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1.ÖZET 

Şehircilikte, şehir ve bölge planlamalarında birçok bilim dalı görev almaktadır. Bu 
disiplin dallarından biri de Ziraat Mühendisliği içerisinde yer alan Bahçe Bitkileri disiplinidir. 
Bahçe bitkileri disiplin dalı içerisinde, kentsel alanlardaki yeşil alanlar, park ve bahçe 
alanlarının oluşturulması, çevre düzenlemeleri, ağaçlandırmalar, hobi bahçeleri, tarım 
toprakları, tarım alanları, su kullanımı, kent tarımı ve tarım kültürü de yer almaktadır. 
Dolayısıyla kentsel alanlarda kullanılan bitkilendirmelerde sorumlu ve uzman disiplin dalı da 
Bahçe Bitkileri bilim dalıdır. Böyle olmasına rağmen kentsel alanlarda, şehir ve bölge 
planlamalarında, dolayısıyla bitkilerle ilgili hemen hemen tüm uygulamalarda ilgili disiplin 
dalına başvurulmamakta ve uzman görüşü alınmamaktadır. Şehircilik uygulamaları 
belediyeler tarafından yapılmasına rağmen, belediyelerde bu alanda uzman yerine, ilgisiz 
disiplin dallarından yararlanmaktadırlar. Malum, değişik nedenlerle bilim ve teknik dışı 
istihdamlar yapılmakta ve uzman bilgisine başvurulmamaktadır. Dolayısıyla bu yanlış 
uygulamalar beraberinde sürdürülebilir olmayan, çevre kirliliğini, görüntü kirliliğini, çarpık 
kentleşmeyi getirmekte ve bunlara ilave olarak maddi ve manevi kayıplara neden olmaktadır.  

Anahtar kelimeler: Konya, kentsel alanlar, yeşil alanlar, yanlış bitkilendirme, bitki 
seçimi, uzman denetimi, sürdürülebilirlik    

 

2. KENTLERDE YANLIŞ YEŞĐL ALAN YERĐ VE BĐTKĐ SEÇĐMĐ 

2.1. Yanlış Yeşil Alan Yeri Seçimi  

Bilim ve tekniğine uygunluğu bakımından, konum olarak yanlış seçilen yeşil alan 
yerleri, konum yanlışlığı yanında, yanlış bitki seçimleri, uzman denetiminden yoksun 
yapılmaktadır. Bu da hem maddi, hem de manevi kayıplara yol açılmaktadır. Yeşil alanlar 
amacı ve felsefesi gereği dinlenme, eğlenme, sağlık bulma ve ulaşımı kolay olması gereken 
yerlerdir. Konya’da yeşil alan yerlerinin yanlış seçimi ergonomik olmamanın yanında, bu 
alanlar genellikle yüksek gerilim hatları altında ve yol kenarlarına sıfır metre mesafedeki 
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bitişik yerlerde, dar şeritler ve küçük parçalar halinde uygulanmaktadır (Resim 1). 
Konya’daki park ve bahçelerin bazıları insanlar tarafından hiç kullanılmamasına ve uygunsuz 
olmasına rağmen, bu alanlarda gereğinden çok fazla ve pahalı bitkiler kullanılmaktadır 
(Resim 2,3). Bu alanlarda teknik dışı, kuraklığa dayanıksız, sürekli sulama gerektiren bitkiler 
kullanılmaktadır (Resim 4).  

