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Girifl
Kentler, çevre sorunlar›n›n tart›fl›ld›¤› platformlar›n oda¤› haline gelmifltir. ‹klim
de¤iflikli¤ini etkileyen çevre kirlili¤i, do¤al kaynaklar›n tüketilmesi gibi temel konular,
kentlerin nüfus ve mekansal büyümesinin ak›lc› ve kapsaml› planlama karar ve politikalar›n
yetersizli¤inden kaynaklanmaktad›r.
Kentsel bölgelerdeki çevre kirlili¤inin % 50’si son 35 y›lda oluflmufltur. Çevre kirlili¤inin
insan yaflam› üzerindeki olumsuz etkileri, su ve hava kirlili¤i, ozon tabakas›n›n incelmesi,
biyolojik zenginliklerin azalmas›, iklimin de¤iflmesi, denizlerin kirlenmesi gibi geri
kazan›lamayan kay›plara yol açmakta, insanlar›n maddi ve ruh sa¤l›¤›n› olumsuz etkilemekte, kültür varl›klar›n› tehdit etmektedir.
Global ve yerel iklim de¤ifliklikleri s›cakl›¤›n artmas›na, bu durum toplumsal ve do¤al
yaflam denge halkalar›n›n kopmas›na neden olmaktad›r. Is› art›fl›ndan oluflan kurakl›k ve
göçler dünya genelinde sosyal sorunlar› yayg›nlaflt›rmakta, her y›l yaflanan sel bask›nlar›,
yaklaflan felaketin çok somut erken uyar›lar› olmaktad›rlar. Son Kopenhag toplant›s›nda
buzullar›n erimesi bu h›zla giderse deniz seviyesinin 7 metre yükselece¤i, 600 milyon
kiflinin göç etmek zorunda kalaca¤› tart›fl›lm›flt›r. Londra, fiangay, Mumbai, Dakka, New
York önümüzdeki 100 y›l içinde sular alt›nda kalacak yerler olarak ilk tehlike iflaretlerini
flimdiden vermeye bafllam›flt›r.
‹klim de¤iflikli¤inin kentler üzerindeki risklerinin ak›ll› planlan›p yönlendirilememesi sonucu ortaya ç›kan sorunlar, g›da temini, üretim flekillerinin yer de¤ifltirmesi ve güvenlik alanlar›nda kendini göstermeye bafllamaktad›r.
Bilimsel çal›flmalar çevre sorunlar›n›n göstergelerine iliflkin çok ayr›nt›l› listeler ve al›nmas›
gereken önlemlere yönelik stratejiler ortaya koymaktad›r. Bu göstergelerin kentlerin çevre
duyarl› ve yaflam kalitesini yükseltici içerikli planlamas›na iliflkin irdelenmesi ve uygulanmas› için kuramlar ve kavramlar›n gelifltirilmesine olan ihtiyaç h›zla artmaktad›r.
Sürdürülebilir geliflme planlamas› ve ak›ll› büyüme, güncel temel kuramsal çerçeveler
olarak sorunlar›n anlafl›l›p uygulama sürecini yaflam kalitesi ad›na denetlemeyi
kolaylaflt›rmaktad›r.
Sürdürülebilir geliflme
1987 Bruntland Raporu’ndan temellenen ve 1992 Rio Zirvesi’nde ön plana ç›kan
sürdürülebilirlik, çeflitli disiplinlerde çok yönlü ilgi gören bir kavram haline gelmifltir.
Sürdürülebilirlik, ekonomik, sosyal, çevresel alanlarda politika gelifltirme, eylem planlar› ve
yaflam alanlar› tasarlama söz konusu oldu¤unda yönlendirici çerçeve olarak ön plana
ç›kmaktad›r.
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Do¤a ve insan merkezli bir çevrecilik kavram› olarak sürdürülebilirli¤in, yayg›n kullan›m
alanlar›ndan birisi kent planlamad›r. Sürdürülebilir geliflme çevresel sorunlara uzun
erimli bak›fl aç›s›n› öngörür. Kentsel büyümenin alaca¤› biçim, alt kentleflmenin denetlenmesi, arazi ve kaynak kullan›m›n›n, altyap› gelifltirme taleplerinin özel dikkat gerektirdi¤i
alanlarda planlaman›n etkilerinin y›ll›k, k›sa vadelerle de¤il, 50-100 y›llara yay›lan
öngörülerle ele al›nmas›n›n önemini ortaya koymaktad›r (Blowers, 1993). Sürdürülebilirlik,
gelecek kuflaklar› kollayan uzun vadeli bir düflünce biçimidir. Do¤al kaynaklar›n›n k›s›tl›
olmas›na ve ekolojik sistemin iflleyifline dikkat çekmektedir. Sürdürülebilirlik, ayn›
zamanda farkl› konu, alan, disiplin ve aktörler aras›ndaki iliflkilerin çok karmafl›k bir a¤lar
sistemi içinde hareket etti¤inin bütünsel ve sistemli bir flekilde anlafl›lmas›n›n gereklili¤ini
vurgulamaktad›r.
Kentsel arazi kullan›m›, ulafl›m sistemi ve biçimi, konut alanlar›n›n geliflimi ve flekli,
toplumsal ve ekonomik geliflme, çevresel özellikler gibi kentin temel dinamikleri birbirleriyle etkileflimleri içinde ele al›nmas› gereken temel planlama alanlar›n› oluflturmaktad›r. Sürdürülebilir geliflme planlama süreci bu de¤iflkenleri sosyal, ekonomik ve çevresel amaçl› bir de¤erlendirme içinde bütüncül bak›fl aç›s›yla ele almay› savunmaktad›r.
Sürdürülebilir geliflme, “bugünün ihtiyaçlar›n› karfl›larken, gelecek nesillerin kendi
ihtiyaçlar›n› karfl›lama yeteneklerini göz ard› etmeyen geliflme biçimi” olarak tan›mlanmaktad›r (Brundtland Raporu, 1987). Bu tan›mda büyüme, geliflme, ihtiyaçlar ve gelecek
nesiller ana kavramlar olarak öne ç›kmakta; kaynak kullan›m›nda ak›lc› ve adaletli
olman›n kaç›lmaz oldu¤u vurgulanmaktad›r. Burada büyüme, ekonomik faaliyetlerin
boyutunu ve fiziksel yay›lmay›, geliflme ise sosyal, ekonomik, kültürel boyutlar› olan
insan›n temel ihtiyaçlar›n›n karfl›lanmas›n›n gereklili¤ini ifade etmektedir. Sürdürülebilir
geliflme, esas olarak bir temel kaynak olarak do¤an›n kendini yenileme ve verimlili¤ini
koruma ve tafl›ma kapasitesine sayg›l› olmay› öngörmektedir.
