
When all the data about aesthetic and functional use of water in urban space are 
examined, it is seen that it has an important place in human life. Today, with the increase 
of urbanization, people need recreation areas to breathe and to get away from city 
pressures. The diff erent design and applications of water elements used in recreation 
areas are provided by many professional disciplines that can meet in cooperation with 
landscape architecture.
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G
Peyzaj ve altyapı öge-
leri arasında her zaman 
zor bir ilişki olmuştur. 
Genellikle daha çok 
altyapı sistemlerine 
yatırım yapılırken, çevre 

bileşenleri arka planda kalmaktadır. 
Son yirmi küsur senedir, bazı batı ül-
kelerinde ‘güzelleştirme’ çözümleri ta-
nınmakla birlikte; inşa edilen yol sistemi 
ile içinden geçtiği bölge arasında in-
tegrasyonu sağlama ve aradaki geçişi 
yumuşatma hususuna önem verilmek-
tedir. Bu stratejinin ilk örneklerinden biri 
olarak; 1965 yılında Amerika Birleşik 
Devleri’nde Highway Beautification 
Act adı altında, peyzaj ögelerinin yol 
yapımı çalışmalarına işlenmesini konu 
alan bir program yürütülmüştür. 
İtalya’da bu konu ile ilgili ilk integras-
yon girişimi, 50 yıl önce, XX. yüzyılın 
ünlü peyzaj mimarlarından Pietro 
Porcinai’nin çalışması ışığında ger-
çekleştirilen Brennero otoyoludur 

(F1: Brennero otoyolu). Porcinai, 1937 
yılında Domus dergisindeki makale-
sinde: ‘Yolları ağaçlandırmaktan kasıt, 
düzenli aralıklarla tek tip ağaçları 
sıralamak değil; ağaçları, çalı grupları-
nı ve çiçekli türleri, kurgulanan peyzajı 
uzun süre temsil edecek ve sanki doğal 
bir parkın içinden akan bir yol hissi 
verecek şekilde seçip, düzenlemektir’ 
şeklinde tanımlamıştır. Ayrıca altını 
çizmek gerekir ki; kullanılabilir vejetas-
yon yelpazesinin, bioçeşitliliğe hizmet 
etmesinin yanında, peyzaj/çevre bağ-
lantısını da doğru şekilde kuran, eko-
nomik kaygılar ve bakım kaygılarını da 
dikkate alan, sürdürülebilirlik kıstasına 
uygun yapıda olması gerekmektedir. 
Bu bakış açısı halen geçerli olmakla 
birlikte; peyzaj mimarının, özellikle 
proje çalışmasının ilk bölümlerinden 
itibaren katılım eksikliği sebebiyle, tam 
anlamıyla çalışma alanına uygulana-
mamıştır. 
Peyzaj terimini kullanırken, ekolojik 

Yeşil
Kilometreler 

beklentileri de karşılayan tam bir kon-
septten bahsetmekteyiz. Projelendir-
meme ya da peyzaj mimarı değerlen-
dirmesinin eksik bırakıldığı bir çalışma; 
ekosistem parçaları integrasyonu ve 
aradaki geçişler yönünden yetersiz 
kalacaktır. Sıkça karşılaşılan bu sorunun 
birçok sebebi olmasıyla birlikte; esas 
olan bilgisizliktir. Peyzaj integrasyonu 
ve ekoloji projesinin önemi büyüktür; 
çevresel ve estetik kaygıları karşılama-
nın yanında, altyapı sağlığı ve emni-
yetine bağlı yönetimsel beklentilere de 
cevap verebilmelidir. Bir ülkenin imajı; 
toprağına nasıl davrandığı, doğal de-
ğerlerini nasıl koruduğu ve milyonlarca 
sürücü ve yolcu tarafından kullanılacak 
sirkülasyon ağını nasıl sunduğuna da 
bağlıdır. 
Sıklıkça gözden kaçırılan bir diğer konu, 

yeşilin insan sağlığına kattıklarıdır. Bu 
noktada ağaçlar ve diğer yeşil ögeler, 
yol sistemi ve demiryolları çevresinde 
hava kirliliğini azaltan türbülanslar oluş-
turarak şehirlerimizin hava kirliliğinden 
arınmasına yardımcı olur. Ancak peyzaj 
sistemi için gerekli alan bırakılmaması 
halinde, yeşil bant eksikliği kirlilik soru-
nuna yeteri kadar destek olamayacak-
tır. Bir diğer faktör, ekonomik kısımdır. 
Elbette ki; peyzaja alan açacak nitelikte 
metrekare gerekliliğinin ekonomik bir 
bedeli de vardır. Ancak, ileriye yönelik 
bir değerlendirme yaptığımızda, yeşil 
alanın zaman içinde bize kazandıra-
cağı, ekonomik bedelinden çok daha 
fazladır. Geri dönüşü olmayan kirliliğe 
sebep olan atık su sorununu, nehir ve 
akarsulara göndermekten çok daha 
pahalı olduğu halde kanalizasyon 

sistemine yapılan arıtma ile çözmenin 
önemi nihayet anlaşılmıştır. Bu çözüm 
mantığı neden altyapı sistemlerine de 
uygulanmasın? 