 

 
Resim1. Ergonomik olmayan, yola bitişik, Resim 2. Kullanılmayan alanlarda pahalı bitki  
dar şerit halinde yeşil alan (Orijinal resim)   uygulaması (Orijinal resim) 
 
 

 
Resim 3. Sulama gerektiren bitki kullanımı  Resim 4. Sık ve uygunsuz bitki kullanımı 
(Orijinal resim)     (Orijinal resim) 
 
 

2.2. Yanlış Bitki Seçimi 

Kentsel alanlardaki yeşil alan oluşturulmalarında, çevre düzenlemelerinde veya 
ağaçlandırmalarda isabetli bitki seçebilmek için ilgili disiplin dalı olan Bahçe Bitkileri bilim 
dalı uzmanlarından yararlanılmalıdır. Bu kapsamda şehir ve bölge planlamalarındaki 
bitkilendirmeler için, bölgenin makro ve mikro ekolojik şartlarının çok iyi bilmesinin 
yanında, su durumunun da bilinmesi zaruri konuların başında gelmektedir. Bu bilgiler 
ışığında bölge ekolojisine, dolayısıyla iklim ve toprak yapısına uygun, su ile ilişkileri 
değerlendirmeye tabi tutulmalıdır. Konya gibi su kıtlığı olan bölgelerde kuraklığa dayanıklı 
bitkiler tercih edilmelidir. Bitkilerin kullanılacakları yerlere göre bitki özellikleri belirlenmeli 
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ve amaca uygun bitki seçimleri yapılmalıdır. Gürültü perdesi, hava kirliliği, sulak alanlarda 
kurutma ve kurak yerlere adapte olacak bitkiler seçilirken bu bitkilerin boyu, tacı ve kök 
sistemleri asla göz ardı edilmemelidir. Bitkilendirmelerde bitkilerin inşaat yapılarına, 
kaldırımlara, yollara veya kanalizasyon şebekelerine olan uzaklıkları (Resim 5,6,7,8), yol 
kenarlarında trafik seyrini engelleme ve sulama yapılma durumları ve yetişme istekleri, gölge 
veya güneşlenme durumları varsa şehir içindeki açık kablo sistemlerindeki elektrik hatları da 
dikkate alınmalıdır. 

 

  
Resim 5. Bina yakınına dikilmiş uygun         Resim 6. Kaldırımlara dikilmiş yanlış 
olmayan bitki (Orijinal resim)              bitki ve taş döşemesi (Orijinal resim) 
 
 

 
Resim 7. Binaya yakın ve görüntüye engel   Resim 8. Asvalt yola çok yakın 
bitki kullanımı (Orijinal resim)                      (Orijinal resim) 
 
 

Konya kenti yeşil alanları, genellikle insan sağlığını bozacak yerler olan, ağırlıklı 
çevre yolları olmak kaydıyla, yol kenarlarına veya yüksek gerilim hatları altlarına 
kurulmuştur. Yeşil alanlar ve park-bahçeler dinlenme, eğlenme, sağlık ve huzur bulma 
alanları olması gerekirken, Konya kentindeki bu alanlar, amacı dışına çıkarılarak gürültü ve 
hava kirliliği etkileri başta olmak üzere sağlıksız hale getirilmiştir. Ayrıca bu alanlara 
yayaların ulaşımı hem tehlikeli ve hem de zor olmaktadır (Resim 9, 10).  
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Resim 9. Ana yol kenarında içinden              Resim 10. Yanlış alanlarda çevre 
tramvay ve yüksek gerilim hattı geçen          düzenlemesi (Orijinal resim) 
yanlış çevre düzenlemesi (Orijinal resim)                
 

Konya kentsel yeşil alanlarındaki bitkilendirmelerde kültürel uygulamalar, yetiştirme 
tekniğine uygun yapılmamaktadır. Bitki yetiştiriciliğinde hiçbir doğru bilgi olmadan 
gübreleme ve ilaçlamalara ilave olarak çok fazla bilgi gerektiren ve uzmanlık isteyen budama 
konusu tamamen teknik dışı ve rastgele yapılmaktadır. Her bitkinin kendine has bir özelliği ve 
yetiştirme tekniği bulunmaktadır. Buna rağmen bitkilerin bu özellikleri dikkate alınmadan, 
görüntü kirliliğine de neden olunarak, bitkilerde amaç dışı ve bilinçsiz kuvvetli kesimler 
yapılmak suretiyle, bitkilere budama uygulamalarının yapıldığı sanılmaktadır (Resim 11,12). 
Bazı bitkilere özelliği gereği makas vurulmaması gerektiği halde bu bitkiler ağır kesimlere 
maruz bırakılmaktadır.  