‹nsan›n temel gereksinmelerin karfl›lanmas›, kaynaklar›n adil da¤›t›lmas›, iyi bir yaflam›
sa¤lama amaçl› f›rsatlar›n yayg›nlaflt›r›lmas›, sürdürülebilir geliflmenin temel mücadele
alanlar› olarak önceliklerini korumaktad›rlar. Dünyadaki refah art›fl›na ba¤l› olarak, baz›
kesimlerde lüks tüketim bir ihtiyaç olarak alg›lan›rken, büyük bir kesimin temel
ihtiyaçlar›n› bile karfl›layamamalar›n›n oluflturdu¤u karfl›tl›k, günümüzde çözüm bekleyen
bir sorun olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r. Baflka bir deyiflle, dünya genelinde bak›ld›¤›nda
zengin topluluklar›n tüketim al›flkanl›klar›n›n çevresel maliyeti ile yoksullu¤un
ihtiyaçlar›n› karfl›lamak aras›nda toplumsal çeliflkiler giderek artmaktad›r. Bu noktada,
kaynaklar›n adil kullan›lmamas› sorunu çeliflkinin merkezini oluflturmaktad›r. Özellikle
kentlerde karfl›lafl›lan bu durumda, artan refah›n yeniden da¤›l›m›n›n, eflitsizlikleri gidermek için kullan›lmas›, kentlerin en temel sorununu oluflturmaktad›r. Refah›n yeniden
da¤›l›m›nda yeni olanaklar›n sa¤lanmas›, yoksul kesimlere yap›lacak finansal yard›m ve
servislerden daha kolay yararlanma yollar›n›n aç›lmas›, çevresel bozulmay› düzeltmeye
yönelik çabalar, ilk etapta düzenlenmesi gereken alanlara iflaret etmektedir.
Ç›k›fl›ndan bugüne sürdürülebilirlik kavram› çerçevesinde gerçeklefltirilen çal›flmalar,
kentsel planlamada günümüzün bozulan çevreleri ya da sosyal mahrumiyet içinde olan
bölgelerinin, örne¤in kentin merkez ya da çevre çöküntü alanlar›n›n gelecek kuflaklara
daha iyi, yaflanabilir koflullarda devretmenin moral ilkelerini ç›kmaktad›r. Sürdürülebilir
geliflmenin moral boyutlar›, telafisi mümkün olmayan zararlar›, yokediflleri önlemek,
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örne¤in yöreye özgü do¤al ve kültürel de¤erleri, tafl›ma kapasitesi ile ifade edilen,
do¤an›n kendini var ettirme ve yeniden üretme s›n›rlar›n›n zorlanmamas› olmaktad›r.
Sürdürülebilir geliflmenin bir di¤er mücadele alan›, kuflaklararas› eflitli¤i sa¤lamakt›r. Bu
eflitlik ilkesi, ortak toplumsal haklar›n kifli, ülke ve devletlerin ç›karlar›ndan üstün oldu¤u
ve korunmas› gereken moral de¤erleri ifade etmektedir. Örne¤in, ozon emisyonu,
Akdeniz havzas›n›n kirlilikten korunmas›, sadece Akdeniz’e k›y›s› olan ülkelerin s›n›rlar›
içinde kalmay›p, tüm insanl›¤›n ortak sorunu olarak de¤erlendirilmek durumundad›r.
Sürdürülebilir geliflme, do¤al ve yapay çevreyi afla¤›daki moral ilkeler çerçevesinde ele
almay› öngörmektedir.
-Do¤al çevrenin tükenmesine karfl› önleyici tedbirler gelifltirmek,
-Dünyan›n do¤al eko sisteminin geri dönüflüm kapasitesine zarar vermeyecek önlemler
gelifltirmek,
-Gelecek nesillere artan maliyette ve risklerle dolu bir çevre tafl›mamak,
-Sosyal eflitli¤i sa¤lay›c› bir sistem gelifltirmek,
Bu kapsamda, sürdürülebilir geliflmenin üç önemli alan›n›n ve bunlar›n birbirleri ile
iliflkisinin de¤erlendirildi¤i bir flema üretilmifltir (ICLEI, 1996:2). Bu flemaya göre
sürdürülebilir geliflmenin üçlü etkileflimi; toplumsal geliflme, ekolojik denge ve ekonomik
geliflme süreçleri içinde oluflmaktad›r. Bu üç kavram›n önem derecesi, geliflmenin
kapsam›n› ve niteli¤ini de belirlemektedir.
fiekil: 1
Sürdürülebilir Geliflmenin
Bileflenleri
(ICLEI, Yerel Gündem 21
Planlama Rehberi, 1996)

Kentsel alanlar›n geliflmesinde ve yeniden yap›land›r›lmas›nda do¤al çevreyle birlikte,
afla¤›da detayl› aç›klanan amaçlar yaflam alanlar›n›n kalitesinin sa¤lanmas›nda, temel
oluflturmaktad›r. Yaflam kalitesine iliflkin ilkelerin oluflturulabilmesine yönelik politikalar
ve stratejiler tan›mlanmal›d›r.
Genelde sürdürülebilir bir geliflmeyi yönlendirecek etkin politikalar›n oluflturulmas›n›n
befl temel çal›flma alan› vard›r. Bunlar;
-Kaynaklar›n korunmas›: verimli arazi kullan›m›, yenilenemeyen kaynaklar›n
tüketilmemesi, bölgesel çeflitlili¤in korunmas›,
-Yapay çevre: kentsel geliflme ve yap›l› çevrenin oluflumunda do¤al çevreye uyumlu,
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dengeli bir oluflum ve karfl›l›kl› olarak birbirlerinin de¤erlerini güçlendirmelerini
sa¤lamak,
-Çevresel kalite: çevreyi kirletici, oluflumlar› önlemek, insan sa¤l›¤› ve dolay›s›yla yaflam
kalitesini düflürücü oluflumlar› önlemek.
-Sosyal eflitlik: kuflaklar aras›nda kaynak kullan›m› aç›s›ndan eflitlik sa¤lama ilkesidir.
Ülkeler ve kentsel topluluklar aras›nda sosyal eflitsizli¤i gideren politikalar üretmek,
zengin ve yoksul aras›ndaki uçurumu art›ran geliflmeleri önlemek, sosyal eflitsizli¤i
azaltan politikalar gelifltirmek,
-Politik kat›l›m: eflitlik, kaynaklar›n eflit da¤›l›m›, tüketim flekillerinin de¤iflmesi, yaflam
tarzlar›n›n de¤iflmesine yönelik olarak her kesimin söz hakk›na sahip olmas›n›n garanti
alt›na al›nmas› anlam›na gelmektedir.
