE
ÖNERİLER
Yağmur suyunun
etk n kullanımı

UYGULAMA ARAÇLARI
ÖNERİLERİ
Yağmur suyu hasadı le lg l
su toplama s stemler n n
tasarlanması

FAALİYET DÜZEYİNDE
ÖNERİLER

ÖNERİ
ALANLAR

Yeş l Altyapı Elemanları ve Faydaları
K rlet c
part küller
emme
Yeş l kuşak

Yeraltı su
depoları

Çatı
bahçeler
tutma

Yeraltı sarnıçları

Hava
kal tes n n
y leşt r lmes

Yağış suyunu tutma

Yeş l çatılar
B tk lend r lm ş
Yeş l
yollar ve
duvarlar kor dorlar

Geç rgen
yüzeyler

Yağmur
bahçeler

Parklar
ve bahçeler

Spor alanları

Sulak alanlar

Rekreasyon

Yeş l kuşak

Yeş l Altyapı, “gen ş kapsamlı ekos stem h zmetler sunmak ve hem kırsal hem de kentsel ortamlarda b yoloj k çeş tl l ğ korumak üzere
tasarlanmış ve yönet len d ğer çevresel özell klere sah p, yüksek kal tel doğal ve yarı doğal alanların stratej k olarak planlanmış b r ağ”
olarak tanımlanab l r.
Çevresel Faydalar
• Tem z su tem n
• Hava ve sudan k rlet c ler n
uzaklaştırılması
• Tozlaşmaya destek
• Toprak erozyonuna karşı koruma
• Yağmur suyu tutma
• Haşere kontrolü
• Araz alımının azaltılması ve
toprak yalıtımı

Sosyal Faydalar
• Daha sağlıklı ve konforlu yaşam
koşulları yaratma
• İş fırsatlarının yaratılması
• Yerel ekonom n n çeş tlend r lmes
• Daha çek c , daha yeş l şeh rler
• Daha yüksek mülk değerler ve yerel farklılık
• Daha bütünleş k ulaşım ve enerj çözümler
• Gel şm ş tur zm ve rekreasyon fırsatları

İkl m değ ş kl ğ adaptasyonu ve
azaltım yararları
• Ekos stemler güçlend rme
• Karbon depolama ve tecr t
• Kentsel ısı ada etk ler n n azaltılması
• Afet önleme
B yoçeş tl l k faydaları
• Yaban hayatı ç n gel şt r lm ş hab tatlar
• Ekoloj k kor dorlar
• Peyzaj geç rgenl ğ
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