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Mamak İlçesinin (Ankara) Hava Kalitesinin İyileştirilmesine Yönelik
Düzenleyici Ekosistem Hizmetlerinin Hesaplanması
Muhammed Hakan Çakmak 1*

, Melda Can2

Özet: Dünya nüfusunun yarısından fazlası kentsel alanlarda yaşamakta ve her geçen gün bu oran da
kırsaldan kente göçün artması ile birlikte hızlı bir şekilde artmaya devam etmektedir. Kentsel
alanlarda bulunan yeşil dokudan sağlanan ekosistem hizmetlerinin kentlerin sürdürülebilirliğindeki
rolü oldukça büyüktür. Bu çalışmada, Ankara ili Mamak ilçesi sınırları içerisinde bulunan ağaçların
taç örtüsünden sağlanan hava kalitesinin iyileştirilmesine yönelik düzenleyici ekosistem
hizmetlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla hava kirliliğine neden olan atmosferik gazlar
ve parçacık maddeler ile atmosferik karbonun yakalanması ve depolanmasına yönelik analizlerin
yapılmasına imkân tanıyan; basit, kullanışlı ve hızlı sonuç veren bir model olan I-tree canopy
kullanılmıştır. Çalışma kapsamında yapılan analiz sonuçları, %7,11’i taç örtüsüyle kaplı olan ilçede
ağaçların yıllık 27370 ton CO2 tuttuğunu ve yaşam süreleri boyunca 687460 ton CO 2 depoladığını
göstermiştir. Ayrıca, yine taç örtüsünce bir yılda atmosferden 2,47 ton karbon monoksit (CO), 13,45
ton nitrojen dioksit (NO2), 133,91 ton ozon (O3), 8,47 ton kükürt dioksit (SO2), 6,51 ton PM2,5 ve
44,85 ton PM10 parçacık madde uzaklaştırıldığı hesaplanmıştır. Özetle ilçede, bir yılda toplam
27579,66 ton zararlı kirleticilerin atmosferden uzaklaştırıldığı (yaklaşık ekonomik karşılığı
1482800$) ve ağaçların yaşam süreleri boyunca 687460 ton CO2 depoladığı (yaklaşık ekonomik
karşılığı 35246007$) ortaya konulmuştur. Sonuç olarak bu çalışma, Mamak ilçesi yeşil alan
verilerini kullanarak taç örtüsü sayesinde sağlanan ekosistem hizmetlerini belirlemiş ve kentsel
alanlardaki ekosistem hizmetleri çalışmalarının hem ekolojik hem de ekonomik bağlamda önemini
vurgulamıştır.
Anahtar kelimeler: Ankara, düzenleyici ekosistem hizmetleri, hava kalitesi, I-tree canopy, kentsel
ekosistem hizmetleri, Mamak

