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GİRİŞ 

Uygarlık tarihinin başlangıcı olarak kabul edilen kentsel mekanlar, 

insanların toplu yaşama içgüdüleri veya sosyalleşme eğilimlerinin ortaya 

koyduğu bir yaşam biçimi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bir kentin fiziksel 

yapısını o kentte yaşayan insanların ekonomik, sosyal, kültürel ve politik 

özellikleri ve birbirleriyle olan ilişkileri ve etkileşimleri oluşturur. Bir kentin 

genel karakterini ise, mimari yapılar, ulaşım ağı, açık-yeşil alanlar ve bunların 

birbirleriyle olan organizasyonu ve bütünlüğü tayin eder (Gül ve Gezer 2004).  

Kent ekosistemi, kent içindeki tüm canlı cansız objelerin birbirleriyle sıkı 

ilişki ve etkileşiminden oluşan yaşama ortamlarıdır (Grey 1996). Her kentin 

kendine özgü farklı ekosistemleri bulunmasına rağmen özellikleri ve 

yoğunluğu da kent merkezinden başlamak suretiyle kırsal alanlara uzanan alan 

içinde farklılık gösterebilmektedir. Kent ile orman kavramlarının her ikisi de, 

sayısız canlı ve cansız elemanların oluşturduğu ve birbirleriyle etkileşimleri 

sonucu farklı özellikler sergileyen ekosistem özelliği taşımaktadır. Mevcut kent 

ormanların yapısı, bir çok ekolojik ve kültürel faktörlerin arasındaki 

etkileşimlerin uzun bir süreçte ortaya çıkan tarihsel bir göstergesidir (Schmid 

1975, Lawrence 1993, Bradley 1995).  

Kent ormanları da yaşayan organizma niteliğindeki kentlerin doğal yaşam 

kaynağıdır (Lipkis 1993). Kent ekosisteminin oluşturulması ve 

geliştirilmesinde önemli katkıları olup özellikle kent merkezine yakınlığı 

oranında etkili ve yararlı olur. Kent ormanları, estetik değerinin yanında hava, 

su ve toprak kalitesini ve rekreasyon olanaklarını artırması nedeniyle kentin 

çevre ve yaşam kalitesinin iyileştirilmesinde önemli rol oynarlar (Wolf 1998). 

Kent ağaçları ve ormanlar memnun edici, sağlıklı ve rahat bir çevre temin 

ederek bireysel ve toplumsal refahı geliştirmektedir (Dwyer vd. 1992). 

Ülkemizdeki kentsel açık yeşil alanların nicelik ve nitelik olarak 

çoğunlukla yetersiz kalmasına karşılık insanların kentlerin olumsuz 

koşullarından uzaklaşarak doğa ile birliktelik isteği ve rekreasyonel taleplerin 
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artması gibi nedenler kent insanlarının kent çevresindeki doğal ormanlık 

alanlara yönelmesinde etkili olmaktadır. Bu nedenle, özellikle ormanlar, kent 

insanı tarafından en çok tercih edilen alanlar arasında bulunmaktadır (Gül ve 

Gezer 2004). Doğanın bir parçası olan insanın doğal alanların giderek azaldığı 

kentsel mekanlarda yaşamaya zorlanması bir yerde doğaya yakınlaşma 

duygusunu ve arzusunu da artırmaktadır. Nitekim doğal karakterli sağlıklı bir 

kent ormanı da, bu olgunun oluşturulmasında çok etkili olabilmektedir. 

Ülkemizde birçok kentimizde yeni kent ormanları tesis edilirken kent insanının 

ihtiyaç ve beklentileri yeterince göz önüne alınmamaktadır. Kent ormanlarının 

kent insanı tarafından sahiplenebilmesi ve korunabilmesi için karşılıklı ilişki ve 

etkileşimin çok iyi analiz edilerek planlama ve yönetiminde göz önüne 

alınması gerekmektedir. 