 

 
Resim 11. Yanlış ve bilinçsiz bitki dikim      Resim 12. Yanlış dikim, budama ve 
ve budamaları (Orijinal resim)                       görüntü kirliliği (Orijinal resim) 
 
 

3. KENTSEL YEŞĐL ALANLARDA BĐTKĐLERĐN YANLIŞ KULLANIMI 

3.1. Yeşil Alanların Oluşturulması  
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Yeşillendirme amacıyla kullanılan bitkilerde taç ve kök durumları daha çok dikkate 
alınarak bölge ekolojisine uygun, daha az suya ihtiyaç duyan, amaca uygun yapraklı veya iğne 
yapraklı, her dem yeşil bitkiler tercih edilmelidir. Yeşillendirme alanları geniş ve güvenli 
sahalar ise bu gibi sahalardaki ağaçlandırmalarda meyve ağaçlarının da kullanılması, alanların 
kullanım uygunluğunu artıracaktır. Yeşil alanlar zorlama olmadan planlı bir şekilde, istenilen 
hedefler doğrultusunda gerekli yerlere kurulmalıdır. Kent içerisinde uygun olmayan yerlere 
zorlama yeşil alan oluşturmalarından kaçınılmalıdır.  

3.2. Ağaçlandırmalar ve Çevre Düzenlemeleri 

Kent içindeki ağaçlandırmalar hiçbir bilimsel ve teknik kıstaslar, binalar, 
kanalizasyon şebekeleri ve araç yolları dikkate alınmadan yapılmaktadır. Sokak ve caddelerde 
araçlara açılan yollar ve bu yolların bağlantıları dahi nizami olmadığı halde, düzenlemeler 
insan odaklı olmaktan ziyade, trafik odaklı yapılmaya çalışılmıştır (Resim 13). Bazı yerlerde 
insan yürümesi dahi zor olan dar ve ergonomik olmayan yaya yolları yapılmıştır. Bu yaya 
kaldırımlarında insanın yürümesi zor iken, ellerinde eşyayla bu yollardan geçmesi mümkün 
görülmediği halde, bu dar kaldırımlar üzerinde ağaçlandırmalar yapılmakta ve bu dar yollar 
üzerine çöp tenekeleri de konulmaktadır (Resim 14). Konya’da şehir içi ağaçlandırmalarında 
yapılan yanlışlara ısrarla devam edilmektedir. Dikilen ağaçların özellikleri, boy uzunluğu ve 
taç genişlikleri de hesaplanmadığından, ağaçlar büyüdüğü zaman bazen üzerinden geçen açık 
kablo elektrik tellerine temas ederek insanların can güvenliğini tehlikeye de atmaktadır 
(Resim 15). Refüj ağaçlandırmalarında yapılan bitkilendirmelerde hem yanlış bitkiler 
seçilmekte ve hem de bitkiler yanlış kullanılmaktadır (Resim 16).  

 

 
Resim 13. Yanlış teknik ve insan odaklı        Resim 14. Yanlış ve dar kaldırımlarda 
olmayan uygulama (Orijinal resim)              bitki uygulamaları (Orijinal resim) 
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Resim 15. Yüksek gerilim altında tehlikeli    Resim 16. Yanlış bitki seçim ve 
ve yanlış ağaçlandırma (Orijinal resim)  kullanımı (Orijinal resim) 
 
 

Refüjlerde hem bitkilendirme, buna bağlı olarak hem de sulama yanlış yapılmaktadır. 
Hatta bazı belediyeler bu tehlikeli durumdan insanları haberdar etmek için sulama alanlarına 
sulama yapılmaktadır işaret yazıları koymaktadır (Resim 17). Bitki seçimlerinin gelişigüzel 
yapılması ve fazla bitki kullanılması, hem trafik seyrinde sürücülerin can ve mal güvenliğini 
tehlikeye atarak kazalara sebep olmakta ve hem de ekonomik kayıplara neden olunmaktadır 
(Resim 18,19).  