Assessing Regulating Ecosystem Services for Improving the Air Quality of
Mamak District (Ankara)
Abstract: More than half of the world’s population lives in urban areas and there is a rapid increase
on the count of that because of migration from rural to urban areas. The role of ecosystem services
provided from green tissue in urban areas has a great role in the sustainable development of urban
ecosystems. This study aims to determine the regulating ecosystem services that improve the air
quality provided from tree canopy cover within the boundaries of Mamak district of Ankara. For
this purpose, a model which is simple, useful and fast-paced called as “I-tree canopy” run to analyze
the removal of the atmospheric air pollutants and particulate matters, carbon sequestrated and stored
by canopy cover. The results showed that the trees (canopy cover 7,11% of the district) sequester
27370 tons of CO2 annually and store 687460 tons of CO2 during their lifetime. The model results
also show that the trees remove 2,47 tons of carbon monoxide (CO), 13,45 tons of nitrogen dioxide
(NO2), 133,91 tons of ozone (O3), 8,47 tons of sulfur dioxide (SO2), 6,51 tons of PM2,5 and 44,85
tons of PM10 particulate matter per year. In summary, it was revealed that these trees remove a total
of 27579,66 tons of hazardous air pollutants from the atmosphere in a year (approximately $1482800
in economic terms) and store 687460 tons of CO2 during their lifetimes (about $35246007 in
economic terms) in the district. As a result, this study determined the ecosystem services provided
through canopy cover using the green area data of Mamak district and emphasized the importance
of ecosystem services studies in urban areas both in ecological and economic context.
Keywords: Air quality, Ankara, I-tree canopy, Mamak, regulating ecosystem services, urban
ecosystem services
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Milli Parkı (Bilgin ve Doğan, 2012) gibi yine ağırlıklı
olarak doğal alanlarda yapılmış olduğu görülmektedir.
Mamak ilçesinin tamamında yürütülmüş bu çalışma, kentsel
alanların ekosistem hizmetlerinin hesaplanması açısından
önemli çalışmalardan biridir.
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Bu çalışma kapsamında hesaplanan değerler; ağaçların,
ormanların, korulukların, yeşil alanların vb. hem ekolojik
hem de ekonomik açıdan ne kadar önemli olduğunu
göstermesi anlamında büyük önem taşımaktadır. Dahası, bu
alanların neden korunması gerektiğini de karşılaştırılabilir
ve rakamsal verilerle açık bir biçimde göstermektedir. Bu
sebeple,
ekosistem
hizmetlerinin
hesaplanması
çalışmalarının sayısının özellikle kentsel alanlarda
artırılması, bu değerlerin, şehirlerin plan kararlarına yol
gösterecek altlıklar olarak kullanılabilirliği anlamında
yerinde bir eylem olacaktır.
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Ormanlar, yeryüzündeki en önemli karbon yutak
alanlarındandır. Ormanın temel öğelerinden olan ağaçların
biyokütlesi içerisinde en büyük bölümü gövde odunu
oluşturmaktadır. Bu nedenle, ağaçlarda depolanan toplam
karbon miktarının en büyük kısmı, gövde odununda yer
almaktadır (Mısır vd., 2011). Yani ağaç ne kadar yaşlı ve
büyük olursa biyokütlesi de artacağından, daha çok karbon
tutar ve atmosferden daha fazla kirletici uzaklaştırır. Benzer
biçimde Brack (2002), geniş taç örtüsüne sahip büyük
ağaçlardan sağlanan CO2 tutma ve depolama, atmosferdeki
kirleticileri toplama, yağış suyunun yüzeysel akışa
geçmesini yavaşlatma gibi ekosistem hizmetlerinin, geniş
taç örtüsüne sahip olmayan ağaçlara göre daha fazla
olduğunu belirtmiştir. Bu kapsamda, ormanların yalnızca
odun hammaddeleri olarak görülmektense, onların aynı
zamanda diğer fonksiyonlarını (ağaçlardan sağlanan
ekosistem hizmetleri) da göz önünde bulundurarak idare
sürelerinin uzatılması ve bu sayede de daha büyük ve yaşlı
ağaçlardan oluşan ormanların oluşturulması, hem ekolojik
hem de ekonomik anlamda yerinde bir eylem olacaktır.
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Mamak ilçesindeki ağaç taç örtüsünden sağlanan hava
kalitesinin iyileştirilmesine yönelik düzenleyici ekosistem
hizmetlerinin belirlenmesinin amaçlandığı bu çalışma,
ilçedeki ağaçların bir yılda toplam 27579,66 ton zararlı
kirleticilerin atmosferden uzaklaştırılması (yaklaşık
ekonomik karşılığı 1482800$) ve idare süreleri boyunca
687460 ton CO2 depolanması (yaklaşık ekonomik karşılığı
35246007$) ile ilçeye önemli ekolojik ve ekonomik katkılar
sağladığını göstermiştir. İlerleyen dönemlerde de ilçedeki
yeşil alan sistemlerinin korunmasının ve alansal olarak
artırılmasının devam ettirilmesinin, yukarıda bahsedilen
katkıları artıracağı aşikardır. Sonuç olarak ekosistem
hizmetleri çalışmalarının, ülkemizde diğer şehirlerde de
yapılmasının yaygınlaştırılması ve elde edilen bulguların
tüm yönetim planlarına entegre edilmesi gerekmektedir.
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