KENT ORMANI KAVRAMI 

Kent ormanı kavramı ile ilgili literatürde birbirine benzer veya farklı 

birçok tanım mevcuttur. Ancak tanımlardaki çeşitliliğe rağmen birçoğunun 

üzerinde birleştiği nokta, kent ormanının kent dışındaki diğer ormanlardan, 

kent içi veya yakın çevresinde oluşması ve gelişmesi ile ayrılmasıdır. Nitekim 

Gül ve Gezer (2004) ülkemiz koşullarında kent ormanını, “kent içi ve 

çevresinde bulunan doğal veya suni olarak tesis edilmiş orman karakterinde 

yani kendini yenileyebilme aşamasına gelmiş, belli bir kapalılığa sahip, kentsel 

yapıya estetik ve işlevsel katkı sağlayan, kent insanına rekreatif ve hijyenik 

imkanlar sunabilen ve kent insanı tarafından kısa mesafede ulaşılabilen alanlar” 

şeklinde tanımlamıştır. Bu durum, teknik ve bilimsel anlamda kent 

ormanlarının planlama ve işletilmesinde amaçlar ve önceliklerin, diğer kırsal 

ormanlık alanlara göre farklılık oluşturmasını ortaya çıkarır. Çünkü kent 

ormanında temel amaç, odun veya odun dışı üretim olmayıp kentsel mekana ve 

kent insanına olanaklar çerçevesinde ihtiyaç duyulan hizmetleri ve işlevsel-

estetik katkıları sağlamaktır. Bu nedenle kent ormanı kendine özgü biyolojik 

özellikleri olan ağaç tür ve karışımları, tür dağılımı, kapalılık derecesi, bakım 

çalışmaları ve çok amaçlı bir işletme yönetimi ile farklı bir yapı gösterecektir 

(Gül 2002).  

KENT ORMANLARININ SAĞLADIĞI YARARLAR 

KENT ORTAMINA SAĞLADIĞI YARARLAR:  

Kent iklimini iyileştirir ve hava kalitesini yükseltir. Kente yakın içme suyu 

kaynaklarının, baraj, göl ve gölet gibi su alanlarının korunması ve kapasitesinin 

arttırılmasında önemli rol oynar ve güvence altına alır. Ayrıca yeraltı sularının 

oluşmasına yardımcı olur. Kent çevresinde erozyon ve heyelan etkilerine karşı 

toprağı korurlar. Bitkiler kar ve yağmur biçimindeki yağışı yapraklı, dalları, 

gövdesi ve kökleri ve tutarak sellerin ve taşkınların oluşmasını önler. Özellikle 

vejetasyonun seyrek ve eğimlerin yüksek olduğu yamaç arazilerde biyolojik 

mühendislik tekniklerine uygun kurulan kent ormanlarında, toprak koruma 
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işlevi diğer işlevlerine göre ön plana geçer. Kurak ve yarı kurak bölgelerde yer 

alan kentlerde ise rüzgar erozyonunun yarattığı olumsuzlukların giderilmesine 

önemli katkılar sağlarlar. Kent ormanları ve kentsel yeşil doku, kentsel 

biyolojik çeşitliliğin temelini oluşturur. Özellikle kent ormanı içindeki 

biyolojik çeşitliliği korunması ve sürdürülebilir gelişmesi açısından önemli 

imkan sunar. Ayrıca kentsel açık yeşil alanlarla bağlantısı olması durumunda 

yaban hayatı ve bitki türlerinin kentsel yeşil alanlara geçişini sağlayarak kent 

içinde biyolojik çeşitliliğin artırılmasında önemli rol oynar. Kente görsel ve 

estetik değer kazandırır. Kent peyzajını tamamlar ve kalitesini artırır.  Estetik 

açıdan kentin katı ve keskin hatlı oluşumlarını yumuşatır. Kontrast şekil ve 

tekstürler oluşturarak ilginç ve etkileyici görünümler yaratır. Kentsel alanda 

farklı amaçla kullanılan alanları birbirinden ayırır ve tampon görevi üstlenir. 