 
 

 
Resim 17. Yol kenarlarında yanlış bitki         Resim 18. Tekniğine uygun olmayan gelişi  
kullanımı ve sulamanın trafikte oluşturduğu  güzel bitki kullanımı (Orijinal resim) 
tehlike (Orijinal resim)     
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Resim 19. Bilgisiz ve sık bitki kullanımı        Resim 20. Yanlış bitki dikimiyle görüntü 
(Orijinal resim)       engellemesi (Orijinal resim)  
 
 

Bunun yanında, yanlış bitki kullanım uygulaması refüjlerdeki kavşak dönüşlerinde 
karşıdan gelen aracın görülmesini engelleyerek, trafiği tehlikeye sokulmaktadır (Resim 
20,21). Refüj ve yol kenarları ağaçlandırmalarında ve çevre düzenlemelerinde sık dikim 
neticesinde, bire elliden fazla bitki kullanılarak maddi kayıplara da neden olunmaktadır. 
Bitkilerin her türlü güzellik ve faydalarına rağmen, bitkilendirmedeki bu sık ve gelişigüzel 
dikimler, bitki kök ve gövde büyümeleri aksaklık ve olumsuzluklarla sebep olmaktadır. Bitki 
dalları kontrolsüz olarak araç yollarına uzanmak suretiyle trafiği tehlikeye sokmakta, kazalara 
sebebiyet vererek can kayıpları gibi telafisi güç birçok zarara sebebiyet vermektedir (Resim 
22). Bu gelişi güzel dikilmiş bitkilerin büyüyen dallarının zaman zaman kesimleri, zaman 
kayıpları yanında, ek masraflar nedeniyle ekonomik kayıplara ve görüntü kirliliğinin 
oluşmasına da neden olmaktadır.  

 
 

  
Resim 21. Yanlış bitkilendirmeyle trafikte    Resim 22. Fazla ve gelişigüzel bitki 
görüntü engellenme (Orijinal resim)              kullanımı maddi kayıplar yanında, 

dalları trafikte yarattığı olumsuzluklar     
(Orijinal resim) 
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3.3. Park Bahçe Alan Uygulamaları  

Huzur ve sağlık bulma, dinlenme ve eğlenme alanları olması gereken park ve bahçe 
alanları, Konya kent merkezindeki yanlış projelendirmelerden dolayı, ulaşımın güçlüğünün 
yanında, motorlu araçların çevreye saldığı zararlı kanserojen eksoz gazı ve  ağır metal birikim 
tehlikesi, bu alanlara yaşayan insanların sağlığını her türlü tehlikeye sokmaktadır. Dolayısıyla 
bu alanlar sağlıksız alanlar haline gelmektedir. Konya’da yapılan peyzaj planlamaları, park ve 
bahçe alan uygulamalarının çoğunluğunda tekniğine aykırılıklar bulunmaktadır.  

Özellikle Konya’nın önemli ana giriş yollarından biri ve üniversite yerleşkesi yolu 
üzerinde olan Afyon-Đstanbul yolu üzerindeki park-bahçe uygulaması ise ana ve tali yol 
arasında yapılmıştır. Orta kısmından tramvay geçerken, üst kısmında ise yüksek gerilim hattı 
bulunmaktadır (Resim 23,24,25,26). Ergonomik de olmayan bu uygulama modern kent 
anlayışı içinde, bilimsel ve teknik kurallar dahilinde değildir. Bu alanların mevcut haliyle 
yanlış ve ekonomik olarak yüksek maliyetle yapılması yerine, bölge ekolojisine uygun ve su 
isteği az olan bitkilerle hem yeşil alan ve hem de gürültü perdesi olacak bitkilerle çok daha 
ucuza yapılması mümkün iken, bu yolun tercihi uzmanlığa, tekniğe, sürdürülebilirliğe, bilime 
ve modern kent anlayışına da aykırıdır. 

