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Kısa kısa...

TMMOB Şehir Plancıları Odası Yönetim Ku-
rulu bir bildiri yayınlayarak askeri alanla-
rın şehir dışına taşınması ile boşaltılacak 
alan ve yapıların yeniden değerlendi-
rilmesi konusunda görüş ve önerilerini 
açıkladı:

“Ne Askeri Ne Mekânsal Darbe!”

İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) İstanbul 
Şube Başkanı Cemal Gökçe, olası bir İstan-
bul depreminde şehirdeki yapıların yüz-
de 25’inin oturulamaz duruma geleceğini 
ve en az iki milyon insanın evsiz kalacağı-
nı söyledi. Gökçe, Marmara depreminin er 
veya geç yaşanacağını söyleyerek, “İstanbul 
depreminin 7 ve üzeri büyüklükte olacağını, 
İstanbul’da en az 50 bin binanın önemli öl-
çüde hasar göreceğini, 50 binle 150 bin ara-
sında ölüm ortaya çıkaracağını, bugüne ka-
dar yapılan çalışmalar ortaya koyuyor” diye 
konuştu.

“ABD Federal Karayolu İdaresi tarafından 
yayınlanan, “Yaya ve Bisiklet Planla-
masında Hakkaniyet Arayışı” başlıklı 
raporda, hizmetlere genellikle daha 
az erişebilen yurttaşların seyahat ko-
nusundaki talepleri değerlendirile-
rek, ulaşımda sosyal hakkaniyetin 
(social equity) başarılması için atılabi-
lecek somut adımlar tarif ediliyor.

Aalto Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım 
Fakültesi’nde bağımsız bir atölye prog-
ramı olan Wood Program kapsamında 
bu yıl Kokoon isimli modüler bir yaşam 
birimi üretildi. Finlandiya’daki güncel 
konut meselesini ele alan proje, öğren-
ciler, barınma ihtiyacı olanlar, yerinden 
edilenler gibi kısa süreli konaklama ihti-
yacı olanlar için geçici barınma çözüm-
leri sunuyor.
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http://www.spo.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=7520&tipi=3&sube=0#.V7F0avmLSUk
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• Haydarpaşa Garı ve Çevresi Yine Hedefte

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 
Türkiye’nin ve İstanbul’un tarihi simgelerinden 
Haydarpaşa Garı, liman ve geri sahasına göz koy-
du. Başkanlık, Kadıköy Belediyesi’ne 3 gün önce 
bir yazı yollayarak “Haydarpaşa Liman ve Geri 
Sahası”nın özelleştirme kapsam ve programına 
alınmasına yönelik çalışmalar” için bilgi sordu. Ka-
dıköy Belediyesi Başkanı Aykurt Nuhoğlu “Ülke 
darbe girişimini yeni atlatmış. Kamu arazilerini 
korumamız gerekirken satışa çıkarmak için çaba 
sarf ediyoruz. Bu arazilere halkın ihtiyacı var. Ülke 
güvenliği düşünmesi gerek. Bu arazileri satmakla 
meşgul oluyorlar. Bunları satmakla meşgul bir an-
layış bu ülkeyi yönetemez. Bu bir sürecin başlangı-
cı. Satılmaması için mücadele edeceğiz” sözleriyle 
isyan etti.

Tarihi Haydarpaşa Garı ve çevresi üzerinde 2004 
yılından beri kara bulutlar geziyor. Senaryo ilk ola-
rak “Haydarpaşa, Manhattan olacak” haberleriyle 
başladı. Haydarpaşa Dayanışması kuruldu. Daya-
nışma ve Mimarlar Odası yıllardır Tarihi Gar’ın as-
lına uygun kalması için mücadele veriyor. Şimdi 
Tarihi Gar ve çevresine Başbakanlık Özelleştirme 
İdaresi Başkanlığı göz koydu. Başkanlık 9 Ağustos 
2016 tarihinde Kadıköy Belediyesi’ne Haydarpaşa 
Gar ve çevresine ilişkin bir yazı yolladı.

Yazıda “Haydarpaşa Liman ve Geri Sahası’nın 
özelleştirme kapsam ve programına alınmasına 
yönelik yapılan çalışmalar” için yaklaşık 400 bin 
metrekare alan hakkında bilgi istendi.

2004’ten Beri Plan İşliyor
2004 yılında tarihi Haydarpaşa Gar ve çevresine 

ilişkin projelerin ortaya çıkmasının ardından 2005 
yılında İBB Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Ulus-
lararası Cannes Emlak Fuarı’nda “İstanbul’u görü-
cüye çıkardıklarını” ilan etti. Görücüye çıkarılan 
20 Vizyon Projesi arasında Haydarpaşa Gar ve Li-
man Alanı Dönüşüm Projesi de vardı. TMMOB Mi-
marlar Odası İstanbul Şubesi ile Birleşik Taşıma-
cılık Çalışanları Sendikası (BTS) İstanbul 1 No’lu 
Şubesi’nin yaptığı toplantıda; kamuoyundan giz-
lenen proje hakkında geniş bir kampanya başlatıl-
ması için işbirliği yapılması kararlaştırıldı. Haydar-
paşa Garı’nın çatısında 28 Kasım 2010’da yangın 
çıktı ve tarihi yapının çatısı tamamen yandı. Ka-
muoyunda otel yapılmak üzere yakıldığı iddiala-
rı gündeme geldi. Yüksek Hızlı Tren Projesi neden 
gösterilerek 1 Şubat 2012’den itibaren önce ülke 
çapındaki tren seferleri arkasından 18 Haziran 
2013’te de banliyo tren seferleri durduruldu. Kadı-
köy Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 
2012 tarihli Haydarpaşa Garı’nı otele dönüştüren, 
çevresindeki 1 milyon metrekarelik bölgeyi ise ti-
caret ve turizm alanı olarak gösteren plana karşı 
iptal davası açmıştı. Hukuki süreç devam ediyor. 
Haydarpaşa Garı’na çatısında kafeterya, asansör, 
çatı eklemesi yapılmıştı. Bu doğrultuda garın res-
torasyon projesinin ruhsat başvurusu belediye ta-
rafından geçen yıl iptal edilmişti.

(Kadikoy.Bel.Tr / Cumhuriyet - Hazal Ocak)

• Haydarpaşa Garı ve arkası.
• Haydarpaşa Gar limanı.
• Et-Balık Kurumu’nun yeri.
• Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi.

Bilgi istenen alanların hepsi kamu ala-
nı ve bu alanlar TCDD, Türkiye Denizcilik 
İşletmeleri A.Ş., Toprak Mahsulleri Ofisi 
ve Maliye Hazinesi mülkiyetinde görü-
nüyor. Başkanlığın, imar planı, haritaları, 
imar durumu belgelerini istediği alanlar 
şöyle:
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• Ne Askeri Ne Mekânsal Darbe!
15 Temmuz 2016 tarihli darbe girişimi sonrası 

kapatılan kurum ve kuruluşların mekânları ile sivil 
yaşama ve demokrasiye tehdit oluşturdukları ge-
rekçesiyle şehir içindeki askeri alanların da şehir 
dışına taşınacağı yönündeki açıklamalar, kamu-
oyunun gündemini bir hayli meşgul etmektedir. 
Boşaltılacak bu alanların ve yapıların Büyükşehir 
Belediyelerine devredilmesi sonucunda yeni kul-
lanım kararlarının nasıl belirleneceği ise, durum-
dan kişisel rant çıkartma hevesindeki grupların 
merakını ve iştahını kabartmaktadır.