Sürdürülebilir geliflme ve mekansal planlama
Günümüzde sürdürülebilirlik ba¤lam›nda kentsel alanlar›n kaynaklar›n› verimli kullanan,
çevresel kaliteye özen gösteren, sosyal eflitli¤i, toplumsal yaflamda canl›l›¤› sa¤layan,
otomobil kullan›m›n› ve geri dönüfltürülemeyen kaynaklar›n tüketimini azaltan, kirletici
at›k üretmeyen ve at›k yönetimini etkin flekilde gerçeklefltiren bir mekansal planlama
yaklafl›m›n› ve politikalar›n› gelifltirebilen, kendi kendine yeterli kentlerin hayata
geçirilmesi hedeflenmektedir. Sürdürülebilir geliflme, yerelin kendi kendine yetebilmesi
ve planlar›n› bu ba¤lamda yapmas›na yönelik söylemlerin kentle iliflkilendirilmesi, 1990
sonras›nda artmaya bafllam›fl, özellikle metropoliten geliflmenin sürdürülebilirlik
ba¤lam›ndaki araçlar›n›n ve kavramsal çerçevesinin mekansal anlamda neler olaca¤›na
yönelik yaklafl›mlar›n gelifltirilme çabas›yla ön plana ç›km›flt›r. Bu çal›flmalar, mimarl›k,
kentsel tasar›m ve kentsel planlamaya yönelirken, baz›lar› kentlerdeki çevresel sorunlara
yönelmifltir. Sosyal sorunlar ve eflitsizlik, sürdürülebilirli¤in di¤er çal›flma alanlar›n›
oluflturmaktad›r.
BM’nin Gündem 21’i ve Habitat II Zirvesi, Yeni Kentleflme Kongre Bildirgesi, Yerel
Yönetimler Komisyonu’nun Ahvanee ‹lkeleri, AB Mekansal Geliflme ‹lkeleri, Ak›ll›
Büyüme, sürdürülebilirli¤in sosyal, mekansal ve çevresel faktörlerin a¤›rl›k ve önemine
dikkat çekmekte, mekansal planlama için çerçeveyi ortaya koymaktad›rlar.
Mekansal planlama, sürdürülebilir geliflmeyi amaçlarken, kat›l›mc› demokrasi içinde ve
tüm yönetim kademelerinin arac›l›¤› ile bir koordinasyon ve kontrol sistemini sa¤lamay›
öngören yaklafl›md›r
Bütünleflik mekansal planlama yaklafl›m› temelde afla¤›daki iliflki ve süreçleri planlama
ba¤lam›nda ele al›p de¤ere koymak durumundad›r:
a. Do¤al ortamlar aras›ndaki iliflkiler: Kirlenen hava, toprak ve su gibi çevresel süreçlerin
at›k yönetimi, arazi kullan›m› gibi birbiri ile ba¤lant›l› süreçler olarak de¤erlendirilmesini
içermektedir.
b. Çevresel politikalar›n üretiminde sektörler aras› bütünleflme: Ulafl›m, enerji ve tar›m
sektörleri, yapay çevreye yönelik kararlar›n etkiledi¤i temel sektörlerdir. Bunlar›n her biri
kaynaklar› koruma, çevre kalitesi ve arazi kullan›m› ile do¤rudan etkileflim içindedir. Bu
sektörler aras›ndaki iliflki ve bütünleflmesinin sa¤lanmas› gerekmektedir.
c. Çevresel süreçler; s›n›r ötesi politikalar ve organizasyonlar gerektirir. Bu nedenle
politikalar›n tüm yönetim hiyerarflileri ile bütünleflik olmas› gerekmektedir.
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Örne¤in türlerin yok olmas›, küresel ›s›nma, orman alanlar›n›n yok olmas›n› önlemeye
yönelik uluslararas› önlem ve politikalar üretilmelidir.
Stratejik yaklafl›m: mekansal planlaman›n önemli bir boyutu, stratejik yaklafl›m
gereklili¤idir. Bu, tüm yönetim için geçerli olmak durumundad›r. Baz› çevresel politikalar
merkezi yönetimi harekete geçirirken, baz›lar› ulus ötesi stratejileri harekete geçirmek
durumundad›r. Bölgesel ve yerel ölçekte yetkilerin sa¤lanmas›, yetkilerde sürdürülebilirlik politikalar›n›n hayata geçirilmesini kolaylaflt›racakt›r. Karar verme süreçlerini yerele
yaymak, kat›l›m› artt›rman›n yan› s›ra verimli sonuçlar›n elde edilmesini de
kolaylaflt›racakt›r.
Her düzeydeki mekansal planlaman›n politikalar›n bir amaç ve hedefler raporu ve bunlar›
gerçeklefltirmek için belli bir yöntemi ve izleme ölçütlerini içeren bir yap›s› olmal›d›r.
Ulusal düzeydeki mekansal planlar ise AB ve di¤er uluslararas› anlaflmalara duyarl›
olmak ve bölgesel ve yerel planlara destekleyici çerçeveler sunmak durumundad›r.
Bölgesel ve yerel mekansal planlar, yerel yönetimlerce tan›mlanm›fl tar›m, enerji, arazi
kullan›m›, çevresel dinamikler, sanayi, konut, ulafl›m, altyap›, at›k yönetimi gibi
unsurlar›n ekonomik iliflkileri ba¤lam›nda bir politikalar bütünü içermelidir. Ekonomi ve
çevre aras›ndaki iliflki ve denge sürdürülebilir geliflme ad›na, bölgesel ölçekte
sa¤lanmal›d›r. Böylesi bir mekansal planlama sisteminde planlar ve uygulama politikalar›
yerel otoriteler taraf›ndan üretilmelidir. Yerel, yenilikçi, kat›l›mc› ve giriflimci özellikleri
nedeniyle planlar›n uygulanmas› daha dinamik bir rol oynamaktad›r.
Sürdürülebilir geliflme, mekansal plan›n içeri¤inde yer alan gelifltirme fikirleri ve bunlar›
destekleyecek kaynaklar›n varl›¤›yla mümkün olur. Yerel gelir vergileri, sanayiden
sa¤lanan kirlilik ödemeleri ve artan arazi de¤erleri üzerinden al›nacak vergiler, bu
kaynaklar›n baz›lar›d›r.
