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AKILLI ŞEHiR
AKILLI ÇEVRE

Dr. ŞADi YAZICI*

1Bilim ve ürünü teknolojinin hızlı ilerleyişi ve geli-
şen kavram ile uygulamalar şimdi yeni bir konsepti 
önümüze getiriyor: 

Bir önceki yazımızda değindiğimiz “Akıllı Şehirler”..

Peki, Akıllı Şehirlerden ne kastediliyor, bundan ne 
anlamalıyız ve dahası amaç ne olmalıdır? Bu soru-
lar çok önemli. Öncelikle şunu vurgulamamız lazım; 
buradaki asıl amaç tüm kaynakların ve altyapının 
etkili ve ergonomik şekilde yönetimidir. Buna bağ-
lı olarak çevreye saygılı daha yeşil bir çevre, akıllı 
enerji yönetimi, bireye yönelik uygulamalarla yöne-
tişim (katılımcı) ve akıllı yönetişim anlayışından yola 
çıkarak, ulaşımdan sağlığa varıncaya kadar bireyi 
veya toplumu ilgilendiren uygulamalarla daha ka-
liteli yaşam koşullarını sağlamasıdır. Tüm bu tanım-
ların anlatmak istediği ortak kavramlardan yola çı-
kıldığında, akıllı kentlerin;

• Kaynakların etkin ve daha akıllıca kullanıldığı,
• Maliyet ve enerji tasarrufu sağlayan uygula-

maların yer aldığı,
• Yaşam kalitesinin yüksek olduğu,
• Sağlık uygulamalarının bireye kadar indiği,
• Çevre kirliliğinin az olduğu,
• çevreye duyarlı enerji üretilmesi ve kullanıldığı,
• bilinçli olarak hem trafik hem de karbon emis-

yonu için, toplu taşımaya önem verildiği,
• Karbon salınımının düşük olduğu,
• Nötralize etmek için o2 kaynağı yeşilin çok ol-

duğu ya da artırıldığı,
• Kentlilerin kent hakkındaki kararlara katılımının 

yüksek olduğu şehirler olarak öne çıktığı görülmektedir.
Bu yazım da tüm bu bileşenlerden, Akıllı Çevre 

konusunu ele alacağız.
*  Tuzla Belediye Başkanı

Akıllı şehirler için olmazsa olmaz bir bileşen de 
akıllı çevre’dir. Akıllı çevre çalışması yoksa ise hayatın 
kalitesi düşer. Akıllı çevre; bireysel değil toplumsal dü-
şünen, yani sadece yaptığıyla kendi alacağı sonuçla-
rı düşünenlerin değil, erdemli bir davranışla, geleceği 
düşünerek her aldığına, harcadığına ya da attığına 
dikkat eden birey ve toplumların başardığı gerçek-
leştirdiği bir akıllı şehir bileşenidir. İnsana verdiği de-
ğeri pekiştirmek için insanın ihtiyaç duyduğu çevreye, 
ekolojiye, bitki ve hayvanlar dahil tüm türlere duyulan 
saygının bir göstergesidir. Batı lisanıyla, çağdaş ya da 
modern insanın en önemli kriterlerinden biridir.

Özetle, Akıllı çevre, gelişmiş toplumların ya da 
daha net bir ifadeyle düşüncesini geliştirebilmiş ve 
geleceği görebilen insanların hassasiyeti ile şekille-
nen bir akıllı şehir bileşenidir.

Akıllı çevre, şehrine kıymet veren, her şeyin o 
şehirdeki insanlara ait olduğu bilinciyle her bireyin 
soluduğu havayı ve tüm yaşam alanlarıyla beraber 
çevreye zarar vermeden bir yaşam standardı düşü-
nen yöneticilerin dikkate alması gereken, akıllı şehir 
bileşenidir.

Tabi ki Akıllı çevre, bilimsel düşünce ve uygula-
maların ortaya koyduğu çözüm yöntemlerini düşü-
nen hızlı ve pratik yaklaşımlarla hayata geçirilebile-
cek bir akıllı şehir bileşenidir.

Şimdi genel hatlarıyla bu akıllı şehir uygulamasını, 
bilimsel temeliyle birlikte hayatımızdaki yerini 
birlikte değerlendirelim:

Internet ile şekillenen akıllı şehirlerde, tüm nes-
nelerdeki sensörlerden alınan veriler,

(Havadan, sudan, nemden veya ölçülebilen 



77

çevreyle ilgili tüm veriler, vs) komünikasyon  altyapısı 
ile bir bulut yada özel server ile depolanıyor ve açık 
veriyle de gerek bireysel yada gruplar ama genel-
likle toplumun tamamını ilgilendiren uygulamalar 
için işlenen bu verilerle gerçekleştirilen uygulamalar 
aracılığıyla hem şehrin daha iyi yönetimini sağla-
nırken hem de insan hayatını daha kolaylaştırıyor.