 

 
Resim 23. Sağlıksız park-bahçeler                Resim 24. Yanlış ve tehlikeli yeşil alan 
(Orijinal resim)    seçimi (Orijinal resim)  
 
 

 
Resim 25. Kullanılmayan alanda yanlış        Resim 26. Yanlış, tehlikeli, sağlıksız 
ve pahalı bitkilendirme (Orijinal resim) çevre düzenlemesi (Orijinal resim)  
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4. KENTSEL ALANLARDAKĐ BĐTKĐLERDE VE TARIMDA SU 
KULLANIMI 

4. 1. Kentsel Su Kaynakları ve Kullanımı 

Türkiye’de kullanılan 40 milyar metreküp suyun % 10’u sanayide, % 15’i içme ve 
kullanımda, % 75’i ise tarımsal sulamada kullanılmaktadır. Dolayısıyla suyla ilgili 
politikalarda, tarımsal sulama en başta yer almalıdır. Şu anda tarımsal sulamada alınacak 
önlemlerle % 30-40 oranında su tasarrufu yapmak mümkündür. Suyun bu genel durumunun 
yanında kentlerde su kaynak temini, yönetimi ve kullanımında da durum genele benzerlik 
göstermektedir. Kentlerde kullanılan sanayi, içme ve kullanma suyu ile kent çevresindeki ve 
içindeki kent tarımı uygulamaları ve yeşil alanların oluşturulmasında ve sürdürülebilir 
bakımlarında kullanılan suyun durumu daha özelleşmiş bir hal arz eder (Anonim, 2009; 
Kalyoncu, 2007; Kalyoncu ve ark., 2009). 

Temiz sular gereksiz yere kirletilmemelidir. Đçme suyuyla diğer alanlarda 
kullanılacak su birbirinden ayrılmalıdır. Yeşil alanlarda ve kent tarımının ihtiyaç duyduğu su 
ile birlikte kullanım suyunun bir kısmıyla, sanayinin ihtiyaç duyduğu suyu direk olarak temiz 
içme suyundan kullanmak yerine, kentte kullanılan suyun atık kısmından arıtılış şekliyle, yani 
arıtma tesislerinden elde edilen su ile karşılama yoluna gidilmelidir. Temiz içme suyu sadece 
içme amaçlı kullanılarak, şehir şebeke sistemleri içme suyu ve diğer kullanımlar için 
ayrılmalıdır. Sanayi ve diğer kullanım suyu ayrı şebekelerle kendi alanlarına çekilmelidir. 
Arıtılan kent suyu sanayi, diğer genel kullanım, yeşil alan, bitkilendirme, çevre 
düzenlemeleri, park bahçe alanları ve tarımsal faaliyetleri için kullanılmalıdır. Böylece kente 
sağlanacak yer altı ve yerüstü temiz su kaynaklarındaki sorunlar daha azaltılacak ve temiz su 
kullanımı da korunacaktır. Temiz su kaynakları gerçek alanlarında verimli ve 
sürdürülebilirliği temin edilmiş olacaktır. Kentleşmenin doğası gereği kirletilmiş su yeniden 
arıtılarak kirli su yerine arıtılmış ve uygun alanlarda bu atıkların sürdürülebilir ve verimli 
kullanımı temin edilmiş olunacaktır. Temiz su kullanımı gerçek amacına yönelik kentlerin 
uzun yıllar su ihtiyaçlarının karşılanması yanında, su daha çok kirletilmeden, ekonomik 
kullanımla gelecek nesillere de bırakılmış olunacaktır. Kentlerdeki su şebekesi alt yapıları 
takip edilerek su kayıpları en aza indirilmeli ve su kullanımı konusunda toplumsal bilinç 
oluşturulmalıdır. Kent içi şebekelerde kaçakların kontrollü yoluyla rahatlıkla % 30-40 
oranında su tasarrufu sağlanabilinecektir. Yer altı sularının etkin ve verimli kullanılması için 
ilgili mevzuatlarda farklı değişiklikler yapılmalıdır. Daha maliyetli ve risk oranı daha yüksek 
olan, yer altı suyu ile ilgili planlamalar yapılırken daha dikkatli olunmalıdır. Koruyuculuk 
yerine bilimsel olarak yer altı sularından ekonomik ve sürdürülebilir şekilde yararlanılmalıdır 
(Anonim, 2010; Kalyoncu, 2007; Kalyoncu ve ark., 2008; Kalyoncu ve ark., 2009; Kalyoncu 
ve Kalyoncu, 20011).  