Sürdürülebilir geliflme, toplumda ve yönetimde çevreye karfl› davran›fl ve al›flkanl›klar›n
de¤ifltirilip, mekansal planlama ve yerel topluluk ihtiyaçlar›n›n ön plana ç›kart›lmas› ve
toplumsal eflitli¤in sa¤lanmas› ilkelerine öncelik vermek durumundad›r.
Yaflanabilir ve yaflam kalitesi sürdürülebilir kentler, insan›n temel gereksinmeleri ve
yaflad›¤› yere olan sosyal, kültürel ve psikolojik ba¤›l›l›¤› aç›s›ndan bak›ld›¤›nda,
planlaman›n temel yönlendirici kavramlar› olarak öne ç›kmaktad›r. Planlama, insanlar›n
do¤a ile iliflkilerinin dengesi içinde bekledi¤i yaflama sevincine katk› sa¤layan, yeterli
yeflili olan, güvenli, eriflilebilir, insan ölçe¤ine uygun mekanlar›n yarat›lmas› için
gerçeklefltirilen bir eylemler sistemidir.
Wheeler’e göre bunu sa¤layacak kentsel mekansal geliflmenin, planlaman›n afla¤›daki
ilkelerini sa¤lamas› gerekmektedir (Wheeler, 1998).
1. Kompakt (yo¤un) arazi kullan›m›: Arazi, insan yaflam›n›n en hassas ve s›n›rl› kayna¤›
olarak sürekli kentsel geliflmenin bask›s› alt›nda tüketilmekte ve eflitlik ilkelerine ayk›r› bir
flekilde da¤›t›lmaktad›r. Tüm dünyada kentsel geliflmelerde bu durum artan bir biçimde gözlenmektedir. Bu konuda baz› kentler önlemler almaya bafllam›flt›r. Örne¤in Oregon kenti, San
Francisco Koyu etraf›ndaki on bir kent bir araya gelip kentsel büyüme s›n›rlar› koyarak,
kentsel yay›lmay› durdurma konusunda ilkeler belirlemifltir (Wheeler, 1998). Bu yaklafl›mlar›n
verimli olabilmesi için oluflturulan politikalar aras›nda, arazi kullan›m› taleplerini mevcut
yerleflim alanlar›n›n içindeki potansiyellerin gelifltirilmesine yo¤unlaflt›r›lmas› bulunmaktad›r.
Böylelikle alanlar›, daha yeflil, güvenli, çekici ve yaflanabilir hale getirmifllerdir.
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Büyümenin di¤er bir kontrol flekli, kentin çevresindeki çiftlik alanlar›n›n, ekolojik k›rsal
yerleflmelerin ve kent yak›n›ndaki aç›k alanlar›n korunmas›d›r. Kentin yap›s›nda mevcut
do¤al yeflil sistemleri geniflleterek kentsel park sistemlerine dönüfltürmek, emlak vergi sisteminde eflitli¤i sa¤lamaya yönelik düzenlemelere gitmek, büyümeyi denetim alt›na almada önemli araçlard›r (Wheeler, 1998). Öte yandan insan ve arazi kullan›m› iliflkilerinde temel
de¤ifliklikler için politikalar üretilmelidir. Özel mülkiyet hakk› ve insan›n araziye karfl›
tavr›nda, temel de¤iflikliklere ihtiyaç vard›r. Araziyi bir kar arac› olarak görmekten kaç›p,
onu sayg› duyulmas› gereken bir peyzaj de¤eri olarak görebilen bir dünya görüflünün
gelifltirilmesi, giderek daha çok önem kazanmaktad›r.
‹stanbul için irdeleme: ‹stanbul’un planlama çal›flmalar›nda, bugüne de¤in üretilen planlarda temel ilke kentin sürdürülebilir bir büyüme gerçeklefltirebilmesi için güney k›y›s›
boyunca do¤u-bat› yönünde do¤rusal geliflmesi ve bu büyümenin kuzeydeki orman alanlar› ve su havzalar›na atlamamas›n›n esas al›nd›¤› gözlenmektedir. Ancak bu sa¤lanamamaktad›r. Gecekondulaflma, kaçak yap›laflma, mevzii plan kararlar› ve baz› anl›k yasal
düzenlemelerle yeni proje alanlar›n›n ortaya ç›kmas› kentin kompakt, denetimli geliflme
olanaklar›n› yok etmektedir. Kuzeydeki orman alanlar› ve su havzalar› yak›n›nda oluflan
yeni konut, al›flverifl ve ifl yerleri de bu saçaklanmay› h›zland›rmaktad›r. BüyükdereMaslak aks›nda geliflen uluslararas› merkez ofisleri de kentin kuzeye do¤ru büyümesinde
önemli rol alm›fllard›r. Bütün bu süreçlerin ortaya koydu¤u denetimsiz büyümenin kentin
makroform ve kompakt kalma efliklerini korumaya yönelik arsa, konut ve arazi kullanma
politikalar› ile denetlenememesi kentin kompakt olabilme f›rsatlar›n› yok etmektedir.
fiema: 1,
‹stanbul makroform
flemas›.
Kaynak: IMP

2. Araç kullan›m› ve kolay eriflim ilkeleri: Mevcut arazi kullan›m sisteminin hava
kirlili¤i, kentsel yay›lma, ekosistemin bozulmas› ve sosyal gruplaflmalara neden oldu¤u
bilinmektedir. Sürdürülebilir kentlerde ulafl›m sisteminin düzenlenmesinde yak›nl›k –
eriflim iliflkisinin göz önüne al›nmas›, ulafl›m sisteminde kademelenmeye gidilmesi,
arabaya talebin azalt›lmas›n› sa¤layacak politikalar›n üretilmesi gerekmektedir. ‹nsanlar›n
seyahat ihtiyaçlar›n›n toplam›n› azaltacak, daha temiz, daha verimli kaynak kullan›m›,
daha çok insan›n kaynaflmas›na olanak verecek mekan ve zaman›n yarat›lmas›n›
sa¤layacakt›r.
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Yak›nl›k - eriflim ilkesiyle, karma arazi kullan›m› tipolojilerini artt›rmak, mahalle
merkezleri oluflturmak, konut, çal›flma, al›flverifl, dinlenme mekanlar›n›n eriflilebilir
olmas› öngörülmektedir. Örnek araflt›rmalar bu tür düzenlenmifl kentsel ortamlarda insanlar aras› etkileflimin ve canl›l›¤›n artt›¤›n› kan›tlamaktad›r.
