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Şehirlerde yaşamaya başlayan nüfusla birlikte insan, araç 

ve bina kalabalığının daha verimli şekilde yönetilmesi 

kaçınılmaz oldu. O yüzden yeni şehircilik anlayışı tüm dünyada giderek daha anlamlı 

hale geldi. Gelişmiş ve yaşam kalitesi yüksek akıllı şehirler oluşturmak, ülke refahını 

artırmanın en önemli anahtarı haline geldi.  

Akıllı şehirler; yaşam kalitesini yükseltmek, kaynakları etkin ve verimli kullanmak 

amacıyla teknolojik imkânlardan ve verilerden en ileri seviyede yararlanılan, şehrin 

tüm paydaşlarının şehir yönetimi ile entegre olduğu sürdürülebilir şehirlerdir.  

Adına ister akıllı şehir diyelim, ister sürdürülebilir şehir diyelim, ister yaşanılabilir şehir, 

temel hedefimiz İstanbul‟u gelişen teknolojiden faydalanarak daha konforlu, daha 

yaşanılabilir bir şehir haline getirmek amacıyla yeni projeler gerçekleştirmek ve bunları 

akıllı şehir başlığı altında toparlayarak bu yolculukta İstanbullular için en iyi hizmeti 

sunmaktır… 

Asıl amaç dün olduğu gibi bugün de İstanbul‟a ve İstanbullulara en iyi hizmeti 

kazandırmak hedefiyle önemli başarılar elde etmek… 

O yüzden „Akıllı Şehir Konsepti‟ bizim için projenin ötesinde bir yolculuk…  

1994 yılında Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan‟ın hizmet anlayışıyla 

başlayan bu yolculuk, bugün yine İBB Başkanımız Sayın Kadir Topbaş‟ın verdiği vizyon 

doğrultusunda devam ediyor.  

Dünyanın geldiği noktada iklim değişikliğinden en çok etkilenecek kırılgan 

bölgelerden biri olan ülkemizde “sürdürülebilirlik” kavramının yaptığımız çalışmalarla, 

topluma ve diğer mega şehirlere öncü olmak İstanbul‟un asli görevlerinden biridir. 

Değerli paydaşlarımızın katkılarıyla gerçekleştirilen “Sürdürülebilir Akıllı Şehirler 

Çalıştayı” sonucunda öğrenilecek bilgiler bizleri cesaretlendirmeli, kurumsal 

farkındalığı artırmalı, tüm birimlerimizdeki akıllı şehre yönelik proje çalışmalarını 

desteklemelidir. 

Tüm mesai arkadaşlarımıza ve değerli eğitmenlerimize başarılar diliyor, verimli ve 

üretken iki gün geçirmenizi diliyorum.  
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REC Türkiye olarak, ülkemizde ve dünyamızda önemi giderek 

artmakta olan “Sürdürülebilir Şehir” kavramını yalnızca bir 

ideal durum olarak değil, en kısa sürede şehirlerimizde 

uygulamak zorunda olduğumuz bir süreç olarak değerlendiriyoruz. Birleşmiş Milletlerin 

tahminlerine göre, 2050 yılında dünya nüfusunun %60‟ından fazlası şehirlerde 

yaşayacak. Türkiye‟de ise bu oran çoktan aşıldı. Hızla kalabalıklaşan şehirlerimizde 

gelecek nesillere sürdürülebilir bir dünya bırakmak için gerekli adımları atmalıyız. 

Şehirlerimizin mevcut sorunları artan nüfusla daha da belirgin hale gelecekken, iklim 

değişikliği de yeni sorunları beraberinde getirecek. 

Şehirlerdeki ulaşım ve hareketlilikten, atıklarımızla ne yaptığımıza; su arıtımından gıda 

güvenliğine; yenilenebilir enerji kullanımından bütünleşik çevresel planlamaya uzanan 

birçok önemli konuda sürdürülebilirlik kavramını hayata geçirmek için sayısız 

sebebimiz var. Sürdürülebilir şehirler, bu alanların iyi yönetildiği şehirler olacak. 

Şehirlerimizde çevreyi korumak, vatandaşların yaşam kalitelerini arttırmak, ekonomiyi 

daha sağlam ve güvenli kılmak, enerji kullanımını daha verimli hale getirmek, iklim 

değişikliğine ve diğer risklere karşı daha az kırılgan hale getirmek ve her türlü kirliliği 

azaltmak; atmamız gereken temel adımlar. Dünya bu yönde evrilirken, Türk şehirleri 

de sürdürülebilirlik yolunda ilerlemeli. Bu aşamada, sürdürülebilir şehirler kavramının 

benimsenmesi, içselleştirilmesi ve uygulanması önemli. Sürdürülebilir şehirler kurma 

yolunda başta belediyeler olmak üzere devletin, vatandaşların, sivil toplum 

kuruluşlarının, özel sektörün ve ilgili diğer kurum ve kişilerin bir arada çalışması 

gerekiyor. 

Bu çalıştayın, başta İstanbul olmak üzere şehirlerimizin sürdürülebilir bir şekilde 

gelişerek kalkınmaları yolunda teşvik edici bir adım olmasını ümit ediyorum. Bu 

konuda yerel yönetimlerin gösterdiği çabaların katlanarak artmasını dilerim. 

 

  



 

 
 

Bu kitapçık, İstanbul Akıllı Şehir Projesi‟nin bir parçası olarak düzenlenen 

Sürdürülebilir Akıllı Şehirler Çalıştayı kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi 

uzmanlarına yönelik olarak REC Türkiye tarafından hazırlanmıştır.  
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Çalıştayın Hedefleri 

Sürdürülebilir Akıllı Şehirler Çalıştayı; bütünleşik bir bakış 

açısıyla şehirlerin sürdürülebilir bir yaklaşımı benimsemesi 

konusunda farkındalığın arttırılmasını hedeflemektedir.  

Sürdürülebilir şehirlere yönelik temel konu başlıklarını ele 

alan bu çalıştayda, katılımcılara sürdürülebilir şehirlerde; 

ulaşım ve hareketlilik, çevre yönetimi, enerji verimliliği ve 

politikaları, güvenlik, kapsayıcılık ve yönetişim, yerel 

çevresel planlama, uygulama örnekleri ve kazanılan 

derslere ilişkin bilgiler aktarılaracaktır.  

Sürdürülebilir bir şehir olmanın önündeki en ciddi tehditlerden biri iklim değişikliği. İklim 

değişikliğinin bütün etkilerini hissetiğimiz dünyamızda yaşayan bireyler olarak, iklimsel 

tehditlere karşı riskleri belirleyip, bu riskleri azaltacak uyum önlemleri geliştirerek, iklim 

değişikliği ile mücadele etmeyi kolaylaştırmayı hedefliyoruz. Bu konuda ve bağlantılı 

diğer başlıklarda çalışan uzman ve paydaşların bilinçlendirilmesi, farkındalığın 

arttırılması son derece önemlidir.  

 

 

 

 



 

 
 

 

İSTANBUL 
 

 

 

 

Kaynak: TÜĠK 2013

İstanbul Hakkında:  

Coğrafi yüzölçümü 1.539 km² 

Nüfus 14 160 467 

İlçe sayısı 39 

Ülke nüfusunun şehirde yaşayan oranı % 18.23 

Çalışan nüfus 10,420,392 

Kişi başına gayri safi katma değer 13 865 

Nüfus yoğunluğu  2725 (kişi/km) 

Nüfus artış hızı  ‰ 21,8 

Net göç hızı ‰ 4,7 

İthalat 136 505 Milyon $ 

İhracat 70 681 Milyon $ 

İstihdam oranı % 45,9 

Kişi başına toplam elektrik tüketimi 2388 KWh 

Toplam elektrik tüketimi 33 084 858 MWh 

Bin kişi başına otomobil sayısı 121 

Toplam motorlu kara taşıt sayısı 3 230 908 

İniş-kalkış yapan toplam uçak sayısı 556 892 (yılda) 

Mutluluk düzeyi %58,4 

Umut düzeyi %79,1 

İlkokulda öğretmen başına öğrenci sayısı 24 

Yüz bin kişi başına düşen hastane yatak sayısı 233 

Toplanan toplam atık miktarı 25 844 572 (ton/yıl) 

Deşarj edilen toplam atıksu miktarı 349 149 753 (m3/yıl) 

Belediyelerde kişi başına çekilen günlük su miktarı 216 (litre/kişi-gün) 

Belediyelerde desarj edilen kişi başı günlük atıksu miktarı 224 (litre/kişi-gün) 

Belediyeler tarafından arıtılan atıksu miktarı 1 118 741 (bin m3/yıl) 

Belediye tarafından/adına toplanan atık miktarı 5671 (bin ton/yıl) 

Atıksu yönetimi hizmetleri harcamaları 507 430 777 TL 

Atık yönetimi hizmetleri harcamaları 1 377 623 675 TL 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

Sürdürülebilir Şehirler; içinde yaşayan insan topluluklarının ekonomik, sosyal ve 

çevresel olarak sağlıklı ve kaliteli yaşayabildiği ve bunu gelecek nesillere 

aktarabildiği, yakın ve uzak çevrelerindeki kaynakları olabildiğince az tüketen ve 

yenileme becerisi gösteren yerleşim merkezleridir. 

Sürdürülebilir Şehirler, en az kirlilik yaratan yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelerek, 

ekolojik ayak izini olabildiğince küçültmeyi hedefler. Arazi kullanımını en etkin şekilde 

planlar, kent sakinlerinin ihtiyaçları ve çevresel önceliklerini birlikte gözeten ulaşım 

seçeneklerini ön plana alır. Atıklarını kompostlama, geri dönüşüm ve/veya diğer geri 

kazanım yöntemlerini kullanarak hammadde veya enerji olarak yeniden kullanarak, 

atıkların iklim değişikliğine olumsuz etkisini en aza indirirler. 

Akıllı şehirler; yaşanabilir, doğa ve insan dostu şehirler oluşturma amacıyla teknolojinin, 

insanların ve yönetimin bir araya gelmesidir. Akıllı şehirler, veri toplama ve bu verilerin 

analizi yoluyla, sakinlerinin hayat standartlarını arttırır ve bir şehrin yerine getirmesi 

gereken işlevleri en verimli ve en uygun şekilde yerine getirir. Enerji verimliliğinin 

arttırılması, doğal afetlerin teknoloji yardımıyla tahmin edilmesi ve önlemler alınması, 

akıllı binalar, ulaşım sistemlerinin düzenlenmesi, şehrin sistematik bir biçimde büyümesi 

ve gelişmesi, akıllı şehirlerin sağladığı faydalardan bazılarıdır.   

Akıllı şehirler, artan nüfus oranı ile beraber bireylerin şehirlerde artan ihtiyaçlarını 

çevresel, enerji, ulaşım vb. kaynaklar aracılığıyla daha teknolojik ve verimli bir şekilde 

karşılamayı hedefler; doğaları gereği sürdürülebilirdir ve bir şehrin daha sürdürülebilir 

ve verimli işlemesini sağlar. Akıllı şehirlerin teknoloji ve veri yardımıyla sunduğu 

çözümlerle, şehirlerin daha sürdürülebilir kılınması yolunda daha sağlam ve inovatif 

adımlar atılabilir. 

Bu oturumda katılımcılara, sürdürülebilirlik 

kavramı ve göstergelerine, iklim değişikliğinin 

şehirlerde oluşturduğu risk ve şehirlerin iklim 

değişikliği azaltım uyum çalışmaları için nasıl 

sürdürülebilir stratejiler izlenebileceğine yönelik 

ulusal ve uluslararası direktiflerle ileriki 

çalışmalara ışık tutacak yaklaşımlar sunulacak 

ve fikirler tartışmaya açılacaktır. 
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1880‟den 2012‟ye kadar yeryüzünün ortalama 

sıcaklığı 0,85°C arttı.1 Sıcaklıların ölçülmeye 

başlanmasından bu yana kayda geçen en 

sıcak yıllar 2014, 2015 ve 2016 oldu. Küresel 

ısınmaya bağlı olarak, denizlerin ve karaların 

sıcaklıkları artıyor, buzullar küçülüyor, deniz 

seviyesi yükseliyor. Dünyanın her yerinde yıkıcı 

etkisi olan aşırı hava olaylarında artışlar 

yaşanıyor. Bunlara bağlı olarak kara, tatlısu ve 

denizlerde yaşayan pek çok canlı türünün 

yaşam alanları iklim değişikliğinden olumsuz ve kalıcı olarak etkileniyor.  

Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneline (IPCC) göre iklim sisteminde yaşanan bu 

değişik insan faaliyetlerinin bir sonucu. Başta karbon dioksit (CO2) ve metan (CH4) 

olmak üzere atmosfere bıraktığımız seragazı miktarımız artıyor. Küresel ölçekte 

seragazı salım miktarı hız kesmeden -ekonomik kriz dönemleri hariç- artış gösterdi. 

Seragazı salımları artış hızı 1970-2000 arasındaki otuz yılda ortalama yıllık %1,3 olarak 

gerçekleşirken bu oran 2000-2010 döneminde yıllık %2,2 seviyesine ulaştı. “Toplam 

salım miktarı” 1990 yılında 38 Gt CO2e‟den %39 artarak 2014 yılında 52,7 Gt CO2e‟ye 

ulaştı2. Buna ilave olarak küresel ölçekte orman alanlarının azalması da karbon 

yutaklarının azalmasına neden oldu. 

Küresel değişimin bir parçası olarak, son 42 yıllık dönemde sıcaklıklar Türkiye‟nin her 

yerinde artış gösterdi. Yaz sıcaklıklarındaki artış ise diğer mevsimlere göre daha fazla 

gerçekleşti.3 Türkiye‟nin 1981-2010 ortalamalarına göre yaz mevsimi ve kış mevsimi 

ortalama sıcaklıkları sırasıyla 23,5°C ve 3,7°C iken 2014 yılı yaz mevsimi ortalama 

sıcaklığı 24,4°C ve 2013-2014 yılı kış mevsimi ortalama sıcaklığı 4,6°C ile mevsim 

normallerinin 0,9°C üzerinde gerçekleşti. Üstelik her geçen yıl bu rekorlara yenisi 

ekleniyor. İklim değişikliğinin sonuçlarını açık bir şekilde şehirlerimizde görüyoruz. 2017 

Temmuz ayında olduğu gibi “aynı hafta içinde hem mevsim normallerinin üzerinde 

sıcaklık değerleri hem de şiddetli sel ve fırtına” gibi farklı aşırı hava olayları daha sık 

yaşanır hale geliyor4. 

Hâlihazırda etkilerini yaşamaya başladığımız iklim değişikliği kaynaklı afetler, 

önümüzdeki yıllarda katlanarak hayatlarımızı etkilemeye devam edecek. Tahminlere 

göre, yüzyıl sonuna kadar Türkiye nüfusunun %45‟i su kıtlığıyla karşılaşabilir.5 Hem 

Türkiye‟yi hem dünyayı ciddi biçimde etkileyecek iklim değişikliğinden korunmak için 

                                                           
1
 Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) 5. Değerlendirme Raporu Birinci Çalışma Grubu. “İklim 

Değişikliği 2013: İklim Değişikliği’nin Fiziksel Bilim Temeli”  
2
 Sayman, Rifat Ünal., “İklim Değişikliğiyle Mücadele Paris Sonrası Dönüşümü Kaçırmamak”, Marmara 

Belediyeler Birliği, Şehir ve Toplum Dergisi, Sayı 7, 2017 
3
 Şen, Ömür Lütfi., Bozkurt, Deniz., Göktürk, Ozan Mert., Dündar, Berna. ve Altürk, Bahadır. 2012. “Türkiye’de 

İklim Değişikliği ve Olası Etkileri”  
4
 REC Türkiye, 2017, “İklim Değişikliği Etkileri İstanbul’u Uyardı” https://rec.org.tr/2017/07/18/basin-duyurusu-

iklim-degisikligi-etkileri-istanbulu-uyardi/ 
5
 Met Office, Climate observations, projections and impacts: Turkey, Devon, 2011 

İklim Değişikliği ve Düşük Karbonlu Şehirler 



 

 
 

ortalama sıcaklık artışının 2°C‟nin altında, mümkünse 1,5°C‟de tutulması gerekiyor. Bu 

hedefi tutturmak için, dünya devletleri 2015 yılında Paris‟te biraraya gelerek Paris 

Anlaşmasını kabul ettiler.  Paris Anlaşması, dünya devletlerinin 1992 yılında Birleşmiş 

Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesinin (BMİDÇS) kabulüyle kurduğu küresel 

iklim rejiminin, somut sera gazı salım azaltımı adımlarıyla hayata geçirilmesini 

hedefliyor. Seragazı salımlarının azaltımında -yani iklim değişikliğiyle mücadelede- 

şehirler çok büyük görev düşüyor. Küresel ölçekte seragazı salımlarının %70‟ten fazlası 

şehirlerden kaynaklanıyor.6 Bu durum, şehirleri sürdürülebilir ve düşük karbonlu hâle 

getirme zorunluluğumuzun altını çiziyor. 

 

 

2009 yılında yürürlüğe giren Lizbon Antlaşması‟yla birlikte, çevre, Avrupa Birliği‟ne (AB) 

üye ülkelerin yetkisi altına girdi. Lizbon Antlaşması‟na göre, çevre kalitesinin korunması 

ve iyileştirilmesi, insan sağlığının korunması, doğal kaynakların rasyonel bir şekilde 

kullanılması iklim değişikliğiyle uluslararası alanda mücadele edilmesi, Birliğin çevre 

politikası hâline geldi. 

AB Çevre Politikasının büyük bir kısmı yönergelerden, yani ulusal mevzuata aktarılması 

gereken ve ana hedefler karşılandığı sürece ülkelerin kullandığı yöntemler konusunda 

inisiyatif alabileceği belgelerden olşuyor. AB‟nin çevre sorunlarına kendi sınırları içinde 

ve kimi zaman da küresel ölçekte çözüm bulmak amacıyla hazırladığı bu politikalar; 

doğanın korunması, AB içinde yaşayan insanların sağlıklarının ve esenliklerinin 

korunması, küresel pazarda AB‟nin yerini korurken ekonomik büyümenin çevre dostu 

ve sürdürülebilir hâle getirilmesi gibi hedeflere sahip. Bu hedefleri yerine getirmek için, 

doğal alanların ve türlerin korunması için Natura 2000 ağı gibi projeler ve hava 

kalitesinin arttırılması, zararlı kimyasalların etkisinin azaltılması, güvenli içme suyu 

sağlanması gibi AB içinde geçerli olan politikalar uygulanıyor.  

Küresel bir aktör olarak AB ayrıca; iklim değişikliğinin baş edilebilir bir seviyede 

tutulması, ekosistemlerin sürdürülebilir şekilde kullanılması ve hava, okyanus, su 

kaynaklarının temiz tutulması konusunda uluslararası çabalar da gösteriyor. 2020 yılına 

kadar geçerli 7. Çevre Eylem Planı ise; doğal sermayenin korunması, rekabetçi düşük 

karbon ekonomisine geçişin sağlanması, vatandaşların çevre ile ilgili risklerden 

korunması, çevre mevzuatının uygulamasının geliştirilmesi ve bu politikalar için gerekli 

yatırımın sağlanması, şehirlerin sürdürülebilirliğinin arttırılması ve AB‟nin uluslararası 

çevre ve iklim sorunları üzerindeki etkinliğinin güçlendirilmesi maddelerini öncelikli 

hedefleri olarak belirledi.7  

Avrupa Birliği‟nin çevre politikasının temel ilkeleri, “kirleten öder”, ”bütünleyicilik”, 

“yüksek seviyede koruma”, “kaynakta önleme”, “önleyicilik” ve “ihtiyat”tır.7 

Türkiye ile olan müzakerelerde, 2009 yılında gerçekleştirilen Hükümetlerarası Konferans 

ile Türkiye altı tane kapanış kriteri belirledi. Bu kriterler uyarınca Türkiye, AB‟nin çevre ile 

ilgili mevzuatını uyumlaştıracak mevzuatı benimseyecek, Su Koruma Çerçeve 

                                                           
6 http://www.c40.org/why_cities 
7 http://www.ab.gov.tr/92.html 

Avrupa Birliği Çevre Mevzuatı ve Türkiye 
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Kanununu benimseyecek, endüstriyel kirlilik kontrolüyle ilgili mevzuatı uyumlaştıracak, 

çevre müktesebatının uygulanması için gerekli mali kaynakları oluşturacak ve idari 

birimlerin kapasitelerini geliştirecektir. Ancak Çevre Faslı üzerine yapılan müzakereler; 

geçiş süresinin kısalığı, idari kapasitenin yetersizliği ve uyum maliyetlerinin yüksekliği 

başta olmak üzere birçok sebepten dolayı zorlu geçiyor. Uyum için AB mali yardımları 

yetersiz olduğundan, kamu bütçesi ve özel sektör yatırımlarının desteği gerekiyor. 