4. 2 Atık Suların Kullanımı ve Sürdürülebilirliği 
Hızlı ve plansız kentleşmenin ekolojik dengeye verdiği zararlar her geçen gün 

artmaktadır. Kent çevresinde yer alan sanayi kuruluşları ve bizzat kentli yerleşimcilerin her 
alanda yaptıkları bilinçsiz tüketim, çevreyi olumsuz yönde etkilemektedir. Kent tarımı 
uygulamalarında sadece doğal ve organik tarım yöntemlerinin kullanılması, kent içinde ve 
kent çevresindeki ekolojik sistemin korunmasını ve devamlılığını sağlamaktadır. Özellikle, 
kentsel organik atıkların, kompost yöntemiyle geri dönüşümünün sağlanması büyük bir fayda 
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yaratmaktadır. Bunun yanında, kentlerde yer alan boş alanların kent tarımı amacıyla verimli 
biçimde kullanılması, çevrenin güzelleştirilmesine ve atıl durumda olup kimi zaman yanlış 
amaçlarla kullanılan alanların kazanılmasına vesile olur. Kent tarımının "ekolojikleştirilmesi" 
bir dizi sebepten dolayı önem arz etmektedir. Kent tarımı uygulamalarının pek çok yerleşime 
ve içme suyu kaynağına olan yakınlığı, beraberinde getirdiği sağlık ve çevre risklerinin en aza 
indirilmesi gerekliliğini ortaya koymaktadır. Ekolojik kent tarımına geçiş; toprağın, suyun ve 
ürünlerin geleneksel tarım uygulamalarında kullanılan kimyasallar, hormonlar ve diğer zararlı 
maddelerle kirletilmesi riskini ortadan kaldıracaktır. Biyolojik hassasiyete sahip alanların kötü 
kullanımını, içme suyuyla sulama yapılması ve büyük oranlarda dışsal girdi ile yapılan tarım 
nedeniyle yeraltı sularının kirletilmesi gibi farklı sorunların önlenmesi için gereken politika 
tedbirlerinin geliştirme çalışmalarıyla birlikte yürütülmelidir (Anonim, 2010; Kalyoncu ark., 
2008; Kalyoncu ve Kalyoncu, 2011).  

Atık suların arıtılarak kullanımı, atık suların yönetiminde en başta gelmektedir. 
Kentlerde arıtılan atık sular sanayi ve diğer kentsel kullanımların haricinde tarımda 
kullanılması, temiz su kullanımının tarımda kullanımının önüne geçilerek, arıtılmış su 
kullanımını veya yer altı suyu kullanımını çok daha azaltacak, hatta tamamen ortadan 
kaldıracaktır. Arıtılmış suyun kullanım alanlarına ulaştırılması ayrı ve kapalı şebeke 
sistemleriyle olacağından suyun iletim esnasındaki kayıpları da ortadan kaldırılacaktır. 
Denetlenebilirliği ve sürdürülebilirliği sağlanacaktır. Kentlerdeki arıtılmış atık sular, kent 
tarımı ve bitkilendirme uygulamalarında kullanımı sürdürülebilir ve sağlıklı bir yapıya 
kavuşması ancak yerel ve ulusal ölçekteki politika belirleyicilerin bu konuya yeterince önem 
vermeleri sonunda olabilir (Kalyoncu, ark., 2008; Kalyoncu ve ark. 2009; Kalyoncu ve 
Kalyoncu, 2011). 