Ulafl›m fleklinin, yaya eriflimler lehine de¤ifltirilmesinin ve bisiklet kullan›m›n›n
yayg›nlaflt›r›lmas›n›n, enerji tasarrufu ve toplumsal canl›l›k aç›s›ndan do¤ru sonuçlar
verdi¤i yine araflt›rmalarca kan›tlanan gerçeklerdir. Kent içi seyahat e¤ilimlerini irdeleyip,
buna göre arazi kullan›m› ve iflyeri eriflimi aç›s›ndan yeniden düzenleyen stratejilerin
gelifltirilmesi, emisyon, araç kay›tlar› gibi konularda vergilerin art›r›lmas› kent merkezine
araç y›¤›lmalar›n› önleyici tedbirler olarak uygulanmaktad›r.
‹stanbul için irdeleme: Yukar›da sözü edilen büyüme ve saçaklanma flekli kentin yaflam
kalitesinde önemli bir unsur olan kentsel hizmet ve donat›lara kolay eriflim olanaklar›n›
yok etmektedir. Saçaklanmalar daha çok araç kullan›m›, daha fazla enerji kaynak
tüketimine yol açmaktad›r. Kentin tarihsel geliflim sürecinde oluflmufl mahalle
birimlerinin canland›r›lmas› ve buradaki ulafl›m ve eriflimin toplu tafl›tlar, yaya olarak
sa¤lanmas›na yönelik düzenleme ve dönüflüm projeleri gelifltirilmelidir. Kentin do¤al
özelliklerini kullanan ulafl›m türleri (deniz ulafl›m›, metro, rayl› sistem, otobüs, vd.) toplu
tafl›ma lehine yayg›nlaflt›r›larak eriflimde f›rsat eflitliklerine yo¤unlafl›lmal›d›r.
3. Do¤al kaynak kullan›m›nda verim, az kirlilik ve az at›k: Enerji ve do¤al kaynaklar›n
planl› ve ak›lc› kullan›m› önemlidir. Yenilenemeyen enerji kaynaklar›n›n bir kere
kullan›l›p ço¤u zaman da kirletici bir at›k olarak do¤aya b›rak›lmas›, en büyük sorunlar
aras›nda yer almaktad›r.
Kent ve bölgesel yönetimler ve otoritelerce do¤al kaynak ak›fl›n›n yönetilmesi ve geri
dönüflüm içinde kullan›lmas›na yönelik programlar, teflvik ve uygulamalar yap›larak
yerleflimlerin yaflanabilirli¤i yükseltilirken, gelecek nesillerin yaflam kalitesi de garanti
fiema: 2,
‹stanbul yap›laflm›fl
bölgeler haritas›.
Kaynak: IMP
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alt›na al›nabilir.
‹stanbul için irdeleme: Kompakt büyümenin denetlenememesi, büyümenin su havzalar›,
orman alanlar›, vadiler ve do¤al morfolojik ö¤eler üzerinde kümelenen yap›laflmalar
do¤al efliklerin tafl›ma kapasitesini yok etmenin yan› s›ra kentin yaflam›na tehditler ortaya
koymaktad›r.‹çme suyu havzalar› yok olmakta, vadiler ve yeflil koridorlara yay›lan
yap›laflmalar›n neden oldu¤u riskler son sel taflk›nlar›nda kay›plarla ac›mas›z bir flekilde
bir kere daha yaflanm›flt›r. At›k yönetimi, aç›k alan sistemlerinin yaflama kavuflturulmas›,
deprem ve sel gibi do¤al afet tehditlerinin envanterinin ç›kart›l›p yeniden ekolojik planlama ilkeleri çerçevesinde risk sak›n›ml› planlanmas› devletin ve yerel yönetimin acil öncelikleri olmal›d›r.
4. Do¤al sistemlerin restorasyonu: Her ne kadar kentin kendisi yapay sistemlerle infla
edilmekte ise de, üzerinde yer ald›¤› ve çevresindeki do¤al ortam›n kendi öz de¤erleri,
vadileri, kanallar›, yeflil alanlar› ve topografik özelliklerinin kentsel peyzaja katk›lar› ve
etkileri bulunmaktad›r. Bunlar, kentle bütünlefltirilip yeniden kentsel sisteme
kazand›r›labilir. Derelerin, yeflil koridorlar›n, vadilerin kentsel aç›k alanlar ve yürüyüfl
akslar› olarak kente kazand›r›lmas›, kent içindeki mevcut ortamla bütünlefltirilmesi kentin

fiema: 3,
‹stanbul do¤al eflikler haritas›
Kaynak: IMP

yarar› ve yaflam kalitesi için temel yaklafl›mlar aras›nda yer almaktad›r.
Ekolojik restorasyon özellikle kentin iç kesimleri kadar etraf›nda ve gecekondu
bölgelerinde öncelikle ele al›nmas› gereken f›rsat alanlar› olarak varl›klar›n› sürdürmektedirler. Bu alanlar kentsel park, konut iyilefltirme alanlar›, mahalle park› olarak
kullan›labilir.
Kent d›fl›ndaki yeni yerleflmelere yönelen yeni kentli nüfusun bir süre sonra ulafl›m,
enerji, maliyet ve yaln›zl›k gibi nedenlerle kente dönme istemi, kent içi aç›k alan ve yeflil
sistemin yeniden kazan›lmas›yla oluflan yeni kentsel yaflam kalitesi nedeniyle daha da
artmaktad›r. Dolay›s›yla, konut arz› ve talebinde denge sa¤lan›rken, eriflilebilirlik
ilkelerine uygun, kent makro formunda yay›lmay› desteklemeyen mekanlar oluflturulmas›
önem tafl›maktad›r.
‹stanbul için irdeleme: Kuzeydeki orman alanlar› ve su havzalar›ndaki yap›laflma ve k›s›r
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plan öngörüleri, vadi ve dere yataklar›, maden ocaklar›, do¤al morfolojik koridorlar acilen
yap›laflmadan ar›nd›r›lmal›, kentin do¤al eflikleri özgün özelliklerini geri kazanmak üzere
restore edilmelidir. Son sel bask›n›nda Ayamama Deresi’ndeki can ve mal kayb›, bu
ekolojik efliklere duyars›z geliflmenin ac› bir sonucudur.