 Burada bir parantez açacak olursak, şehrin verisi 
ya da big datası önemli. Biriken verilerin açık kaynak 
koduyla, sadece kamuda değil herkesle paylaşılma-
sı, gelecek vizyonu açısından önemli. Bu çevre için 
değil aslında gelecekte tek başına ele alına bilecek 
bir konu. Konumuza akıllı çevreye dönelim.

Küresel büyüme ve artan nüfusla birlikte ekolojik 
kaynakların hızla tüketilmesi sonucunda önümüze 
birçok sorun çıkmaktadır.

Akıllı çevre uygulamalarına dünya örneklerine 
bakarsak, Barselona, Viyana, Londra, Singapur, 
Kopenhag gibi şehirler başta olmak üzere dünya-
da pek çok şehirde, karbon ayak izini azaltmak ve 
sürdürülebilirliği sağlamak için yapılan yatırımlar ve 
dijital uygulamalar, bu şehirlere “akıllı şehir” kimli-
ğini kazandırıyor. Hindistan, Güney Kore, Çin gibi 
ülkelerde ise sıfırdan inşa edilen ve altyapısı sayısal 
network ile oluşturulmuş, kaynakları etkin kullan-
maya odaklı akıllı şehir tasarımları sıfır karbon tüke-
timi yönünde çevrenin korunmasına katkı sağlıyor.

Akıllı çevre (smart environment) temelde; orga-
nik atıklardan veya inorganik atıklardan yada gü-
neş rüzgar, deniz dalgası, deniz dibindeki su akıntısı 
dahil alternatif ve yenilenebilir enerji elde edilmesi, 
tüketilen enerji fosil yakıtlarla salınıma neden olan 
co2 kadar o2 üretebilecek ağaç dikme dahil bir çok 
aktiviteyle karbon nötr şehirler kurulması , ürettik-
lerimiz dahil tükettiğimiz en basit bir ürünün dahil 
en yakından ve fosil yakıt kullanmadan veya pet-
rokimya ürünü olmayan malzeme kullanılması ile 
sıfır karbon salınımı yada belli bir oranda azaltmayı 
hedef alınması, daha az tüketim ile yaşam idame-
si veya üretim oluştururken, enerjinin verimliğinde 
bilinçli toplum oluşturmaya çalışılması yani akıllı 
şebekeler, veya mikro şebekeler ve de akıllı sayaç-
lar ile hayatı direk ciğerlerimizde hissettiren yaşam 
kalitesini hızlı düşüren hava kirliliğini izleme sistem-
leri kurulması, yaşam alanlarının düzenlenmesinde 
ve barındığımız evlerde çevre dostu kendi arıtması 
olan güneş ışığından fazla yararlanan, yağmursuyu 
biriktiren, güneş veya rüzgar enerjisi alabilen bina-
lar yapılması ve kent planlaması demektir.

 Vatandaşı yönlendiren şekilde olmasıdır. Verimli 
enerji, verimli akıllı sokak aydınlatmaları, ilk basa-
makta evde ayrımlaşmaya başlayan katı atık yö-
netimi, küresel boyut alan su sorununa yerel destek 

için akıllı su yönetim ve drenaj sistemleri ile evsel ve 
sanayi atıkları için özel spesifik arıtmalar kurulmalı-
dır. Evsel atıkların ayrımlaştırılması ve biyolojik atık-
ların toplanması ile arıtılması kaynaklar ve denizler 
için çok önemli çözümleri kapsamaktadır. 

Son günlerde gördüğümüz müsilaj olayı da as-
lında biyolojik arıtma ile çözülebileceğini ve sayısının 
artırılması gerektiğini bilmeliyiz. Müsilaj için ne kadar 
çok sebep sayılacak olsa da özellikle sanayi atıkları 
için kimyasal arıtmalar ve evsel atıklar ya da organik 
atıklar için biyolojik arıtmalar kurulması akıllı çevreyle 
günümüzde amaçlanan hedefler olmalıdır.

Birde teknoloji ile birlikte ekolojinin bir devşir-
mesi şeklinde ya da sentezi sayabileceğimiz eko-
lojik-teknolojik kentler kavramı var. Eko-teknolojik 
kentler ki akıllı şehir uygulamaları aslında bilim ve 
ürünü teknoloji ile doğal çevreye destek anlamında 
bu kavramı doldurmaktadır.

