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Sürdürülebilirlik, insan ile doğa arasında denge kurarak doğal kaynakları tüketmeden, gelecek 

nesillerin ihtiyaçlarının karşılanmasına ve kalkınmasına imkân verecek şekilde bugünün ve geleceğin 

yaşamını ve kalkınmasını programlama anlamını taşımaktadır. Sürdürülebilirlik; sosyal, ekolojik, 

ekonomik, mekansal ve kültürel boyutları olan bir kavramdır. 

Bu programa en büyük katkıyı sunabilecek yaşam alanı ise; toplumsal hayatın merkezi, ekonominin 

taşıyıcısı ve kültürel mirasın bekçisi olan kentlerdir. Kentler; modern dünyada birçok farklı kültür ve 

anlayışa mensup insanın bir arada yaşadığı üretim, istihdam, yatırım, ticaret ve kültür merkezleridir. 

Bundan dolayı kentler kalabalık bir nüfusu kendine çekmekte ve bu yoğun nüfusun baskısı altında 

kalmaktadırlar.  

Bugün dünya üzerinde üç milyarı aşkın insan kentlerde yaşamaktadır. Bu rakam 2030 yılında beş 

milyara dayanacaktır. Bu tablo sürdürülebilir kalkınmanın başarıya ulaşması konusunda kentlerin 

üzerine düşen görevin önemini açıkça ortaya koymaktadır.  

Öncelikle sanayileşme ile birlikte tüm dünyada, başta su kaynakları olmak üzere denizlerin, göllerin ve 

nehirlerin kirlendiğine tanık olduk. Sürdürülebilir bir dünya için, yerel yönetimlerin bu kaynakların 

korunmasını öncelikleri arasına alması zorunlu hale geldi.  

Bu amaçla biz, İstanbul için hazırladığımız “Çevre Düzeni Planı”nda içme suyu kaynakları, orman ve 

tarım alanlarına mutlak koruma getirdik. Mikro tünel yöntemiyle atıksu kolektörleri inşa ederek, su 

kaynaklarını kirlenmekten koruduk. Atık su arıtma oranını yüzde 85’e çıkardık. İnşaatı devam eden 

arıtma tesislerinin tamamlanması ile bu oran yüzde 97’ye ulaşacak. Buna ek olarak atıksu arıtmada 

“İleri Biyolojik Arıtma” dönemini başlattık. Kentin 2060 yılına kadar içme suyunu sağlayacak 

altyapıyı hazırladık. İçme suyu şebekesinin de yüzde 99’unu yeniledik.  

Denizleri temizledik; yüzülebilir hale getirdik. Denizlerden yılda 57 bin metreküp atık toplanıyor. 

Gemilerden petrol ve türevi atıklar arıtılarak, yakıt elde ediliyor. Kentin 234 kilometre uzunluğundaki 

sahil şeridinin 160 kilometresini temizleyerek, dünya standartlarında denize girilebilir değerlere 

ulaştık. İstanbul’un 603 kilometre uzunluğundaki derelerinin de 280 kilometresini ıslah ettik. İstanbul 

Büyükşehir Belediyesi olarak temiz bir çevre için dünyaçapında takdir edilen bir katı atık yönetim 

sistemi geliştirdik.  

Zira Gelecek nesillerin refahı için, yerel yönetimler olarak, deniz ve yeraltı su rezervlerinin yanı sıra, 

hava, toprak, ender türlerin yaşam alanları gibi doğal serveti korumak için yatırımlar yapmalıyız. Zira, 

dünya üzerindeki kentler, doğal kaynak rezervlerinin yüzde 75’ini tüketmelerinin yanı sıra atıkların da 

yüzde 75’ini üretiyor. Bu yoğun tüketim ve atık üretimi doğal dengeyi sürdürülemez hale getiriyor. 

Yerel yönetimler olarak yeni bir vizyon ve yenilikçi bir yaklaşımla bu durumu sürdürülebilir hale 

getirmek durumdayız. 

Bu nedenle İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak topladığımız atıkları işliyoruz. Bunlardan kompost 

gübre elde ediyor, çöp sızıntı sularını artıyor, ambalaj atıklarını geri dönüştürüyor ve çevreye büyük 

zarar veren pilleri bertaraf ediyoruz. Depolanan atıkların gazından enerji elde ediyoruz. Örneğin, 

metan gazından yılda 24 megavat elektrik enerjisi üretiyoruz. Bu, 350 bin ton emisyon azaltımı 

demektir. 