 

 

Sürdürülebilir Kalkınma kavramı ilk kez, 1987 yılında Dünya Çevre ve Kalkınma 

Komisyonu tarafından hazırlanan Brundtland Raporu‟nda "Bugünün gereksinimlerini, 

gelecek kuşakların gereksinimlerini karşılama yeteneğinden ödün vermeden 

karşılayan kalkınma" olarak tanımlanmış ve bu tarihten itibaren yaygın şekilde 

kullanılmaya başlandı8. 

İnsan ihtiyaçları karşılanırken insan dışındaki çevresel, sosyal ve ekonomik kavramların 

geri plana itilmesi sonucu dünyanın geldiği nokta, bu genel tutumun hem toplumlar 

ve insanlar hem de üzerinde yaşadığımız gezegen açısından geleceği olmayan bir 

yola girmek üzere olduğumuzu gösteriyor. Sosyal, ekonomik ve çevresel açıdan 

kaliteli insan hayatını gezegenin geneli için bir gerçeklik hâline getirmek ve bu 

tutumun her alanda sürdürülebilir kılınması gerekiyor. 

Sürdürülebilirlik gibi karmaşık bir kavramı anlamak için kullanılan göstergeler; konuyla 

ilgili bilgileri daha basit ve açık hâle getirerek daha başarılı kararlar alınmasına ve 

daha etkili bir şekilde eyleme geçilmesine imkân tanır. Sürdürülebilir kalkınma 

hedeflerine ulaşma sürecinde de sürdürülebilirliği bir şekilde ölçmek büyük önem taşır. 

Bu göstergeler sayesinde, somut göstergelere dayalı değerlendirmeler yapılabilir, 

eylem planları hazırlanabilir ve yürürlüğe konulduktan sonra katkıları kanıtlanabilir ve 

süreçler, hedefe yönelik bir şekilde tasarlanabilir.  

2000-2009 Sürdürülebilir Kalkınma Göstergeleri, sürdürülebilirliği ölçmek için şu 

konulara başvuruyor: Sosyoekonomik kalkınma, sürdürülebilir tüketim ve üretim, sosyal 

içerme, demografik değişim, halk sağlığı, iklim değişikliği ve enerji, sürdürülebilir 

ulaştırma ve küresel ortaklık9. Binyıl Kalkınma Hedeflerinin ardından, Birleşmiş Milletler 

2015 yılında, 2030 Gündemini yayınladı ve bu çerçevede 17 ana hedef ve 196 alt 

hedef ile bu kapsamlı kavramın içi net bir şekilde doldurulmuş ve bu yolda eyleme 

geçmek isteyenlere başlayacakları noktaları işaret etmiş oldu.  

Bugün, özel sektor ve yerel yönetimler tarafından esas alınan Sürdürülebilir Kalkınma 

Hedefleri aşağıdaki gibidir: 

                                                           
8 http://www.mfa.gov.tr/dunya-surdurulebilir-kalkinma-zirvesi_johannesburg_-26-agustos---4-

eylul-2002_.tr.mfa 
9 TÜİK. Sürdürülebilir Kalkınma Göstergeleri 2000-2009. Ankara: Türkiye İstatistik Kurumu, 2011. 

Sürdürülebilirlik Kavramı ve Göstergeler 



 

 
 

 

Hedeflerin onbirincisi “Sürdürülebilir Şehir ve Yaşam Alanları” yerel yönetimleri 

doğrudan işaret ederken aslında tüm hedefler sürdürülebilir şehirlerin hem konusu 

hem de faaliyet sınırları içerisinde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

İKİNCİ OTURUM 

SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞEHİRLERDE ULAŞIM VE HAREKETLİLİK 
 
 

 

 

 

 

Şehirlerin giderek kalabalıklaşması, 

beraberinde şehir içerisinde gelişen 

hareketlilik ve günden güne artan ulaşım 

ihtiyaçları hepimizin tanık olduğu bir süreç. 

Tahminlere göre 2050 yılının sonunda, dünya 

nüfusunun %60‟ı kentsel alanlarda yaşıyor 

olacak.10 Bu ciddi nüfus artışıyla birlikte, büyük 

şehirlerde hâlihazırda yaşanan sorunların 

çözüme kavuşturulması daha da önemli hâle 

gelecek. Şehirlerin en büyük çıkmazlarından 

biri olan ulaşım sorununu çözümlemek ise kent içi ulaşımın enerji tüketimine olan etkisi 

ve çoğu fosil yakıt kullanan ulaşım araçlarımızın küresel ısınmayı ve hava kirliliğini 

hızlandırdığı gerçeği düşünüldüğünde, sürdürülebilir şehirler için atılması gereken 

başlıca adımlardan biridir. 

Kentlerin ulaşım sistemlerinin çevreye daha duyarlı ve kaynak kullanımı açısından 

daha verimli hâle getirilmesi, kent sakinlerinin yaşam kalitesini arttırmak, kentsel 

alanları idare edebilmek ve kentlerimizi sürdürülebilir hâle getirmek için zorunluluktur.  

Ulaşım sistemleri tasarlanırken maliyet veya politik sebepler öne çıkarken, verimli ve 

sürdürülebilir ulaşım prensipleri olan şehirler yaratmak arka planda kalabiliyor. Ancak 

şehirlerde meydana gelen hareketlilikle başa çıkabilmek için uzun vadeli, kapsamlı ve 

daha iyi planlara ve uygulamalara ihtiyaç var. Bununla birlikte, kentsel ulaşımın 

sürdürülebilir hâle gelmesi için yenilikçi girişimler ve yatırımlar da gerekecektir. Bu 

süreçte teknolojinin ve çevrenin göz önüne alınarak planlama yapılmasının ve 

hâlihazırda kullanmakta olduğumuz ulaşım stratejilerine ve araçlarına alternatifler 

geliştirilmesinin katkısı da yadsınamaz.  

Akıllı şehirler, akıllı ulaşım sistemleri ve teknolojiyle desteklenmiş ulaşım planlama 

çalışmalarıyla birlikte, büyüyen şehirlerin sorunlarına sürdürülebilir ve yenilikçi çözümler 

getirebilir. 

 

 

 

 

                                                           
10 http://www.un.org/en/development/desa/news/population/world-urbanization-prospects-

2014.html 



 

 
 

Sayılarla Kentsel Ulaşım  

(TÜİK 2013 verileri) 

 Türüne göre yolcu taşımacılığının %59,4’ünü binek otomobiller oluşturuyor. 

(2013) 

 Karayolu ulaşımı 18 525 bin tep enerji (bin ton petrol eşdeğeri) harcıyor. (2013) 

 Ulaştırma faaliyetlerinden kaynaklanan sera gazı salımları toplamda 47 946 bin 

tonu buluyor. (Bin ton CO2 eşdeğeri, 2010) 

 

 

 

 

 

 

Günümüzde yerel yönetimler, bugünün ve gelecek nesilerin eşitliğini desteklemek için 

araç değil, insan odaklı sürdürülebilir ulaşım projeleri üretmek zorunluluğundadırlar.   

Sürdürülebilir ulaşım temelde 3 ana birleşenden oluşmaktadır: 

1) Toplu taşıma sistemleri,  

2) Bisikletli ulaşım ve 

3) Yaya altyapısıdır.  

Yerel yönetimlerin, günümüz kentlerinin ulaştırma kaynaklı sorunlarını çözmede, 

ellerindeki tek seçenek sürdürülebilir ulaşımın tahsis edilmesidir. Bu yaklaşım; 3 farklı 

birleşenin kent içinde sadece tesis edilmesini değil, birbirileri ile olan etkileşim ve 

erişiminin de planlanmasını kapsamaktadır. Diğer bir ifade ile sürdürülebilir ulaşımın 

sürdürülebilirliğinin planlanmasıdır. Bütünleşik bir planlama ile tasarlanan ve hayata 

geçirilen sürdürülebilir ulaşım projeleri; kentlilerin motorlu taşıt yerine sürdürülebilir 

ulaşım sistemlerini tercih etmelerini sağlayacaktır. Bu planlama yaklaşımının hayata 

geçirilmesi için yerel yönetimler, 15 yıllık olarak, her yıl 5 yılda bir yenilenmek üzere 

hazırlamakta oldukları Ulaşım Ana Planları yerine, Avrupa Komisyonu tarafından 2009 

yılında Avrupa Birliği üye ülke şehirlerinde uygulanmaya başlayan Kent içi Hareketlilik 

Aksiyon Planları‟na odaklanmalıdırlar.  

Dünya Sağlık Örgütünün verilerine göre dünya genelinde meydana gelen ölümlü ve 

yaralanmalı trafik çarpışmalarının yaklaşık %50‟si kent içinde meydana gelmektedir. 

TÜİK‟in yayınlamış olduğu son istatistiklere göre de Türkiye‟de trafik çarpışmalarının 

%75‟i kent-içi yollarda meydana gelmektedir. 

Sürdürülebilir Ulaşım sistemleri ile ilgili en gözardı edilen konulardan biri de sürdürülebilir 

ulaşımın, hayat kurtardığıdır. Bir çok araştırma; şehirlerde hizmet kalitesi yüksek ve 

entegre toplu taşıma sisteminin işletilmesi, yaya ve bisikletli altyapılarının diğer ulaşım 

türleri ile etkileşim içinde planlanarak tesis edilmesi, kent içi yolculuklardaki motorlu 

taşıt kullanım talebinde büyük bir düşüş meydana geldiğini ortaya koymaktadır. 

Kentlerde motorlu taşıtlarla yapılan yolculuklarda meydana gelen kilometre bazlı 

düşüşlerle ve kent-içi yol güvenliği artması ve kentlilerin hayatlarının kurtarılması 

arasında güçlü bir ilişki vardır11.  

 

 

 

                                                           
11

http://www.wri.org/publication/saving-lives-sustainable-transport  



 

 
 

Sayılarla Ulaşım ve İklim Değişikliği Bağlantısı 

 İstanbul metrobüsü, yolculara yılda ortalama 28 iş gününe eşdeğer yolculuk 

süresi tasarrufu sağlamaktadır. 

 Meksiko’daki metrobüsün 3 hattı, yerel hava kirliliği ve sera gazı salımını 

azaltarak ilgili hastalıklardan dolayı yaklaşık 2 000 iş gününün 

kaybedilmesini önlemiş ve şehrin senede 4,5 milyar Amerikan Doları tasarruf 

yapmasını sağlamıştır. 

 Ulaşım sektörü, küresel iklim değişikliğine olan etkide en hızlı büyüyen 

unsurdur ve enerji ile bağlantılı sera gazı salımlarının %23’ünü oluşturur. 

 Ulaşım için enerji verimliliği politikaları, 2030’a kadar ulaşım sektöründe 1,4 

milyar ton kadar sera gazı salımını önleyebilir ki bu durum tüm Latin 

Amerika ülkelerinin sera gazı salımlarının toplamına eşittir. 

 Yıllık küresel ulaşım yatırımları, yaklaşık 2 trilyon Amerikan Doları kadardır 

ve bu rakam Birleşik Krallık gayri safi milli hasılasına eşdeğerdir. 

Kaynak: WRI Türkiye 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu oturumda katılımcılara sürdürülebilir şehirlerde kullanıcı ve çevre dostu bir ulaşım 

sağlanması için gereken teknoloji, yöntem ve yerel politika girişimleri, iyi uygulama 

örnekleri aktarılacak ve şehirlerde sağlıklı bir ulaşım hareketliliği sağlamak ve 

geliştirmek için Türkiye‟nin önünü açacak yaklaşımlar paylaşılacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 

SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞEHİRLERDE ÇEVRE YÖNETİMİ  

 

 
   

 

Hızla büyüyen şehirlerde çevre yönetimi 

sürdürülebilirliğin en önemli gerekliliklerinden 

biridir. Özellikle şehirlerde atıkların sürdürülebilir 

bir şekilde yönetilmesi; doğal kaynakların 

korunması, insan sağlığı ve kaynak verimliliği 

açısından önem taşır. 

Geçmişe bakıldığında katı atık için temelde 

vahşi depolama, nadiren düzenli depolama, 

atıksu içinse doğrudan deşarj veya 

konvansiyonel arıtma yaklaşımı benimsenmiştir.. 

Ancak, gerek Avrupa Birliği uyum yasaları, gerek toplumun ihtiyacı, gerekse çevresel 

koşulların kötüleşmesi sebepleriyle bu metotlar yerini daha etkili ve katma değer 

sağlayan teknolojilere bırakmalıdır. Örneğin, atıksu çamurlarının enerji eldesinde 

(termal prosesler, çimento fabrikalarında ek yakıt) veya tarımda kullanımı hem daha 

etkili bir bertaraf metodudur hem de ekonomik açıdan daha faydalıdır. 

Sürdürülebilir bir atık yönetimi için klasik atık hiyerarşisine sıkı sıkıya bağlı kalınmalı, 

öncelikle atık oluşumu kaynağında önlenmeli, doğrudan bertaraf son çözüm olarak 

düşünülmelidir. Ayrıca endüstriyel simbiyoz gibi yaklaşımlar yoluyla atıklar tekrar 

hammadde olarak kullanılabilmelidir. Bu sayede oluşan atık miktarları da önemli 

oranda azaltılabilir. 

 
Atık hiyerarĢisi 

Sürdürülebilir şehir olma yolunda şehirlerimizdeki artan su talebinin sürdürülebilir şekilde 

karşılanabilmesi için su kaynakların dikkatli kullanılması, aşırı su kullanımının önlenmesi, 

sulama ve günlük yaşamda az su tüketen teknolojilerin kullanılması gerekmektedir. 

Ayrıca su kaynaklarının kirlenmesinin önlenmesi için şehirlerde oluşan yüksek 

miktarlardaki atıksuların, deşarj edilmeden önce uygun olarak arıtılması önemlidir. 

Arıtılan atıksular da mümkün olduğunca geri kazanıma tabi tutulmalıdır. 



 

 
 

Kentsel atıksuların arıtılmasında hedeflere göre proses ve teknoloji seçimi kritik önem 

taşımaktadır. Ülkemizde mevzuat gereğince atıksu arıtma tesisi projeleri maalesef “en 

düĢük teklifi veren kazanır” yaklaşımı ile yaptırılmaktadır. Uzun süreler hizmet vermekte 

olan ve artık demode olmuş teknolojilerin kullanıldığı bu tesislerin işletme maliyetleri 

belediyeler için katlanılabilir olmaktan çıkmaktadır. Sonuç olarak bu tesisler 

“işletilemeyen tesisler” albümünde hakettiği yeri almaktadır. Ancak yenilikçi 

yaklaşımlar ile tesislerin işletme maliyetinin minimize edilmesi, yeniden kullanılabilir su 

ve hammadde üreten tesisler haline dönüştürülmesi mümkündür. Öte yandan, 

konsantrasyon bazlı deşarj limitlerinin yerine, havza yönetim planlarına göre havzanın 

kaldırabileceği kirlilik yüküne göre deşarj yaklaşımı da öne çıkmaktadır. Dolayısı ile 

nüfus artışına paralel, yüksek verimli arıtma tesislerinin projelendirilmesi gerekecektir. 

Artan nüfusun ihtiyaçlarını geri kazanım ile karşılayacak, aynı zamanda havzaların 

korunması için daha yüksek verimde çalışacak sistemlerin planlanması yakın 

gelecekte kaçınılmaz olacaktır. Son olarak, yerel koşulların dünyanın diğer 

bölgelerine göre farklılık göstermesi nedeni ile planlamaya yönelik yerel standartların 

oluşturulması ölü yatırım riskini de azaltacaktır. 

Bu çalıştay oturumunda hem şehirlerde katı atık yönetiminin sürdürülebilir, verimli ve 

etkili bir şekilde planlanması ve uygulanabilmesi için gerekli politika, yöntemler ve 

idari standartlar hem de su kullanımı ve atıksu yönetimiyle ilgili eğilimler, engeller ve 

fırsatlar ve planlamaya yönelik iyi uygulama örnekleri paylaşılarak Türkiye‟nin önünü 

açacak yaklaşımlar sunulacak ve tartışmaya açılacaktır. 

 

 

Nüfus artışı beraberinde hızlı kentleşme ve sanayileşmeyi, bu da refah düzeyinde artışı 

beraberinde getiriyor. Tüm bunlara paralel olarak atık miktarımız da hızla artıyor. Hızlı 

kentleşme bilhassa ambalaj ve hafriyat atıklarında, sanayileşme tehlikeli ve tehlikesiz 

endüstriyel atıklarda, artan refah seviyesi ise özel atıklarda (elektronik atıklar, atık akü 

ve piller, hurda araçlar, atık lastikler vb.) dramatik artışlara sebep oluyor. 

Atık oluşumunu önlemeye yönelik çalışmaların yapılması, eko-verimliliğin (temiz 

tüketim) yaygınlaştırılması, önlenemeyen atıkların yeniden kullanımı, geri dönüşüm ve 

geri kazanım yollarıyla bertaraf edilecek miktarların azaltılması ve atıkların olumsuz 

etkilerine karşı çevre ve insan sağlığının korunması sürdürülebilir şehirler için yerel 

yönetimlerin başlıca görevleri arasında. 

Avrupa Birliği ilgili düzenlemelerinin temel ilkeleri 

arasında atıkların oluşmadan kaynağında 

önlenmesi, önlenemeyenlerin geri kazanımı ve 

yeniden kullanılması ve geri kazanımı mümkün 

olmayanların ise çevreye uygun teknolojilerle 

bertaraf edilmesi yer alıyor.  

Uyum göstermeye çalıştığımız AB çevre mevzuatı 

dinamik bir mevzuat. Yeni kurgulanan “Döngüsel 

Ekonomi Stratejisi” de bunun en yakın örneği. AB, 

Döngüsel Ekonomi paketiyle 2030 yılı itibariyle; evsel 

atıkların %65‟inin geri dönüştürülmesi ve en fazla 

Katı Atık Yönetimi ve Atıktan Enerji 



 

 
 

%10‟unun depolanması ve ambalaj atıklarının %75‟inin geri dönüştürülmesini 

hedefliyor ve bu yönde ilgili taslak mevzuatları hazırlandı. Bunlar oldukça ciddi 

hedefler. AB kapsamlı bir ekonomi politikasını atık yönetimi odaklı kurgulayarak bu 

konuya ne kadar önem verdiğini bir kez daha gösterdi. Türkiye bu konuda çabuk 

hareket etmeli, rüzgârı önüne değil arkasına almalı. Söz konusu hedefleri 

yakalayabilmek için şehirlerimizin, en başta da belediyelerimizin rolü çok kritik olacak.  

 

 

Dünyadaki suların yaklaşık %97‟si okyanuslarda ve denizlerdedir. Başka bir deyişle, 

dünyada bulunan toplam suyun %97‟si tuzlu su ve %3‟ü tatlı sudur. Tatlı suların yaklaşık 

%68,7‟si kutuplarda ve buzullarda, %30,1‟i yeraltında bulunur. Nehirlerde ve göllerde 

ise tatlı suların %0,296‟sı bulunmaktadır. Bu verilere göre toplam suyun %2.53‟ü tatlı 

sudur (Shiklomanov) ve içme suyu olarak genellikle göller, nehirler ve yeraltındaki 

sular kullanılır. Aşağıda verilen tabloda da tatlı suların su rezervlerine göre dağılımı 

verilmektedir.  

Dünya'daki Su Rezervleri 
Dünya Rezerv Yüzdesi 

Toplam Suya 

Göre 

Toplam Tatlı Suya 

Göre 

Okyanuslar ve Denizler 96,5 

 Yeraltı suyu 1,7 

 Tatlı su 0,76 30,1 

Tuzlu su 0,94 0,05 

Kutuplar ve Buzullar 1,74 68,7 

Donmuş Toprak 0,022 0,86 

Göller 0,013 

 Tatlı su 0,007 0,26 

Tuzlu su 0,006 

 Bataklık 0,0008 0,03 

Nehirler 0,0002 0,006 

Biyolojik Sular 0,0001 0,003 

Atmosferdeki Sular 0,001 0,04 

Toplam Su Rezervi 100 

 Toplam Tatlı Su Rezervi 2,53 100 

 

Dünyadaki su reservleri ve toplam su- tatlı su oranları (Shiklomanov) 

Su kaynakları açısından zengin olmayan ve yakın gelecekte su fakiri olma riski taşıyan 

ülkemizde nüfus artışı, hızlı şehirleşme ve sanayileşme sonucu artan su talebinin 

karşılanabilmesi ve oluşan atıksuların yönetimi büyük önem taşımaktadır. Güncel 

istatistikler ve raporlar, Türkiye‟deki atıksu arıtımının iyileştirilmesi gerektiğini işaret 

etmektedir.  Böylece alıcı ortamda çeşitli çevresel sorunların oluşmasının önüne 

geçilmiş olur.  