5. Yaflanabilir konut ve çevresi: Kentin temel varolufl mekanlar›ndan biri insanlara
yaflanabilir niteliklere sahip konut destek üniteleri ve çevresel özellik sunmas›d›r. Bunu
baflaramayan kentler, ço¤u kez çöküntü ve sosyal gerilim sorunlar›yla u¤raflmak zorunda
kalmaktad›rlar. Her kesimin, yaflanabilir konutlarda oturma hakk›na sahip olmas›na
yönelik politikalar›n üretilmesinin yan› s›ra bu konutlar›n ve mahallelerin tasar›m
özelliklerinin kentsel tasar›m ilkeleri ve çok boyutlu insan ihtiyaçlar›n› karfl›layacak
niteliklerde olmas›n› sa¤lamak, sürdürülebilir kentsel geliflmenin temel ilkeleri aras›nda
yer almaktad›r. ‹nsanlar›n mahallelerinde yeflil alanlara, toplant› alanlar›na, ortak
kullan›m mekanlar›na, al›flverifl yerlerine, toplu ulafl›m noktalar›na, çocuk bak›m
olanaklar›na ya da k›saca, topluluk yaflam›na canl›l›k katan tüm unsurlara eriflimini
sa¤lamal›d›r.
‹stanbul için irdeleme: ‹stanbul’un özgün konut ve mahalle oluflumlar›n› temsil eden
Zeyrek, Süleymaniye, Fener, Balat, Galata, Cihangir, Bo¤az yerleflmeleri kimliklerini
koruyup bütün bask›lara ra¤men gelecek kuflaklara belge olabilme çabalar›n› sürdürmektedir. Öte yandan, kentin merkez, do¤u, bat› ve kuzey do¤rultular›nda oluflan yeni konut
oluflumlar›, gecekondu ve kaçak yap›laflma ile beraber büyüyerek kentin konut
sorunlar›n› çeflitlendirmektedir. Yeni konut oluflumlar› saçaklanmay› h›zland›r›rken
ulafl›m ve eriflim sorununu artt›rmakta, ço¤u kentsel donat›dan (okul, sa¤l›k tesisi, ulafl›m,
al›flverifl, vd.) yoksun kimliksiz yerleflmeler olarak bu soruna yeni boyutlar
katmaktad›rlar. Kentin kompakl›¤›n›n sa¤lanmas› yeni oluflumlar›n, konut taleplerinin
merkezde kullan›m potansiyeli yüksek alanlara, örne¤in, yukar›da s›ralanan mahallelerin
yenilenip yaflama kazand›r›lmas› önemli bir stratejik yaklafl›m olarak yerel yönetimlerin
gündeminde olmas› gerekir. Gecekondu bölgelerinin kentsel yaflamla ak›lc› politikalarla
bütünlefltirilmeye ihtiyaç vard›r. Bu bütünlefltirme kentsel donat›lar›n tümünün sa¤lanmas› ve mahalle birimi oluflturmaya öncelik vermelidir.
6. Uyumlu sosyal yaflam çevresi: Kentsel nüfusun kentsel bölgedeki yaflam› ve sa¤l›¤›na
yönelik bilgi ve verilere eriflip sorunlar› çözmeye yönelik politikalar üretmek,
sürdürülebilir geliflme planlamas›n›n en temel gündemini oluflturmaktad›r. Özellikle
büyük metropollerdeki topluluklar›n mekansal, sosyal, ekonomik farkl›l›klar› ve f›rsat
eflitsizliklerden kaynaklanan sosyal problemlere çözüm aray›fl›, planlaman›n esas gündemini oluflturmaktad›r.
Kentsel yoksullara f›rsatlar yaratmak, olanaks›z kesimlerin söz sahibi olma gücünü
art›rmak, onlar›n yaflam yaflam çevrelerinde ifl ve hizmetleri kullanabilme ve kolay eriflim
olanaklar›n› üretebilecek kentsel politikalar gelifltirmek, kentsel kutuplaflma ve gerilimi
yokedecek modeller oluflturmak, sürdürülebilir mekansal planlaman›n temel konular›n›
oluflturmaktad›r.
‹stanbul için irdeleme: ‹stanbul’da yaflanan h›zl› kentleflme ve kültürel de¤iflime ra¤men,
mahalle birimlerinde geleneksel dayan›flma kültürü k›smen de olsa sürdürülmektedir.
Korunan mahalleli kimli¤i, bir yandan dayan›flma için zemin haz›rlarken, di¤er yandan
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yaflam kalitesinin yükseltilmesine yönelik giriflimleri de birlefltirmektedir.
H›zla kentleflen ‹stanbul’da, özellikle göç dalgalar› ile kente eklenen nüfus gruplar› içinde,
hemflehrilik, ‹stanbul’a geldikten sonra keflfedilen bir kimlik ögesi olarak varl›¤›n›
korumaktad›r. Planlamada mahalle bir sosyal birim olarak donat›, mekan, kültür
bütünlü¤ü içinde ele al›nmal›d›r.
7. Sürdürülebilir ekonomi: Toplumsal sa¤l›k ve do¤al sistemleri koruma ve iyilefltirmeye
yönelik ekonomiler gelifltirmek, sürdürülebilirli¤in en zorland›¤› alanlardan birini oluflturmaktad›r. Bu konuda kabul gören sürdürülebilir bölgesel ekonomi modeli, soruna üç ilke
ile yaklaflmaktad›r. ‹lki, restorasyon ekonomisi, geçmiflten gelen daha çok çevresel ve
sosyal zararlar›n restore edilmesini ve benzer sorunlar›n engellenmesini öngörür. ‹kincisi,
insan odakl› ekonomi, insan›n temel ihtiyaçlar›n› karfl›lamay›, herkese yeterli ifl olanaklar›
sa¤lamay› hedefler. Üçüncüsü, yerel odakl› ekonomiyi öngörür. Yerel sahiplik ve yerel
kontrolü art›rmak, burada önem tafl›yan noktalar› oluflturmaktad›r.
‹stanbul için irdeleme: ‹stanbul, stratejik konumuna ba¤l› olarak, uluslararas› yat›r›mlar
için bir çekim oda¤›d›r.
‹stanbul, merkez fonksiyonlar›n›n çeflitlili¤i ile bölgesel, ulusal ve ulus üstü ölçeklerde
hizmet üretmektedir. Üst düzey hizmet sektörleri, geliflmifl e¤itim ve araflt›rma altyap›s›
ile desteklenmekte ve yat›r›m› çekmektedir.
‹stanbul, ulusal ekonominin de merkezi olma özelli¤i tafl›maktad›r. Genel bütçe
gelirlerinin 1/3’ten fazlas›n›n ‹stanbul’dan sa¤lanmas› ülkesel ekonomi içindeki önemli
pay›n›n göstergelerinden biri olarak kabul edilmektedir. Bir di¤er gösterge ise, Gayri Safi
Yurt ‹çi Has›la içinde %22’ye varan pay›d›r.