5. SONUÇ VE ÖNERĐLER    

Sonuç itibarıyla Konya kent merkezindeki yeşil alan ve bu alanların bitkilendirmesi, 
bilim ve tekniğine uygun ilgili disiplin dalı uzman denetiminde uygulamalara geçilerek 
gerçekleştirilmelidir. Bu alanlardan park, bahçe, piknik ve mesire yerleri ve insanların sürekli 
yaşam alanları olan yeşil alanlar yol kenarlarından uzaklaştırılmalıdır. Yol kenarlarındaki 
yeşil alan uygulamaları ise amacına uygun yapılarak bu alanlarda, ucuz ve uygun bitkiler 
kullanılmalıdır. Park ve bahçe alanları ile ağaçlandırma alanları birbirinden ayrılmalıdır.  

Đhalelerden kaynaklanan bitki kullanımındaki israf, yapılacak yasal düzenlemelerle 
uygun hale giderilmelidir. Đnsan kullanımına açık olmayan yerlerde pahalı bitkiler 
kullanımından kaçınılmalıdır. Bitkiler özelliklerine göre, kullanım amaçları da iyi bilinerek 
gerekli yerlerde kullanılmalıdır.  

Su sıkıntısı bulunan bölge için, bölgeye uygun ve susuzluğa dayanıklı bitkiler 
uygulamaya sokulmalıdır. Yeşil alan diye yol kenarları çimlendirmelerinden, hem su 
sarfiyatının fazla olması ve hem de bakımının daha pahalı ve zor olması ve ayrıca 
yağmurlama sulama nedeniyle trafikte tehlikeler oluşturması bakımından kaçınılmalıdır. Bu 
alanlarda bir kez can suyu vermek suretiyle uyumu sağlanan bitkiler kullanılmalıdır. Netice 
itibarıyla iş ehline verilmelidir. 

Ağaçlandırma ve yeşil alan oluşumları için kent merkezi zorlanmadan, insan 
ergonomisine aykırı gereksiz ve yanlış uygulamalara sebebiyet vermeden, Konya’daki mevcut 
yeşil alan uygulamalarının uygunsuzluğu giderilerek yeşil alan, piknik, mesire yeri, park ve 
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bahçeler, dinlenme ve ağaçlandırma alanlarının küçük uygunsuz, dar şerit ve çok parçalı 
uygulamalarından kaçınılmalıdır. Bu uygulamalar yerine Konya şehir merkezindeki meyve 
sebze halinin bulunduğu yerden, Konya-Ankara ve Konya-Đstanbul yolları arasındaki çimento 
fabrikasının sınırı olan Đstanbul-Ankara yolunu kesen yol arasında kalan ve küçük sanayi 
sitelerinden oluşan bu alanda, kentsel dönüşüm projesi kapsamında modern kent anlayışıyla 
birlikte sürdürülebilir, planlı uygulamalar gerçekleştirilmelidir. Bu bölgenin yeşil alan, park 
ve bahçe alanları, sürekli fuar merkezi, spor alanları, gezinti, mesire, piknik ve dinlenme 
alanlarına dönüşümleri yanında, kent çevresindeki büyük sahalarda yeşil alanlar ve 
ağaçlıklarla kent ormanları oluşturulmalıdır.   

Ağaçlandırma ise şehir içi zorlanmadan, çarpık kentleşmeye ve insan ergonomisine 
aykırı ve gereksiz uygulamalardan kaçınılmalıdır. Kent çevresi büyük regresyon alanlarla 
planlı ağaçlandırmaya gidilmelidir. Bu alanlardaki sulamada da arıtma suyu kullanılmalıdır.  