İstanbul ve Ankara`dakiler başta olmak üzere, 
çoğunluğu şehirlerimizin akciğerlerini oluşturan 
yeşil alanlara sahip okullardan, hastanelerden, ce-
zaevlerinden ve kışlalardan oluşan askeri alanla-
rın tamamının şehir dışına taşınmasıyla boşaltıla-
cak büyük yüzölçümlü arazilerin imara açılacağı 
yönündeki duyumlar, geçmişte yaşanan örnekler 
ve bazı ünlü müteahhit firmalarının açıklamaları 
düşünüldüğünde, biz meslek insanları için kent-
lerimizin yine proje bazlı uygulamalarla tahrip 
edileceği endişesini yaratmaktadır. Kuşkusuz bu 
durum, kentlerimizin mevcut problemlerine yeni-
lerinin eklenmesine de neden olacaktır.

Zaman zaman farklı gerekçelerle de olsa benzer 
tartışmalara konu olan ancak, darbe girişimi son-
rasında kesin olarak boşaltılacağı duyurulan as-
keri alanların, “yeşil alan olarak korunmasının bu 
büyüklükteki alanlar için mümkün olmadığı” şek-
lindeki gerçeği yansıtmayan iddialar neticesinde 
yapılaşmaya açılmasıyla betona kurban edilece-
ği; dolayısıyla ekolojik yapının ve iklim dengesi-

nin iyice bozulacağı yönündeki kaygılarımız hala 
geçerlidir. Halihazırda kamusal kullanıma kapa-
lı olan, ancak hemen hemen tamamına yakınının 
kentlerimizdeki ağaç stokuna azımsanmayacak 
derecede katkı verdiği bilinen bu alanların, top-
lumsal yarar gözetilmeksizin yine belirli kesimle-
rin zenginleşmesine hitap edecek dönüşümlerle 
yeniden planlanacak olması da, önceki uygula-
malar hatırlandığında ciddi ve haklı kaygı kaynağı 
olmaktadır. (...)

Gayrimenkul değeri yüksek kamusal alan niteli-
ğindeki bu alanların ve yapıların, gün be gün açık-
lamalara konu edildiği haliyle ekonomi temelli, 
bütünden kopuk parçacıl yaklaşımlarla değil; de-
mokrasinin gerektirdiği şekilde şeffaf süreçlerle ve 
katılımcı bir anlayışla nasıl değerlendirilebileceği 
belirlenmelidir. Bu alanların nereye taşınacakla-
rı yönünde de belirsizliklerin mevcut olduğu gö-
rülmektedir. Kentlerimizin mevcut plan kararları-
nın yetersizliği ve eksikliği ortada iken, merkezi ve 
yerel idarenin yürürlükteki plan kararlarına aykırı 
bir karar üretmesinden veya yeni bir plan süreci-
nin ve yer seçim kriterlerinin gerekli bilimsel esas-
lar gözetilmeksizin bir “oldu-bitti” ile belirlenme-
sinden endişe edilmektedir. Her iki durumda da 
kentlerimizin sağlıklı ve güvenilir yaşam alanla-
rı oluşturmayacağı açıktır. Dahası, iyice etüt edil-
meden alınacak taşıma kararlarıyla ileride kentsel 
alan yayılımının artması da söz konusu olacaktır. 
Dönüşü imkansız zararlar vermemek adına, her iki 
durumda da uzun erimli düşünülmesi ve bütün-
cül planlama perspektifiyle hareket edilmesi ge-
rekliliği ortadadır.

Sivil iradeyi hedef alan askeri darbe girişimi her 
ne kadar bertaraf edilmişse de, sonrasında alınan 
güvenlik eksenli kararların, kentlerimize yönelen 
mekânsal darbeye sebep olmamasını temenni 
eder; askeri alan ve yapıların taşınmasıyla boşa-
lacak alanların yeniden işlevlendirilmesi süreci-
nin takipçisi olacağımızı duyururuz. Kentlerimizin 
ve kentsel yaşamın kurgulanmasında, daima top-
lumsal yarardan yana olan TMMOB Şehir Plancıları 
Odası, her zaman olduğu gibi bu konuda da mes-
leki ve bilimsel her türlü desteği, planlama ile ilgili 
tüm kurumlarımıza vermeye hazırdır.

Merkezi ve yerel idarecilerimiz ile kamuoyuna 
saygıyla duyururuz.

TMMOB Şehir Plancıları Odası Yönetim Kurulu

(Spo.Org.Tr)

TMMOB Şehir Plancıları Odası Yönetim Ku-
rulu bir bildiri yayınlayarak askeri alanla-
rın şehir dışına taşınması ile boşaltılacak 
alan ve yapıların yeniden değerlendi-
rilmesi konusunda görüş ve önerilerini 
açıkladı.

http://www.spo.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=7520&tipi=3&sube=0#.V7bg3fmLSUk


5

TÜRKİYE’DEN HABERLER Kentsel Dönüşüm, Mega Projeler ve Özelleştirmeler

• İstiklal Caddesi Kimliksizleşiyor!
Şiddet olayları, bitmek bilmeyen çevre düzen-

leme çalışmaları, müesseseler üzerindeki zabıta 
baskısı, kültür varlıklarının birbiri ardına yok edil-
mesi, sermayenin el değiştirmesi gibi etmenler 
bir arada değerlendirildiğinde görünen o ki, tarih 
boyunca İstanbul’un kültür merkezi işlevini gören 
Beyoğlu’nun geleceği tehdit altında. Tarihi bo-
yunca görülmemiş şekilde İstiklal Caddesi hattı ve 
çevresindeki işletmelerin birbiri ardına kapanışına 
şahit olan Beyoğlu, kültürel mirasını yitiriyor.
Suça Göz Yumuluyor, İleride Mazeret Gösterilecek

Başkanlığı döneminde ve sonrasında yıllardır 
Beyoğlu’nun “sistematik olarak bitirilmeye çalışıl-
dığını” dile getiren Beyoğlu Eğlence Yerleri Derne-
ği (BEYDER) Eski Başkanı Tarkan Konar’ın kısa süre 
önce sosyal medyadan yaptığı açıklamada endişe 
verici ifadeler yer alıyor. Konar’ın aktardığına göre, 
zabıta ve tüm birimler ‘normal işletmelere’ her 
gün masa-sandalye, SGK, ruhsat, hijyen, sigara vb. 
denetimlerde cezalar yazarken, ‘Avrupalı olmayan 
turiste’ dayalı yeni batakhaneler her geçen gün 
çoğalıyor. Yoksul Arap kadınların zengin olanları-
na pazarlandığı ortam Talimhane’den artık İstiklal 
içine nüfuz etmiş durumda. Beyoğlu’nu terk eden 

her ‘normal kafenin, barın’ yerine bu tarz işletme-
ler yerleşmekte. Konar’ın öngörüsü ise gelecekte 
söz konusu “batakhaneler” gerekçe gösterilerek 
Beyoğlu’nun topyekûn mühürlemeler ve tepeden 
müdahalelerle ranta açılıp el değiştireceği.

Tarihi tiyatro ve sinemaların el değiştirerek ka-
panmasının ve tahribata uğramasının, entelektü-
el kesimi Beyoğlu’na küstürdüğünü aktaran bir iş-
letme sahibi, “İstiklal caddesi ve Beyoğlu mevkii 
sahipsizleşiyor, artık hitap edeceği bir kesim kal-
madı. Önceden üniversiteli gençlere ve entelektü-
el kesime hitap ederdi. Kapanan tiyatrolar, tarihi 
sinemalar, AKM ile bu kesim Karaköy’e, Beşiktaş’a, 
Kadıköy’e kaydı. Kısacası Beyoğlu öksüz kaldı,” di-
yor (BirGün / Fatih Kıyman).