İklim değişikliğinin etkileri de göz önüne alındığında, kısıtlı kaynakların verimli 

kullanılması için bütünleşik politikalar, güvenilir tesisler ve sürdürülebilir tedarik 

Atıksu Yönetimi 



 

 
 

anlayışının kentsel atıksu yönetimi döngüsü 

kapsamında geliştirilmesi gereklidir. Atıksu 

yönetiminin sürdürülebilirliğinin güvence altına 

alınması sorumluluğunun büyük oranda il 

ölçeğinde kurgulanmasına karşın su 

kaynaklarının etkin, katılımcı, bütünleşik 

yönetimi ve planlaması belediyelerin işbirliğini 

de gerektirecektir. 

Türkiye İstatistik Kurumunu (TÜİK) verilerine 

göre ülkemizde arıtılıp deşarj edilen atıksu 

miktarı 1994 yılında %9,9 iken 2014 yılında %81,1‟e kadar yükselmiştir. Bu verilere göre 

20 yıllık sürede arıtılıp deşarj edilen atıksu oranında çok yol kat edilmiştir. Buna rağmen 

Türkiye‟nin gelecekte su fakiri olma olasılığından dolayı, yenilikçi arıtma sistemlerinin 

geliştirilerek uygulanması ve alıcı ortamın deşarj standartlarına göre arıtımın 

yapılmasına ihtiyacımız var çünkü sucul ortama deşarj edilen atıksuyun yeterli ölçüde 

veya hiç arıtılmaması, alıcı sucul ortamda (örneğin; alıcı ortamda ötrofikleşme) ve 

halk sağlığında istenmeyen sonuçlara neden olabilir.  

İlerleyen dönemlerde, atıksuların arıtılamaması ve su kaynaklarının verimli 

kullanılmaması durumunda tarım ve sanayi için gereken su bir kenara, içmek için bile 

temiz su bulunamayabilir.  

Verimli su kullanımı konusunda insanlara bilgiler verilmeli ve uygulamalar ile 

gösterilmelidir. “Yaşam Döngüsü Analizi” yapılmasıyla su tüketiminde azalmalar 

sağlanabilir. Ayrıca, Temiz üretim için Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Teşkilatı - 

UNİDO‟nun Eko-verimlilik Programı ve Türkiye Teknoloji GeliĢtirme Vakfı - TTGV‟nin 

Çevre Destekleri Programı ile yapılan projelerde birçok sanayinin enerji ve su 

kullanımlarındaki azalmalar dikkat çekmektedir. Örneğin, Bursa‟daki Özel Tekstil 

Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.‟de üretimin farklı aşamalarında yapılan optimizasyonlar ile 

yıllık su tüketimi %54 oranında azalmıştır ve bunların yanı sıra kullanılan kimyasal ve 

enerjide de azalma sağlanmıştır. Üstelik projeye yapılan yardım kendini bir aydan kısa 

bir sürede geri ödemiştir. Kayseri de bulunan GÜLSAN Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.‟de 

“Meyve Konsantresi ve Meyve Suyu Üretim Hatlarında Soğutma Sularının Geri 

Kazanımı” projesi yapılmıştır. Bu proje kapsamında firmanın en çok su kullanımı 

gerçekleştirdiği soğutma sistemlerinde teknolojik değişiklikler yapılmıştır. Yeni 

oluşturulan iki adet kapalı çevrim soğutma ünitesi ile yıllık 473.000 m3 su tasarruf 

edilmiştir ve bu miktar firmanın toplam su tüketiminin yaklaşık %65‟ine denk 

gelmektedir. Bunların sonucunda, organize sanayi bölgesi atıksu arıtma tesisine 

gönderilen atıksu miktarı azalmıştır (TTGV,İZKA & EBSO). Ayrıca, su verimliliği arttıkça 

atıksu oluşma oranı azalacak ve atıksu arıtma tesislerinin yatırım maliyetleri düşecektir. 

Türkiye‟de ilk olarak Bodrum (Konacık) Belediyesi evsel atıksularını membran 

biyoreaktör (MBR) sistemi ile arıtarak geri kazanım yaklaşımını uygulamaya koymuştur. 

Yaz aylarına arıtılmış suyun yarısından fazlasını bahçe sulama amaçlı kullanmaktadır. 

Son yıllarda su geri kazanım sistemlerinin evsel ve endüstriyel uygulamaları ülkemizde 

giderek yaygınlaşmaktadır. 

TÜBİTAK – TEYDEB tarafından desteklenen “Arçelik, Pişirici Cihaz Üretiminde Tesis İçi Su 

Geri Kazanımı, Minimizasyonu ve Entegre Su Yönetimi” isimli TEYDEB projesi ile Arçelik 



 

 
 

A.Ş. Bolu tesislerinde boya proses atıksularının, entegre ileri arıtma teknolojileri ile 

tekrar boya prosesinde kullanımını gerçekleştirmiştir. İTÜ Çevre Mühendisliği‟nin 

yürütücü olduğu bu projede kullanılan su miktarında %40 azalma sağlanmıştır.  

İTÜ - GTÜ Teknokent işbirliği ile gerçekleştirilen “Toprak Mahsulleri Ofisi, Afyon 

Alkaloidleri Atıksuları İleri Arıtma ve Entegre Geri Kazanım Tesisi projesiyle elde 

edilmiştir. Entegre membran proseslerle yüksek kirliliğe sahip atıksuyun tam arıtımı 

sağlanmış olup konsantre akımlarından gübre elde edilmesi planlanmıştır. Havzaya 

doğrudan deşarj edilen endüstriyel atıksular tam verimle arıtılarak konsantre akımın 

sıfır deşarj yaklaşımı endüstriyel olarak uygulamaya konulmuştur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

DÖRDÜNCÜ OTURUM 

SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞEHİRLERDE ENERJİ POLİTİKALARI  

 

 

  

 

Hızla artan dünya nüfusu ile enerjiye olan ihtiyaç da artıyor. Dünyada ve Türkiye‟de 

enerji sektörünün sera gazı salımına ve hava kirliliğine etkisinin oldukça büyük olduğu 

biliniyor. Örneğin Türkiye‟nin toplam sera gazı salımı içinde enerji sektörünün payı 

1990‟da %64‟ten 2014‟te %73‟e yükseldi. Bunun en büyük sebebi artan enerji 

ihtiyacının fosil yakıtlardan karşılanması. Fosil yakıtların kullanılması, CO2 salımını 

arttırarak iklim değişikliği gibi çevresel sorunlara yol açıyor. Fosil yakıtlar gibi eski 

teknolojiler yerine yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı, sürdürülebilirlik için çok 

gerekli. Dünya genelinde temiz enerji üretimi için yönetmelikler çıkarılarak ve 

teknolojiler geliştirilerek uygulanması, artan enerji ihtiyacı için önemli. Gelecek 

kuşaklara daha yaşanılabilir bir dünya bırakmak için yenilenebilir enerji kaynaklarını 

kullanmaya, teknolojisini geliştirmeye ve sektörünü büyümeye teşvik edecek 

politikalar benimsenmeli. 

Türkiye‟de enerji ihtiyacının büyük bir çoğunluğu sanayiden sonra binalardan 

kaynaklanıyor. Türkiye ekonomisinin lokomotifi olan inşaat sektöründe akıllı ve yeşil 

binalara geçiş ile enerji ihtiyacında azalma sağlanabilir çünkü bu binalar en az atık 

oluşturma, doğal iklimlendirme, oluşan atıkların yeniden kullanımı/geri dönüştürülmesi 

vb. hedeflenerek tasarlanıyor. Ayrıca bu binalarda, yenilenebilir enerji kaynaklarının 

fosil yakıtlar yerine kullanılması CO2 salımını azaltarak iklim değişikliğine karşı verilen 

mücadeleyi destekliyor. Bölgesel ısıtma ve soğutma sistemleriyle birlikte ise enerji 

tasarrufu sağlanıyor. Bu, enerji politikaları konusunun, şehirlerimizdeki birçok bileşenle 

oldukça yakın ilişkisi olduğunu gösterir. Şehirlerimizi inşa ederken günlük 

yaşamımızdaki tercihlerimizden tutun da yeni binaları ne kadar yeşil kılabildiğimize 

kadar birçok unsur, kentlerimizin enerji politikalarına yön veriyor. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, yeni sürdürülebilir teknoloji ve 

sistemleri planlamasıyla İstanbul‟u sürdürülebilirlik ve 

yaşanabilirlik açısından yükseltmesinin yanında, akıllı şehirler 

tasarlayarak enerji verimliliğini de destekliyor. Enerji verimliliği, 

bir şehrin sürdürülebilirliği kadar, endüstrileşmesi üzerinde de 

etkisi olan ve gelişme yolunda göz ardı edemeyeceğimiz bir 

kavram. Şehirlerimizi enerji açısından verimli hâle getirmek, 

hem sayıları giderek artan kent sakinleri hem de sürdürülebilir 

ve doğa dostu büyüme açısından hayati bir adım. Bu 

amaçla; yenilenebilir enerji, akıllı şebekeler ve binalar gibi yeni teknoloji ve kavramları 

şehir yaşantımızın önemli parçaları hâline getirmemiz gerekiyor. 

Bu oturumda şehirlerde yenilenebilir enerji, akıllı şebekeler ve enerji verimliliği, 

sürdürülebilir binalar ve aydınlatma; bölgesel ısıtma ve soğutma sistemleri hakkında 



 

 
 

bilgiler verilip, iyi uygulama örnekleri masaya yatırılarak Türkiye‟nin önünü açacak 

yaklaşımlar sunulacak ve tartışmaya açılacaktır. 

 

 

Ülkemizde, amacı “elektriğin etkin kullanılması, enerji israfının önlenmesi, enerji 

maliyetlerinin ekonomi üzerindeki yükünün hafifletilmesi ve çevrenin korunması, enerji 

kaynaklarının ve enerji kullanımında verimliliğin arttırılması” olan Enerji Verimliliği 

Kanunu ve bunlara ilişkin usûl ve esasları düzenlemek için oluşturulmuş Enerji 

Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik, enerji 

verimliliğine yönelik hizmetlerin yönlendirilmesini, yaygınlaştırılmasını ve alternatif 

yöntemlerin kullanılmasını kapsamaktadır.  

Bilimsel araştırmalara ve temiz enerji kaynaklarının (güneş, rüzgâr, hidrojen, dalga 

enerjisi, biyoenerji ve termal) kullanılmasına destek verilerek enerji verimliliğini 

arttırmak gerekiyor. Yenilenebilir enerjinin kaynaklarına ihtiyacın artmasıyla güneş 

enerjisi önem kazanmıştır. Güneşten elde edilen 1 saatlik enerji, dünya nüfusunun 1 

yıllık kullandığı enerji kadardır. Çoğunlukla bulutlu şehirler (Hamburg gibi), 1 yılda 

günlük 2,5 saat güneş almaktadır ve yılda 750 kilowatt saat enerji üretilir.  Güneşli 

şehirler (Los Angeles gibi), 1 yılda günlük 5,5 saat güneş almaktadır ve 1600 kilowatt 

saat enerji üretilir. Bulutlu günler olsa da güneş modülleriyle üretilen elektrik genellikle 

güneşli günlerdeki elektrik üretiminin %10-20‟si kadardır. Güneş enerjisi modülleri ve 

bataryalarla birlikte entegre bir sistem oluşturulursa gün boyunca (24saat/gün) 

elektrik sağlayabilir. Ayrıca, güneş enerjisi kolaydır, tasarruf sağlar, enerjiye bağımlılığı 

azaltır, çevreyi korur, düşük geri ödemesi vardır, evinizin değerini arttırır ve güvenlidir 

(Alternative Energy). Örneğin, Japonya Uzay Ajansı, 2008‟den bu yana kablosuz 

elektrik üretmek için teknolojiler geliştirmeye çalışıyor, çünkü Uzay Güneş Enerjisi 

Sistemi (SSPS)‟nin 2030 yılına kadarki amacı, enerjinin yörüngedeki güneş 

panellerinden aktarımını sağlamak. Bu amaçlar doğrultusunda, Mitsubishi Heavy 

Industries, Ltd. (MHI)‟nin yapmış olduğu “kablosuz güç iletimi” deneyi başarıyla 

sonuçlanmıştır. Bu araştırmaların sonucunda, hem çevre hem de enerji konularında 

çözümler sunabilir12. 

Rüzgâr, yenilenebilir enerji için temiz kaynaktır, hava ve su 

kirliliğine neden olmaz. Türbin kurulduğunda işletme maliyeti 

neredeyse sıfırdır. Teknolojik gelişmeler ve bazı ülkelerin 

rüzgâr enerjisini geliştirmek için sağladığı vergi teşvikleriyle 

türbinler daha ucuz hale geliyor. Bazı insanlar, rüzgâr 

türbinlerini çirkin ve gürültülü buluyor. Yavaş dönen kanatlar 

kuşları öldürebiliyor ama otomobillerin, enerji hatlarının ve 

yüksek katlı binalarda olduğundan daha fazla değil. Rüzgâr 

enerjisi endüstrisi yükselişe geçti.  

Paris Anlaşması gibi iklim değişikliği ile mücadelede yenilenebilir enerji yaklaşımlarının 

gelişmesiyle rüzgâr enerjisi endüstrisi gelişiyor. 2000 yılından 2015 yılına kadar 

dünyadaki toplam rüzgâr kapasitesi 17.000 megawatt‟tan yaklaşık 430.000 
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megawatt‟a çıktı. 2015 yılında Çin, Avrupa Birliğini kurulu rüzgâr türbini sayısı 

bakımından aştı ve çalışmalara öncülük ediyor. Konu hakkındaki uzmanlar, eğer bu 

büyüme hızı devam ederse, 2050‟ye kadar dünyanın elektrik ihtiyacının 1/3‟ü rüzgâr 

enerjisiyle sağlanabileceğini öngörmektedirler (National Geographic). 

Termal enerji, yerkabuğunun altında bulunur ve sığ yerden yüzeyin birkaç mil altına ve 

hatta magmaya kadar uzanır. Buhar ve sıcak suyun yeraltındaki rezervleri, elektrik 

üretmek veya binaları ısıtmak ve soğutmak için kullanılır. Amerika‟nın bazı şehirlerinde 

karı eritmek için yürüme ve araba yollarının altından jeotermal sıcak su boruları 

geçmektedir.  

Jeotermal enerji, 20‟den fazla ülkede kullanılmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri, 

dünyanın en büyük jeotermal üreticisidir ve en büyük oluşum Kaliforniya‟da San 

Francisco‟nun kuzeyindeki The Geysers‟dır. İzlanda‟da birçok bina ve yüzme havuzu 

jeotermal sıcak su ile ısıtılmaktadır, çünkü İzlanda‟da en az 25 aktif volkan vardır ve 

kaplıcası ve gayzemi bulunmaktadır. Fosil yakıtlar kullanılmadan çıkarılması, doğalgaz 

yakıtlı bir enerji santralinin ürettiği enerjinin 1/6‟sını üretebilmesi, yılın her gününde 

kullanılabilmesi ve ucuz olması termal enerjinin avantajlarındandır. Fakat bazı 

çevresel sorunlara neden olabilir. Düşük konsantrasyonlarda çürümüş yumurta gibi 

kokan hidrojen sülfürün serbest bırakılması ve diğer düşük seviyeli zehirli maddeler 

içerebilen bazı jeotermal akışkanların bertaraf edilmesi jeotermal enerjinin negatif 

yönleridir13 

Hidrojen enerjisi ise, hidrojen ile havadaki oksijeni bir araya getirerek ısı ve elektrik 

enerjisi üretir. Bu elektrokimyasal sürecin sonucunda ise atık olarak yalnızca su ortaya 

çıkar.  Ancak hidrojen enerjisi için kullanılan yakıt hücreleri şu an oldukça pahalıdır.  

Bir başka yenilenebilir enerji türü olan dalga enerjisi ise, deniz üzerinde esen rüzgâr 

etkisiyle oluşan dalgaları keserek enerjilerini mekanik enerjiye çeviren sistemler 

vasıtasıyla kullanılır. Bu mekanik enerji, jeneratörler ile elektrik enerjisine çevrilmektedir. 

Akıllı Şebekeler 

Bilişim teknolojilerindeki gelişmeyle birlikte, akıllı şebeke (smart grid) kavramı daha da 

önem kazanmaktadır. Ancak bu, tüm elektrik altyapısının değiştirilmesi anlamına 

gelmemektedir. Akıllı şebekeler, enerji verimliliğini arttıran, işletim ve bakım masraflarını 

azaltan ve elektrik enerjisi teminini sürdürülebilir kılmak için jeneratörlerden tüketicilere 

kadar, dâhil olan tüm kullanıcıları koordine eden elektrik şebekelerine denir. Akıllı 

şebekeler ile var olan elektrik güç sistemleri, yeni teknolojiler ile modernleştirilerek, 

optimize edilmektedir. Akıllı şebekelerin vazgeçilmez bir parçası olan akıllı sayaçlar 

ise, sayaçların okunması, elektrik tüketiminin detaylı olarak incelenebilmesi, sayaçların 

istenilen sıklıkta okunabilmesi, kaçak kullanımın önüne geçilmesi gibi konularda, 

mevcut manüel sayaçlara göre çok daha başarılıdır. Akıllı şebekeler aynı zamanda 

akıllı evler, akıllı cihazlar ve elektrikli araçları da kapsamaktadır. Bu cihazların, özellikle 

de elektrikli araçların yakın gelecekte ortaya çıkartacağı talepler düşünülürse, büyük 

şehirlerde büyük ölçekli planlama ve yatırımlar gerçekleştirilmelidir. İstanbul Büyükşehir 

Belediyesi bu konudaki altyapı çalışmalarına başlamıştır.  
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Enerji Verimliliği 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, enerji verimliliğini tüketilen enerji miktarının, üretimdeki 

miktar ve kaliteyi düşürmeden, ekonomik kalkınmayı ve sosyal refahı engellemeden 

en aza indirilmesi olarak tanımlamaktadır.14 Bu, yeni teknolojiler vasıtasıyla ya da 

daha organize bir yönetim yoluyla sağlanabilir. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 

çalışmaları ile bina sektöründe %30, sanayi sektöründe %20 ve ulaşım sektöründe %15 

olmak üzere dört Keban Barajı inşa edebilecek yaklaşık 7,5 milyar TL değerinde enerji 

tasarruf potansiyelimiz olduğu tespit edilmiştir.15 Enerji tasarrufu da enerji verimliliğinin 

önemli bir unsurudur. Enerji tasarrufu, gündelik davranışlarımızı değiştirmekten; daha 

az tüketip yerleşim yerlerini daha az enerji kullanacak şekilde tasarlamaya kadar 

birçok önlemi içermektedir. Hâlihazırda %70‟ini ithalat yoluyla karşılamakta 

olduğumuz toplam enerji arzımız, giderek artması sebebiyle, 2020 yılı geldiğinde, 

yalnızca %22‟sini yerel üretimimizle karşılayabileceğimiz büyüklüğe ulaşacak. Enerji ve 

Tabii Kaynaklar Bakanlığı ise, Türkiye‟nin enerji yoğunluğunu 2020 yılına kadar %15 

azaltmayı hedeflemektedir. 16 Hem bu hedeflere ulaşılması, hem de şehirlerimizin 

enerji tüketiminin sürdürülebilirlik sınırları içinde tutulması açısından, enerji verimliliği 

konusunun üzerinde durulması büyük öneme sahiptir. 

 

 

Bölgesel ısıtma ve soğutma, hava kirliliği ve 

buna bağlı zararlı CO2 salım seviyesini 

azaltabilecek ve enerji güvenliğini 

artırabilecek teknolojilerdir.  

Bölgesel ısıtma sistemlerinin temel ilkeleri basit 

ama etkili: 

 Birçok ısıl enerji tüketicisine ön-yalıtımlı 

borular aracılığıyla sıcak su sağlanması ve 

tüketicilerin ısıtma ve sıcak su gereksinimlerinin 

karşılanması. Isıl enerji tüketicileri ağırlıklı olarak 

konutlar olsa da hastaneler, endüstriyel tesisler gibi yapılar da bu ucuz ve çevre 

duyarlı sistemlerden faydalanabilirler. 

 Bütün şehri kapsayacak şekilde kurulan bu bölgesel sistemler, doğalgaz 

sistemlerine benzerlik gösterir. Sıcak suyu konutlara ulaştıracak boru dağıtım şebekesi 

bütün şehri kapsayacak şekilde kurulur (Doğalgaz sistemlerinde konutlara sıcak su 

yerine doğalgaz sağlanmaktadır). Boru dağıtım şebekesinde, ısı kaybını en aza 

indirmek için, ön-yalıtımlı borular kullanılır. 