Fiziksel yapısını düzenleme ve bütünleştirme sağlayarak kentin plansız 

büyümesini, hazine arazilerinin işgalini ve gecekondulaşmayı önler. Kentteki 

kişi başına düşen yeşil alan miktarını niceliksel olarak arttırır. Kentin yakın 

çevresindeki endüstriyel tesisler, hammadde kaynakları, çöplükler ve diğer 

görünümü arzu edilmeyen alanlarını sınırlama ve kamufle edilmelerinde 

önemli görevler üstlenir. Kent ormanları, özellikle kentin ana giriş ve 

çıkışlarında oluşturdukları yeşil doku ile ziyaretçilerin kent hakkındaki ilk 

izlenimlerini olumlu yönde etkileyerek kentin prestijini artırır. Kent arazilerinin 

ekonomik değerini yükseltir ve değerlendirilemeyen kent arazilerinin 

ağaçlandırılmasıyla ülke ekonomisine katkı sağlar.  

KENT İNSANINA SAĞLADIĞI YARARLAR:  

Kent ormanlarının, kent halkının ruh ve beden sağlığı üzerinde 

küçümsenmeyecek düzeyde olumlu etkileri vardır. Her şeyden önce insanlara 

kent ortamında doğa ile birliktelik ve mevsimlere göre doğada oluşan 

değişimleri gözlemleme olanağı vererek insan-doğa ilişkilerini olumlu yönde 

etkiler (Dirik 1996). Son yıllarda insan – çevre ilişkileri alanında 

gerçekleştirilen araştırmalar “kent insanının doğal alanlardan psikolojik ve 

fiziksel sağlık açısından çeşitli faydalar elde ettiği” fikrini destekleyen güçlü 

kanıtlar ortaya koymuştur. (Özgüner 2004). Bu konuda gerçekleştirilen 

kapsamlı bir literatür araştırması (Rohde ve Kendle 1994) kentlerde doğal 

alanların insanlara duygusal (stresi azaltıp mutluluğu artırarak), bilişsel (zihin 

yorgunluğunu azaltarak), gelişimsel (özellikle çocuklarda daha yüksek 

seviyede zihinsel aktiviteleri teşvik ederek) davranışsal (maceracı davranışları 

desteklemek suretiyle kişilerin kendine güvenini destekleyerek) ve sosyal 

(sosyal sınıflar arasındaki sınırları kaldırarak kişiler arası iletişimi ve 

kaynaşmayı destekleyerek) anlamda faydalar sağladığını ortaya çıkarmıştır. 

Hartig vd. (1991) doğal alanlarda bulunmanın zihin yorgunluğundan 

kurtulmayı kolaylaştırdığına dair güçlü kanıtlar ortaya koymuştur. Yine Kaplan 

vd. (1988) bu konuda gerçekleştirdikleri bir araştırmada, çalıştıkları yerden 

orman ve ağaçlar gibi doğal objeleri seyretme imkanı bulabilen insanların bu 
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tür alanları görme imkanı bulunmayan yerde çalışanlara göre daha az iş stresi 

yaşadıklarını tespit etmiştir. Çevre psikolojisi üzerine çalışan Roger Ulrich 

doğayı ve doğal manzaraları seyretmenin insanlarda stres azaltıcı etkileri 

olduğu hipotezinin geçerliliğini kanıtlayan bir dizi çalışma gerçekleştirmiştir 

(Ulrich, 1979, 1981, Ulrich vd., 1991). Bu alanda gerçekleştirilen başka bir 

araştırmada bir hastanede ağaç ve doğa manzaralı bir odada kalan hastaların, 

penceresi duvara bakan odada kalan hastalara göre daha hızlı iyileştikleri tespit 

edilmiştir (Ulrich 1984). Bu sonuçların da açıkça ortaya koyduğu üzere, kent 

ormanları çevre kalitesini artırması dolayısıyla insan sağlığına direk ve dolaylı 

olarak olumlu etkilerde bulunarak kentlerde yaşam kalitesini yükseltmektedir. 