• Kabataş İskelesi Tüm İtirazlara
Rağmen Kapatıldı

Kabataş Vapur İskelesi, kamuoyu, mimarlar ve 
mühendislerin tüm itirazlarına rağmen İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan “Kaba-
taş Meydan Düzenlemesi, Transfer Merkezi ile İs-
kelelerin Yenilenmesi İnşaatı” nedeniyle kapatıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan 
açıklamada Kabataş Vapur iskeleleri’nin yaklaşık 
2 yıl deniz trafiğine kapalı kalacağı, Kabataş sahi-
linde deniz, raylı sistem ve karayolu taşımacılığı-
nı entegre edecek modern bir transfer merkezinin 
yapılacağı ifade edildi (Arkitera).

• Kanal İstanbul ‘Güzergahı’nda Sona Gelindi

Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, NTV’de günde-
me ilişkin soruları yanıtlarken Kanal İstanbul’la il-
gili de şunları söyledi: “Kanal İstanbul projesiyle 
ilgili alternatif güzergah çalıştık. Bütün güzergah-
larda sanki o olacak gibi en ince ayrıntısına kadar 
çalışıyoruz. Spekülasyon oluşmaması için güzer-
gahı yüzde 100 netleştirmeden açıklamak istemi-
yoruz. Güzergahta çalışmalar son aşamaya geldi. 
Projeyi yapacağımız finansal yöntemi çalışıyoruz. 
Onu da bitirme aşamasındayız. Bunun sonrasın-
da ihale süreci başlayacak. Projede takvim ortaya 
koymak yanıltabilir. Yıl sonuna kadar ihale süreci-
ni başlatabilirsek 1,5-2 yıl içinde yol almış oluruz.

(Yapi.Com.Tr)

http://www.birgun.net/haber-detay/istiklal-caddesi-kimliksizlesiyor-123732.html
http://www.arkitera.com/haber/27399/kabatas-iskelesi-tum-itirazlara-ragmen-kapatildi
http://www.arkitera.com/haber/27399/kabatas-iskelesi-tum-itirazlara-ragmen-kapatildi
http://www.yapi.com.tr/haberler/kanal-istanbul-guzergahinda-sona-gelindi_148027.html
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TÜRKİYE’DEN HABERLER Doğal Kaynaklar ve Ekoloji

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Rus-
ya gezisinde, “Akkuyu Nükleer Santrali konusun-
da çalışmaların hızlandırılması” yönünde varılan 
mutabakatın ardından, Çin’le yapılan anlaşma da 
Meclis’ten geçti. Bu doğrultuda Akkuyu’daki sant-
ral için Rusya’yla, Sinop’taki santralde Japonya’yla 
yapılan işbirliğinin ardından, üçüncü santralde de 
adım adım Çin’le ortaklığa gidiliyor.

Enerji Bakanı Berat Albayrak’ın haziran sonun-
da Çin’de imzaladığı işbirliği anlaşması TBMM’de 
kabul edildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, 
haziran ayı sonunda Başkent Pekin’deki G20 Enerji 
Bakanları Toplantısı için Çin’e giderek  toplantının 
açılış seremonisine katılmıştı. Açılışta gerçekleştiri-
len aile fotoğrafı ve oturumun ardından Albayrak, 

bir dizi ikili görüşmeler gerçekleştirmişti. Çin’deki  
temasları sırasında Çin Ulusal Enerji İdaresi Direk-
törü Nur Bekri ile bir araya gelen Albayrak, enerji 
sektörü için önemli denebilecek iki ülke arasında 
nükleer teknolojiler ve işbirliğinin karşılıklı gelişti-
rilmesine dair mutabakatı imzalamıştı.

(Yeşil Gazete)

• Üçüncü Nükleer Santral İçin Çin İle İşbirliği Anlaşması TBMM’de Kabul Edildi

• Sermayeye Sınırsız İmkan Madde 70: Vergini De Öderiz, Ruhsatını Da Ayarlarız
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda 11 

Ağustos’ta görüşülen ve önümüzdeki günlerde 
Meclis’te oylanması beklenen Türkiye Varlık Fonu 
Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Ka-
rarnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı’nın içinde doğayı kayıtsız şartsız sermaye-
nin hizmetine sunan bir madde de geçiyor.

Varlık Fonu’nun da içerisinde bulunduğu Tor-
ba Yasa’da yer alan Madde 70 [sonrasında madde 
75] ile birlikte  “stratejik yatırım” olarak ifade edi-
len projeler için sınırsız destek getiriliyor. CHP’li 
komisyon üyelerinin itirazlarına rağmen komis-
yondan geçirilen Torba Yasa’da stratejik yatırımın 
tanımı “Ülkenin ihtiyaçlarını karşılama, dışa ba-
ğımlılığı azaltma, teknolojik dönüşümü sağlama 
gibi gerekçelerle Ekonomi Koordinasyon Kurulu 
tarafından desteklenmesine karar verilen proje-
ler” olarak yapılıyor.

Proje kapsamı “mevcut ve gelecekte” ibaresiy-

le geniş tutularak projelere verilecek imtiyazlar-
dan bugüne kadar ihalesi yapılmış ve gelecekte 
yapılacak olan tüm projelerin faydalanması sağla-
nacak. Madde ekonomik ve hukuki açıdan mega 
projelerin önündeki tüm engelleri kaldırarak her 
türlü muafiyeti sağlıyor ve önüne çıkabilecek her 
türlü engeli ortadan kaldırıyor (Sendika10.Org).

• Atatürk Orman Çiftliği’nin Belediyeye Bedelsiz Devri ‘Torba’dan Çıkarıldı
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Varlık 

Fonu’na ilişkin maddeler muhalefetin önerisi üze-
rine yasa tasarısından çıkarıldı. Bu konunun, ayrı 
bir kanun teklifi olarak yeniden Meclis’e sunulma-
sı öngörüldü. Atatürk Orman Çiftliği’ne yönelik 
maddelerinin torbadan çıkarılmasına da karar ve-

rildi. Çiftlik içindeki bazı alanların 29 yıllığına be-
delsiz olarak belediyeye verilmesini öngören 10. 
maddesi tasarıdan çıkarılıyor. Ayrıca orman vasfı-
nı yitiren alanlardaki yapıların korunmasına ola-
nak veren orman arazilerinin tahsisini düzenleyen 
12. madde de geri çekilecek (T24.Com).

https://yesilgazete.org/blog/2016/08/11/ucuncu-nukleer-santral-icin-cin-ile-isbirligi-anlasmasi-tbmmde-kabul-edildi/
http://sendika10.org/2016/08/sermayeye-sinirsiz-imkan-madde-70-vergini-de-oderiz-ruhsatini-da-ayarlariz/
http://t24.com.tr/haber/ataturk-orman-ciftliginin-belediyeye-bedelsiz-devri-torbadan-cikarildi,354246
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Beykoz Belediyesi ‘’Sıfır Atık’’ hedefiyle başla-
dığı projeyle, sadece geri dönüşümlü malzeme-
leri değil, bayat ekmek, organik atık, kullanılmış 
oyuncakları da ayrı ayrı toplayıp değerlendiriyor. 
Atık Getirme Merkezlerinde toplanan bayat ek-
mekler hayvan barınaklarına gönderiliyor, kitap, 
oyuncak ve kıyafetler de ihtiyaç sahiplerine ileti-
liyor, geri dönüşümlü atıklar evlerden ayrıştırılmış 
olarak toplanıyor (Buğday Derneği).

Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin trambüs ba-
kım istasyonu çatısına kurduğu güneş enerji sant-
ralinde, 3 ayda yaklaşık 115 bin kilowatt/saat 
elektrik üretimi gerçekleştirildiği bildirildi.

Büyükşehir belediyesinden yapılan yazılı açıkla-
maya göre, fen işleri dairesi başkanlığı kontrolör-
lüğünde trambüs bakım istasyonu çatısına kuru-
lan ve 3 ay önce hizmet giren güneş enerji santrali, 
elektrik üretimini sürdürüyor.