 Isıl enerji tüketicilerine ulaştırılmak için dağıtım şebekesinde dolaştırılan sıcak su 

neredeyse her türlü enerji kaynağında üretilebilir. Mevcut ısıtma ve soğutma sistemleri 

örneklerinde yaygın olarak gördüğümüz üzere, ısı kaynakları (bunlarla limitli olmamak 

üzere) (i) birleşik ısı ve elektrik santralleri (Combined Heat and Power), (ii) endüstriyel 
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Bölgesel Isıtma ve Soğutma Sistemleri 

 



 

 
 

atık ısı; ve (iii) biyokütle (Biomass), jeotermal ve direkt doğal ısı kaynakları vb. gibi 

yenilenebilir enerji kaynakları olabilmektedir. 

Bölgesel soğutma sistemlerinin temel ilkesi de bölgesel ısıtma sistemleri ile neredeyse 

birebir aynıdır; konutların (ve diğer tüketicilerin) soğutma talepleri şehir şebekesinde 

dolaştırılan soğuk su aracılığı ile karşılanır. Ön-yalıtımlı borular, ısıtma örneğinde olduğu 

gibi bu soğutma sistemlerinde de kullanılır. Şehir şebekesinde dolaştırılan soğuk su, 

merkezi olarak birçok kaynakta üretilebilir. Mevcut sistemlerde yaygın olarak 

kullanılan soğuk enerji kaynakları; (i) doğal soğuk su kütleleri (Deniz, göl, nehir vb. su 

kütlelerinin derinliklerinde doğal olarak bulunan soğuk su kütleleri), (ii) abzorbsiyon 

sistemler ve (iii) büyük ölçekli ısı pompaları (Bu kaynaklarla sınırlı değil!) olabilmektedir. 

Özetlemek gerekirse; binaları bölgesel ısıtma ve soğutma sistemleri aracılığıyla 

birleştirmek, birleşik ısı ve elektrik üretim tesislerden ve diğer (i) teknik ve ticari olarak 

kendisini kanıtlamış, (ii) ekonomik olarak uygulanabilir ve (iii) çevresel duyarlılık 

açısından cazip teknolojilerden faydalanmaya olanak sağlar. 

 

 

Enerji verimliliği; üretimi, kaliteyi ve performansı düşürmeden, sosyal refahı 

engellemeden teknoloji iyileştirme/yenileme yoluyla enerji tasarrufu sağlanmasıdır. 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (ETKB) 2012 yılı verilerine göre, ülkemizde tüketilen 

toplam enerjinin %35‟i konut ve ticari binalardan oluşan bina sektöründen 

kaynaklanıyor. 2002-2012 yılları arasındaki 10 yıllık dönemde bina sektörünün tükettiği 

enerji yaklaşık %70 oranında artmıştır (ETKB, 2014). Bu artış oranının temel nedenleri; 

artan nüfus, şehirleşme, konut ve ticari bina sayıları olarak sıralanabilir. En önemli 

enerji çeşitlerinden biri olan elektrik enerjisi tüketiminde ise bina sektörünün toplam 

tüketimdeki payı yaklaşık %50‟dir (ETKB, 2013). Buna ek olarak, en önemli sera gazı 

olan karbondioksit (CO2) salımlarının yaklaşık %18‟i konutlardan kaynaklanıyor (ÇŞB, 

2013). ETKB Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü (YEGM) tarafından açıklanan konut 

ve ticari binalar için enerji tasarruf potansiyelleri sırasıyla %46 ve % 20‟dir (YEGM, 2012). 

Akıllı Aydınlatma 

Maliyet-etkin standartların benimsenmesiyle geniş bir 

teknoloji yelpazesi oluşturularak, binalarda ve sanayide 

dünya genelinde elektrik tüketimi %14 oranında 

azaltılabilir (UNDP). Ayrıca, “Sokak lambalarının LED 

teknolojisine dönüştürülmesiyle %75 tasarruf sağlanabilir. 

Devletler yaklaşık 7 milyon liralık yatırımla tasarruflu 

ampul fabrikası kurup, üretilen ampulleri bedava 

dağıtırsa 4,5 milyar lira değerindeki bir termik santrale 

gerek kalmaz. Sadece tasarruflu ampulle elektrik 

tüketimini 10‟da 1 oranında düşürebilir” diyen Prof. Dr. 

Taner Sıtkı Uyar, devletin enerji tasarrufu oluşturulması 

için önemli adımlar atması gerektiğini vurgulamıştır (NTV, 2013). 

 

 

Binalarda Enerji Verimliliği 



 

 
 

Sürdürülebilir Binalar 

Yapı sektörü; ; iklim değişikliği, fosil yakıtların kullanımı, su kıtlığı ve düşük su kalitesi, 

zehirli ve kimyasal maddelerin artışı, hava kirliliği, katı ve tehlikeli atıkların imhası, ozon 

tabakasının incelmesi, ormanların yok olması ve kontrolsüz gelişmenin ekosistemleri 

yok etmesi gibi çevre sorunlarının nedenidir. Bu nedenlerle diğer sektörlere göre 

karbon ayak izi artışı daha fazladır. Duygu Erten‟in Yeşil Binalar Rehberi‟nde kaleme 

aldığı verilere göre yapı sektörü doğal kaynakların üçte 

birini, taze suyun %12‟sini ve toplam katı atığın %40‟ını 

oluşturuyor. Bu nedenlerle, yeşil binalar yapmak ve 

yapılmasını desteklemek gerekiyor. Yeşil binalar; insan 

sağlığı ve doğal çevre üzerindeki olumsuz etkileri en aza 

indirecek şekilde tasarlanır, işletilir ve sonlandırılır ve bu 

da enerjinin, suyun ve diğer kaynakların etkin kullanımı; 

kullanıcıların sağlığının korunması ve çalışanların 

verimliliğinin arttırılması; atık, kirlilik ve çevresel 

bozulmanın azalması anlamına gelir. 

Yeşil binalar, ısıtma, soğutma, havalandırma ve elektrik tüketimi bakımından diğer 

yapılardan ayrılır ve gün ışığından en fazla yararlanılacak şekilde tasarlanmıştır. 

Bahçelerde az su isteyen bitkiler ve sulamalarında da evsel atıksuların arıtılmasından 

sonra oluşan temiz sularla sağlanıyor. Tasarruflu ampuller, tasarruflu musluklar, duş 

başlıkları ve akıllı klozetler kullanılıyor. Yeşil binaların yapılacağı araziler, çevreyi kötü 

etkilememesi için özel kriterler çerçevesinde belirleniyor (Çevre Online). Duygu Erten, 

Yeşil binaların geleneksel yöntemlerle tasarlanmış ve işletilen ortalama binalara göre 

enerji kullanımında %24 ile %50 arasında, CO2 salımlarında %33 ile %39 arasında, su 

tüketiminde %30 ile %50 arasında, katı atık miktarında %70 oranında ve bakım 

maliyetlerinde %13 oranında azaltım sağlanabileceğini araştırmalar ile ortaya 

koyuyor. Amerikan Yeşil Bina Konseyi (United States Green Building Council, USGBC), 

bir yeşil binanın ortalama %32 daha az elektrik kullanarak yılda 350 metrik ton CO2 

salımının önüne geçtiğini yayınlamıştır. USGBC, artan nüfus ve konut ihtiyacıyla, 

önümüzdeki 25 yıl içerisinde binalardan kaynaklanan CO2 salımlarının, yılda %1,8‟lik 

oranla diğer sektörlere göre çok daha hızlı bir artış göstermesini beklemektedir.” 

diyerek yeşil binaların yapılmasının önemini vurgulamıştır.  

Yeşil bina kavramını oluşturan, kendi koşullarına göre yeşil standartlar ve bina 

sertifikasyonlarını belirleyip ya da olan sertifikasyonları kendilerine uyarlayan birçok 

ülke vardır. Dünyadaki yeşil bina sertifika sistemlerin başlıcaları ise BREEAM - Building 

Research Establishment Environmental Assesment Method - (İngiltere), LEED - 

Leadership in Energy and Environmental Design - (Amerika), IISBE - International 

Initiative for Sustainable Built Environment - (Gelişmiş ülkelerin kurduğu), CASBEE – 

Comprehensive Assessment for Building Environmental Efficiency ve DGNB - 

Deutsche Gesellschaft fur Nachhaltiges Bauen – (Almanya)‟dır. Oluşturuldukları 

ülkelerin standartlarına göre hazırlandığı için Türkiye‟de birçok sorunla 

karşılaşılmaktadır; farklı standartların uygulanması, malzeme ve teknoloji seçimi ve 

kalifiye eleman yokluğu gibi. Sürdürülebilirlik için yeşil bina yapmak kurumsal çevre 

stratejisinde olmalı ve devlet, vergi indirimleri ve teşvikler sağlayarak destek vermelidir 

(Erten, D.).   



 

 
 

BEŞİNCİ OTURUM 

SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞEHİRLERDE GÜVENLİK 
 

 

 

 

 

 

Dünya Sağlık Örgütü‟nün verilerine göre, 200‟den fazla hastalık gıda yoluyla 

bulaşmakta ve bunun sonucunda, her yıl dünya çapında 420 000 insan hayatını 

kaybetmektedir. 

Gıda Güvencesi (Food Security); insanların doğal hakkı olan sağlıklı yaşama 

ulaşabilmeleri için uygun fiyatta, sağlıklı, yeterli, besleyici ve güvenilir gıdaya erişimin 

sağlanmasıdır.  

Gıda Güvenliği (Food Safety); gıdalarda -kasıtsız olarak- oluşabilecek fiziksel, 

kimyasal, biyolojik ve her türlü zararlının bertaraf edilmesi için alınan tedbirlerin 

tümünü kapsar.  

Gıda güvenliği günümüzde dört boyutta ele alınmaktadır: 

1) Gıdanın fiziksel bulunabilirliği, 

2) Gıdaya ekonomik ve fiziksel erişilebilirlik, 

3) Gıda kullanımı (kalite ve güvenlik) ve 

4) İlk üç boyutun zaman içinde istikrarıdır. 

 

Türkiye‟de Gıda Güvenliğinin temini, kontrolü ve sürdürülebilirliğinden temel olarak 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (GTHB) sorumlu olup temel gıda güvenliği 

politikası: 

i) Çiftlikten sofraya gıda güvenliğinin sağlanması 

ii) Tüketiciye güvenli gıda arzının temini 

iii) Kodeks Alimentarius ve AB müktesebatı ile uyumlu mevzuatın sağlanması 

iv) Etkin ve yararlı gıda denetimi olarak özetlenebilir. 

 

Ülkemizde yaklaşık 93.000 üretim yeri, 250.000 toplu tüketim yeri ve 320.000 gıda satış 

yeri olmak üzere yaklaşık 663.000 irili ufaklı işletme bulunmaktadır. Buna karşın yaklaşık 

1400 uzman teknik personelin görev yaptığı kamuya ait 41 laboratuvar (1 Ulusal Gıda 

Referans ve 1 Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü dâhil olmak üzere), 94 

özel yetkili laboratuvar bulunmaktadır. Ölçme ve değerlendirmenin kritik karar 

mekanizmalarında etkin olduğu gıda sektöründe akreditasyon toplam 120 kamu (38) 

ve özel (82) Gıda Kontrol Laboratuvarı tarafından sağlanmaktadır.  

Ülkemizde gerekli kontrol ve gıda denetimlerinin sağlanmasında aktif olarak yaklaşık 

7000 kişi çalışmaktadır. Bu sayı tarla-bahçe-ahır-ağıl denetimleri gibi birincil üretimin 

de dâhil edildiğinde toplamda 33.000 kişiye çıkmaktadır. 

Bütün bu yoğun ve büyük altyapıya rağmen 2016 yılında ülkemizde yaklaşık 900.000 

denetim gerçekleştirilmiş ve 2017 yılında da Haziran ayı dâhil sayı 500.000‟e ulaşmıştır. 

    

    



 

 
 

Bu denetimlerde 5996 sayılı kanun gereğince para cezasından başlayıp firmaların 

kamuoyuna ifşası dâhil yaptırımlar uygulanmıştır. Bazı durumlarda savcılıklara suç 

duyurusunda da bulunulmuştur. Ancak tüm bu etkin çabalara rağmen ülke 

gerçekleri; coğrafi dağılım, nüfus yoğunluğu, kaynak ve gelir dağılımı vb. gerçekler 

Türkiye gibi büyük ölçekli bir ülkede arzu edilen gıda güvenliği noktasının 

yakalanmasını zorlaştırmaktadır. 

Bu bağlamda, Economic Intelligence Unit‟in (EIU) 2016 yılında hazırladığı Küresel Gıda 

Güvenliği Endeksi‟nde; Türkiye, 113 ülke arasında 100 üzerinden 63,6 ortalama puan 

ile 45. sırada yer almıştır. En üst sırada 86,6 ortalama puanı ABD ve sırasıyla 84,3 

ortalama puan ile İrlanda ikinciliği, 83,9 ortalama puan ile Singapur üçüncülüğü 

almıştır. Türkiye bulunabilirlikte 59,8 puan ile 52. sırada, erişilebilirlikte 64,8 puan ile 

41.sırada, kalite ve güvenilirlikte 69,9 puan ile 41. sıradadır. 

 Puan Sıra 

Ortalama Puan 63,6 45 

Bulunabilirlik 59,8 52 

Erişilebilirlik 64,8 41 

Kalite ve Güvenilirlik 69,9 41 
 

 

Küresel Gıda Güvenliği Endeksi'nde  

113 Ülke Arasında Türkiye'nin Durumu 

Küresel Gıda Güvenliği Endeksi,  

2016 puanları ve Türkiye Karşılaştırması 

 

Tarımsal etkinliklerin iyileştirilmesi ve arttırılmasıyla sürdürülebilir gıda güvenliğinin tesisi 

ve mevcut durumun iyileştirilmesi mümkündür. Tarım sektörü kendi kendine yeterliliğini 

koruyabilirse, sürdürülebilir gıda güvenliğinin en önemli koşulunu sağlamış olur. 

Kaynakların tarımda etkin kullanımı sağlanırsa yapısal sorunlar aşılmış, güçlü ve istikrarlı 

üretim yapan ve gelişen bir tarım sektörü oluşur. 

GTHB gibi Sağlık, Milli Eğitim, Kültür ve Turizm Bakanlıkları da gıda güvenliğinin 

sağlanması noktasında etkin görev almaktadır. Tarımın gıda güvenliğinin 

sağlanmasında direk etkisinin yanında ülkemizde büyük oranda şehirlerde 

yoğunlaşan nüfus için gıda güvenliğinin tamamlayıcı diğer bir etkeni ise belediyeler 

ve özellikle büyükşehir belediyeleridir. Buradaki denetim ve diğer uygulamalar 

özellikle halk sağlığını da direk olarak etkilemektedir. 

Şehirlerde gıda güvenliğinin tamamlayıcı bir etkeni olan diğer önemli konu ise halk 

sağlıdır. Halk sağlığı konusunda ise herkesin sağlık sisteminden yararlanması, güvenli 

ilaç ve aşıya erişebilmesi gerekir.  

Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin üçüncüsü olan “Sağlıklı Bireyler Hedefi” ile çocuk 

ölümlerinde azalma, anne sağlığının iyileştirilmesi; HIV/AIDS, sıtma ve diğer hastalıklar 

ile mücadelede önemli yollar kat edilmiş ve 1990 yılından bugüne kadar dünya 

genelinde çocuk ölümlerinde %50 oranında azalma ve anne ölümlerinde de %45 

oranında azalma meydana gelmiştir. Bu veriler iyi olarak değerlendirilmelerine 



 

 
 

rağmen her yıl 6 milyondan fazla çocuk beş yaşından önce ve her gün 16 bin çocuk 

önlenebilir hastalıklardan (kızamık, verem, vb.) dolayı ölüyor (UNDP).  

Türkiye İstatistik Kurumu‟nun (TÜİK) 2015 verilerine göre Türkiye‟deki hekim sayısı 141 

259 ve hekim başına düşen kişi sayısı 557. Bu verilere rağmen sosyo-ekonomik durum, 

çevresel sorunlar ve doktor yetersizliği gibi nedenlerden dolayı birçok insan sağlık 

hizmetlerinden yararlanamıyor. 

Bu oturumda, “Tarım ve Gıda Güvenliği ve Güvencesi” ve “Halk Sağlığı” konularında 

bilgi verilip, İstanbul‟a uygun yerel çözüm önerileri sunulacak, paylaşıma ve 

tartışmaya açılacaktır. 

 

 

Dünya Sağlık Örgütü‟nün (WHO), Birleşmiş Milletler Gıda 

ve Tarım Örgütü (FAO) ve ABD Merkezi Hastalık Kontrol 

(CDC) verilerine göre, 200‟den fazla hastalık gıda 

yoluyla bulaşmakta ve bunun sonucunda her yıl dünya 

çapında 2.000.000 insan hayatını kaybetmektedir. Vaka 

sayısının ise 1 milyarın üzerinde olduğu tahmin 

edilmektedir. İş gücü ve ekonomik kayıplar da buna 

eklenmelidir. 

Küreselleşme ve beraberinde artan gıda ticareti, konuyu 

daha da önemli ve karmaşık bir hâle getirmektedir. 

Gıda sınır tanımamakta ve halk sağlığı ile birlikte, besin kirlenmesi toplumun birçok 

farklı kesimini ve aktivitesini, örneğin gıda ihracatını, turizmi, sürdürülebilirliği ve 

ekonomik büyümeyi etkileyebilmektedir.  

Gıda güvenliğini sağlamak; özellikle hükümetlerin, üreticilerin, bilim insanlarının ve 

tüketicilerin ortak sorumluluğundadır. Gıdalar, üretim zincirinden, dağıtım ve 

hazırlanma aşamalarına kadar birçok şekilde sağlığı kasıtlı veya kasıtsız olarak tehdit 

eder hâle gelebilir. Bu sebeple tüketicilerin de gıda güvenliği uygulamalarına karşı 

bilinçli olması son derece önemlidir. Gıda güvenliği kapsamında; gıda kaynaklı 

hastalıklar, gıda hijyeni, genetiği değiştirilmiş organizmalar (GDO) ve yenilikçi-minimal 

gıda işleme teknolojileri, mikrobiyolojik ve kimyasal riskler, beslenme ve hayvanlardan 

insanlara bulaşabilen hastalıklar ve bunlarla sınırlı olmayan birçok değişken 

bulunmaktadır. Gıda tedarik zincirinin karmaşıklığı, gıdanın tam olarak hangi 

kaynaktan üretildiğinin ve nereden geldiğinin hızlı ve net olarak tespit edilememesi, 

ekonomi motifli tağşiş, büyük ölçekli üretim ve dağıtım, gelir dağılımındaki dengesizlik 

ve özellikle arzın talebe yetmemesi, artan şehirleşme ve güvenli gıdaya bir an önce 

erişme azmi gıda güvenliğini tehdit eden unsurlar olarak öne çıkmaktadır.  

Şehirlerin büyümesiyle değişen tüketici alışkanlıkları, gıda üretim-dağıtım ve HORECA 

(Hotel-Restoran-Kafeterya) sektöründeki gelişmeler artan hızlı tüketim talebi daha 

fazla insanın evleri dışında yiyecek tüketmesine sebep olmaya başlamıştır.  

İklim değişikliği ise direk olarak tarımsal üretimi etkilemekte ve doğal olarak 

beraberinde, gıdaların üretimi, depolanması ve dağıtılması aşamalarında ortaya 

çıkabilecek sağlık tehditlerinin de değişmesine sebep olmaktadır. Şehirler ve küresel 

Tarım ve Gıda Güvenliği ve Güvencesi 



 

 
 

ticaret aracılığıyla, besinlerde ortaya çıkabilecek sağlığa zararlı unsurlar, daha çok 

insana daha büyük bir hızla yayılabilmektedir.  

Birleşmiş Milletlerin Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri arasında yer alan açlığa son; 

sağlıklı bireyler ve sorumlu tüketim ve üretim başlıkları, gıda güvenliği ve güvencesini 

doğrudan ilgilendiren konulardır. Bu noktada, hem halk sağlığı hem de sürdürülebilir 

hedeflere ulaşabilmek için, hükümetlerin gıda güvenliğini bir öncelik hâline getirmesi 

gerekmektedir.  

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütüne (FAO) göre, Türkiye‟nin gıda konusundaki 

öncelikleri; gıda güvenliği ve güvencesi, doğal kaynakların sürdürülebilir bir şekilde 

kullanılması ve iklim değişikliğinin getireceği sonuçlara karşı bilinçlenme ve daha 

verimli karar alımları için kurumların kapasitesinin arttırılmasıdır. Bu aşamada, 

hükümetlere olduğu kadar, yerel yönetimlere de büyük roller düşmektedir. Gıda 

güvenliği için gerekli altyapıyı temin etmek, acil durumlarda gıda güvenliğini 

garantiye alacak sistemleri düzenlemek; kamu sağlığı, hayvan sağlığı ve tarım 

sektörlerini bir araya getirerek işbirliklerini sağlamak, gıda güvenliğini gıdayla ilgili 

daha büyük politikaların bir parçası hâline getirmek, bu adımlardan başlıcalarıdır.  

