
www.nature4cities.euBu proje 730468 sayılı Hibe Sözleşmesi kapsamında Avrupa Birliği’nin Ufuk 2020 
Araştırma ve Yenilik Çerçeve Programı tarafından fonlanmıştır

Doğa Tabanlı Çözümler ile

 Yeşil Geçişe
dahil olma zamanı!

Şehrinizde bulunan okullarda 
çocuklarınız hala beton zeminli 
oyun alanlarında mı oynuyor?

Binalarınızın çatıları ve
duvarları canlılardan yoksun 
mu?

Topraklarınız, dereleriniz ve 
nehir kıyılarınız hala geçirimsiz 
mi?

Daha fazla bina biyolojik 

çeşitliliği kabul ediyor ve 

yapılara giren ve çıkan kent 

ısıları ile mücadeleye 

yardımcı oluyor. 
(Örnek: Boulogne-

Billancourt’da yer alan 

okul) 

Okul çatısında bulunan bu bahçe 
350 m2’lik «orman kalbi» olarak 

adlandırılan meyve çalıları ve çim 
türlerinden oluşmaktadır. Bu bahçe, 

tipik bir yerel mikrokozmoz ormanlık 
alanını yeniden oluşturmaktadır.

 
Szeged şehri bir oyun alanını kuş 

dostu bahçeye dönüştürdü!

Okul bahçesi zemininin geçirimli hale getirilmesi 
ile yerel biyolojik çeşitlilik artışına, farkındalık 
oluşturma eylemleri ile birlikte fauna ve bitkilere 

aynı zamanda çocukların mutluluğuna katkıda 
bulunuldu.

Sarcelles şehri , sel risklerini 

sınırlandırmakla birlikte 

yayaların ve biyoçeşitliliğin 

yararına olacağı için 

gömülü bir dere tekrar 

açmıştır.

Erişebilirlik korunurken, derenin 
yeniden doğaya kazandırılması ve 

mendereslendirilmesi sağlandı. Sulak alan 
yaratıldı. Farkındalık oluşturma hedeflendi.



Eski endüstri alanlarına ne 
yapıyorsunuz?
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Şehriniz hala çevredeki eski 
doğal ve tarımsal alanlara yeni 
mahalleler inşa etmeyi planlıyor 
mu?

Şehrinizde hala sınırlı sayıda 
ağaç türü mü dikiyorsunuz? Alcala de Henares şehri çeşitli 

yenilebilir ağaç türlerini dikerek 

canlıların (ağaçlar, hayvanlar 

ve insanlar) sağlığına  destek 

olmayı amaçlamıştır: 

Yenilebilir bitkilerin seçilmesi, yiyecek 
ve yerel fauna için bir barınak oluşturur. 

Ayrıca tohumların yayılmasına ve bitkilerin 
tozlaşmasına katkıda bulunur.

Milano Metropolitan şehri taş ocaklarını 

rekreasyon ve yeşil alanlara çevirdi.

Ocağın görsel ve akustik etkileri ile beraber atmosfere 
verilen toz emisyonu azalır, biyoçeşitlilik artar. Topluma 
tarım alanı ve topraktan çıkarılan doğal kaynaklar ile 

eğlence ve sosyalleşme sağlanır:
bunların hepsi ocakların DTÇ ile yeniden doğallaştırılması 

yoluyla elde edilebilir. 

 
Rouen şehri öncesinde kaderi 

inşaatmış gibi görünen 

bir alana bir doğal park 

yapmaya karar verdi! 

Rouen’deki Repainville bölgesi 
planlarda «imar alanı» statüsünden 

«doğal alan» statüsüne taşındı ve bir 
sulak alan, kentsel tarım ve kuş gözlem 

alanı projesi yapıldı.
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