Santral hizmete girdiği 3 aylık dönem içerisinde 
yaklaşık 115 bin kilowatt/saat elektrik üretimi ger-
çekleştirildi. Şebeke bağlantılı 345 kWp gücünde-
ki santral sayesinde trambüs bakım istasyonunun 
elektrik ihtiyacının karşılanmasının yanı sıra artan 
enerji trambüs hattına verilerek elektrik tüketi-
minden yaklaşık 45 bin lira tasarruf sağlandı.

(Haberler.Com)

• Malatya’da Güneş Enerjisi Santrali

• Beykoz Belediyesi’nin Atık Getirme Merkezleri Atıkları Yeniden Değerlendiriyor

• Sokakların Onarıcıları Görevde!

Kadıköy’de üç yaratıcı genç, biraraya gelerek bir 
oluşum kurdu. Adı “Onaranlar Kulubü” (OK). Ken-
dilerini “Biz onarma, üretme, değiştirme eksenin-
de çevreye ve çevremizdekilere fayda sağlayan, 
yaratıcı, yenilikçi, üretkenliğe teşvik edici proje-
ler üreten ve bunları paylaşan gönüllü bir toplulu-
ğuz” diye tanımlıyorlar. 

OK’un amacı, şehrin ve insanların ortak alanla-
rı olan sokakları güzelleştirmek. Bunu da üretim-
le birleştirmek. Yani teknolojiyi ve geri dönüşümü 
kullanarak sokaklara minik dokunuşlarda bulunu-
yorlar. Tüketmekten ziyade üretmeyi savunan, re-
kabet yerine paylaşım ve dayanışmayı ön plana 
alan “maker” felsefesinin bir ürünü olan OK, aynı 
zamanda bir tür sosyal sorumluluk çalışması. Zira 
bir hedef olmadan üretmenin maker’lık olmadığı-
na inanıyorlar ve tam da bu nedenle sokakları gü-
zelleştirmek amacıyla üretiyorlar.

Peki, neler yapıyorlar sahada? Misal geçen Ba-
balar Günü’nde Moda’daki kırık babaları (duba), 
üç boyutlu yazıcıyla ürettikleri Star Wars kah-
ramanlarının kasklarıyla yenilediler. Moda’da 
yaptıkları bir başka güzelleştirme hareketi de 
doğalgaz ve telefon kutularını –kendi deyimle-
riyle- ‘hack’lemek oldu. Yine üç boyutlu yazıcılar-
la ürettikleri saksıları, bu kirli ve sıkıcı görünümlü 
kutulara yerleştirdiler.

Bundan sonraki hedefleri arasında kuş yuvaları 
yapmak gibi hayvan dostu projeler olan OK’un ka-
pısı dileyen herkese açık. Gençler, “Yeni katılımlara 
açığız. İnsanlar fikir sunsunlar, beraber geliştirelim 
ve uygulayalım…” çağrısında bulunuyor.

(Gazete Kadıköy)

http://www.haberler.com/malatya-da-kurulan-gunes-enerjisi-santrali-8680437-haberi/
https://www.facebook.com/bugdaydernegi/photos/a.187210214660732.47207.186170448098042/1060583197323425/?type=3&theater
http://www.gazetekadikoy.com.tr/haberDetay.aspx?haberID=9078
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• Sayın Bakan; Lüfer Avlanma Boyu 18 Değil, 27 Cm Olmalı

Nesli tehlike altındaki lüfer balığının avlanma boyunun yeniden 
düzenlenerek, 18 santime geri döneceği ve ışıkla yapılan avcılık 
kapsamının genişletileceği yönünde çıkan söylentiler kıyı balıkçı-
ları arasında endişeye neden olmuş durumda. Söylentiler üzerine 
harekete geçen kıyı balıkçıları, Bakan Faruk Çelik’e hitaben bir mek-
tup kaleme alarak endişelerini bildirdi. Mektupta “Size bu mektubu 
yazıyoruz çünkü bir katliama sebep verecek ışıkla avcılık gibi, lüfe-
rin boyunda 18 cm’e geri dönüş gibi denize ağır gelecek kararla-
rın imzanıza gelmek üzere olduğunun haberini aldık. 4/1 numaralı 
tebliğin 2012’nin izinde ama çok daha kuvvetli çıkması gerektiğini 
hatırlatmak istiyoruz. Denizlerimiz can çekişiyor. Kirlilik, aşırı avcılık, 
denetimsizlik… Eğer bunlara göz yumarsak, yarın çocuklarımızın 
yüzüne bakamayız.” denildi (Yeşilist).

• Olağanüstü Hal’den ‘Olağanüstü Rant’a
Haydarpaşa Dayanışması, Haydarpaşa Garı’nın 

özelleştirilmesi girişimini protesto etti. Basın açık-
lamasında garın yağmalanmaması için 12 yıldır 
mücadele edildiği vurgulanarak, “Yaşanan süreç 
ve yargı kararları yok sayılarak, korunması gere-
ken tarihsel ve kentsel sit alanı için yeniden satış 
işleminin başlatıldığı anlaşılmaktadır” denildi.

Basın açıklamasına katılan CHP İstanbul Millet-
vekili Barış Yarkadaş ise Haydarpaşa Garı’nın özel-
leştirilme girişimine tepki göstererek, AKP’nin 
darbeyi fırsata çevirdiğini söyledi. Yarkadaş, “Dar-
be girişiminin üzerinden 20 gün geçmesine rağ-
men AKP’nin yaşananlardan hiçbir ders çıkarma-
dığını bir kez daha görüyoruz. Darbeyi adeta bir 
fırsatçılığa çevirip, kendilerine yeni rant alanı ya-
ratmak istiyorlar. AKP’nin gözünü para ve rant hır-
sı bürümüş. Darbe girişiminin atlatılmasının ar-
dından gizli ajandalarını açtılar ve bugüne kadar 
gerçekleştiremedikleri ne varsa gerçekleştirmek 
için harekete geçtiler. Olağanüstü hali olağanüs-
tü rant haline dönüştürdüler. Şu anda biz OHAL’in 
yanı sıra, olağanüstü rant halini yaşıyoruz. Kanun 
Hükmünde Kararname’lerle Türkiye’yi yönetmeye 
çalışan ve her türlü rant projesini bir torbanın içi-
ne atan AKP bu süreci de kendi lehine çevirmeye 
çalışıyor. Bugüne kadar toplumsal tepkiyle karşı-
laşacağı için yapamadığı ne varsa yapmaya çalışı-
yor. Önümüzdeki günlerde 100 maddelik bir tor-
ba yasa geliyor. Bu torba yasanın içinde TRT başta 
olmak üzere, birçok kurumun satılması ya da özel-
leştirilmesi yer alıyor” şeklinde konuştu (BirGün).

Yerel Mücadeleler

• 33 Mahalle “Kentsel Dönüşüm”e Çare Arıyor
Adana’nın Seyhan ilçesine bağlı 33 mahalleyi 

kapsayan “Kentsel Dönüşüm” kararının aylar önce 
uygulamaya geçilmesinin ardından bir araya ge-
lerek dernek kurmayan isteyen mahalle halkının 
talepleri OHAL gerekçesiyle reddedilmesinin ar-
dından Mimarlar Odası Şubesi harekete geçti. 
Yurttaşların kafalarında oluşan sorulara cevap ol-
mak ve destek sunmak amacıyla 10 kişiden olu-
şan bir komisyon kuran Mimarlar Odası, yurttaşla-
rın mağdur olmayacağı alternatif çözümler arıyor.

