
Şehir Ağaçları ve  
İnsan Yaşamına Faydaları
Ağaçlar Havayı Temizler 
Ağaçlar atmosferdeki kötü koku 
ile amonyak, nitrojen dioksit, 
sülfür dioksit ve ozon gibi 
havayı kirleten gazları emer; 
kabuk ve yaprakları yoluyla 
havadaki partikülleri filtreler. 

Ağaçlar Oksijen Üretir 
4.000 m2 ağaçlık alan, bir yılda 
18 kişiye yetecek kadar oksijen 
üretir. 

Ağaçlar Şehri Serinletir 
Dünyada son 50 yılda ısıyı 
çeken asfalt yol ve binalar hızla 
artarken, şehirdeki ısının 14,5 
derece arttığı tespit edilmiştir. 
Ağaçlar, bina ve yollara gölgelik 
alan yaratarak, şehirlerdeki ısı 
adalarının oluşumunu önler ve 
yaprakları yolu ile havaya su 
buharı püskürterek 
yoğunluklarına göre şehrin 
ısısını 12 dereceye kadar 
serinletebilirler. 

Sera Etkisinin Azaltır 
İklim değişikliğinin en önemli 
sebebi; yok edilen ormanlar ve 
fosil yakıt kullanımı sonucunda 
ortaya çıkan aşırı miktardaki 
sera gazıdır. Ağaçlar, CO2 
karbondioksiti emip, 
içerisindeki karbonu emdikten 
sonra kalan oksijeni atmosfere 
bırakırlar.

Biyoçeşitliliği Korur 
Meşe ve çınar ağaçları şehirdeki hayvanlar, öncelikle 
kuş, arı ve karıncalar için mükemmel yuvalar olarak iş 
görürler. Hayvanalar ağaçlık ortamlarda üreleyebilirler. 

Şehir Sağlığını Korurlar 
İş merkezlerinin yoğun olduğu 
bölgelerde yeşil alanı fazla olan alanlar 
diğerlerine göre daha fazla tercih edilir 
ve yeşil alan arttıkça o bölgeye gelecek 
firma sayısı artar. İki yönünün arasında 
ağaç dikili olan caddelerde trafik daha 
yavaş akar çünkü sürücüler gaza basıp 
hızlı gitmektense etraflarındaki 
güzelliklere daha dikkatli bakmak 
isterler bu da trafik kazalarının 
azalmasını sağlar. 

Ağaçlar Obeziteyi Azaltır 
Yürüme ve bisiklet gibi fiziksel 
aktivitelerin artması nedeni ile obeziteyi 
azaltırlar.

Ağaçlar Kalbi Korur 
Ağaçlar, yüksek hava kalitesi sağlayarak 
kardiyolojik rahtsızlıkları, akciğer 
hastalıkları stress ve astımı azaltırlar.

Ağaçlar Su Tasarrufu Yapar 
Suyun az bulunduğu alanlarda, ağaç 
gölgeleri buharlaşmayı yavaşlatır. Daha 
yeni ekilmiş bir ağaç bile haftada en fazla 
55 litre suya ihtiyaç duyar ve bu suyu 
yeraltı suyu olarak doğaya geri bırakır. 

Ağaçlar Şehir Sellerini 
Engeller 
Ağaçlar yağmur suyunun hızını 
yavaşlatır. Yağmur suyunu emer, su 
içindeki kirleticileri tutar. Şehirdeki 
altyapıyı korur. 

Ağaçlar Deprem ve Afetlerden 
Korur 
Ağaç kökleri toprağın metrelerce altına 
uzanır ve toprağı bir arada tutar. 
Yerleşim yerlerine yakın dikilen ağaçlar 
toprağı tutarak depremin oluşturacağı 
hasarı azaltır. 

Ağaçlar Erozyonu Önler 
Tepe ve dere kıyılarındaki 
ağaçlar toprağın yüzey akışını 
azaltır ve toprağı bir arada tutar. 
Bereketli toprakların 
okyanuslara karışmasını 
engeller. 

Ağaçlar Enerji 
Tasarrufu Yapar 
Doğru biçimde dikim 
yaparak yaz aylarındaki 
klima gideri %50 
oranında azaltılabilir. 
Serinlemek için 
harcadığımız enerjiyi 
azaltarak karbon 
salınımını da azaltmış 
oluruz. 

Ağaçlar Besin Üretir 
Ağaçlar insan ve hayvanların 
gıdasına katkı sağlar. 

Ağaçlar Ekonomik Fayda Sağlar 
Şehirde gayrimenkul fiyatlarını arttırır, turizme katkı sağlar. Mahalle bostanlarındaki 
ağaçlarda yetişen meyvelerden gelir elde edilebilir. Atık yönetimi ve yeşil alanları 

konu alan işletmeler kurularak, gençler yeşil yaşamı odağına alan işlere 
yönlendirilebilir. 
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