Ayrıca, kentteki trafik izleme kamerası, dedektörü ve uyarıcı flaşörlerde rüzgâr ve güneş enerjisi 

kullanımını başlattık. Enerji maliyetlerini yaklaşık 1,3 milyon 170 bin dolara kadar indirdik. Yüzde 87 

enerji tasarrufu yaptık.  

Diğer yandan, toplu ulaşım çözümleri ile karbon salınımını azalttık. Kent genelinde çok iyi hizmet 

veren raylı sistem odaklı bir toplu taşıma sistemi geliştirdik. Bu sistem sayesinde insanlar özel 

otomobillerini bırakıp toplu taşıma araçlarını tercih etmeye başladılar. Sadece Metrobüs sistemi ile 



 

günde 80 bin özel aracın trafiğe çıkmamayı tercih etmesi bunun çarpıcı bir örneğidir. Ayrıca bu sayede 

günlük 613 ton emisyon azaltımı sağlıyor ve 242 bin litre yakıt tasarrufu yapıyoruz. 

İki yıl içinde geri dönüşümde önemli hedeflere ulaşacağız. Örneğin kâğıttaki geri dönüşüm sayesinde 

11,2 milyon ağacın kesilmesi önlenecek. Cam dönüşümü sayesinde 4,5 milyon litre petrol tasarrufu 

yapılacak. Metal geri dönüşümünden ise 21 bin ton hammadde tasarrufu olacak. Plastik dönüşümünde 

de 1,5 milyon megavat enerji tasarrufu sağlanacak. Bunlara ek olarak atık gazından enerji elde etme 

amaçlı tesislerimizin toplam kapasitesini yılda 46 megavat enerji üretecek boyutta ulaştırdık. Zaman 

içinde bu kapasitenin tamamını kullanarak günlük, 1 milyon 200 bin ton emisyon azaltımı 

sağlayacağız.  

Hepimiz küresel ısınma ve diğer çevresel sorunların yol açtığı sıkıntılarla yüzleşiyoruz. Bu amaçla 

yerel yönetimler açısından kentlerdeki, kent ormanı, koruluk ve yeşil alanların arttırılması bir 

zorunluluktur. İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak bu konuya öncelikle eğiliyoruz. Kentin nefes 

alabilmesi için yeşil alanları arttırıyoruz. Doğayla barışık kent mimarisine uygun akıllı binalar inşa 

ediyoruz. Çatıların bahçe teras katına dönüştürüyoruz.  

Sadece son sekiz yılda kente 20 milyon metrekare yeşil alan kazandırdık. Bu kişi başı 6,08 metrekare 

yeşil alan demektir. Bu amaçla 1,11 milyon ağaç dikildi ve 1,11 milyon ton emisyon azaltımı sağlandı. 

Bunlara ek olarak Kömür kullanan bir kentten yüzde 97’si doğalgaz kullanan bir kente geçtik. Bu 

sayede 1992’de metreküpte 219 mg olan karbondioksit oranı 2011’de metreküpte 6 mg’a düştü ve 

İstanbul, Avrupa’nın en temiz havası olan kentlerinden bir haline geldi. 

Sürdürülebilirlik için yerel yönetimlerin kilit önceliğinden biri de planlı kentsel büyüme olmalıdır. 

Kentlerde belirli standartlarda yaşam düzeyinin sağlanması için bu son derece önemli. Çok merkezli 

kentler oluşturarak, bunların altyapısından, ulaşıma kültürel tesislerine kadar her alanda planlı 

gelişmesine dikkat etmeliyiz. 

Bu anlamda biz İstanbul’da yaklaşık 60 yıldır gelişen plansız büyümeyi durduk. “İstanbul 

Metropolitan Planlama Merkezi” ile İstanbul’un her noktasını bütüncül olarak planladık ve 

çalışmalarımızı bu anlayışla sürdürüyoruz. İstanbul’u planlarken bunu çevre illeri de hesaba katarak 

yapıyoruz. 

Yine 14 milyar dolarlık bir yatırımla kentte kara, deniz ve raylı sistemin entegre olduğu bir ulaşım ağı 

kurmak için çalışmalara başladık. Bu çerçevede 641 kilometrelik bir raylı sistem ağı inşa ederek 

İstanbul’da hem ulaşımın bir trafik sorunu olmaktan çıkaracağız, hem de otomobillerin neden olduğu 

çevre kirliliğinin önüne geçeceğiz. 2014 yılında bu hattın 230 kilometresini bitirerek, sürdürülebilir 

kentler alanında önemli bir projeyi hayata geçirmiş olacağız. 