“Kentsel dönüşüm” kapsamında hak sahipleri-
nin sağlıklı çevre ve sağlıklı konut haklarının araş-
tırılması, mevcut durum ile hazırlanan projedeki 
yaşam biçimi farklılıklarının ortaya çıkarılabilmesi 
için komisyonun kurulduğunu belirten Özkal Yü-
reğir, mahalle bazında yapılacak olan kentsel dö-
nüşümü inceleyip aynı zamanda parsel bazında 
da yürütülen kentsel dönüşüm sonucu kentin ye-
niden mimar edilmesi sürecine müdahil olmak is-
tediklerini ifade etti (Arkitera).

http://www.yesilist.com/sayin-bakan-lufer-avlanma-boyu-18-degil-27-cm-olmali/
http://www.birgun.net/haber-detay/olaganustu-hal-den-olaganustu-rant-a-124166.html
http://www.arkitera.com/haber/27373/33-mahalle-kentsel-donusume-care-ariyor
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İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) İstanbul Şube 
Başkanı Cemal Gökçe, olası bir İstanbul depremin-
de şehirdeki yapıların yüzde 25’inin oturulamaz 
duruma geleceğini ve en az iki milyon insanın ev-
siz kalacağını söyledi.

İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul şubesinin 
düzenlediği basın toplantısında konuşan Gök-
çe, Marmara depreminin er veya geç yaşanaca-
ğını söyleyerek, “İstanbul depreminin 7 ve üze-
ri büyüklükte olacağını, İstanbul’da en az 50 bin 
binanın önemli ölçüde hasar göreceğini, depre-
min büyüklüğüne ve ivmesine, gece veya gün-
düz olmasına ve yönüne bağlı olarak da, 50 binle 
150 bin arasında ölüm ortaya çıkaracağını, bugü-
ne kadar yapılan çalışmalar ortaya koyuyor” diye 
konuştu.

Esas sorunun depremde değil, yöneticilerde ve 
deprem güvenlikli yapı stokunun yaratılmamış ol-
masında olduğunu söyleyen Gökçe, “Halen yapı 
stokunu bir kenara bırakmışız, depremin kendi-
siyle uğraşıyoruz. Depremin ‘ne zaman, hangi sa-
atte ve büyüklüğünün ne olacağını’ öğrenmeye 
çalışıyoruz. 17 Ağustos depreminin üzerinden 17 
yıl geçmesine rağmen, ne yazık ki mekan ve çev-
re güvenliği olan bir yapılaşma düzeni ülkemizde 
halen oluşturulamadı. Aradan geçen 17 yılda, çok 
şey söylendi. Çok şeyler yazıldı. Fakat uygulamada 
deprem gerçeğiyle yüzleşilemedi. Hatta deprem 
gerçeği kimi zaman unutuldu veya bilinçli olarak 
unutturuldu. Kimi zaman da deprem kullanılarak, 
akıl ve bilim dışı işler yapıldı” diye konuştu.

Gökçe şöyle devam etti: “99 depreminden son-
ra demiştik ki, ‘Deprem güvenliği olmayan bu 

yapıların, kısa bir sürede deprem güvenlikli bir 
hale getirilmesini istemek haksızlıktır’. Ne yapıl-
ması gerek? 20-25 yıllık bir plan yapmak gerekir. 
‘İstanbul’un bütün altyapısının yenilenmesi için 
de bir şans olabilir’ demiştik. ‘İstanbul’daki yapıla-
rı 20-25 yıl içerisinde yenilemek mümkündür’ de-
miştik. ‘Ama bunun için bir planlamaya ihtiyaç var’ 
demiştik. Bir yıl, üç yıl, bunu planlarsın, kalan sü-
rede de bunu yaparsın. Ama ne yazık ki varolan 
yapı stokuyla ilgilenilmedi. Yeni bir İstanbul yarat-
ma adına ormanlarımız ve su havzalarımız imara 
açılıp kullanıldı” dedi.

Diğer taraftan, TMMOB İnşaat Mühendisleri 
Odası İzmir Şubesi de 17 Ağustos Marmara depre-
minin 17’nci yıldönümü nedeniyle yazılı bir açıkla-
ma yaptı. TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İzmir 
Şube Başkanı Gürkan Erdoğan, Marmara depre-
minin üzerinden 17 yıl geçmiş olmasına rağmen 
İstanbul başta olmak üzere, kentlerin depreme 
hazır olmadığını söyledi.

Ülke topraklarının yüzde 66’sının 1’inci ve 2’nci 
derecede deprem bölgesinde yer aldığının, ülke 
nüfusunun yüzde 70’i ve büyük sanayi tesislerinin 
ise yüzde 75’inin deprem tehlikesi altında olduğu-
nun belirtildiği açıklamada şöyle deniliyor:

“Sorun bir doğa olayı olan depremin kendisinde 
değil, depreme dayanıklı yapı üretilmemiş olma-
sında yatmaktadır. Gerekli önlemleri almamaktan 
ya da denetimsizlikten kaynaklanan olumsuzluk-
ları kader olarak değerlendirmemek gerekir. Bu-
nun yerine mühendislik bilimine uygun hareket 
edilmeli, deprem büyüklükleri dikkate alınarak 
yapı üretim yerleri ve yapı üretim süreci bilime ve 
bilgiye dayalı olarak yönetilmelidir.”

(Diken / İzmir.İmo.Org)

• Olası İstanbul Depreminde İki Milyon İnsan Evsiz Kalacak

9

http://www.diken.com.tr/imo-tehlikeye-dikkat-cekti-olasi-istanbul-depreminde-iki-milyon-insan-evsiz-kalacak/
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Ulaşım ağının düzenlenmesi ve bazı ulaşım gü-
zergahlarının kısaltılması, hem zaman tasarrufu 
açısından hem de karbon salınımını azaltıcı et-
kisi düşünüldüğünde, üzerinde hassasiyetle du-
rulması gereken gündemler olarak belirmekte-
dir. Diğer taraftan, ulaşım alanındaki yatırımların 
kentsel mekanın saçaklanması ve ormanlık ara-
zilerin imara açılması gibi sonuçların da hesaba 
katılarak yapılması gerektiği, aksi halde sürdürü-
lemez bir büyümeyle karşı karşıya kalınabileceği 
ya da yatırımların ihtiyaçlarla örtüşmeyerek mali 
yük oluşturabileceği de bilinmektedir. Bu nokta-
da “planlama” önem kazanmaktadır. Her ne kadar 
Türkiye’de sağ siyaset geleneğinin “Bize plan değil 
pilav lazım” çıkışı, planlamaya olan yaklaşımlarını 
özetlese de biz yine de planın öneminin altını çi-
zelim. Ancak, bu plan ve projelerin mevcut kent-
sel problemleri gidermek maksadıyla mı yoksa 
başka motivasyonlarla mı yapıldığı büyük önem 
taşımaktadır. Bu minvalde, açılışıyla büyük tartış-
malara neden olan İzmit Körfez Geçiş Köprüsü, di-
ğer adıyla Osmangazi Köprüsü, üzerine düşünül-
mesi gereken önemli bir konu olarak karşımıza 
çıkmaktadır.