Ekolojik şehir veya eko-şehir (eco-city) kavramı 
ise çevresel sorunları önceleyen yeni belediyecilik 
konseptlerinden biridir. Genel olarak eko-şehir kav-
ramı, şehri ekolojik temellerle doğaya uygun olarak 
yeniden dizayn etmeyi veya iyileştirmeyi planla-
maktadır. Eko-şehir’de asıl amaç akıllı şehirlerde 
olduğu gibi yaşanabilir ve sürdürülebilir şehirler kur-
maktır. Eko-şehir konseptine göre doğa insanlığın 
müdahil olmadığı şartlar altında kendi dengesini 
korumaktadır. Bu denge ise şehirlerin oldukça kala-
balıklaşması ve doğanın tahrip edilerek yeni yerle-
şim alanlarının kurulmasıyla sarsılmaktadır. Bu nok-
tada söz konusu yaklaşım, doğayla birlikte gelişen 
yaşam alanlarının oluşturulmasını ve doğayla barı-
şık bir şehrin kurulmasını amaçlamaktadır.

Bu açıklama dahilindeki eko-şehir projesinin 
bazı hedefleri şu şekilde sıralanabilir: • Şehirlerin 
çevre üzerindeki etkisinin azaltılması

 • Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı 
• En düşük düzeyde atık üretimi
• Geri dönüşümlü malzeme kullanımı
• Ekolojik ayak izinin en aza indirgenmesi
Eko-şehir çok ideal ve fabrika ayarlarına dön-

meyi hedeflemesiyle mükemmel. Ama gerçekçi 
olmak gerekirse, özellikle nüfusu 10 milyon ve üstü 
nüfusa sahip, hektar başına yaşayan insan sayısı 
yüksek, yoğun şehirlerde zor bir hedef. Fakat diğer 
bütün şehirlerin bu kavramla aslında şehrimize for-
mat atmaktan bahsedebiliriz. Ama ne kadar müm-
kün? Olabildiğince yapılabilmelidir… Gelecek için 
fedakârlık yapmak gerekirse burda tam bir toplum-
sal fedakârlık gerektirir.

Akıllı çevrenin en önemli konularından biri,
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Ekolojik ayak izini en aza indirgemek ve karbon 
nötr şehirler oluşturmak:

Günümüzde yaşanan iklim değişiklikleri üze-
rindeki en büyük etken, karbon salınımlarıdır. İklim 
değişikliğinin kilit noktası, dünya üzerindeki ülkelerin 
oluşturduğu karbon salınımıdır.

Ekolojik ayak izi ile gelecek nesillere sürdürüle-
bilir bir çevre bırakabilme düşüncesi açığa çıka-
rılmakta ve bunu sağlamak için de gerekli çözüm 
yolları aranmaktadır. Gelecek nesillere yaşanabilir 
bir çevre bırakma noktasında, zehirli gaz salınımını 
azaltacak çevre dostu inovatif teknolojilere ve bu 
teknolojileri ortaya çıkartacak Ar-Ge faaliyetlerine 
ihtiyaç vardır. Enerji alanında yürütülecek Ar-Ge fa-
aliyetleri sayesinde ekolojik ayak izinin azaltılması 
mümkün olabilecektir. Yani karbon dioksit salınımını 
azaltmak, havaya salınan karbondioksit miktarını 
azaltmak. Hesaplanan hedef dünyada kişi başına 
yıllık 1 ton altına indirmek.

Karbon Emisyonu: Karbon emisyonu, doğada 
oluşan karbonun atmosfere salınmasını ifade eder. 
Karbon emisyonu, çoğunlukla insan kaynaklı faa-
liyetlerin bir sonucudur. Enerjide insan, hayvan ve 
rüzgâr sonrasında, buhar ve içten yanmalı motor-
ların gelişmesiyle birlikte, petrol ürünlerinin artma-
sıyla, karbondioksit salımının artması kimyasalların 
ve üretim aşamalarının da artması da eklenince, 
atmosferdeki sera gazı yoğunluğu artış göstermiştir. 
Atmosfere salınan bu gazlar, dünyanın ortalama sı-
caklığının artmasına sebep olmaktadır. Günümüzde 
küresel ısınmada tam bunu kastediyor. Küresel ısın-
ma deyince sakın sadece ısı artışı algılanmamalı. 
Atmosferde totalde 1-2 derece artış hesaplansa 
da bunun yerel ya da lokalize yansımaları; mevsim 
normallerinin üstünde ya da altında seyreden hava 
sıcaklığıdır. Bir yıllık yağış miktarınca bir gecede yağı-
şın olması, mevsim anormallikleri, vs durumlardır.