Kent ormanları, insanların günlük yaşamında dinlendirici özelliği ile de 

önemli rol oynarlar. Ağaçların yaydıkları kokular, yaprakların rüzgarda 

çıkardıkları sesler, ayrıca kuşların ve böceklerin sesleri insanları rahatlatır ve 

dinlendirir. Kent ormanları yeşil rengin bütün tonlarını içinde barındırdığından 

dolayı insan gözünün en duyarlı dalga boyundaki radyasyonlarla ruh ve beden 

sağlığını iyileştirir. Ayrıca, kent havasının arıtımı ve oksijen bakımından 

oranını artırma gibi işlevleri, toplum sağlığına sundukları en önemli 

hizmetlerdendir (Aslanboğa ve Gül 1999). Kent ormanları, kent çevresindeki 

ulaşım ve endüstriyel tesislerden kaynaklanan gürültüyü önleyerek ya da 

azaltarak kent halkını gürültü kirliliğinden korumaktadır. Bu tür alanlar havası, 

suyu, doğal görünümleri ve sakin ortamı ile özellikle şehirlerde yaşayan 

insanları kendisine çeker. İnsanların yolculuk esnasında manzaralı ve ağaçlı 

yolları tercih etmesi görsel kalitenin önemini göstermektedir. Kent ormanları 

eğlenme, dinlenme ve boş zamanları değerlendirme açısından çeşitli 

rekreasyonel imkanlar sunar. Özellikle kent halkının açık hava rekreasyonu 

ihtiyaçlarını karşılayabilmesi ve koşu, yürüyüş gibi çeşitli sportif aktiviteleri 

gerçekleştirebilmesi için oldukça elverişli ortamlardır. Uygun düzenlemelerle 

her gelir grubuna mensup kent halkının rekreatif ihtiyaçlarının karşılanmasını 

mümkün kılarlar.  

İyi tasarlanmış ve yönetilmiş kent ormanları, kent insanına toplumsal 

gurur duyma hazzını yaşatır ve sahiplik duygusunu aşılar (Dwyer vd. 1991).  

Ayrıca ağaç dikme veya diğer çalışma programları içinde bulunan insanların 

birbiriyle tanışması ve ortak amaç doğrultusunda birlikte hareket etmesini 

sağlayarak arkadaşlık ve dostluğu pekiştirebilir. Ülkemizde söz konusu 

olmamasına rağmen kent ormanları, yapacak ve yakacak odun hammaddesi 

veya bitkisel besin maddeleri sağlayabilir. Fakir ülkelerdeki kent ormanları, 

estetik ve ekolojik işlevleri yanında gıda temini için de bir kaynak olarak 

görülmektedir.  

KENTSEL ALANDA ORMAN VE İNSAN ETKİLEŞİMİ  

Ülkemizde kent ormanlarının kendisinden beklenen hizmet ve katkıları 

gerçekleştirebilmesi için yeni tesis edilecek kent ormanlarının ilk aşamada yer 
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seçiminin çok iyi analiz edilmesi gerekmektedir. Bu amaçla yer seçiminde 

fiziksel, rekreasyonel ve ekolojik anlamda ulaşılmak istenilen hedefler yol 

gösterici olmalıdır (Gül ve Gezer 2004). İkinci aşama ise etkin ve etkili kent 

ormanı yönetim planlarının yapılmasıdır. Yönetim planlarının başarıya 

ulaşması da, kent ormanı ile kent insanı arasındaki sıkı ilişki ve etkileşimin çok 

analiz edilmesi toplumun bu alandaki ihtiyaç ve taleplerini de göz önüne alan 

bir eyleme dönüştürülmesi ile mümkündür. Böylece, kent insanının, kent 

ormanından beklentileri ve talepleri, kent ormancılığının ise kent insanından 

beklediği sorumluluklar ve görevler belirlenebilir ve uygulamaya sokulabilir. 