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Gıda ve Kontrol Müdürlüğü, il müdürlükleri ile 

şehirlere yerel olarak da sorumluluk vermekle birlikte, gıda güvenliği ile ilgili olarak bitki 

sağlığı, hayvan sağlığı ve refahı, risk değerlendirme, gıda ve yem güvenirliği 

çalışmaları da yapmaktadır.  

 

 

 

Halk sağlığı, “toplumun organize edilmiş çabalarıyla, hastalıkları engelleme, hayatı 

uzatma ve sağlığı teşvik etme sanatı ve bilimi” olarak tanımlanmaktadır (Acheson, 

1988; WHO).  

Halk sağlığı yalnızca belli hastalıkların engellenmesini değil, insanların sağlığı ve 

esenliği ile ilgili tüm çabaları kapsamaktadır. Bu çalışmalar, giderek artan şehir 

nüfusunun sağlığı için de kritik öneme sahiptir. 

Dünya Sağlık Örgütü‟nün (DSÖ) göre, otuz yıl önce on insandan yalnızca dördü 

şehirlerde yaşamaktayken, 2050 yılında bu sayının yediye yükselmesi 

öngörülmektedir. Hızla artan kentleşmenin halk sağlığı üzerinde de etkileri olacaktır. 

Şehirlerde sağlık hizmetlerine ulaşım daha kolay olsa da, şehirlerde sık karşılaşılan 

yetersiz altyapı, hava kirliliği, bulaşıcı 

hastalıkların yayılması, trafik kazaları ve sağlıksız 

hayat tarzları gibi nedenler şehirlerde halk 

sağlığı hizmetlerinin önemini arttırmaktadır. 

Şehir yaşamıyla birlikte gelen hareketsizlik, 

şehrin stresi ve beslenme alışkanlıklarında 

değişimle artan kalp, damar, sinir hastalıkları ve 

kanser türleri ile kırsal alanlara göre daha 

yüksek olan şiddet ve suç gibi etkenler de kent 

sakinlerinin sağlığını tehdit eden unsurlar 

Halk Sağlığı 



 

 
 

arasındadır. Yine DSÖ‟nün verilerine göre, kentsel hava kirliliği, 2012 yılında dünya 

çapında 3 milyon insanın erken ölümüne (ortalama ömürden daha erken) neden 

olurken; şehir içi trafik kazaları ise, dünya çapında, 15-24 yaş arasındaki gençlerin 

ölüm sebepleri arasında ilk sırada yer alıyor. 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2015 yılında Türkiye‟nin toplam sağlık 

harcamalarının, gayri safi yurtiçi hasılaya oranı %5,6‟dır. Yine aynı yıl, toplam sağlık 

harcaması 104.568 milyon TL olmuşken, bu miktardan yalnızca 7.782 milyonu sağlıkla 

ilgili yatırımlara ayrılmıştır. 

1970‟lerden sonra hızla kentleşen ülkemizin, giderek artan şehir nüfusuna, gerekli halk 

sağlığı hizmetini ulaştırabilmesi için gerekli şehir planlama ve altyapı konusunda 

önemli adımlar atılması gerekmektedir.  

Şehir nüfusunun artmasıyla çoğalan yoksulluk da sağlık risklerini arttıran bir durumdur. 

Şehirlerdeki düşük gelirli insanların, normalde ayakta tedavi edilebilecek hastalıklar 

yüzünden hastaneye yatırılma oranları, daha yüksek gelirli olanlara oranla daha 

fazladır.17 

DSÖ Avrupa Bölge Ofisi, yirmi birinci yüzyılda halk sağlığını tehdit eden ana unsurları; 

ekonomik krizler, artan eşitsizlik, yaşlanan nüfus, artan kronik hastalıklar, göç, 

kentleşme ve iklim değişikliği olarak belirlemiştir. Bu tehditler göz önüne alındığında, 

sürdürülebilirlik kavramının ve şehirlerin, bu sorunların çözümünde önemli bir role sahip 

olacağı görülebilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
17 Kisa A., Younis M., Kisa S. A Comparative Analysis of the European Union's and Turkey's 

Health Status: How Health-Care Services Might Affect Turkey's Accession to the EU. 2007. 

Dünya Sağlık Örgütüne göre halk sağlığını geliştirmek için  

gerekli temel adımlar: 

 

 Nüfusun sağlığının ve esenliğinin değerlendirilmesi; 

 Toplumdaki sağlık sorunlarının ve olası risklerin belirlenmesi; 

 Sağlık koruma hizmetleri (Çevre, gıda güvenliği vb.); 

 Kamu sağlığına dair acil durumlara karşı planlama ve hazırlık yapma; 

 Hastalıkları engelleme çalışmaları; 

 Kişisel ve toplumsal sağlık hizmetlerinin kalite ve verimliliğinin 

değerlendirilmesi; 

 Kişisel ve toplumsal sağlık hizmetleri sağlayacak yetkin bir iş gücünün 

teminatı; 

 Halk sağlığına dair politikaların geliştirilmesi; 

 Sağlıkla ilgili araştırmalar yapılması. 

 

Kaynak: A Systematic Approach to Public Health Operations And Services: Towards 

Positive Coordination with Health Care and Other Services, Dr. Jose M. Martin-Moreno 



 

 
 

   

Hasta Memnuniyeti ve KiĢi BaĢı Sağlık Harcamaları, 

OECD Health Data,  

EU Social Climate Report 2011,  

TÜĠK YaĢam Memnuniyeti Anketi 2011 

 

Sağlıklı şehirler içinde yaşayanlara güvenli ve temiz bir çevre, sürdürülebilir bir 

ekosistem, katılımcı bir toplum, canlı bir ekonomi, herkesin kullanabileceği tıbbi 

hizmetler ve herkesin temel ihtiyaçlarının karşılandığı ve kaynaklara eşit ulaşımın 

mümkün olduğu bir ortam sağlamalıdır. Bunun için ise, halkın hayatını kolaylaştıracak 

hizmetlerin hızla geliştirilmeli, şehir sağlığını geliştirmeyi amaçlayan planlar sunulmalı 

ve bunlara yerel olarak toplum katılımı sağlanmalıdır. Aynı şekilde, yerel yönetimlerin 

sürdürülebilir kalkınma yolunda adımlar atması ve halk sağlığıyla ilgili uygulamaların 

planlanması ve uygulanması aşamasında yüklenici rol üstlenmesi gerekmektedir. Bu 

süreç boyunca, belediyelerin şehir sağlığı ve halk sağlığı kavramlarını içselleştirip 

yaygınlaştırması ve bu projeleri geliştirmesi, uygulaması ve denetlemesi gereklidir. 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

ALTINCI OTURUM 

SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞEHİRLERDE KAPSAYICILIK, KATILIMCILIK VE YÖNETİŞİM 

 
 

 

  

 

  

 

Büyüyen şehirler, beraberinde yalnızca çevresel sorunları 

değil; değişen demografileriyle birlikte sosyal sorunları da 

oluşturuyor. Şehirleri sürdürülebilir hâle getirme hedefine 

ulaşma yolunda, bu sorunların sosyal taraflarının 

çözülmesi de büyük öneme sahip. Bunu sağlamak için, 

şehirlerimizi kapsayıcılık ve katılımcılık ışığında planlamak 

en mantıklı adım. Birleşmiş Milletlerin Sürdürülebilir 

Kalkınma Hedefleri arasında yer alan “Hedef 10: 

Eşitsizliklerin Azaltılması” prensibi, sürdürülebilir şehirler için 

vazgeçilmez hedeflerden biri olacaktır. 

Şehirlerin, birçok farklı grup için çekim kaynağı olduğu gerçeği ise, bu farklı grupların 

kültürel, ekonomik ve sosyal kaynaklara eşit bir şekilde ulaşabilmesi için kapsayıcılık 

ilkesini benimsememiz gerektiğine işaret ediyor. Yoksul ve mağdur durumdaki 

insanların; çocuk, yaşlı ve engellilerin kamu alanlarına erişebilmeleri ve şehirlerin bu 

grupların özel ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekillerde geliştirilmesi, bu yöndeki 

başlıca adımlardan. Aynı şekilde, bu gruplara erişilebilir, sürdürülebilir ve uygun fiyatlı 

ulaşım sistemlerinin sağlanması da oldukça önemli. Verilere göre, bu gruplar arasında 

yaşadıkları şehrin planından en çok etkilenenler arasında yer alan engellilerin %66,4‟ü 

kaldırım, yaya yolu ve yaya geçitlerini kullanıma uygun bulmuyor.18 İstanbul 

Büyükşehir Belediyesi, engelli vatandaşlar için İstanbul Engelliler Merkezi (İSEM) projesi 

başta olmak üzere birçok sosyal çalışma yapmakla birlikte, engellilerimizin hayatını 

kolaylaştırıp onları şehir yaşamına entegre edecek altyapı çalışmaları ve şehir 

planlaması konusunda adımlar atmıştır. Bu durum, şehirlerimizi herkes için kapsayıcı ve 

erişilebilir kılmak konusunda kat etmemiz gereken uzun yola yalnızca bir örnek.  

Şehirleri kapsayıcı hâle getirmek için, yerel yönetimlerin çocuk, kadın ve engelli 

bireyleri, onlara yaşama ve gelişme hakkı tanıyacak şekilde, politika oluşturma 

sürecine dâhil etmemiz gerekiyor. (Hak Temelli Kent Analizleri Kitabı, Habitat Derneği) 

Yönetişim ise bu konuda kilit noktalardan biri. “Yönetişim, bir ülkedeki karar alma 

süreçlerinde ve alınan kararların uygulanmasında ilgili tüm paydaşların etkin rol 

oynamasıdır.”19 

Şehir yönetiminde alınan kararların, şehirlerin yalnızca mevcut durumlarına değil, 

gelecek nesillerin şehir yaşamlarına da olan etkisi azımsanamaz. Sürdürülebilirlik için 

yerel ve ulusal yönetimlerin rolü, onları yerel stratejiler geliştirip eylem planları 

                                                           
18 “Kayıtlı Olan Özürlü Bireylerin Yaşadıkları Yerdeki Fiziksel Çevre Düzenlemelerinin, Özürlü 

Bireyin Kullanımına Uygun Olup Olmadığı Hakkındaki Düşüncelerinin Özür Türüne Göre 

Dağılımı,” TÜİK 
19 Dünya Bankası, Gençlik ve Yönetişim Çalışma Grubu Raporu 



 

 
 

hazırlayıp bunları uygulamakla yükümlü hâle getirmektedir. Vatandaşlara daha 

yaşanılabilir yaşam alanları sunmak da yönetime düşüyor. Kent sakinlerinin karar 

verme süreçlerinde yer almaları ise konunun başka bir boyutu. Böylelikle demokratik 

bir yaklaşımın yanı sıra daha verimli sonuçlar elde edileceği ortadadır. Olguyu ve 

sorunu yaşayan kişilerden alınan yorum ve öneriler yönetimlerin de mücadelelerinde 

başarılı sonuçlar elde etmeleri için altın bir anahtar değerindedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, İnsan Yerleşimleri Programı (UN-Habitat); sosyal ve 

çevresel olarak sürdürülebilir şehirler geliştirmek, sürdürülebilir şehirler oluşturulmasını 

küresel bir amaç hâline getirmek ve bu konuda bir yol haritası çizmek amacıyla 

Habitat zirveleri düzenlemektedir. Yirmi yıl ara ile düzenlenen bu zirvelerin ilki 1976 

yılında gerçekleşirken, 1996 yılındaki zirveye de İstanbul ev sahipliği yapmıştır. Ekim 

2016‟da düzenlenen Habitat III Zirvesi sonucunda ortaya çıkartılan Yeni Kentsel 

Gündem‟de kent hakkı kavramıyla, sürdürülebilir şehirler için hayati önem taşıyan 

kapsayıcılık ve yönetişim vurgulanmaktadır. “Kent hakkı” şimdiki ve gelecekteki kent 

sakinlerinin, kapsayıcı ve sürdürülebilir şehirler üretmesi, kullanması ve yerleşim hakkı 

olarak tanımlanmıştır.20 

Yönetimlerin de bu hakkı korumaları ve teşvik etmeleri beklenmektedir. Bu hakla 

birlikte kentler, kamu malı hâline gelmekte ve tüm sakinlerine iyi standartlarda bir 

hayat yaşama imkânı sağlayan alanlara dönüşmektedirler. Bu şehirler, her türlü 

ayrımcılıktan uzak, tüm sakinlerinin eşit haklara sahip, siyasi katılımın ve farklılıklara 

saygının yüksek, kaliteli kamu alanların sosyal ilişkileri teşvik ettiği, şehri çevreleyen 

ekosistemlerin ve biyoçeşitliliğin korunduğu şehirlerdir. Bu hedeflere varılması için 

şehirlerin kapsayıcılığının arttırılması önemli şartlardan biridir. Temel hizmetlere herkesin 

ulaşabilmesi, arazi kullanımının şehrin farklı alanlarındaki sakinlere eşit imkânlar 

tanıyacak şekilde yapılanması ve yerel yönetimlerin kapsayıcı şehirler yaratmaktaki 

rolünün anlaşılması bu yöndeki ilk adımlar olacaktır. Hem kent hakkı kavramının 

içselleştirilmesi hem de kentlerin daha kapsayıcı ve katılımcı kılınması için, yerel kentsel 

yönetişimin şeffaflaşması ve kent hakkını korumak için en büyük görevi üstlenmesi 

gerekmektedir. 

 

                                                           
20 Policy Paper 1: Right to the City and Cities for All, UN General Assembly, 

http://habitat3.org/wp-content/uploads/Policy-Paper-1-English.pdf 

Neden Şehirlerde Kapsayıcılık ve Yönetişim? 

 Dünyada şehir nüfusunun üçte ikisi, son 35 yılda gelir eşitsizliği 

artmakta olan şehirlerde yaşıyor. 

 Dünya çapında, yaklaşık yedi insandan biri kentsel alanlarda 

yoksulluk içinde ve temel altyapılara veya şehir hizmetlerine ulaşımı 

olmadan yaşıyor. 

 Küresel olarak, kentsel arazi kullanımı 2000 ile 2030 arasında yaklaşık 

üç katına çıkacak. Bu durum, kentsel yönetişim ve şehrin gelişimi 

açısından önemli kararlar alınmasını gerektirecek. 

 Gelişmekte olan ülkelerdeki gecekondu sakinleri, iklim 

değişikliğinden etkilenmeye daha meyilli. 

Kaynak: World Resource Institute Ross Center 



 

 
 

YEDİNCİ OTURUM 

SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞEHİRLERDE KENTSEL TASARIM VE PLANLAMA 
 

 

 

    

 

Kentsel tasarım ve planlama, şehirlerin hem fiziki hem de 

sosyal açıdan sağlıklı gelişmesini doğrudan etkileyen 

faktörler. Bina, yol, kamusal alan, yeşil alan ve parklar 

gibi kent öğelerinden oluşan şehirlerin planlı bir biçimde 

gelişmeleri, sürdürülebilir şehir olmanın temelini 

oluşturuyor.  

Akılcı kentsel tasarım, sürdürülebilir şehirlerde yaşam 

kalitesi için olmazsa olmazlardandır. Sürdürülebilir kentler 

ve yaşam alanları tasarlamak, sürdürülebilir kalkınma 

hedefine ulaşmak için bir zorunluluktur. 

Günümüzde inşaat ve yapı sektörü karbon ayak izi artışında diğer sektörlerin önüne 

geçmiştir. Doğal kaynakların üçte birini kullanan bu yapı sektörü içilebilir suyun 

%12‟sini kullanırken, toplam katı atığın %40‟ından sorumludur (Erten). Ancak bu, 

kentleşmenin sürdürülebilirlik açısından yarattığı sorunlardan yalnızca biridir. Şehirleri 

ve kentsel alanları tasarlama, planlama ve yönetme konularındaki mevcut 

alışkanlıklarımızı değiştirmeden, sürdürülebilir kalkınmadan bahsedemeyiz. 

Kentsel planlama; kamu için yeşil alanlar yaratmak, toplu taşımayı güçlendirmek, 

kentsel nüfus artarken barınma ihtiyacını erişilebilir hâle getirmek, gecekonduları 

sağlıklı koşullar için dönüştürmek sürdürülebilir şehirler oluşturmak için yerine getirilmesi 

gereken birçok değişimi barındıran büyük bir süreçtir. Kentlerin ve yerleşim yerlerinin 

güvenli, kapsayıcı ve sürdürülebilir hâle getirilmesi, ciddi bir planlama ve tasarım 

süreci gerektirir. Sayılar, bu sürecin verimli ve başarılı bir şekilde yönetilmesiyle, yakın 

geleceğin şehirlerinde sürdürülebilirlik açısından büyük yol kat edebileceğimizi 

gösteriyor. Aynı şekilde, nüfuslar kentsel alanlara kaydıkça, kentsel tasarım ve 

planlama, hem bu kalabalıklaşan şehirlerin yeni sorunlarını çözmek, hem de şehirleri 

sürdürülebilir hâle getirme çabasıyla daha fazla insana ekonomik, sosyal ve çevresel 

olarak sağlıklı ve kaliteli bir şekilde yaşayabilecekleri alanlar sağlamak açısından 

hayati öneme sahip olacak. Şehirlerde sürdürülebilirlik ilkesini sağlamak, insan hayatını 

ve gezegenle olan deneyimimizi iyileştirmek için en temel adımdır. 

Birleşmiş Milletler, 2016 yılı başında yayınladığı Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin 

birincisinde, küresel ölçekte, “yoksulluğu ortadan kaldırmak, gezegenimizi korumak ve 

tüm insanların barış ve refah içinde yaşamasını sağlamak için evrensel eylem çağrısı” 

olarak tanımlamaktadır. Bu 17 hedeften 11‟incisi “Sürdürülebilir Şehir ve Yaşam 

Alanları” başlığıyla Kentsel Planlama ve Tasarım alanına, kentleri Kapsayıcı, Güvenli, 

Dayanıklı Ve Sürdürülebilir yapma hedefini koymaktadır. 



 

 
 

O halde kentimizin sürdürülebilir bir şekilde gelişmesini sağlayacak planlar yapmamız, 

uygun tasarım ilkeleriyle bu planları hayata geçirmemiz gerekir. Ama 

sürdürülebilirlikten bir kavram olarak söz etmek plancı için yeterli olmayacaktır. 

Kentsel Sürdürülebilir Gelişmeye hizmet eden kararlar üretmek ve kararlarımızın 

yerindeliğini görmek için bir dizi kritere ihtiyaç vardır. Bunlar, hava, su, yeşil alan, 

atıklar, enerji gibi ilk anda akla gelen çevre yönetimi unsurlarını olduğu gibi ekonomik 

gelişmeyi, yurttaş katılımını, kent güvenliğini, sosyal adaleti de içeren, ölçülebilir 

kriterler olarak sürdürülebilirliği önceleyen bir kentsel planlama ve yönetim anlayışının 

temelini oluştururlar.  

Üzerinde anlaşılmış kriterler, kentleri kıyaslayabileceğimiz bir referans noktası ihtiyacına 

cevap verir, somut göstergelere dayalı bir değerlendirmenin yapılabilmesini sağlar, 

planlarımızda yer alması gereken unsurlara yön verir ve tabii ki planın uygulanması 

sürecinde kentin sürdürülebilir gelişimine katkısı izlenebilir. 2016 yılında REC ve Çevre 

ve Şehircilik Bakanlığı‟nın ortak çalışmasıyla Türkiye‟ye uyarladığımız Kentsel 

Sürdürülebilirlik Kriterleri, kentsel planlamaya ve tasarıma sürdürülebilir kentsel gelişim 

yönünde girdi veren kriterlerdir.  

 

Yerel Çevre Eylem Planlaması, YEÇEP, Yerel Yönetimlerin bütüncül bir çevre yönetimi 

uygulaması aracı olarak kent planlamasından merkezi bir yere oturmaktadır. Yerel 

Çevre Eylem Planları, bir yörenin ya da kentin halkının, çevre yönetimi politikalarına 

ve uygulamalarına katılımına olanak tanıyan bir planlama sürecidir. Bu süreç, 

sürdürülebilir kalkınma hedeflerine, standartlara ve mevzuata uygun olarak, yereldeki 

çevresel önceliklerin belirlenmesini, bu önceliklere en uygun eylem planının kentsel 

sürdürülebilirlik kriterlerine uygun olarak hazırlanmasını içerir. 

Yerel Çevre Eylem Planlarının asıl sahipleri yerelde uygulama sorumluluğu ve yetkisi 

olan kurumlar Yerel Yönetimlerdir. YEÇEP de şehirlere küresel kentler ağında daha 

kolay adını gösterip yer edinebilme olanağı verir. 