‹stanbul’un güçlü ekonomik potansiyeli istihdam olanaklar›n› çeflitlendirmektedir. Göçle
gelen nüfusun yaratt›¤› iflgücü potansiyeli emek yo¤un sektörlere yönlenirken, üst düzey
hizmet sektörü ve yüksek teknoloji gerektiren üretim alanlar› da uzmanlaflm›fl iflgücüne
talep yaratmaktad›r. Ekonominin sektörel çeflitlili¤i, farkl› niteliklere sahip iflgücü
potansiyelinin de¤erlendirilmesine olanak sa¤lamaktad›r.
‹stanbul ekonomisinin sektörel çeflitlili¤i içinde bilgi ve turizm önemli bir yer tutmaktad›r.
Kentin ekonomik büyümesinde bu iki alan h›zl› büyüme kaydetmektedir.
8. Topluluk kat›l›m›: Kentsel sürdürülebilirli¤in en önemli bileflenlerinden birisi, daha
ifllevsel yerel demokrasilerin oluflmas›d›r. Bu, yerelde söz konusu olabilecek de¤iflimlerin
daha çabuk gerçekleflmesini sa¤lar. Bunu sa¤laman›n yolu ise yerel politikalar›n
oluflturulmas›ndan geçmektedir.
‹stanbul için irdeleme: Yetkilerin merkezden çevreye aktar›lmas› ve topluluklar›n
kendilerine en yak›n olan idari kademeden hizmet almalar›, kente iliflkin sorunlar›n
sorumlular›na ulaflmay› kolaylaflt›rarak kentlilik bilincinin geliflmesine katk›da
bulunmakta ve kat›l›m›n artmas›n› sa¤lamaktad›r.
Yasal ve kurumsal ortamda yeniden yap›lanman›n yan› s›ra, gerek geleneksel mahalle
yap›s›na dayal› örgütlerin yayg›nlaflmas›, gerekse de ça¤dafl ve duyarl› vatandafl gruplar›n›
bir araya getiren yeni mahalle örgütlenmeleri, kat›l›m için zemin haz›rlamaktad›r.
Kuflkusuz, bu tür örgütlenmelerde sivil toplumun giderek güçlenmesi büyük rol
oynamaktad›r. Habitat ile birlikte toplumun gündeminde ön s›ralara ç›kan sivil toplum
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oluflumu, çeflitli sivil toplum kurulufllar› üzerinden yayg›nl›k kazanmaktad›r. Kentlinin
yaflam›n› etkileyen tüm plan kararlar›n›n halk›n kat›ld›¤› ve/veya temsil edildi¤i bir süreç
içinde de¤erlendirilmelidir. Son zamanlarda yerel halka ra¤men üretilen Sulukule, Kartal
vb. dönüflüm projeleri yerelin ve sivil giriflimlerin tepkisiyle yanl›fllar› ortaya konmufl
projelerin daha kat›l›mc› bir süreçte yap›lmas›n›n önemi anlafl›lmaya bafllanm›flt›r.
9. Yerel kültürün korunmas›: Kentsel bölgenin güçlü unsurlar›ndan biri, kültürel gelenek
ve insanlar›n birbirleriyle ve kentle olan özel, dengeli iliflkisidir. Böylece yörenin
canl›l›¤›n›n artmas› sa¤lan›r. Merkezi yönetimde yöredeki tar›msal üretim, do¤al
kaynaklar, yerel mimari ve kentsel doku gibi de¤erlerin korunmas›nda destekleyici rol
üstlenmektedir.
‹stanbul için irdeleme: ‹stanbul’un zengin bir tarihsel ve kültürel birikime sahip olmas›,
özgün kimli¤inin korunmas›na yönelik bilincin geliflmesini sa¤lamaktad›r. Son dönemde
koruma ve ‹stanbul’un tarihi kimli¤ini vurgulayan projelerin artmas› yerel kültürün
korunmas› yönünde önemli geliflmelerdir. Yerel topluluklar da, sosyo-kültürel de¤er ve
becerilerinin fark›nda olarak, tarihi kimli¤in korunmas› ve güçlenmesi sürecine olumlu
katk›da bulunmaktad›r. Sulukule, Tarlabafl›, Fener, Balat, Zeyrek, Süleymaniye, Galata,
Yelde¤irmeni projelerinin asli unsurunun kat›l›mc› bir süreçte yerel kültür ve de¤erleri
koruyan ön plana ç›karan yaklafl›mlar olmal›d›r.
Yukar›da aç›klanan sürdürülebilirli¤in mekansal ilkeleri (Wheeler, 1998) yaflam kalitesinin
sa¤lanmas› aç›s›ndan mekansal geliflme stratejilerinin oluflturulabilmesi için bir çerçeve
oluflturmaktad›r. Bunlara göre, ‹stanbul için mekansal geliflme stratejilerin genel
kapsam›n› belirleyecek politika alanlar›n›n afla¤›da belirtilen bafll›klar› fiBPB’de yap›lan
araflt›rma projesinde ayr›nt›l› tart›fl›lm›flt›r (Karaman,. v.d., 2006):
- Yeni geliflmelerden kaynaklanan bask›y› önleme amaçl› arazi kullan›m› da¤›l›mlar›n›
organize etmek,
- Mevcut kentsel alanlarda mekansal yap›y› yeniden düzenlemek,
- Yeni geliflmelerin çevresel kaynaklara ve kültürel de¤erlere olumsuz etkisini azaltmak,
- Kent içi seyahat s›kl›¤›n› azalt›c› servisler ve f›rsatlara eriflimleri kolaylaflt›racak
önlemler almak,
- Trafik yo¤un yollar›n etkilerini azaltmak, tar›msal alanlar›n gelifltirilmesi ve verimlili¤in
art›r›lmas›,
- Yap›l› çevrenin dönüflümü ve iyilefltirilmesi, k›y› mekanlar›n›n korunmas›,
- Kent merkezinin canland›r›lmas› ve karma kullan›mlara olanak sa¤lanmas›,
- Su kaynaklar›n›n korunmas›, talep yönetimi ve kentsel kapasitelerin gelifltirilmesi,
- Çevreyi koruma ve alternatif enerji kaynaklar›na yönelmek,
- Risklerin azalt›lmas›,
- Sürdürülebilirlik ba¤lam›nda mekansal planlaman›n ilgi odaklar›,
- Arazinin rasyonel kullan›m›, özellikle yeni geliflmelerin yer seçiminin daha dengeli bir
mekansal yap› oluflturmas›n› sa¤lamak (çok merkezli mekansal geliflme yaklafl›m›),
- Kentin büyümesinin yönetimi ve arazi kaynaklar›n›n korunmas›,
- At›l kentsel alanlar›n yeniden kullan›m›, mevcut kentsel alan›n yo¤unlaflt›r›lmas›,
- Yeni geliflmelerin çevresel kaynaklara etkilerinin azalt›lmas›, özel peyzaj ve çevre
de¤erlerinin korunmas›,
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- Büyümenin azalt›lmas› ve trafi¤in etkilerinin azalt›lmas›,
- Kültürel varl›klar›n korunmas›.