Kamuya Büyük Zarar
1 Temmuz günü açılışı yapılan Osmangazi Köp-

rüsü daha şimdiden kamuyu büyük zarara uğ-
ratmış durumda. Yeni Şafak Gazetesi‘nin yaptı-
ğı habere göre, 11-26 Temmuz tarihleri arasında 
yaklaşık 100 bin araç köprüyü kullandı, yani taah-
hüt edilen günlük 40 bin araçlık geçişin çok uza-

ğında kalarak, ancak günlük 6000 araçlık bir düze-
ye ulaşılabildi. Bu haber üzerine, açılışında göbek 
atılarak kutlanılan Osmangazi Köprüsü’nün aslın-
da büyük bir kamu zararı olduğu ortaya çıktı. Köp-
rüyü “kamu zararı” olarak değerlendirmemize ne-
den olan gerekçeler kısaca şöyle:

Osmangazi Köprüsü’nün de içinde olduğu İs-
tanbul-İzmir Otoyolu Projesi, Yap-İşlet-Devret 
(YİD) modeliyle yapılmaktadır. 4 etaptan oluşan 
otoyol projesinin her bir etabı için işletme hakkı 
16 yıllık hasılat garantisiyle 22 yıllığına inşaatı ya-
pan firmaya verilmiştir. Etaplardan ilkini oluşturan 
ve Osmangazi Köprüsü’nü de kapsayan Gebze-
Orhangazi arası kısım için günlük 40 bin, Orhan-
gazi-Bursa arasını kapsayan ikinci etap için günlük 
35 bin, Bursa-Balıkesir arasını kapsayan üçüncü 
etap için günlük 17 bin ve Balıkesir-İzmir arasını 
kapsayan dördüncü etap için ise günlük 23 bin 
araçlık geçiş garantisi söz konusudur. Yurttaşın 
cebinden çıkması planlanan miktarın Osmanga-
zi Köprüsü’nde KDV hariç 35 $, otoyolda ise KDV 
hariç kilometre başına 0.05$ olduğu düşünülürse, 
4 etaptan oluşan yolun garanti edilen hasılat tu-
tarı yaklaşık olarak 15 milyar $ civarındadır.* Yapı-
lan anlaşmaya göre, eğer araç geçişleri bu garan-
ti edilen miktarlarda olmazsa, devlet aradaki farkı 
vergilerimizden oluşan bütçeden karşılayarak fir-
maya ödeyecektir. 16 günlük göstergeler, bu hası-
lat hedefinin çok altında bir gelirin sağlanacağı ve 
aradaki farkın hazineden karşılanacağını göster-
mektedir. Göstergelerdeki günlük araç geçiş mik-
tarının zamanla artacağını varsaydığımızda dahi, 
6 binlik geçiş miktarının 40 binlik seviyeyi yakala-
ması gerçekçi görünmemektedir. >>>

• Osmangazi Köprüsü’nde Zafer Kimin?
 Kadıköy Belediyesi Akademi / Aras Aladağ

* Buradaki veriler Doç. Dr. Uğur Emek’in blogundan alınmıştır.

http://www.kadikoyakademi.org/osmangazi-koprusunde-zafer-kimin/
http://www.kadikoyakademi.org/osmangazi-koprusunde-zafer-kimin/
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Geçsek de Geçmesek de Ödüyoruz
Otoyol projesinin Osmangazi etabı için araç ge-

çiş ücreti yaklaşık 40$ (35$+KDV) olarak belirlen-
miş ve günlük ortalama 40 bin aracın geçişi taah-
hüt edilmiş, ancak bu yüksek ücretin köprüye olan 
talebi daha da azaltacağı düşünüldüğünden, ge-
çiş yapan araçlardan 25$ alınması, aradaki 15$’lık 
farkın da hazineden karşılanması düşünülmüş-
tür. Ayrıca köprü ücretini düşürmek ve talebi ar-
tırmak için KDV oranı da düşürülmüştür. Yani geç-
meyen her araç için devlet bütçesinden yaklaşık 
40$ ödenecekken, geçen her araç için de yaklaşık 
15$ ödenecektir.

Yeni Şafak Gazetesi‘nin 11-26 Temmuz tarihle-
ri arasında 100 bin aracın köprüyü kullandığına 
dair haberi üzerine yapılan hesaplamayla, bu 16 
gün boyunca 60 milyon lira, yani 20 milyon $ za-
rar edilmiş durumda. Bu durum, kamu kaynakla-
rından her gün 3.75 milyon liralık bir ödeme ya-
pılmak suretiyle zarar edilmesi anlamına geliyor. 
Kafamızda daha kolay canlandırabilmek açısın-
dan; her yüz günde bir Beşiktaş’a yapılan Voda-
fone Arena Stadı’nın maliyeti kadar olan bir büt-
çe (400 milyon TL) hazinenin kasasından çıkıyor. 
Üstelik bu ödeme 16 yıl boyunca devam edecek. 
Yani en kötü ihtimalle 58 adet Beşiktaş Stadı ya-
pılabilecek bir maliyet ödenmiş olacak. Aynı mali-
yetle kaç adet hastane ya da okul yapılabileceği-
ni düşündüğümüzde tablo daha da korkutucu bir 
hâl alıyor. Uzun lafın kısası; vergilerimiz, plansızca 
girişilen bir otoyol projesinin sözleşme şartları ge-
reğince heba ediliyor. Yapılacak olan otoyolun ne 
düzeyde bir talep göreceği doğru hesaplanma-
dan girişilen bu proje neticesinde, vatandaş yıllar 
boyu verilen hasılat garantisinin maddi yükünü 
taşımak zorunda kalıyor.

“Her Arz Kendi Talebini Doğurur” mu?
Diğer taraftan, Osmangazi Köprüsü’ne benzer 

bir tartışmayı yakın gelecekte tekrar yapma ola-
sılığımız hayli yüksek. Çünkü benzer yap-işlet-
devret projeleri, 3. Havalimanı’nda ve 3. Köprü’de 
de yürürlükte. Planlama disiplininden yoksun bu 
projelerin maliyeti hazine garantisiyle halkın sırtı-
na yüklenmekte ve buna rağmen kamuoyuna bü-
yük başarılar olarak lanse edilmekte. Oysa ki ya-
pılan projelerin başarısı, ancak yapılış aşamasında 
şeffaf bir yöntemle kamunun bilgisine ve deneti-

mine sunulması, ekolojik sonuçlarının gözetilerek 
projenin ele alınması, söz konusu projedeki kulla-
nımın gerçekçi bir talebi karşılayıp karşılamadığı-
nın araştırılması; yani bütünüyle kamu yararı gö-
zetilerek ve kentsel yapılaşmayı sürdürülebilir bir 
çerçeve içerisine oturtulabilmesiyle söz konusu 
olabilir. Ancak özellikle 2000’lerin ikinci yarısında 
bir kentsel politika olarak plansızlığın ve kuralsız-
lığın benimsenmiş olması, adı geçen mega proje-
lerde kamu yararından çok özel çıkarların gözetil-
diği gerçeğini ortaya koyuyor . Açıkçası projelerin 
yürütülme süreçlerinde ters kurulmuş bir ilişki 
söz konusu. Şöyle ki süreç, mevcut talep ve gele-
cek projeksiyonu göz önüne alınarak, kaynakların 
doğru kullanımı ve bilim insanlarının desteğiyle 
yürütülmemekte; bunun yerine arz yönlü benim-
senmiş politika uyarınca bir proje hayata geçirilip 
bu projeyi ayakta tutacak talebin oluşması hedef-
lenmektedir. Burada ölçüt ne kamu yararıdır ne 
de çevresel etkidir.

Atıl kalan yatırımların talep görmeyip zarar 
edilmesi, stok fazlası ürünlerin depolarda çürü-
mesi, yatırımların doğru alanlara yapılmaması 
durumunda bütçe açığı verilmesi ve mali yüküm-
lülüklerin halkın üzerindeki vergi yükünü ağırlaş-
tırması gibi birçok örnek, arz temelli bir modelin 
başarısız olduğunu gösteriyor. “Her arz kendi ta-
lebini yaratır” şeklinde ifade edilen Say Kanunu’na 
aynı zamanda “piyasa kanunu” da denilmesi bo-
şuna değil. Eğer planlamanızı piyasayı odağa al-
dığınız bir model etrafında örerseniz orada ne 
kamu yararından ne de çevre duyarlılığından 
bahsedebiliriz.