Ülkemizde Konya ili dahil olmak üzere yeşil alanlar, peyzaj planları, hobi 
bahçelerinin oluşturulması, park bahçe alanları, ağaçlandırma ve çevre düzenlemelerinde, tüm 
belediyelerde bitkilendirme çalışmalarındaki bitki seçimlerinde, yetiştirilmesi, bakım ve 
budamalarında ve bitki kullanımlarında uzman disiplin alanı etkin kılınmayarak bilim ve 
tekniğine göre işlem yapılmamaktadır. Bunun sonucu da kentlerde kirlilik ile beraber birçok 
yanlışlık, ergonomi göz ardı edilerek, sağlıklı bir kent ortamının oluşması engellenmektedir.  

Yukarıda genel olarak ortaya konulan sonuçların ortadan kaldırılması için aşağıdaki 
öneriler dikkate alınmalıdır. 

• Belediyeler veya tüm devlet ve özel sektörde yapılan ilgili ihale mevzuatındaki 
gerekli yasal düzenlemeler yapılmalıdır.  

• Bitkilendirme çalışmalarında ilgili disiplin dalı uzmanları dikkate alınmalıdır. 
Modern ve çağdaş kent anlayışıyla çelişen ve asla sürdürülemez olan bu mevcut anlayış ve 
zihniyetten ivedilikle vazgeçilmelidir. Bunun yerine iş ehline teslim edilerek, uzman disiplin 
dalından bilgi ve elaman istihdam edilerek, işlemler buna göre yürütülmelidir.  

• Belediyeler bünyesinde ilgili alanla meşgul olan “Park ve Bahçeler Müdürlüğü” 
bünyesinde mutlaka Bahçe Bitkileri Bölümünden mezun Ziraat Mühendisleri ağırlıklı 
istihdam edilerek, “Uzmanlık Denetimi” yetki ve sorumluluğu getirilmelidir. Denetim ve 
sorumluluk bu mühendislere verilmeli, dolayısıyla bilim ve tekniğine göre bu görevler çağdaş 
ve sürdürülebilir yürütülmesi sağlanmalıdır.   

• Kentlerde ithal ve pahalı bitkiler yerine bölge ekolojisine uygun bitkiler 
kullanılmalıdır. 

• Kentsel alan bitkilendirmelerindeki bitki seçiminde insan pisikolojisi, ergonomi 
gözden ırak tutulmadan bitki özellikleri, yetişme teknikleri ve kültür uygulamaları da dikkate 
alınarak seçimler yapılmalıdır. Kullanılan bitkilerde birden çok görev ve özellik aranmalıdır 
(aynı zamanda hem tacıyla güzel görünümlü bitki, yeşillik, kuraklığa ve kirliliğe dayanıklılık, 
absorbe edici, gürültü engelleyici, çiçeği dolayısıyla güzel kokulu olma, serinlik yapabilme, 
örtü oluşturma veya az ve kolay bakım gibi özellikler aranmalıdır). 

• Gereği kadar bitki kullanılmalıdır. 
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• Bitki kullanılırken çıplak kablolarla iletim sağlayan enerji hatları, bina, yol gibi 
inşaat yapıları ve kanalizasyon şebekeleri dikkate alınmalıdır. 

• Yaya alanlarında veya kent içinde bitkilendirme alanlarında mutlaka bitki ve diğer 
yapılarla ilişkisi projelendirme aşamasında planlanmalı ve tekniğine uygun projelendirmeler 
yapılmalıdır. 

• Yeşil alan oluşturmalarında, yol kenarları veya refüj alanlarında ve çevre 
düzenlemelerinde su ihtiyaçları, tasarrufu ve sulamaların oluşturacağı zararlar dikkate 
alınmalıdır.  

• Kent içerisindeki peyzaj planlamalarında, çevre düzenlemelerinde, park ve bahçe 
alanlarındaki su kullanımlarında, temiz su yerine arıtma suyu ve damla sulama şeklinde 
kullanımına dikkat edilmelidir. 
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