KENT İNSANININ, KENT ORMANINDAN BEKLENTİLERİ: 

Pek çok ülkede kent ormanlarının özellikle rekreasyon ve sağlık işlevleri 

ön planda tutulmaktadır. Ülkemizde kent insanının kent ormanlarından 

yararlanabileceği hizmet özellikle ormanın rekreasyonel ve 

dinlendirici/rahatlatıcı özelliğidir (Aslanboğa ve Gül 1999). Nitekim kent 

ormanları, kent içindeki çok çeşitli birey ve grupların özellikle günlük veya 

hafta sonları sıkça yararlanabileceği bir çok rekreatif olanak sunan doğal 

mekanlardır. Kent insanının kent ormanından beklentileri konusunda 

sosyolojik çalışmaların yeterli olduğu söylenemez. Ancak bazı araştırma 

bulguları yol gösterebilir. Örneğin Isparta kenti için yapılan bir anket çalışması 

(Serin 2004) ormanların kent insanına sırasıyla doğal ortam, temiz hava, 

dinlenme ve rahatlama, piknik ve manzarayı çağrıştırdığını ortaya çıkarmıştır. 

Deneklerin büyük bir çoğunluğu bulundukları yerden kent ormanının 

uzaklığını yaklaşık 30 dakikalık yürüyüş mesafesinde yer almasının ve yaklaşık 

olarak en az 101–1000 hektar büyüklükte olmasının uygun olacağını 

düşünmektedirler. Genelde kent ormanının yaşadıkları yere çok yakın hatta 

kent içinde olmasını arzulamaktadır. Deneklerin çoğunluğu bu tür alanlarda 

sırasıyla çocuk oyun alanları, piknik alanları, su alanları ve yürüyüş ve gezinti 

yolları, oturma üniteleri, spor tesisleri, dinlenme mekanları ve yaban hayatını 

koruma bölgeleri yer almasını istemektedirler. 

Hayward ve Weitzer (1984)’in Kanada’da gerçekleştirdikleri bir 

araştırmada kent insanların parkları ve yeşil alanları, fiziksel aktiviteler, doğa 

ile iç içe olma, sosyal aktiviteler ve stresli kent ortamından uzaklaşma amacıyla 

kullandıkları ortaya çıkmıştır. Her ne kadar kentsel alandaki park ve ormanların 

insanlar için önemi daha çok rekreasyonel ve sosyal aktivitelerle ilişkilendirilse 

de, insanların doğa ile görsel temele dayanan pasif ilişkilerden de önemli 

ölçüde psikolojik faydalar elde edebileceği belirtilmektedir (Ulrich ve Addoms 

1981). Stoneham vd. (1994) doğal alanların insanların yaşadıkları çevreyi 

sevmelerine katkıda bulunmaları, onlar için nöstaljik değere sahip olmaları ve 

kent yaban hayatı için önemli bir kaynak oluşturmaları dolayısıyla ‘mevcudiyet 

değeri’ne sahip olduğunu vurgulamakta dolayısıyla doğal alanlardan pasif 

olarak yararlanmanın insanların kişisel refahlarına önemli ölçüde katkıda 
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bulunacağını dolaylı olarak da fiziksel sağlıklarını olumlu yönde etkileyeceğini 

belirtmektedirler. Kent insanının park veya orman alanlarını ziyaretlerinden 

elde ettikleri deneyimler günlük yaşamda önemlilik arz etmektedir.  

KENT ORMANCILIĞININ KENT İNSANLARINDAN BEKLENTİLERİ:  

Orman içinde gerçekleştirilen çeşitli insan etkinlikleri kent ormanı 

üzerinde olumsuz sonuçlar doğurabilmektedir. Örneğin yapılan piknik etkinliği 

ile çevre kirliliğine, üst toprağın sıkışmasına, bitki türlerinin yok edilmesine 

veya yapılan gürültü nedeniyle yaban hayvanlarının uzaklaşmasına yol 

açabilmektedir. Bu nedenle kent ormanlarının restore ve geliştirilmesi 

kapsamında ağaç dikimi veya bitkilendirme çalışmalarına ihtiyaç duyulabilir. 