Ülkemizde mevcut haliyle karar alıcı güçler, 
kentsel politikayı çeşitli ekonomik ve siyasal so-
runların çözümü için kullandıklarından, inşaat 
ekonomisine dayanan çarkın dönmesine öncelik 
vermekte ve bu yüzden; kamu faydası, çevresel 
etki vb. duyarlılıklar geri plana itilmektedir. Oysa ki 
kentsel sürdürülebilirlik ve kamusal faydayı mer-
keze alan bir yaklaşımla, planlama süreçleri daha 
şeffaf yürütülüp; bilim insanlarının ve meslek ör-
gütlerinin proje süreçlerine katılımının sağlanma-
sı gerekir. Aksi halde faturasını halkın ödemek du-
rumunda kaldığı plansız ve rant odaklı girişimlerle 
boğuşmak durumunda kalmaya devam edeceğiz.
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Hiroshi Nakamura & NAP mimarlık ofisi, 
Japonya’nın Kamikatsu kentinde, atık malzeme-
leri yeniden işlevlendirerek tasarladığı Kamikatz 
Public House ile WAN Sürdürülebilir Binalar 2016 
ödülünü aldı.

Kamikatsu, kendisini sıfır-karbon prensibine 
adayan küçük bir şehir. Sakinlerinin çöplerini 34 
kategoride ayrıştırdığı kentte %80 oranında geri 
dönüşüm sağlanıyor.

Kamikatz Public House, tasarımındaki çevre-
ye uyumlu planlanmış detaylarla, kentin sıfır kar-
bon prensibine uyum sağlıyor. Yapının 8 metre-
lik camlardan oluşan cephesinde, çevredeki terk 
edilmiş evlerden alınan malzemeler yeniden de-
ğerlendirilmiş. Bu pencerelerin yaz boyunca sağ-
ladığı hava akışı, yapının içini serin tutuyor. Bina, 
pub ve hediyelik eşya dükkanı olarak kullanılıyor.

(Arkitera)

• Sıfır-Karbon Kentte Atık Malzemelerden Bar

galanma hissedilmiyor. Tabi ki, Sogne Fiyordu için 
aday proje sadece bu değil. Su üzerinde yüzden 
köprü ve asma köprü gibi farklı proje fikirleri de 
gündemde. Projenin en büyük dezavantajı, diğer 
projelerden daha pahalı olması. Değeri yaklaşık 
25 milyar dolar; ancak böyle bir projenin gerçek-
leşmesi, 21 saatlik yolculukları, 11’den az saatte 
bitirmenize yardımcı olabilir. Projenin yapılması 
planlanan bölgenin uzunluğu, kilometreleri bulu-
yor. Eğer, devlet bu projeye karar verirse, dünyada 
bir ilk olacak

(SosyalMedya.Co)

• Norveç’te Suda Yüzen Tünel Projesi

Kuzey Kutbu’ndaki petrol arayışını saymaz-
sak, kendi sınırları içerisinde, birçok kaliteli pro-
jeye imza atan Norveç’te mühendislik harikası bir 
proje, 2011 yılından beri konuşuluyor. Sogne Fi-
yordu üzerinde yapılması planlanan tünel, fiyort 
yatağının derinliklerinde değil, su yüzeyinin altın-
dan geçecek. Sogne Fiyordu’nu enlemesine ke-
secek olan projede, çift tünel olacak ve tüneller, 
dev dubların yardımıyla su üzerinde duracak. Nor-
veç Karayolları Bakanlığı’ndan Arianna Minoretti, 
tüneldeki sürüş hissinin, diğer tünellerdekinden 
farklı olmadığını söylüyor. Yapı suda dursa da, dal-
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http://www.arkitera.com/haber/27381/kamikatz-public-house
http://sosyalmedya.co/norvecte-suda-yuzen-tunel-projesi/
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• Limiti Aştık, 2017’Den Yemeye Başladık
WWF ve Küresel Ayak İzi Ağı’nın (Global Footp-

rint Network–GFN) her yıl açıkladığı Dünya Limit 
Aşım Günü bu yıl 8 Ağustos oldu. Bu da gezege-
nin bize sunduğu bir yıllık doğal kaynak kapasi-
tesini 8 Ağustos itibariyle tükettiğimiz anlamına 
geliyor.

Dünya Limit Aşım Günü geçtiğimiz yıl 13 Ağus-
tos, 2014 yılında 19 Ağustos, 2013 yılında ise 20 
Ağustos olarak açıklanmıştı. Limit Aşım Günü’nün 
her yıl biraz daha öne çekilmesi ise her yıl bir ön-
cekine göre daha fazla karbon saldığımızın ve 
daha bilinçsiz tükettiğimizin göstergesi.

Küresel Ayak İzi Ağı (Global Footprint Network–
GFN) adlı uluslararası araştırma kuruluşunun sağ-
ladığı veriler dünyadaki tüketimin karşılanması 
için artık 1,6 dünyaya gereksinim olduğunu gös-
teriyor. WWF-Türkiye Doğa Koruma Direktörü Se-
dat Kalem’in ifadesiyle, “Dünyayı bir elma ağacı 
kabul edersek, şu anda yaptığımız o ağacın bize 
verdiği elmaları yemekten öte ağacı kesmeye baş-
lamak.” Kalem, limit aşımına en hızlı katkıyı artan 
karbon emisyonlarının yaptığına dikkat çekerek, 
Paris Anlaşması’nın işaret ettiği yolda ilerleyip, 
karbon ayak izimizi 2050’de sıfıra yakın bir seviye-
ye getirmemiz gerektiğini hatırlatıyor.

Küresel Ayak İzi Ağı Başkanı Dr. Mathis Wacker-
nagel, tüm bu olumsuz tabloya rağmen, günü-
müzün teknolojik olanaklarının ve bu olanakların 
olası kayıplar karşısında sağladığı finansal geti-
rilerin bizim için iyi haber sayılabileceğini düşü-
nüyor. Wackernagel, “Bu fırsat yenilenebilir enerji 
gibi gelişen sektörleri canlandırırken, iklim deği-
şikliğiyle birlikte anılan yetersiz altyapıyla ilgili risk 
ve maliyetleri de azaltacak. Hâlâ ihtiyaç duyduğu-
muz tek kaynak ise politik irade” diyor.

(Yeşilist)

İskoçya’nın dördüncü büyük şehri olan 
Dundee, ilk vegan festivalini bu sonbaharda 
gerçekleştirecek.

Yerel hayvan hakları savunucusu Barry Conlon 
ve vegan iş sahibi Jamie Kidd tarafından düzen-
lenen etkinlik 19 Kasım’da gerçekleşecek. Festi-
valde, yerel vegan işletmeleri, savunuculuk ve 
sosyal yardım için çalışmalar yürüten vegan ha-
yır kurumları ve vegan konuşmacıların yer alması 
planlanıyor.

Barry, vegan olmanın sadece hayvansal ürünler 
yememek olmadığını bunun bir yaşam tarzı oldu-
ğunu açıklıyor. Veganlar, vejetaryenlerin yanı sıra, 
diğer hayvan ürünleri ve hayvanlardan elde edi-
len yumurta, süt ürünleri, bal, deri, kürk, ipek, yün, 
kozmetik ve sabun gibi yan ürünleri kullanmıyor.

• Dundee İlk Vegan Festivaline Hazırlanıyor

Barry, “Biz bu festival ile hızla büyüyen yerel 
vegan topluluğunu, yerel bağımsız işletmeler-
den hayır kurumlarına herkesi bir araya getirme-
yi planlıyoruz.  Aktivitelerle, atölye çalışmaları ve 
konuşmacılarla, kendi deneyimlerimizi de aktara-
rak bu yaşam tarzını temsil etmek istiyoruz” diyor.