Gerçeklerle Sürdürülebilir Şehirler 

 Şu anda kentler, dünya nüfusunun yarısını barındırıyor ve küresel ekonominin 

%80‟ini üretiyor. Dünya enerji kullanımının ve enerjiyle ilgili sera gazı salımının 

%70‟i kentlerden kaynaklanıyor. 

 2030‟da, dünyadaki enerji tüketiminin %73‟ü şehirlerde gerçekleşecek. 

 2030‟da, yalnızca binalar ve kişisel araç kullanımıyla, şehirlerin yılda yaklaşık 

8 milyar ton karbon dioksit üretmesi bekleniyor. 

 Daha iyi arazi kullanımı ve yüksek enerji verimliliğe sahip ulaşım ile 2030‟a 

kadar karbon salımları 6 milyon ile 1,9 milyar ton arasında azaltılabilir. 

 2050‟de var olacak altyapının %75‟i henüz inşa edilmemiştir. Bu, kaynakları 

daha verimli kullanacak şehirler kurabilmek için büyük bir fırsattır. 

 Kentsel ulaşımda enerji verimliliğini arttıran politikalar, 2050‟ye kadar araçlar, 

yakıt ve ulaşım altyapısı harcamalarında 70 trilyon Amerikan Doları tasarruf 

edilmesine yardım edebilir.  

World Resource Institute Ross Center 

 

  



 

 
 

SEKİZİNCİ OTURUM 

SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞEHİR UYGULAMA ÖRNEKLERİ VE KAZANILAN DERSLER  

 

 

Şehirler; nüfus artışı, demografik değişkenlik, politik kararsızlıklar, doğal afetler vb. 

birçok sorunla yüz yüze kalmaktadır. Tüm bu değişkenlere rağmen bugünün ve 

gelecek kuşakların ihtiyaçlarını ödün vermeksizin dengede tutarak sürdürülebilir 

şehirler oluşturulmasını sağlayabiliriz. Sürdürülebilir Şehirler Endeksi, sürdürülebilir şehirleri 

sosyal, çevresel ve ekonomik göstergelerle inceleyip karşılaştırıyor. 

 

Sürdürülebilir ġehirler Endeksi, 2016 (Arcadis) 

Arcadis ve iş ortağı, Ekonomik ve İş Araştırma Merkezi (Centre for Economics and 

Business Research-Cebr), şehirlerin üç alanda nasıl çalıştıklarını her yıl araştırıyor ve 100 

şehri, 32 göstergeye göre inceleyip her bir şehrin sürdürülebilirlik sırasını belirliyorlar. 

Diğer bir deyişle, bu yöntem ile yılın sürdürülebilir şehirleri belirleniyor. 2016 yılının en 

sürdürülebilir şehri Zürih seçildi ve sırasıyla Singapur, Stockholm, Viyana ve Londra ilk 

beşte yer alıyor. Aynı araştırmada İstanbul ise 100 şehir arasında 77. sırada (Arcadis). 

  

 

Sürdürülebilir Şehirler Endeksinde ilk ve son beş şehir ile İstanbul‟un arasında 

bulunduğu şehirler 

 



 

 
 

Sürdürülebilir şehirler oluşturabilmek için yalnız bir açıdan değil, toplumsal, çevresel ve ekonomik açılardan gelişmek önemlidir. Aşağıdaki şekilde, 

çeşitli kriterlere göre Avrupa'daki sürdürülebilir şehirler sıralaması (López,A.L., Santamarina, D. & Nowakowski, K.) bulunmaktadır. 

 



 

 
 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İyi Uygulama Örnekleri:  

4E Yönetim Modeli: İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü‟nün REC Türkiye‟nin ulusal 

sekretaryası olduğu Avrupa Birliği Çevre Ödülleri Türkiye Programı‟nda 

“Yönetim” kategorisinde birinciliğe layık görülen bu projesi, “Enerji, Ekonomi, 

Etkinlik ve Ekoloji – 4E” kavramlarını ifade eden bir yönetim anlayışına 144 yıllık 

sektör tecrübesinde, sunduğu hizmet kalitesinde, kurumun vizyonunda, 

stratejik amaç ve hedeflerinde açıkça yer veriyor ve performans göstergeleri 

ile takip ederek faaliyetlere dönüştürüyor.  

Akıllı Durak Teknolojisi ve MobİETT Uygulaması: Bu uygulama ile İstanbul sakinleri, 

çevrelerindeki durakları ve bu duraklardan geçen otobüslerin geliş saatlerini 

görebilmektedir. Otobüs hatlarının güzergâhları, duraklara ulaşma süreleri gibi 

bilgilere de ulaşılabilmektedir. Uygulama, aynı zamanda anlık olarak toplu ulaşıma 

dair talep ve şikâyetlerin iletilmesine de imkân tanımaktadır. 

Sesli Kütüphane Projesi: İstanbul Büyükşehir Belediyesi‟nin Sesli Kütüphane Projesi, 

görme engelli vatandaşların ücretsiz olarak üye olup, diledikleri kitaplara sesli olarak 

ulaşabildikleri bir hizmettir. Gönüllü vatandaşların kitap seslendirebildikleri proje, 

ayrıca, üniversiteli gönüllüler ile görme engelli öğrencileri bir araya getirerek, 

derslerindeki ve girecekleri sınavlardaki başarılarını arttırmayı amaçlamaktadır. Ayrıca 

Braille klavyeli bilgisayarlar, el becerilerinin geliştirilmesini amaçlayan kurslar gibi 

hizmetler de Görme Engelliler Bilgi Merkezi bünyesinde mevcuttur. 

Toplu Ulaşım Bilgi Sistemi (TUBS): Bu uygulama ile Marmaray‟dan minibüslere kadar 

ulaşıma dair tüm verilerin Kent Bilgi Sistemi ile entegrasyonunun sağlanması 

amaçlanmaktadır. Bu veriler, master plan çalışmalarında ve analizlerde 

kullanılabileceği gibi, toplu taşımaya dair verilerin İstanbullulara güncel bir şekilde 

aktarılmasına da katkı sağlayacaktır. 

Üç Boyutlu Şehir Haritası ve Panorama Projesi: Bu proje şehrin mevcut haritalarını 

teknolojik olarak yenileyerek vatandaşlara sunmaktadır. Şehrin panoramik görüntüleri 

de şehir haritasına entegre edilecektir. Bunun, şehrin tanıtımına olumlu etkisi olması 

beklenmektedir. Projenin sitesi üzerinden uydu görünümü, kabartma haritası, solar 

harita gibi başka harita çeşitlerine ulaşmak da mümkündür. 

İstanbul Aydınlatma Master Planı: Şehrin gece imajının oluşturulması 

amaçlanmaktadır. Bununla birlikte şehir daha güvenli hâle getirilecek, sosyal ve 

ekonomik faaliyetler canlandırılacak, turizm gece de devam edecek ve doğru 

aydınlatma teknolojileriyle birlikte enerji tasarrufu sağlanacaktır. 

Biyometanizasyon Tesisi: Atıklardan enerji sağlamayı ve organik tarım için gübre 

üretilmesini amaçlayan   tesisin yıllık endüstriyel atık kapasitesi 186 bin ton olacaktır. 

Ekolojik Yaya Üstgeçidi: Taksim Meydanı, Gezi Parkı-Divan Otel Arasına, kent peyzajı 

açısından örnek uygulama olması amacıyla inşa edilecektir. Yaklaşık 10 metre 

enindeki köprü üzerine toprak doldurularak, çim ve kır çiçekleri ekilecektir.  

Katı Atık Yakma ve Enerji Üretim Tesisi: Evsel atıkların elektrik enerjisine 

dönüştürülmesi için inşa edilecektir. 



 

 
 

İBB – İSBAK‟ın Tam Adaptif Trafik Yönetim Sistemi: Bu sistem yollardaki taşıt 

gecikme sürelerini ve durma sayılarını azaltmayı amaçlamaktadır. Trafik hacmini 

ölçerek, gerçek zamanlı olarak trafik akışını hızlandırır ve trafik ışıklarının sürelerini en 

uygun hâle getirerek seyahat süresini ve fosil yakıt kullanımını azaltır. Taşıt başına 

bekleme sürelerini %15-30 arasında iyileştirmektedir. 

Çöp Gazından Enerji Üretimi: Katı atık olarak depolanan atıklardan çıkan çöp 

gazının yakılarak enerji olarak değerlendirilmesi sürecidir. İBB - İSTAÇ, üç ayrı 

depolama sahasında farklı kapasitelerde ürettiği elektrik enerjisiyle, yaklaşık olarak 

800 bin konutun elektrik ihtiyacını karşılamaktadır.  Bundan elde edilen gelir, şehrin 

atık yönetimi ve temizliği için kullanılmaktadır. Bununla, aynı zamanda sera gazı etkisi 

de azaltılmaktadır. İBB - İSTAÇ tesisleri yılda ortalama 1,2 milyon ton karbon dioksit 

karşılığı emisyonu azaltmaktadır ki bu da, 600 bin aracın trafikte sebep olduğu karbon 

emisyonuna eşittir. 

İBB - İSMEK Mobil: İstanbullulara ücretsiz sanat ve meslek eğitimi veren bir yetişkin 

eğitimi organizasyonu olan İSMEK'in (Hayat Boyu Öğrenme Merkezi) mobil 

uygulamasıdır. Bu uygulamayla birlikte, merkezlerde verilen eğitimlerin yanı sıra, bu 

eğitimlere dair bilgiler ve eğitimlerin içeriğine de uzaktan ulaşım imkânı 

sağlanmaktadır. 

Evde Sağlık Hizmeti: Evde sağlık hizmeti görmesi gereken ihtiyaç sahibi hastalara İBB 

tarafından sağlanan bir imkândır.  Projenin amaçları arasında, hastaların yaşadıkları 

ortamların koşullarının iyileştirilmesi, hizmetin evlere götürülerek hastanelerdeki yatış 

sürelerinin kısaltılması ve yığılmaların azaltılarak sürecin daha ekonomik hâle 

getirilmesi de mevcuttur. 

 

  



 

 
 

Avrupa Yeşil Başkent Ödülü (European Green Capital Award) 

Avrupa Yeşil Başkent Ödülü, yüksek 

çevresel standartları düzenli olarak yerine 

getiren şehirleri ödüllendirmek, şehirleri 

çevresel olarak iyileşme ve sürdürülebilir 

gelişme konularında yüreklendirmek, tüm 

Avrupa ülkelerine bu konularda bir rol 

model sağlamak amacıyla veriliyor. Ödül 

verilirken; iklim değişikliğine uyum, yerel 

ulaşım, sürdürülebilir arazi kullanımı, biyo-

çeşitlilik, hava kalitesi, atık üretimi ve 

yönetimi, atıksu arıtımı, su yönetimi, 

sürdürülebilir istihdam, enerji performansı 

ve bütünleşik çevresel yönetim gibi göstergeler dikkate alınıyor.21  Ödül, kazanan 

şehirlerde turizmi arttırıyor, şehirlerin reklamının yapılmasına olumlu katkı sağlıyor, 

yabancı yatırımları çekiyor ve gelecekteki çevre projeleri için kamuoyu yaratıyor. 

Yerel yönetimlerin, çevreye dair iyileştirme ve geliştirme konusundaki çabalarının 

önemini irdeleyen bu ödül, bu çabaları teşvik etme, ödüllendirme ve şehirlerin daha 

büyük adımlar atmasına ön ayak olma amaçlarını taşıyor.22  Başvuran şehirler, 

uzmanlar tarafından teknik incelemeye tabi tutulduktan sonra Avrupa Komisyonu 

tarafından inceleniyor ve her yıl bir Avrupa şehri Yeşil Başkent seçiliyor. 

Stockholm 

İlk Avrupa Yeşil Başkenti seçilen Stockholm; ses kirliliğini engellemek, suyu daha temiz 

hâle getirmek, yeni atık sistemleri kurmak gibi konularda gösterdiği başarı sebebiyle 

2010 yılında bu ödüle layık görüldü. Nüfusunun %90‟ının yeşil alanlara 300 metreden 

daha yakında yaşadığı şehir, 1990 yılından beri sera gazı salımını %25 oranında 

azaltmayı başarmış ve 2050 yılına kadar da tüm fosil yakıt kullanımını bırakmayı 

amaçlıyor.23  On dört adacık üzerine inşa edilmiş şehrin arazisinin %40‟ı parklardan ve 

dinlenme alanlarından oluşuyor. Tüm şehir sakinlerine parklara ve yeşilliğe ulaşım 

imkânı sağlamayı hedefleyen şehir, Stockholm Park Programı projesiyle, biyolojik 

çeşitliliği korumak için de önlemler alıyor. Şehrin sürdürülebilir atıksu yönetimi modeli 

de Avrupa Yeşil Başkenti seçilmesindeki sebeplerden biri. Su arıtımı esnasında ortaya 

çıkan biyogaz, toplu taşımada kullanılan otobüslere ve şahsi otomobillere dağıtılırken, 

lağım suyundaki fazladan ısı da konutların ısıtılmasında kullanılıyor. Aynı şekilde, 

evlerde açığa çıkan atıkların %100‟ü ısıya ve elektriğe çevriliyor. İlk çöp yakma fırınını 

1909 yılında kuran şehirde günümüzde, evlerin %70‟inden fazlası atıklardan edinilen 

enerjiyle ısınıyor ve bu yolla fosil yakıt kullanımından da tasarruf sağlanıyor. Şehir 

ayrıca, yeşil bilişim teknolojilerine de yatırım yapıyor. Modern teknolojiler daha az 

enerji ve kaynak tüketirken, telekonferans gibi iletişim teknolojileri sayesinde de şehir 

içi yapılan yolculukları azaltıyor. Trafiği düzenleyerek hem zaman hem de taşıtlardan 

                                                           
21 http://www.ab.gov.tr/49582.html 
22 http://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/winning-cities/ 
23 http://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/winning-cities/2010-stockholm/ 

Avrupa Yeşil Başkent Ödülü Kazananları 

2010 Stockholm (İsveç) 

2011 Hamburg (Almanya) 

2012 Vitoria-Gasteiz (İspanya) 

2013 Nantes (Fransa) 

2014 Kopenhag (Danimarka) 

2015 Bristol (İngiltere) 

2016 Ljubljana (Slovenya) 

2017 Essen (Almanya) 

2018 Nijmegen (Hollanda) 

2019 Oslo (Norveç) 



 

 
 

kaynaklı emisyonları azaltan şehirde yapılan yolculukların %68‟i yaya olarak veya 

bisikletle gerçekleştiriliyor. Şehirde 760 kilometreden fazla bisiklet yolu bulunuyor.24 

Metropoliten Ölçekli Bazı Dünya Şehirlerinden İlham Olabilecek Örnekler: 

Berlin 

Hem çevresel hem sosyal sürdürülebilirlik için büyük hedefleri olan Berlin, 2050‟ye 

kadar karbon-nötr olmak, 

yenilenebilir enerji kaynaklarını 

arttırmak, ulaşıma yeni bisiklet 

yollarıyla verimlilik kazandırmak 

istiyor. Bir diğer önemli amacı da 

kömür ile çalışan santrallerini 

ortadan kaldırmak ve 2030‟a 

kadar şehirdeki araçların üçte 

birini yenilenebilir enerji kaynakları 

ile çalıştırmak. Berlin bu 

hedeflerine ulaşabilmek için, çevreye dair politik kararları direkt olarak halkoyuyla 

alarak halkı sürdürülebilir davranışlara yöneltmeye çalışıyor. Berlin ayrıca doğal ışıktan 

faydalanan çatısı, doğal havalandırması ve yenilenebilir enerji kullanımıyla, dünyanın 

en yeşil parlamento binasına da ev sahipliği yapıyor.   

Londra 

Londra, genel kategoride Sürdürülebilir Şehirler Endeksinde 5. sırada.  Dünyanın 

ekonomik açıdan en etkinleri arasında. Global finansın merkezi olması, yüksek nüfusu, 

köklü tarihi ve ekonomik gelişiminin birleşimiyle oluşan uzun dönemli yararlarını 

topluyor. Londra, düşük karbon salımlı otobüsleri, çevresel temizleme programları, 

altyapı (Thames Tideway Tunnel) ve vatandaşlarının gönüllü hizmetleriyle çevresel 

anlamda birçok uygulamaya sahip. Bu örneklerden biri olan “The Crystal”; en 

sürdürülebilir binalar arasında bulunan ve en zorlayıcı standartlardan olan “Üstün 

BREEAM ve Platinum LEED” 

akreditasyonlarına sahip, 

kristallerden ilham alınmış bir 

bina. Binanın dış şekli eşsiz iç 

alanlar oluşturuyor; konferans 

salonu, toplantı odaları ve 

ofisler. Bunlara ek olarak, bina 

bütün elektriğini güneş enerjisi 

ve yeryüzü kaynakları 

sayesinde sağlıyor; yani kendi enerjisini üretiyor. Ayrıca, yağmur suyu toplama, tuvalet 

suyu arıtma, güneş enerjisiyle ısıtma ve otomatik bina yönetim sistemi gibi birçok 

özelliği bulunuyor (Siemens).  

                                                           
24 Stockholm: European Green Capital 2010. European Commission. 



 

 
 

Münih 

2013 yılında Yeşil Enerji 

kategorisinde C40 City Climate 

Leadership Ödülü‟ne layık görülen 

Münih, 2025‟e kadar %100 yeşil 

enerji, özellikle de rüzgâr enerjisi, 

kullanır hâle gelmeyi planlıyor. 

Temiz enerji hedefi için 

9 milyar Euro‟dan fazlasını 

sağlayan şehrin, kendi kendine 

yetebilmesi için yılda 7,5 milyon 

kilovat-saat enerji üretmesi 

gerekiyor. Sürdürülebilir enerji 

sektörüne büyük yatırımlar yapan 

şehir, inşa ettiği rüzgâr türbinleriyle birlikte hem altyapı hem de enerji alanında 

istihdam sağlama imkânını da arttırıyor. 

 

Seul 

Dünyanın en büyük on birinci ekonomisinin merkezi olan Seul, Sürdürülebilir Şehirler 

Endeksinin genel sıralamasında yedinci, sosyal sürdürülebilirliği inceleyen “insan” 

kategorisinde ise birinci sırada. 1980‟lerdeki ekonomik gelişme esnasında çevreye 

önem vermekten çok uzak olan şehir, şimdiyse önceden bir otoyol olarak kullanılan 

bölgeye Cheonggyecheon Akarsuyu‟nu restore etme projesi gibi hem doğayı hem 

de halkın yaşam standartlarını 

koruyacak bilinçli çalışmalar 

yaparak şehir yöneticilerinin 

sürdürülebilirlik yolundaki 

ciddiyetini göstermiş. Seul ayrıca 

“100 Resilient Cities ve C40” 

girişimlerinin de bir parçası 

olarak, şehri hem afetlere hem 

de sosyal, ekonomik ve çevresel 

sorunlara karşı daha dayanıklı 

kılmak ve iklim değişikliği 

konusunda harekete geçmek 

için adımlar atıyor. 

 

 

  



 

 
 

Singapur 

Singapur, Sürdürülebilir Şehirler 

Endeksine göre, genel 

sıralamada en sürdürülebilir 

ikinci şehirken, ekonomik olarak 

en sürdürülebilir şehir. 2008 

yılından bu yana yeşil binaları 

zorunlu hâle getiren şehrin, 

bağımsızlığını 1965‟te elde ettiği 

düşünülürse, elli yıl önceki 

gecekondu dolu, kanalizasyon 

sistemleri eksik hâline göre hızlı 

bir atılımla sürdürebilirlik için 

çalıştığı görülebilir. Coğrafi 

sebeplerden ötürü yüksek yoğunluklu bir kentsel yaşam inşa etmek zorunda kalan 

Singapur‟da, verimli raylı ulaşım sistemlerine ve yeşil alanlara öncelik verilerek daha 

yaşanabilir bir ortam sunmaya çalışılıyor. Bir ada şehri olan Singapur, köprülerle 

bağlanan yeşil alanlarında bisiklet kültürü oluşturmaya da çabalıyor. Toplam 

nüfusunun %80‟i devletin toplu konutlarında ikamet eden ülkenin, bu konutların çevre 

dostu, enerji verimine dikkat eden ve çatılarda yeşil alanlar yaratacak şekilde inşa 

edilmesi konusundaki ısrarı da şehrin sürdürülebilirlik konusundaki iddiasını kanıtlıyor. 

Gelecekte karbon salımını ve enerji kullanımını azaltmayı planlayan şehrin, farklı 

şirketlerin çalışanlarını bir araya getirip çalışabilecekleri ve böylelikle verimliliği arttırıp 

ulaşım ihtiyacını azaltabilecekleri toplu çalışma alanları inşa etmek gibi planları da 

mevcut. 