Orman içinde yapılacak bu tür işler gelecek için insanlara sorumluluklarını 

hatırlatması açısından olanak sağlar. Lowe ve Goyder (1983), İngiltere’de 

halkın kent yaban hayatı projelerine veya çevre koruma gruplarına katılmaktan 

çeşitli faydalar elde ettiklerini tespit etmiştir. Kent ormanlarının sürekliliğinin 

sağlanması ancak kent insanının bunları benimseyip sahiplenmesine bağlıdır.  

Bu yüzden kent ormanı yönetim planlarında ortak gruplar ve gönüllü 

katılımcılık anlayışını yaygınlaştırmak gerekmektedir. Bu amaçla, okul 

çağındaki öğrencilerle gruplar halinde doğal alanlarda uygulamalı dersler 

yapılması ve kent ormanı çalışmalarının gönüllü katılımlara açılması birey 

sorumluluğunun geliştirilmesi ve alanın kent insanı tarafından sahiplenerek 

korunmasında büyük rol oynayacaktır. Bu tür çalışmalar, kent ormanlarının 

planlanma, tesis, restorasyon ve bakım çalışmalarını üstlenen yöneticilerin 

kontrolü ve programı içinde gerçekleştirilmelidir. Kent insanı ağaç dikme, 

koruma ve bakım çalışmaları içinde aktif oldukları takdirde, bireysel tecrübe 

yanı sıra fiziksel ve ruhsal açıdan da çeşitli faydalar elde edeceklerdir. Böylece 

kent insanı ile kent ormanı arasındaki etkileşim sonucu her iki tarafta kazanç 

ele edecektir.  

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Kent ormanlarının planlanması, yönetimi ve kullanımı ülkeden ülkeye 

hatta kentten kente farklılıklar gösterebilir. Bu nedenle kent ormanı, söz 

konusu kentin karakteri ve kent insanı ile çok sıkı bir ilişki içindedir. Bu 

yüzden kentin yönetsel (imar) planı ile kombine edilmelidir. Kent ormanı 

yönetim planında, kent ormanının özellikle kent insanı ile arasındaki ilişkinin 

ve insanların beklentilerinin dikkate alınması, kent ormanlarının 

sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşımaktadır. Bu planın başarıya 

ulaşabilmesi için kent insanının ağaç veya ormanların kendisine ve kentin 

yaşam kalitesine sağladığı katkılarını bilmesi ve anlamasına bağlıdır. Bu 

kapsamda yönetim planının ilgili tüm resmi, özel ve sivil toplum örgütlerini 

birbirleriyle entegre edecek şekilde etkili olması sağlanmalıdır.   

İlgi grubu diyebileceğimiz kitle sadece ağaç dikimi değil aynı zamanda 

ağaç ve orman bakımı ve restorasyonu konusunda eyleme dönük çalışmalar 
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yapmalı ve programlar geliştirmelidir. Kent ormanlarının özellikle kent 

ekosistemine sağlayacağı katkıların bilimsel olarak ortaya konulabilmesi için 

araştırma-geliştirme çalışmalarına önem verilmelidir.  Bunun yanında kent 

ormanı plancıları, yöneticileri ve araştırmacılarda kent insanlarının ormanlar 

konusundaki beklentileri, talepleri, korkuları ve davranışlarını anlamaya 

çalışmalıdır. Kent ormanlarının tesisi sırasında, ağaç türü seçimi, bitki 

kompozisyonu, rekreasyonel etkinlikler ve tesisler, mekan koşulları ve 

özellikle de kent insanının görüşleri dikkate alınmalıdır.  

Kent ormanlarının planlanması, tesisi, sürdürülebilir yönetimi ve 

korunması için, gerekli bilgiye sahip etkin teknik ve yardımcı personel 

görevlendirilmeli bu alanda çalışmak üzere orman mühendisleri, peyzaj 

mimarları ve şehir plancıları istihdam edilmelidir.  
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