Genel de¤erlendirme:
Sürdürülebilirlik yaklafl›m›, ‹stanbul metropoliten alan›n›n planlama kararlar› aç›s›ndan
da büyük önem tafl›maktad›r. Tarihi, do¤al ve kentsel miras›n korunmas›, gelecek nesillere
aktar›lmas› ve bugünün toplumu için yaflanabilir hale getirilmesi, sosyal eflitli¤in
sa¤lanmas›, ekonomik büyüme modellerinin çevresel ve sosyal sorunlara yola açmayacak
biçimde gelifltirilmesi, ‹stanbul kentinin yaflam kalitesi ve toplumsal huzuru aç›s›ndan
önemlidir.
‹stanbul’un geliflme dinamikleri, sürdürülebilirlik ba¤lam›nda sorunlar tafl›maktad›r. Bu
durum mekansal geliflme stratejileri, toplumsal eflitli¤in sa¤lanmas› ve çevresel kalitenin
gelecek nesillere aktar›lmas›ndan ödün verilmeden ekonomik geliflmenin sa¤lanmas›na
odaklanmas›ndan kaynaklanmaktad›r. Avrupa Birli¤i Kentsel fiart›, sürdürülebilir kentsel
geliflmenin sa¤lanmas› ve kentlerde yaflam kalitesinin yükseltilmesi için genel çerçeveyi
çizmektedir. Eko-sistemin bileflenlerinin bütünlük içinde ele al›nmas› ve ekolojik
de¤erleri korumaya ve gelifltirmeye yönelik stratejiler ile buna ba¤l› araç ve yöntemlerin
gelifltirilmesi gerekmektedir. Böylelikle, ‹stanbul’da göçe ba¤l› nüfus art›fl› ve kentin
Kuzeybat› ve Do¤usundaki do¤al alanlara yönelen nüfus ve yap›laflma hareketinin
yaratt›¤› sorunlar›n›n çözümlenmesi mümkün olabilecektir (Karaman, v.d., 2006).
fiema: 4,
‹stanbul Çevre Düzeni
Plan›, 2006
Kaynak: IMP

Do¤u ve Bat› yakalar›nda ekonomik faaliyetlerin türü ve oranlar›n›n farkl›laflmas›, konutiflyeri uzakl›klar›n› artt›rmaktad›r. Kentsel yay›lma ve ulafl›m altyap›s›n›n yetersizli¤i
üzerine ba¤l› konut-iflyeri da¤›l›m›, ulafl›m sorunlar›n› artt›rmakta ve yaflam kalitesini
olumsuz yönde etkilemektedir. Yaflam kalitesinin en önemli bilefleni olan konut sektörü
ise, di¤er sektörlerle birlikte ele al›nmal›d›r. Konut üretiminin ekonomiyi canland›r›c› rolü
bir gerçektir. Ancak, konut üretiminin toplumsal boyutlar›n›n duyarl›l›kla ele al›nmas›
gerekmekte ve konutlar›n rant edinim araçlar›na dönüflmesine engel teflkil edecek
mekansal geliflme stratejilerinin üretilmesi hedeflenmeye ihtiyaç vard›r.
‹stanbul, Türkiye’nin Dünya ekonomisine eklemlenme süreci içinde, f›rsatlar yaratan h›zl›
ve hassas bir devinim içine girmifltir. Avrupa Birli¤i’nin kentsel yaflama yönelik
kuramsal çal›flmalar›nda ortaya ç›kan metropoller kademelenmesi içinde önemli bir
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konuma sahip olan ‹stanbul, üst düzey hizmet sektörüne yönelik altyap›s› ile uluslararas›
yat›r›mlar için elveriflli hale getirmifltir. Uluslararas› durumdan kaynaklanan bu f›rsatlar,
ulusal ekonominin de merkezi olan kente yeni ifllevler yüklemektedir. Ancak kentin
yaflad›¤› h›zl› kentleflmenin sonucu olan sorunlar› da geliflme sürecini önemli ölçüde etkilemektedir. Kentin de¤iflen koflullar›n yakalama olanaklar›ndan mahrum kesimler için
sorunlar son ekonomik krizle daha da artmaktad›r. Bu nedenledir ki, ‹stanbul’un sundu¤u
güçlü potansiyel ve olanaklar›n sürdürülebilir geliflme çerçevesi içinde de¤erlendirilmesi
ve sorunlar için yarat›c› çözümler üretebilmenin kayna¤› olarak görülmesi gerekmektedir
Kentte yaflaman›n önemli ölçütlerinden birisi yaflayanlar›n kente iliflkin kararlara ve
geliflmelere kat›l›mda etkin olmas›d›r. Ancak ‹stanbul’da kat›l›m mekanizmalar›n›n
geliflmemifl olmas›, yerel yönetimlerin her kademede kat›l›m aç›s›ndan eksik yap›lanmas›,
ortak davran›fl ve örgütlenme bilincinin zay›f olmas›, kat›l›m kültürüne yönelik e¤itimin
olmamas›, ortaya ç›kan önemli eksikliklerdir.
‹stanbul zengin kültürel ve tarihi varl›¤› ile say›l› dünya kentleri aras›nda yer almaktad›r.
Bu de¤erlerle ve kültürel kimli¤ini korumaya yönelik ve sürdürülebilir k›l›nmas› için
tutarl› politikalar›n olmamas›, koruma için kaynaklar›n yetersizli¤i yerel kültürün korunmas› sürecinde önemli sorunlar olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r. ‹stanbul’un mekansal
geliflme sürecini yönlendiren yerel, kültürel, ekonomik ve sosyal faktörlerin
sürdürülebilirlik ilkeleri ortakl›¤›nda planlama sürecinde yer almas› gerekmektedir. Bu
kentin yaflam kalitesinin yükseltilmesi ve f›rsatlar›n hakça kullan›lmas› ad›na temel etik
de¤er olarak önceliklerde yer almal›d›r ●
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