Viyana 

Viyana 2010 yılında, WTERT (Waste-to-Energy Research and Technology Council) ve 

SUR (Council for Sustainable Use of Resources) organizasyonlarından “Sürdürülebilir 

Atık Yönetimine En Yakın Dünya Şehri” (World City closest to Sustainable Waste 

Management) ödülünü almış. Şehrin yeni ulaşım planıyla birlikte, Kasım 2014‟te 

Mariahilferstraße adlı büyük alışveriş sokağını hem yayaların hem araçların aynı anda 

kullanabileceği bir alana çeviren şehir; kaldırımların ve trafik ışıklarının olmadığı, 

arabaların sınırlı bir hızla 

kullanabildiği ve sınırlı bir alana 

park edebildikleri bu yeni kentsel 

alan projesiyle, ulaşımını da 

sürdürülebilir hâle getirecek 

yenilikler de yapılabileceğini 

kanıtladı. Viyana, ayrıca 

Arcadis‟in 2016 tarihli Sürdürülebilir 

Şehirler Endeksinin genel 

sıralamasında dördüncü.  

 

  



 

 
 

Zürih 

Zürih, Arcadis‟in 2016 tarihli Sürdürülebilir Şehirler Endeksine göre, genel sıralamada ve 

“dünya” kategorisinde birinci olarak, sürdürülebilir bir şehir olma konusundaki liderliğini 

kanıtladı. Şehirdeki toplu taşıma 

araçları oldukça koordineli 

çalışarak ulaşımı hızlı ve ucuz hâle 

getiriyor. Şehrin, 2050‟ye kadar kişi 

başına düşen enerji tüketimini 2000 

watt‟a indirmek gibi hırslı bir hedefi 

var. Bu hedef için sürdürülebilir 

binalar, ulaşım, yenilenebilir enerji 

kaynakları, enerji verimliliği ve halkı 

bilinçlendirme gibi konular 

üzerinde çalışılıyor. 

 

  



 

 
 

Yeşil Şehir Endeksi (Green City Index) 

Economist Intelligence Unit (EIU) tarafından düzenlenen ve Siemens‟in fonladığı 

Green City Index (Yeşil Şehir Endeksi), dünya çapında 120‟den fazla şehri inceliyor. 

Endeks, bölgeye göre değişim gösterse de, 8 ila 9 kategorideki yaklaşık 30 göstergeyi 

dikkate alarak oluşturulmuş. İncelenen konulardan başlıcaları; CO2 salımı, enerji, 

binalar, arazi kullanımı, ulaşım, su, atık yönetimi, hava kalitesi ve çevresel yönetişim.  

 

 

 

 

 

Endeks, dünya kentlerini kıtalar bazında kendi içlerinde Amerika ve Kanada, Latin 

Amerika, Avrupa, Afrika ve Asya olarak incelemiş. Endeksin 2009 verilerine göre, 

Avrupa sıralamasında en yüksek sırada 87,31 puanla Kopenhag yer alıyor. Endeksteki 

en büyük bulgulardan biri, Avrupa‟nın batısının ve doğusunun çevre konusunda 

büyük bir farklılığa sahip olduğu. Endeksteki en iyi 15 şehrin 13‟ü Batı Avrupa‟da 

bulunurken, en sondaki 15 şehirden de 11‟i eski Doğu Bloğu şehirleri. Avrupa 

kategorisinde değerlendirilen İstanbul ise 45,20 puanla Avrupa şehirleri arasında 25. 

sırada, Prag‟ın bir altında ve Zagreb‟in bir üstünde. Avrupa bölgesinin genel olarak 

daha yüksek puanlar alarak, çevresel anlamda daha yeşil ve sürdürülebilir politikalar 

izlediği görülüyor. Avrupa Endeksindeki ülkelerin toplam nüfusunun %63‟ü yeşil ulaşım 

araçlarını kullanırken, ABD ve Kanada Endeksi‟ndeki ülkelerin yalnızca %13‟ü şahsi 

otomobil dışında bir ulaşım metodu kullanıyor. Avrupa şehirlerinde ölçülen hava 

kirliliği, Latin Amerika ülkelerinde ölçülene kıyasla %25, Asya ülkelerine göre ise %50 

daha az. Benzer şekilde, dünyada en az su kullanan gelişmiş şehir, kişi başına günlük 

146 litre ile Amsterdam iken; Kuzey Amerika‟nın en az su kullanan şehri New York 

City‟de 262 litre, Asya‟nın en az su kullananı Yokohama‟da ise 300 litre. Dünya 

şehirleriyle kıyaslandığında, Kanada ve Amerikan şehirlerinin, ortalama kişi başına 

günlük 590 litre ile en çok su tüketimini gerçekleştirdiği görülüyor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yeşil Şehir Endeksi’ne Göre 

Her Kıtanın en Yeşil Şehirleri 

Avrupa Kopenhag 

Latin Amerika Curitiba 

Asya Singapur 

ABD ve Canada San Francisco 

Afrika Accra 

 En yüksek En düşük 

Yeşil Alanlar Latin Amerika Asya 

Nüfus yoğunluğu Asya ABD ve Kanada 

Su sistemindeki kaçaklar Latin Amerika ABD ve Kanada 

Su tüketimi ABD ve Kanada Afrika 

Atık üretimi Avrupa Asya 

Azot dioksit salami Asya Avrupa 

Parçacıklı madde Asya Avrupa 



 

 
 

Dünya verilerine bakıldığındaysa, her bölgenin kendine özgü çevresel sorunları 

olduğu görülüyor. Latin Amerika ülkeleri, dünya çapındaki en yüksek su kaçağı 

oranına sahip. Buna karşılık, ortalama kişiye düşen 255 m2 yeşil alan ile Latin Amerika 

ülkeleri, aynı sayının 39 m2 olduğu Asya ve 74 m2 olduğu Afrika ülkelerini geride 

bırakıyor. Asya ülkeleri, kullandıkları elektriğin yalnızca %12‟sini yenilenebilir 

kaynaklardan elde ederken, bu oran Latin Amerika ülkeleri için %64. Asya 

Endeksi‟ndeki şehirler, diğer kıtalara kıyasla en fazla nüfusa ve en büyük nüfus 

yoğunluğuna sahip. Asya şehirlerinde km2 başına düşen 8.200 insana karşılık, nüfus 

yoğunluğu en düşük olan ABD ve Kanada şehirlerinde km2‟ye ortalama 3.100 insan 

düşüyor. Tek başına ele alındığında ise New York şehri, km2 başına 10.700 sakiniyle, 

Kuzey Amerika‟nın en yoğun nüfuslu şehri. 

Avrupa‟daki eğilimin aksine, Amerikan vatandaşlarının %90‟ı işe otomobilleriyle 

gidiyor. Farklı iklim şartlarına ve gelişmişlik seviyelerine sahip birçok farklı şehri tek bir 

kıstasla değil, bölgesel olarak ve farklı göstergeler ışığında değerlendiren bu endeks, 

dünya şehirlerinin sürdürülebilir ve yeşil şehirler olma yolundaki güçlü ve zayıf 

noktalarını sayılarla ve karşılaştırmalı olarak ortaya koymaktadır. 

 

 

 

  

Avrupa Yeşil Şehir Endeksi’nden İlginç Veriler 

 Oslo, %65 ile en yüksek yenilenebilir enerji kullanımına 

sahip. Endeks ortalaması %7. 

 Stockholm‟de nüfusun %68‟i işe yürüyerek veya bisikletle 

gidiyor. 

 Kiev‟de nüfusun %74‟ü, işe toplu taşıma kullanarak 

gidiyor. 

 Talinn, kişi başı günde 1 litre ile en az suyu kullanıyor. 

Endeks ortalaması ise 288 litre. 

 Helsinki, %18 olan ortalamanın aksine, atıklarının %58‟ini 

geri dönüştürüyor. 



 

 
 

Gündem 

Tarih 

Yer 

1- 2 Ağustos 2017 

İBB Kasımpaşa Ek Hizmet Binası Teras Kat Fethipaşa ve Çamlıca Eğitim Salonu 

 

1. GÜN - 1 Ağustos 2017 Salı 

Saat Konu 

 8.45 – 9.00  Kayıt 

AÇILIŞ 

 9.00 – 9.30 Açılış Konuşmaları 

Dr. Hayri Baraçlı,  

Genel Sekreter 

Ġstanbul BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı 

Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, 

Çevre ve ġehircilik Bakanlığı MüsteĢar Yrd. ve  

Ġklim DeğiĢikliği BaĢmüzakerecisi 

 9.30 – 10.00 
Aile Fotoğrafı ve  

Çalıştay Programı Tanıtımı 

Onur Akpulat,  

REC Türkiye Proje Yöneticisi 

SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞEHİRLER 

10.00 – 10.30 
İklim Değişikliği ve  

Düşük Karbonlu Şehirler 

Rifat Ünal Sayman,  

REC Türkiye Direktörü 

10.30 – 10.45 Ara 

10.45 – 11.15 Avrupa Birliği Çevre Mevzuatı ve Türkiye 
Rifat Ünal Sayman,  

REC Türkiye Direktörü 

11.15 – 12.30 Sürdürülebilirlik Kavramı ve Göstergeler 
Prof. Dr. Laszlo Pinter,  

REC - IISD - CEU 

SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞEHİRLERDE ULAŞIM VE HAREKETLİLİK 

12.30 – 13.30 
Sürdürülebilir Şehirlerde Ulaşım ve 

Hareketlilik 

Tolga İmamoğlu,  

WRI Türkiye Sürdürülebilir ġehirler   

Yol Güvenliği Projeler Yöneticisi 

13.30 – 14.30 Öğle Arası 

SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞEHİRLERDE ÇEVRE YÖNETİMİ 

14.30 – 15.30 Atık Su Yönetimi Prof. Dr. Güçlü İnsel,  

ĠTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü 

15.30 – 16.25 Katı Atık Yönetimi ve Atıktan Enerji Onur Akpulat,  

REC Türkiye Proje Yöneticisi 

16.25 – 16.30 1. Gün Değerlendirme ve Kapanış 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Tarih 

Yer 

1- 2 Ağustos 2017 

İBB Kasımpaşa Ek Hizmet Binası Teras Kat Fethipaşa ve Çamlıca Eğitim Salonu 

  
 

2. GÜN - 2 Ağustos 2017 Çarşamba 

Saat Konu 

8.50 – 9.00  Kayıt 

SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞEHİRLERDE ENERJİ POLİTİKALARI 

9.00 – 10.00 
Yenilenebilir Enerji, Akıllı Şebekeler ve  

Enerji Verimliliği 

Doç. Dr. Ozan Erdinç, 

Yıldız Teknik Üniversitesi  

Elektrik Mühendisliği Bölümü 

10.00 – 11.00 

Bölgesel Isıtma ve Soğutma Sistemleri, 

Binalarda Enerji Verimliliği                                     

(Akıllı Aydınlatma, Akıllı Binalar) 

Dr. Duygu Erten,  

TURKECO YeĢil Akademi ve DanıĢmanlık Kurucusu 

ve ÇEDBĠK Yönetim Kurulu BaĢkan Yardımcısı 

11.00 – 11.20 Ara 

SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞEHİRLERDE GÜVENLİK 

11.20 – 12.10 Tarım ve Gıda Güvenliği ve Güvencesi 
Prof. Dr. Hami Alpas,  

ODTÜ Gıda Mühendisliği Bölümü 

12.10 – 13.00 Halk Sağlığı 

Prof. Dr. Emine Didem Evci Kiraz,  

Dekan, Adnan Menderes Üniversitesi  

Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Bölümü 

13.00 – 14.00 Öğle Arası 

SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞEHİRLERDE KAPSAYICILIK, KATILIMCILIK VE YÖNETİŞİM 

14.00 – 14.50 
Sürdürülebilir Şehirlerde Kapsayıcılık, 

Katılımcılık ve Yönetişim 

Dr. Itır Akdoğan,  

AraĢtırma Direktörü,  

Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı (TESEV)  

SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞEHİRLERDE KENTSEL TASARIM VE PLANLAMA 

14.50 – 15.40 Yerel Çevresel Planlama Sinan Özden,  

REC Türkiye Kıdemli DanıĢman 

SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞEHİRLER UYGULAMA ÖRNEKLERİ VE KAZANILAN DERSLER 

15.40 – 16.20 
Sürdürülebilir Şehirler Uygulama Örnekleri 

ve Kazanılan Dersler 

Osman Bayram, 

ĠSBAK Akıllı ġehir Koordinatörü 

Ersoy Pehlivan, 

ĠSBAK Akıllı ġehir Koordinatörü 

16.20 – 16.30 Kapanış ve Sertifikalar 

 

 



 

 
 

Açılış Konuşmacıları 

 

Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, 

Müsteşar Yardımcısı ve İklim Değişikliği Başmüzakerecisi  

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 

 

1966 yılında Konya‟da doğan Birpınar, Yıldız Teknik Üniversitesi 

İnşaat Mühendisliği bölümü mezunu olup, aynı üniversitenin Çevre 

Bilim Dalından yüksek lisans derecesine ve İnşaat Mühendisliği 

Anabilim Dalından doktora derecesine, Hollanda - Delft Üniversitesi 

Hidroloji Mühendisliği bölümünden yüksek lisans derecesine sahiptir. 

Halen Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünde 

öğretim üyesi olarak görev yapan ve akademik çalışmalarına 

devam eden Birpınar‟ın; çevre, kentsel dönüşüm, atıklar ve atık yönetimi, sürdürülebilirlik ve 

iklim değişikliği konuları ile ilgili birçok yayın, kitap, bildiri ve makale çalışmaları bulunuyor. 

Birpınar, İstanbul‟da Gürültü Denetimleri, Tehlikeli Atık Varillerin Çıkarılması, Çevre Eğitimi 

Çalışmaları, Or-Köy Faaliyetleri, av yaban hayatı çalışmalarının desteklenmesi, orman 

varlığının arttırılması ve ağaçlandırma çalışmaları kapsamında verilen teşekkür ve takdir 

belgelerine, 2011 Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından Yılın Bürokratı Ödülü‟ne sahiptir. 

Uluslararası Su Araştırma Derneği (IAHR), İnşaat Mühendisleri Amerikan Cemiyeti (ASCE), 

İnşaat Mühendisleri Odası, Türk Mühendisleri Birliği Derneği, Su Vakfı, Su Mühendisliği Araştırma 

ve Kalkınma Merkezi- WERDEC, Turing Üyelikleri bulunmaktadır.8 Mart 2015 tarihinde Çevre ve 

Şehircilik Bakanlığı temsilciliğine atanmıştır.  
 

  



 

 
 

Açılış Konuşmacıları 

 

Dr. Hayri Baraçlı, 

Genel Sekreter  

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı 

 

1966 yılı İstanbul doğumlu olan Dr. Hayri Baraçlı ilk, orta ve 

lise öğrenimini İstanbul‟da tamamladı. 1989 yılında Yıldız 

Teknik Üniversitesinden Endüstri Mühendisi olarak mezun 

oldu. Yüksek lisans ve doktora öğrenimini Yıldız Teknik 

Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde tamamladı. Kalite 

Yönetimi, Finansman, Yatırım Planlaması ve Mühendislik 

Ekonomisi derslerini Yıldız Teknik Üniversitesi ve Hava Harp 

Okulunda veren Baraçlı, 1999 yılından bu yana aynı üniversitenin Endüstri 

Mühendisliği Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Baraçlı, ayrıca 

Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ Yönetim Kurulu Üyeliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi 

Proje Koordinatörlüğü, Milli Prodüktivite Merkezi Yönetim Danışmanlığı ve Türkiye 

Güreş Federasyonu Denetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu. Çeşitli sivil toplum 

kuruluşlarında üyelikleri bulunan Dr. Baraçlı‟nın kamu ve özel sektörde Stratejik 

Yönetim ve Planlama, İşletme Yönetimi, Yeniden Yapılandırma, Reorganizasyon ve 

İnsan Kaynakları Yönetimi, Yatırımların Fizibilitesi ve Etütleri, Verimlilik Yönetimi gibi 

konularda çalışmaları bulunmaktadır. Ayrıca; Yıldız Teknik Üniversitesi Rektör 

Danışmanı, Halkla İlişkiler Koordinatörü ve İnsan Kaynaklarını Geliştirme Merkezi 

Başkanlığı görevlerinde bulundu. Temmuz 2009`da İETT İşletmeleri Genel Müdürü 

oldu. 20 Mayıs 2014 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Genel Sekreteri 

görevine atanan Baraçlı, evli ve üç çocuk babası olup İngilizce bilmektedir. 

 

 



 

 
 

Eğitmenler 

 

Prof. Dr. Emine Didem Evci Kiraz, 

Dekan, Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Bölümü 

Adnan Menderes Üniversitesi 

 

Ege Tıp Fakültesi 1989 mezun olan Kiraz, 1996 yılından beri Dünya 

Sağlık Örgütünün Sağlıklı Şehirler Ağı Koordinatörlüğünü 

yürütmektedir. Sağlık Bakanlığı‟nda Dış İlişkiler Daire Başkanlığı‟nda 

Uluslararası Kuruluşla Sorumlusu ve Temel Sağlık Hizmetleri Genel 

Müdürlüğü‟nde şube müdürlüğü ve proje koordinatörlüğü yaptı. 

1999‟da Turizm Sağlığı Şubesini kurdu ve Temel Sağlık Hizmetleri 

Genel Müdürlüğü Proje Koordinatörlüğünü yürüttü. Gazi 

Üniversitesi‟nde Halk Sağlığı Yüksek Lisans ve Hacettepe 

Üniversitesi‟nde Doktora Programını tamamlayan Kiraz, İngiltere‟de Ekoloji ve Biyoçeşitlilik 

eğitimi alarak çevre sağlığı alanına yöneldi. 1996 yılından beri Türkiye‟de sağlıklı şehir 

kavramının yayılması için çalışmaktadır. 2004 yılında  buyana Adnan Menderes Üniversitesi 

Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, Ağustos 2016 itibariyle Adnan 

Menderes Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dekanlığı yapmaktadır. Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği 

Danışmanlığı, Sağlık Bakanlığı İklim Değişikliğinin Sağlık Etkileri komisyonu danışmanlığını 

yürütmektedir. Çok sayıda bilimsel yayını, uluslararası ödülleri bulunmaktadır. 
 

 

Dr. Duygu Erten 

Kurucu, TURKECO Yeşil Akademi ve Danışmanlık 

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, ÇEDBİK 
 

Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği‟nden mezun olduktan 

sonra, ABD‟de İnşaat ve Çevre Doktorası yapmış ve Princeton 

Üniversitesi‟nde araştırmacı olarak çalışmıştır. ABD‟de geçen 

profesyonel çalışma hayatının yanısıra, Los Angeles‟da USC İnşaat 

Fakültesi‟nde dersler vermiştir.  Koç, Sabancı ve Medipol 

Üniversiteleri‟nde dersler vermiş ve halen Boğaziçi Üniversitesi‟nde 

“Sürdürülebilir Binalar” konusunda ders veren yarı zamanlı öğretim 

görevlisidir. UNEP 2010 “Yeşil Binalar” Raporu‟nun yazarlarındandır. 

Gelişmekte olan ülkelerin sertifika sistemleri için çalışan “Sosyo-Ekonomik Kategori Komitesi 

(IAP), Avrupa Komisyonu 7. Çerçeve Programı Araştırma ve Teknik Geliştirme Komitesi ve ABD 

Yeşil Binalar Konseyi Yönetim Kurulu Üyelikleri yapmıştır. ABD‟de İnşaat alanında yetkin 

mühendis (PE) olup DGNB, LEED ve BREEAM yeni, varolan binalar ve yerleşme 

sertifikasyonlarının yanısıra LEED Faculty lisansına sahip tek profesyöneldir. 2007-2017 yılları 

arasında eş-kurucusu olduğu Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği (ÇEDBİK)‟de Başkan ve Başkan 

yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur.  2010 yılında kurduğu TURKECO İnşaat ve Enerji, 

sürdürülebilirlik konusunda bina, yerleşmeler ve kent ölçeğinde sorunlara çözüm arayan bir 

eğitim ve müşavirlik firmasıdır. 2012 yılında global sürdürülebilirlik hareketine yaptığı katkılar ve 

ÇEDBİK‟in kurulmasında liderlik ettiğinden dolayı Dünya Yeşil Binalar Konseyi tarafından verilen 

“Dünya Yeşil Binalar Konseyi Başkanlık Ödülü” almıştır. Halen LEED International Komitesi üyesi, 

Dünya Yeşil Binalar Konseyi Danışmanı ve TC Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Ulusal Yeşil Bina 

Klavuzu Projesinin akademik danışmanlarındandır. 
 

 



 

 
 

 

Ersoy Pehlivan 

Akıllı Şehir Koordinatörü, İSBAK A.Ş. 