Seri leke 
Studio Bellesi Giuntoli, projecilikte 
uzun yıllar boyunca edindiği sağlam 
tecrübelerini, çevresel yaklaşımlarla 
birleştirmektedir (bkz: Il nuovo Termo-
valorizzatore di Parma Parkı, Gürcistan 
Tiflis İçişleri Bakanlığı Parkı). Bu doğ-
rultuda gerçekleştirdiğimiz bir diğer 
proje, iyileştirme çalışması olan Yeşil 
Kilometre. Çalışma alanı, üzerinde 
bölgenin en önemli firmalarının yer 
aldığı 11 km’lik yol hattıdır (F2: Parma 
bölgesi alan analizi). Peyzaj ve ekoloji 
anlamında kritik durumdaki A1 otoyo-
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lunun master planı, söz konusu duruma 
duyarlı firmalardan biri olan DAVINES 

Spa tarafından finanse edilmiştir. Yeşil 
kilometre master planının amacı; ciddi 

şekilde parçalanmış kent peyzajı doku-
suna yeni bir kimlik kazandıracak, güçlü 
bir peyzaj çizgisi bulmaktır. Master 
plan bazı temel konuları ele almaktadır 
(F3 ve F4 Yeşil Kilometre master plan 
konsept projesi). Şöyle ki; A1 otoyolunu 
güzelleştirmek ve hafifletmek amacıyla; 
ağaç, çalı ve yer örtücülerle oluştu-
rulacak yeşil bant, gaz salınımı etkisini 
azaltmakla birlikte, bölgesel bir land-
mark yaratma yeteneğine de sahip 
olacaktır (F5: otoyol boyunca devam 
eden yeşil bant sisteminden bir görü-
nüş). Bu çalışmanın bir diğer amacı da; 
yerel ekosistem parçalarının, hem kendi 
içlerinde hem de mevcut ekolojik ve 
hidrolojik ağ ile örülerek, ekolojik kori-
dor oluşturmasına imkan vermektir. 
Yumuşatma bandının strüktürünü, bü-
tünlüğü sağlayan, ‘seri leke’ adını verdi-
ğimiz vejetasyon topluluğu oluşturur. Bu 

topluluğun, bölgenin değişim göstermiş 
ve değişime direnmiş vejetasyon türleri 

kullanılarak (sadece ağaçlar değil) bir 
merkez çekirdek oluşturması kurgulan-

mıştır (F6 ‘seri leke’nin tipik yapısı). Bu 
sistemasyonda, fidanlık standartları 
doğrultusunda, farklı boyutlarda bitki 
grupları kullanılmıştır. Örneğin; merkez 
bant iki farklı kademeden oluşacak 
şekilde, büyük ölçülerdeki ağaçlar 
kullanılarak; lateral bantlar ise, olgun 
yaşlarında farklı boylara ulaşabilen çalı 
türleriyle; bandın en dış hattı da çok 
yıllık ve otsu türlerle düzenlenmiştir (T1: 
seri lekeyi oluşturan vejetasyon bant-
larının genel karakteristiği ve otoyolla 
ilişkisi). Şevler, yarmalar ve düz alan-
lardan oluşan arazi modeli üzerine 
uygulanan farklı vejetasyon tiplerinin 
birliği, hem ekoloji hem peyzaj gerekle-
rine cevap verebilecek nitelikte bir yapı 
ortaya koyar. Master plandaki bir diğer 
amaç; çalışmanın, yol aksı üzerinde yer 
alan birçok firmaya değer katacak, 
büyük bir business park olarak da hiz-
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met etmesidir. Bu aynı zamanda, çoklu 
endüstriyel alanları ve aks üzerindeki 
yan hizmet alanlarının, görsel değeri-
nin artması anlamına gelmekle birlikte; 
daha önce de söylediğimiz gibi tüm 
bu amaç ve bileşenler topluluğunun, 
bölgesel ölçekte, ekoloji ve peyzajın 
iyileştirmesi çalışmasıdır. 
Proje bilimsel açıdan bakıldığında; su-
nulan simülasyon modellerinin dışında, 
çalışma alanı ve çevresinin mevcut 

halinin değerlendirilmesi, yeşil senar-
yonun belirtilmiş faktörler üzerindeki 
gerçek faydaları ve kirliliğin azalmasına 
yönelik programlamayı da içermekte-
dir. Ağaç kategorisi başta olmak üzere 
vejetasyonun görevi; hava kirliliğini de 
düzenlemektir. Doğru analiz ve değer-
lendirmeler sonucunda, mantıklı şekilde 
seçilmiş türler, bu görevi yerine getire-
bilecek birliği oluşturur. Vejetasyon sis-
temi, trafik kaynaklı yayılan atmosferik 

ürünler, araçlardan salınan ağır metal 
(Pb ve Cd) içeren partiküller ve NOx, 
SO2, CO, ozon vs gibi toksik gazlar ile 
mücadele eder. Atmosferdeki karbon 
yükünü indirgemenin en ekonomik ve 
doğal yolu, ağaç dikmektir. 
Bu proje, altyapı sistemi ve peyzajı 
gerçek anlamda bütünleştirme amacı 
güden, analog çalışmalara bir örnek 
olma niteliğindedir.

122 Dosya / Cover Issue 123Dosya / Cover Issue

Genel Vejetasyon Tanımı  Otoyoldan itibaren genişlik (m) 
Çim/ Çayır dokusu  0-5 
Otsu bitkiler/ Küçük çalılar 5-10 
Ağaç altı dokusu   10-45 
2.cil ve 3.cül ölçekte ağaçlar 20-30 
1.cil ölçekte ağaçlar  30-45 
Ağaççık/Ağaç/Otsu bitkiler 45-50 

T1: seri lekeyi oluşturan vejetasyon bantlarının genel karakterisiği ve otoyolla ilişkisi
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