Özellikle Sanayi Devrimi’nden günümüze kadar 
olan süreçte insanların çevreye dikkat etmemesi so-
nucu, Küresel ısınma olmak üzere biyolojik çeşitliliğin 
yani flora ve faunanın değişmesi ile türlerin yok olması, 
azalması, ozon tabakasının incelmesi ile zararlı ışınlara 
maruz kalınması ve kuraklıkla gelen su kaynaklarının 
kuruması, ya da mevsim normallerinin üstünde veya 
altında seyreden hava sıcaklıkları gibi birçok çevresel 
sorunu beraberinde getirmiştir. Çözüm; daha hassas 
insanlar, yöneticiler ve akıllı çevre yönetimi..

Dünya genelinde Vahşi çevre katliamı maale-
sef devam ediyor. Tüketim alışkanlıkları ve kalıpları-
nın devam etmesi durumunda gelecekten o kadar 
umut kesildi ki, Elon Mask gibi fizikçiler “Başka geze-
gen bulmak zorundayız, aksi taktirde türümüz son 
bulacak.” söyleriyle, yaşamak için ileride bir başka 

gezegene (Mars’a) ihtiyaç duyulacağını haykırıyor-
lar. Aslında, marsa gitmek için harcanan para çevre 
yatırımlarına dönüştürülse, planlanan Mars koloni-
sinin masrafının binde biriyle dünya daha iyi hale 
getirilebilir. Bu tespiti yapmadan geçemedim. 

Katkı sağlamak yoksa o sadece ileride gösteri-
len hedef olsa da amaç bilim ve teknoloji geliştir-
mek. Konumuza dönelim.

Karbon salınımını kişi başına 1 tonun altına düşü-
rüp bu kötü gidişin önlenememesi durumunda çok 
daha kötü sonuçların bizleri beklediği unutulma-
malıdır. Susuzluk, buzulların erimesi, deniz seviyele-
rinin yükselmesi, kuraklık, insan sağlığının bozulması, 
hayvan (fauna) nesillerinin tükenmesi, bitki (flora) 
türlerinin yok olması gibi...

Bunun bilincinde olan yöneticiler, küresel ölçek-
te karbon salınımlarını azaltma ve sıfırlama ama-
cıyla “karbon nötr olma” yolunda adımlar atmaya 
başlamışlardır. Karbon nötr bir ülke ya da şehir veya 
ilçe olmak, bu tüketim toplumunda ütopik görünse 
de hiç de yabana atılmamalıdır. Bizler, daha ger-
çekçi yaklaşımlarla en azından 1. ve 2. ayak izine 
dikkat ederek belli miktarda azaltma hedefleri be-
lirleyerek daha sürdürülebilir bir gelecek ve yaşam 
için çalışmak zorundayız.

Dünyada pek çok ülkede bu yönde çalışmalar 
mevcut. Şehrin yönetimi için belediyelerde bu konu-
larda birçok çalışma yürütülmektedir. Örneğin dün-
yanın yeşil şehirlerinden biri olan Kopenhag, karbon 
salınımı konusunda önemli kentlerden biridir. Kopen-
hag, bisikletli ulaşım tercihi, evsel atık ayrıştırması ve 
enerji verimli yaşam tarzı ile örnek bir şehirdir.

İstanbul Tuzla ilçesinde Birleşmiş Milletler Çevre 
Örgütü ile yaptığımız projeyle tedarik zincirimiz da-
hil sağladığımız tüm hizmetlerin kurumsal karbon 
ayak izini hesaplayarak kaynakların doğru tüketil-
mesi, sürdürülebilir olması ve 1. ve 2. karbon ayak izi-
ni azaltma doğrultusunda hedefler oluşturduk.

Sonuç olarak şehirlerin geleceği “akıllı şehir” ile 
şekillenecektir. Akıllı çevre bileşeni ise hayatımız için 
çok önemli bir faktör haline gelecektir. Yeni nesil 
kentler, akıllı şehir ve akıllı çevre üzerinden hizmet-
lerine ağırlık vereceklerdir. Akıllı şehirlerde en büyük 
katkıyı bilgi iletişim teknolojileri sağlayacaktır. Bu-
nun farkında olan ve mevcut teknolojiyi bu amaçla 
en iyi şekilde değerlendirip kullanabilen yönetici-
ler, geleceği planlamada büyük sorumluluk sahibi 
olacaklardır. Bu yöneticilere büyük iş ve sorumluluk 
düşmektedir. Bu amaçla hepimiz bilimsel metot ve 
yöntemlerle akıllı şehir bileşenleri için elimizdeki tüm 
imkanları kullanarak ne gerekiyorsa yapmalıyız.