 

1995–1997 yıllarında yarı zamanlı olarak Promer Planlama‟da şehir 

planlama çalışmalarına katıldı. 1997–2000 yılları arasında Net 

Holding bünyesindeki Netyapı‟da kentsel planlama ve turizm 

geliştirme, görevlerinde bulundu. 2001–2003 yılları arasında İBB 

Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü‟nde Trafik Mühendisi olarak çalıştı. 

İstanbul Üniversitesi, Massachusetts Institute of Technology (Boston, 

ABD) ve İstanbul Ticaret Üniversitesi‟nde kısa kurslara katıldı. Çeşitli 

trafik etki analizi, akıllı ulaşım sistemleri geliştirme, ulaşım ana planı 

ve modelleme çalışmalarında bulundu. Halen İSBAK A.Ş. Akıllı 

Şehirler Müdürlüğü‟nde koordinatör olarak çalışmaktadır. 

 

Prof. Dr. Hami Alpas 

Akademisyen, Gıda Mühendisliği 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ)  

 

1992 yılında ODTÜ Gıda Mühendisliği bölümünden mezun oldu. 

1996 yılında ODTÜ İşletme Yönetimi yüksek lisans derecesini 

(MBA), 1995 yılında Gıda Mühendisliği bölümünden yüksek lisans 

derecesini aldı. Dr. Alpas, 2000 yılında Gıda Mühendisliği 

bölümünde doktorasını tamamladı.  Araştırma alanları başlıca; 

gıda mühendisliği temel işlemleri, termal olmayan gıda işleme ve 

saklama teknolojileri, soğuk pastörizasyon, kalite yönetimi ve 

uygulamaları, gıda kalitesi ve güvenliğidir. Dr. Alpas gıda 

savunması alanında uzmandır. 

 

Prof. Dr. H. Güçlü İnsel 

Akademisyen, Çevre Mühendisliği 

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) 
 

Dr. İnsel, arıtma tesisi tasarımı, proses analizi ve optimizasyonu 

konularında 22 yıldan fazla tecrübeye sahiptir. Uzmanlık alanları 

biyolojik arıtma sistemleri, endüstriyel atıksu arıtımı ve geri 

kazanımı, membran biyoreaktörler, arıtma sistemlerinde enerji 

optimizasyonu, kaynak geri kazanımı, proses modelleme ve 

optimizasyonudur. Atıksu arıtımı ve geri kazanım konularında aktif 

olarak çalışmakla birlikte, yeni proses geliştirme, pilot çalışmalar 

ile uygulama ve problem çözümüne katkıda bulunmaktadır. Dr. 

İnsel, Gent Üniversitesi (Belçika), Uygulamalı Matematik, Biometrik 

ve Proses Kontrolü Bölümünde araştırmacı ve biyoproses mühendisi olarak 3 yıl süre ile 

çalışmıştır. Doktora çalışmalarını Flaman Araştırma Enstitüsü (FWO), İstanbul Teknik Üniversitesi, 

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) araştırma burslarını alarak 

tamamlamıştır. Gerçekleştirdiği bilimsel çalışmalardan, Feyzi Akkaya Bilimsel Etkinlikleri 

Destekleme (FABED) Fonu‟ndan 2006 yılından “Genç Bilim İnsanlarına Üstün Başarı Ödülü”ne 

layık görülmüştür. Dr. İnsel‟in uluslararası atıf endekslerince taranan (SCI) dergilerde 90‟dan 

fazla yayını ile birlikte birçok konferans bildirisi, bilimsel ve teknik raporu bulunmaktadır. Ayrıca, 

Amerika‟nın Su ve Çevre Federasyonu (WEF) kuruluşunun, “Belediye Tesislerinden Kaynak Geri 

Kazanım Sistemleri Tasarımı” komitesi üyesi olup İTÜ, Çevre Mühendisliği Bölümü‟nde öğretim 

üyesi olarak görevini sürdürmektedir. 
 



 

 
 

Dr. Itır Akdoğan 

Araştırma Direktörü, TESEV 

 

Notre Dame De Sion‟dan sonra Galatasaray Üniversitesi‟nde 

iletişim lisansı, Université Libre de Bruxelles'de (ULB) uluslararası 

politika yüksek lisansı ve Helsinki Üniversitesi‟nde sosyal bilimler 

doktorası yaptı. Finlandiya Adalet Bakanlığı ile Kuzey Avrupa, 

Almanya Uluslararası İşbirliği Kurumu GIZ ile Afrika‟daki projelerle 

uluslararası  

e-demokrasi danışmanıdır. 2013-2015 arası UNDP Türkiye‟nin 

Habitat Kalkınma ve Yönetişim Derneği‟nde program yöneticisi 

olarak çalıştı. İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olan 

Itır Akdoğan, TESEV‟e Ağustos 2015‟de katıldı.  
 

 

Prof. Dr. Laszlo Pinter 

Akademisyen, Çevre Bilimleri ve Politikası Bölümü 

Central European Üniversitesi (CEU)  
 

Laszlo Pinter küresel ölçekte sürdürülebilir kalkınma alanında 20 

yıldan fazla tecrübeye sahiptir.  Başlıca araştırma alanları 

sürdürülebilir kalkınma yönetimi ve stratejileri, ilerleme üzerine 

ölçme ve entegre raporlama ve entegre bakış açısı, senaryolar ve 

geçiş yolları olup sıklıkla doğal kaynaklar sektörüne odaklanmıştır. 

Halen, hedef seçimi mekanizmaları, izleme ve gözden geçirme ve 

uygulama araçları üzerinde durarak 2015 sonrası kalkınma 

gündemine ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine (SKH) 

odaklanan araştırmalar yapmaktadır. Ayrıca, entegre kırılganlık ve 

adaptasyon üzerine araştırmalarını sürdürmektedir. 2012 - 2015 yılları arasında, Asya-Avrupa 

Vakfı (ASEF) 'nın Avrupa bölgesi ve Asya'da bulunan 14 ülkedeki SDG raporları dizisinin 

başyazarı olmuştur. Ayrıca şu anda üst düzey iklim senaryoları adaptasyonuna odaklanan 

IMPRESSIONS FP-7 projesinde vaka çalışmalarında lider olarak görev yapmaktadır. Dr. Pinter 

dünya çapında çalışmakta ve kariyeri boyunca Dünya Bankası, OECD, UNDP, UNIDO, Asya-

Avrupa Vakfı, Avrupa Komisyonu'nun çeşitli Müdürlükleri, GEF ve Çin Konseyi ve ayrıca 

Kanada Tarım ve Tarımsal Gıda (AAFC), Environment - Kanada, Çevre ve Ekonomi için Ulusal 

Yuvarlak Masa Toplantısı (NRTEE), Kanada İyi Eser Dizini, CIDA, IDRC, İl Hükümetleri gibi birçok 

Kanada kuruluşu, çeşitli danışmanlık firmaları ve diğer firmalar ile işbirliği içerisindedir. 2010 

yılında CEU‟ya katılmadan önce, 1994 ve 2010 yılları arasında Kanada'da Sürdürülebilir 

Kalkınma için Uluslararası Enstitü (IISD) için çalışmış ve 2003 ve 2010 yılları arasında Ölçüm ve 

Değerlendirme Programının direktörü olarak görev yapmıştır. Laszlo Pinter, IISD Kıdemli Üyesi 

ve iş ortağıdır. Ayrıca kendisine Macaristan'daki Pannon Üniversitesi tarafından Fahri Profesör 

unvanı verilmiştir. 

 

 



 

 
 

Onur Akpulat 

Proje Yöneticisi, REC Türkiye 
 

ODTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü‟nde, 2006 yılında lisans, 2009 

yılında ise yüksek lisansını tamamladı. Lisansüstü çalışmaları 

sırasında, atıktan enerji, iklim değişikliği ve hava kirliliği kontrolü 

alanlarına yoğunlaştı. Bu çalışmalara paralel olarak 2 yıl süresince 

atıktan enerji eldesi ile ilgili bir TÜBİTAK projesinde araştırmacı 

olarak çalıştı. REC‟teki mevcut görevinde, 7 yıldan bu yana 

sürdürülebilir kalkınma, atık yönetimi, yenilenebilir enerji, iklim 

değişikliği ve AB çevre faslına uyum konuları üzerine yoğunlaştı. 

Özellikle, AB ve ulusal atık yönetimi politikaları ile Düzenleyici Etki 

Analizi (DEA) çalışmaları konusunda uzmanlaştı. Avrupa Komisyonu, özel sektör ve uluslararası 

kuruluşlar tarafından desteklenen 10‟dan fazla teknik destek ve kapasite geliştirme projesinin 

yürütme ve yönetiminde görev aldı. AB Çevre Ödülleri, İklim Platformu ve Kurumsal 

Sürdürülebilirlik Sertifika Programı gibi REC‟in öncü programlarının idari ve teknik yönetim 

ekiplerinde yer aldı. Görev aldığı birçok projenin kapasite geliştirme faaliyetlerinde eğitmen, 

mentor ya da moderatör olarak aktif rol aldı. Hakemli dergiler, sektörel dergiler ve 

konferanslarda yer alan teknik rapor, analiz, makale vb. çeşitli yayının bireysel yazarı veya 

yazar ekibinde oldu. 
 

 

Osman Bayram 

Akıllı Şehir Koordinatörü, İSBAK A.Ş. 

 

1999–2012 yılları arasında Şişecam-Anadolu Cam A.Ş.‟ de 

Endüstriyel Otomasyon, Endüstriyel Proses Kontrol, Mekatronik ve  

SCADA sistemleri alanlarında yazılım, proje geliştirme ve fabrika 

TPM bakım faaliyetlerini yürüttü. Şişecam firmasının Rusya‟daki ilk 

cam ambalaj fabrikası kurulması projesinde fabrika elektronik 

sistemlerinden sorumlu teknik yönetici olarak;  Devreye Alma, Hat 

Otomasyon Projelerinin geliştirilmesi ve Elektronik-Otomasyon 

Sistemleri Süpervizörlüğü görevlerini icra etmek üzere 7 ay 

Rusya‟da çalıştı. 2013 yılından itibaren İSBAK A.Ş. de Karayolu 

Tünelleri Otomasyon ve SCADA sistemlerin üzerinde yazılım ve 

otomasyon sistemleri projeleri geliştirmek üzere sırasıyla ArGe Uzmanı ve ArGe Takım Liderliği 

görevlerini yürüttü. 2016 yılından itibaren İSBAK A.Ş Akıllı Şehir ve Strateji Geliştirme 

Müdürlüğü‟nde Akıllı Şehir Koordinatörü olarak çalışmaktadır. 
 

 

 

 



 

 
 

 

Doç. Dr. Ozan Erdinç 

Akademisyen, Elektrik Mühendisliği 

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) 
 

Dr. Ozan Erdinç 1985 İstanbul doğumludur. Evli ve 2 çocuk 

babasıdır. İlk ve Orta öğrenimini Ahmet Hamdi Tanpınar İlkokulu 

ve Zeytinburnu Adile Mermerci Anadolu Lisesi'nde 

tamamlamıştır. Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği 

Bölümü'nde sırasıyla 2007, 2009 ve 2012 yıllarında Lisans, Yüksek 

Lisans ve Doktora çalışmalarını tamamlamıştır. Lisansüstü eğitimi 

süresinde Mayıs 2013 tarihine kadar VARYAP Varlıbaşlar Yapı 

Sanayi ve Turizm Yatırımları Ticaret A. Ş. bünyesinde Yenilenebilir 

Enerji Yatırımları, Elektriksel Uygulamalar ve Satınalma Uzmanı olarak çalışmıştır. Akabinde 

Doktora Üstü çalışmalarına Haziran 2013'te Portekiz'de € 5.259.445,00 bütçeli "Smart and 

Sustainable Insular Electricity Grids Under Large-Scale Renewable Integration - SINGULAR" 

isimli AB 7. çerçeve programı kapsamındaki araştırma projesinde ücretli doktora sonrası 

araştırmacı olarak başlamıştır. Kasım 2015 tarihinde tamamlanan projenin tamamında resmi 

olarak görev almıştır. Ayrıca Şubat 2014 - Ocak 2015 tarihleri arasında İstanbul Arel 

Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü'nde Yrd. Doç. Dr. olarak görev almış ve 

ayrıca Bölüm Başkan Yardımcılığı görevini yürütmüştür. 21.01.2015 tarihinde Yıldız Teknik 

Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü'nde Yrd. Doç. Dr. pozisyonunda görevine başlamıştır. 

04.04.2016 tarihinden itibaren de aynı bölümde Doç. Dr. olarak görevini sürdürmektedir. Dr. 

Erdinç, Mayıs 2016 itibariyle IEEE (The Institute of Electrical and Electronics Engineers) 

bünyesinde “Senior Member” seviyesine yükseltilmiştir. 

 

Rifat Ünal Sayman 

Direktör, REC Türkiye 
 

Proje yönetiminde on beş yılı aşkın deneyimi bulunan Sayman, 

çevre ve sürdürülebilirlik konularında 50‟den fazla projenin 

yürütülmesindeuzman veya yönetici olarak aktif rol aldı. 100‟ün 

üzerinde konferans, eğitim ve çalıştaya konuşmacı veya 

moderatör olarak katıldı. İklim değişikliği, doğa koruma, 

döngüsel ekonomi ve sürdürülebilirlik konularında uzmanlık 

geliştirdi, çok sayıda rapor, rehber, kitap ve makalesi yayınlandı. 

Avrupa Birliği müktesebatı kapsamında çeşitli çevre direktiflerinin 

Türkiye‟ye uyumlaştırılması konusunda “düzenleyici etki analizi” 

çalışmaları yürüttü. Türkiye dışında, Avrupa‟nın birçok ülkesinde 

ve Amerika‟da yer aldığı proje ve etkinlikler oldu, 2 yıl Macaristan‟da çalıştı. REC Türkiye 

Direktörü olarak, kuruluşun projelerinin geliştirilmesi, uygulanması ve değerlendirmesine liderlik 

etti. Avrupa Birliği Çevre Ödülleri (ABÇÖ) programı Ulusal Koordinatörü ve REC Türkiye ile 

Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi‟nin ortaklaşa yürüttüğü Kurumsal 

Sürdürülebilirlik Sertifika Programı‟nın (KSSP) Direktörüdür. Kamu Yönetimi lisans eğitimini 

Hacettepe Üniversitesi‟nde, Uluslararası İlişkiler yüksek lisansını ODTÜ‟de tamamladı, 

Georgetown Üniversitesinde araştırmalarda bulundu. 

 

  



 

 
 

Sinan Özden 

Kıdemli Danışman, REC Türkiye 
 

Şehir Planlama Lisans derecesini Ortadoğu Teknik Üniversitesi‟nde, 

Bölge Planlama Yüksek Lisans derecesini Blekinge Institute of 

Technology, İsveç‟te kazandı. Kırsal Bölge Kalkınması üzerine 

Development Studies Center, İsrail‟de uzmanlık diploması aldı. 

GAP Bölge Kalkınma İdaresi‟nde yeniden yerleşim projelerinde yer 

aldı, Alman Teknik İşbirliği Kurumu‟nda (GTZ) Türkiye‟de yürütülen 

proje ve programların koordinasyonunu üstlendi. İstanbul 

Metropoliten Planlama Merkezi‟nde (İMP) İstanbul Çevre Düzeni 

Planını hazırlayan plancılara katıldı, İstanbul ve Marmara Bölgesi 

arasındaki etkileşimler üzerine çalıştı. Marmara Belediyeler Birliği bünyesindeki Çevre 

Merkezinin kuruluşunda yer aldı. LAR2 projesi kapsamında yerel yönetimlerde katılımcılığın 

geliştirilmesi için yöntemler geliştirdi, Kent Konseyleriyle çalıştı. UNDP, GIZ, VNG, SKL ve REC 

tarafından yürütülen uluslararası ve AB destekli projelerde kıdemli uzman olarak, İçişleri 

Bakanlığına, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına, Belediyelere danışmanlıklar yaptı. REC ile 

birlikteliğinde Trabzon Yerel Çevre Eylem Planı‟nın hazırlanmasında yer aldı, Aksaray „Yerel 

Çevre Eylem Planı‟nı hazırladı, ÇEKAP Projesinde Yerel Çevre Eylem Planlaması bileşeninin 

sorumluluğunu üstlendi. 

 

 

Tolga İmamoğlu 

Yol Güvenliği Projeler Yöneticisi, WRI Türkiye Sürdürülebilir Şehirler 

 WRI Türkiye ekibine, Şubat 2013 tarihinde katılan, Celal Tolga 

İmamoğlu, toplu taşıma sistemleri BRT sisstemleri, bisiklet altyapısı 

ve yol güvenliği konuları üzerinde çalışmatadır. Türkiye‟deki bir 

çok şehir de, Gana Akra ve Etiyopya Addis Ababa‟da çeşitli 

ulaştırma sistemleri için yol güvenliği ve sürdürülebilir ulaşım odalı 

projeler yürütmektedir.50‟den fazla yol güvenliği incelemesi ve 

20‟in üzerinde yol güvenliği denetim çalışması bulunmaktadır. 

GALATASARAY Lisesini bitirdikten sonra lisans eğitimi Yıldız Teknik 

İnşaat Fakültesinde tamamladı. Yüksek lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat 

Mühendisliğinde alarak Ulaştırma Yüksek Mühendisi oldu. İstanbul Teknik Üniversitesinde yüksek 

lisansı sırasında Earthwork and Railway Engineering dersinin asistanı olarak üniversitede görev 

aldı. Atık lastik katkılı asfalt kaplamaların karayolu trafik gürültüsünü sönümlemedeki etkilerini 

inceleyen yüksek lisans teziyle ulaştırma kaynaklı bir çevre kirliliği sorununu başka bir ulaştırma 

kaynaklı gürültü kirliliği için çözüm olabileceğini oluşturabileceğini vurguladı. ENKA 'nın 

Ukrayna'da yüklecini firma olduğu Shaktar Donetsk stadyum inşaatında saha mühendisi olarak 

görev yaptı. Projenin altyapı ve çelik çatı tasarımında görev aldı. Hobileri arasında fitness 

yapmak, amerikan futbolu ve basketbol oynamak ve davul çalmak yer almaktadır. 

 

 

 

 



 

 
 

Çalıştay Sekretaryası 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 

Semra HUT – Akıllı ġehir Koordinatörü 

Birnur DAĞLI – Akıllı ġehir Koordinatörü 

Fatma YEĞĠN – Akıllı ġehir Uzmanı 

İSBAK 

Fatih KAFALI – Akıllı ġehir Strateji GeliĢtirme Müdürü 

Osman BAYRAM – Akıllı ġehir Koordinatörü 

Rukiye EROĞLU – Akıllı ġehir Mühendisi 

Seniye EġKĠN UZUN – Akıllı ġehir Mühendisi 

REC Türkiye 

Rifat Ünal Sayman – Direktör 

Pınar Akpınar – Proje Yöneticisi 

Tulû Tohumcu – Uzman Yardımcısı 

Gözde OdabaĢ – Uzman Yardımcısı 

Lojistik Bilgiler 

Çalıştay Yeri: İBB Kasımpaşa Ek Hizmet Binası  

Teras Kat Fethipaşa ve Çamlıca Eğitim Salonu  

Hacıahmet Mahallesi, Kurtuluş Deresi Caddesi, Yeniyol Sokak No: 22 

Kasımpaşa – Beyoğlu, İstanbul 
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İşbirliği, Bilgi Paylaşımı ve Ortak Kararlar için… 

Bölgesel Çevre Merkezi - REC Türkiye 

 

REC Türkiye, siyasi görüşlerden ve çıkar gruplarından bağımsız, kâr amacı gütmeyen 

uluslararası bir kuruluş olan Orta ve Doğu Avrupa için Bölgesel Çevre Merkezi‟nin 

(REC) Türkiye‟deki temsilcisidir. 

10 yılı aşkın süredir ülkemizde faaliyet gösteren REC Türkiye olarak, Türkiye‟nin çevre 

konusundaki hukuki, kurumsal, teknik ve yatırım kapasitesini güçlendirmeyi; böylelikle 

AB Çevre Müktesebatının etkin ve hızlı bir şekilde uygulanmasını sağlamayı 

hedefliyoruz. 

Bu amaç doğrultusunda, farklı finansal kaynaklar kullanarak yürütmekte olduğumuz 

çalışmalarla, hükümetler, kamu yönetimi, sivil toplum kuruluşları, özel sektör ve diğer 

tüm paydaşlar arasında işbirliği, bilgi paylaşımı ve ortak karar alma süreçlerini 

güçlendirmek için çalışıyoruz.  

Bize ulaşmak ve paylaşımlarınız için: 

Mustafa Kemal Mahallesi 2142 Sokak No.18 D.11  

06510 Söğütözü /Ankara – Türkiye 

 

Telefon: 0312 491 95 30 

Faks: 0312 491 95 40 

E-posta: info@rec.org.tr 

Web: www.rec.org.tr 

    

 