Yerel yönetimlerin sürdürülebilir bir dünya için yapacakları en önemli katkılardan bir diğeri de 

kentlerin tarihî ve kültürel birikiminin korunmasıdır. Biz, üç büyük imparatorluğa başkentlik yapmış 

olan İstanbul’da kültürel mirası korumak amacıyla birçok proje gerçekleştiriyoruz. 

Bunlara ek olarak kentleri sanayi baskısından acilen kurtarmalıyız. Teknolojideki tüm gelişmelere 

rağmen sanayinin belirli bölgelerde yoğunlaşması hem çevre kirliliğine hem de nüfus baskısına neden 

oluyor. Bundan dolayı yerel yönetimler olarak çok merkezli bir anlayışla planlama yapmalı ve sanayiyi 

dağıtmalıyız. Bu amaçla, İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak kenti bir sanayi merkezi olmaktan 

çıkarmak için gerekli adımları attık. İstanbul’a turizm, finans, spor, ticaret ve kültür-sanat merkezi 

olma fonksiyonları yükledik. 

Sürdürülebilir bir kentin sağlanmasındaki en önemli etkenin kentlileşen ve kentte tutunabilmeyi bilen 

bir nüfustan geçtiğini biliyoruz. Aksi takdirde meydana gelecek sosyal patlamaların sürdürülebilirlik 

projelerini akamete uğratacağı tartışmasız bir gerçektir. Bundan dolayı kentlilerin sosyal gelişimleri ve 

refahtan aldığı payın arttırılması konusunda yerel yönetimler olarak üzerimize önemli görevler 

düşüyor. Eğitim, kültür ve spor faaliyetlerinin icra edileceği tesisleri, ortak kullanım alanlarını kent 

nüfusu için yeterli hale getirmeliyiz. 

Yoksulların ve özürlülerin korunması, ve bu kimselere çeşitli imkânlar sunularak hayata kazandırılması 

ülkelerimize ve dünyaya büyük kazanç sağlar. İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak mesleki eğitim 



 

kurumları aracılığı ile başta ev hanımları olmak üzere kentlilere eğitim veriyoruz. Hemşehrilerin 

meslek edinmelerini ve hayata tutunmalarını sağlıyoruz. Bu amaçla faaliyet gösteren meslek edindirme 

kurumumuz bir halk üniversitesine dönüştü. Çoğu son sekiz yılda olmak üzere yaklaşık 20 yıllık bir 

dönemde toplam 1,4 milyon civarında mezun verdi. Birçok hemşehrimiz bu sayede kendi işini kurdu 

ya da iş buldu. 

Ayıca başta kadınlar olmak üzere yoksul ve yaşlılara dönük bakım ve tedavi hizmetlerimiz var. Aynı 

şekilde sokak çocuklarının rehabilitasyonu ve meslek edinmeleri konusundaki çalışmalarımızı da 

başarı ile yürütüyoruz.  

Şu bir gerçek ki; başta küresel ısınma olmak üzere dünya üzerindeki yaşamı sürdürülemez hale getiren 

etmeler yüzde 90 oranında insan kaynaklıdır. Bu da bizden kaynaklanan bu felâketi durdurmanın yine 

biz insanların elinde olduğunu gösteriyor.  

Bu da ancak hemşehrilerine en yakın, onların sorun ve beklentileri ile iç içe olan yerel yönetimler 

aracılığıyla başarılabilir. Bu sebeple dünya üzerindeki tüm kentlerin yöneticileri sürdürülebilirlik 

anlayışı etrafında birleşmelidir. Yerel yöneticiler olarak, bu dünyayı çocuklarımızdan miras aldığımızı 

ve onu en iyi şekilde korumamız gerektiğini asla hatırımızdan çıkarmadan, sürdürülebilir bir dünya 

için çalışmalarımıza yoğunlaşmak zorundayız.  

 

*İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Kadir Topbaş’ın Turkish Policy Quarterly 

dergisinin 2012 Yaz sayısı için yazdığı “Kentler ve Sürdürülebilirlik" konulu makaledir. Daha 

fazla bilgi için lütfen www.turkishpolicy.com sitesini ziyaret ediniz. 
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