(Gaia Dergi)

http://www.yesilist.com/limiti-bugun-astik-2017den-yemeye-basladik/
https://gaiadergi.com/dundee-ilk-vegan-festivaline-hazirlaniyor/


14

DÜNYADAN HABERLER

• Aalto Üniversitesi’nden Finlandiya’da Geçici Barınma Çözümleri
Aalto Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım 

Fakültesi’nde bağımsız bir atölye programı olan 
Wood Program kapsamında bu yıl Kokoon isim-
li modüler bir yaşam birimi üretildi. Finlandiya’da-
ki güncel konut meselesini ele alan proje, öğren-
ciler, barınma ihtiyacı olanlar, yerinden edilenler 
gibi kısa süreli konaklama ihtiyacı olanlar için ge-
çici barınma çözümleri sunuyor.

Önceden üretilmiş modüller, taşınabilir ve çe-
şitli kombinasyonlarla farklı alanlara yerleştirile-
biliyor. Tipik taşınabilir, bağımsız çelik konteyner 
düşüncesinden ziyade Kokoon, düşeyde ve yatay-
da geliştirilmeye imkan veren bir yaşam mekanı-
nın oluşmasını sağlıyor.

Birimler iç mekanda, depolama, aydınlatma ve 
mekânsal bölmeler üzerine basit yaklaşımlar su-
narak pratik bir konut ortaya koyuyor (Arkitera).

İngiltere’nin mortgage veren en büyük kurumu 
Halifax’ın yaptığı araştırma, İngiltere’de Brexit son-
rası ev fiyatlarının %1 oranında düştüğünü gös-
terdi. İngiltere’de ortalama ev fiyatları bir önceki 
aya göre düşüş göstererek 214.678 Sterline geri-
ledi. Fiyatların bu sene içerisinde üç kere düştü-
ğü kaydedilmekle birlikte Haziran ayında gözlem-
lenen %1,2’lik artışın düşüşleri dengelediği ifade 
edildi. Birçok analist, Brexit sonrası yaşanmakta 
olan ekonomik belirsizliğin ev fiyatlarını eksi yön-
de etkilemesini bekliyor. Fransız Societe Generale 
Bankası ekonomistleri Londra’nın zengin muhitle-
rindeki ev fiyatlarının %30 ve hatta %50 oranında 
düşebileceği konusunda uyarıda bulundu. Fox-

tons ve diğer emlakçılar, referandum sonrası işle-
rinde ciddi bir yavaşlama yaşadıklarını açıkladı.

 (Ekonomi.Gov.Tr-The Guardian)

• Brexit Sonrası İngiltere’de Ev Fiyatları %1 Oranında Düştü

C40 Kentleri İklim Liderliği Grubu’nun yaptığı 
açıklamaya göre, Paris Belediye Başkanı Anne Hi-
dalgo, C40’ın yeni başkanı olarak seçildi. C40 Yü-
rütme Komitesi oybirliğiyle Anne Hidalgo’yu C40 
Başkanı seçti. Hidalgo görevi boyunca, C40’ın 
stratejik idaresi ve yönetişimi konusunda destek 
verecek ve önceliği de tarihi Paris Anlaşması’nın 
C40 kentleri arasında uygulanabilirliğini teşvik et-

• Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo C40’a Başkanlık Edecek

mek olacak. Yeni başkanın diğer öncelikleri ara-
sında şunlar yer alıyor: Yeni yatırımların yapılması 
ile daha yeşil ve iklim direncine sahip kentler için 
finansman sağlamak; C40 konvansiyon ağını yeni 
üye kentlerle genişletmek; kentlerin kapsayıcı ve 
sürdürülebilir büyümesini teşvik etmek ve iklim 
değişikliğiyle mücadelede kadınların liderliğinin 
altını çizmek (C40 Blog).

http://www.arkitera.com/haber/27367/aalto-universitesi1
https://www.theguardian.com/business/2016/aug/05/uk-house-prices-fall-1-after-brexit-vote-says-halifax
http://www.c40.org/blog_posts/paris-mayor-anne-hidalgo-elected-as-new-c40-chair
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Çin’in güneyinde bulunan Hong Kong, nüfus 
yoğunluğu bakımından dünyadaki 27. ülke. Ki-
lometrekare başına 1108 kişinin düştüğü şehir, 
kentleşme bakımından dünyanın en agresif büyü-
yen şehirleri arasında yer alıyor. Nüfusun barına-
bilmesi için giderek daralan ve dikeyde büyüyen 
mekanlar, kentin konut dokusunu domine etmiş 
durumda.

Dünya genelinde yüksekliği 150 metreyi geçen 
konut bloklarının en yoğun olduğu Hong Kong’da, 
bu bloklar 10 metrekarelik yaşam alanlarıyla, aile-
lerden tek başına yaşayan insanlara birçok farklı 
yaşama biçimine ev sahipliği yapıyor.

Son dönemde, kentin konut yoğunluğunu bel-
geleyen birçok fotoğrafçıya Andy Yeung da eklen-
di. Fotoğraf sanatçısı Yeung, Hong Kong’un yoğun 

New York Belediyesi’nin son uygulamalarından 
Kent içi Feribot Ulaşım Hizmetinin, 2017 yılında 
açılmasındna sonra yalnızca ulaşımı rahatlatmak 
ve yolcularına güzel manzaralar sunmaktan daha 
fazlasını yapacağı belirtiliyor. New York Belediyesi 
Ekonomik Kalkınma Ortaklığı’nın (NYCEDC) yaptı-
ğı açıklamaya göre, feribot hizmetleri aynı zaman-
da mevcutta işletilen bir uygulama olan Yaşam 
Kalitesi Programı’nın kapsamının genişletilmesi-
ne de katkıda bulunacak. Yaşam Kalitesi Programı 

• Dikeyde Büyüyen Nüfus: Hong Kong’un Kent Yoğunluğu
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konut dokusunu dronelarla çektiği yeni bir seri 
yayınladı. Yeung’un drone kadrajına sığan yapı 
stoğundan, kentin her an artan nüfus yoğunluğu-
na dair hemen fikir edinebiliyorsunuz (Kot0).

kapsamında, evsizlik ve mahkumiyet geçmişi olan 
veya düşük gelir grubuna mensup bireylerin bele-
diye girişimlerinde istihdam edilmesini sağlamak 
üzere, kar amacı gütmeyen kuruluşlarla işbirliği 
yapılıyor. Mevcutta 86 kişi program kapsamında 
kent alanlarının temizliği için çalışmak üzere işe 
alınmış. Bahsi geçen genişleme sonrasında 20 ila 
25 kişi daha temizlik, feribot hizmeti ve diğer giri-
şimler kapsamında işe alınacak.

 (Next City)

• New York’un Genişletilmesi Düşünülen İstihdam Programı
Sokakların Temizliğine Odaklanıyor 

http://kot0.com/dikeyde-buyuyen-nufus-hong-kongun-kent-yogunlugu/
https://nextcity.org/daily/entry/nyc-jobs-program-homeless-incarcerated
https://nextcity.org/daily/entry/nyc-jobs-program-homeless-incarcerated
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“NYC LGBT Historic Sites Project” (New York 
LGBT Tarihi Yerler Projesi), New York’ta yaşayan 
LGBTİ’lerin kent belleğindeki yerinin, LGBTİ hare-
ketinin önde gelen figürlerinin yaşadıkları ve faa-
liyetlerde bulundukları mekanların haritasını çıka-
rarak, kent tarihine LGBTİ perspektifinden bir not 
düşme çabası.

New York LGBT Tarihi Yerler Projesi web sitesin-
de, proje hakkında şöyle deniliyor: “Lezbiyen, gay, 
biseksüel ve transgender (LGBT) birey ve toplu-
luklar, başta New York olmak üzere ABD’nin gene-
linde kültür ve kent yaşamında derin etki ve izler 
bıraktı. Ancak LGBTİ tarihinin ve kültürünün ilişki-
li olduğu spesifik alan ve mekanlar, büyük ölçüde 
bilinmiyor, belgelenmiyor ve maalesef takdir gör-
müyor. “New York LGBT Tarihi Yerler Projesi”, bir 
ilki gerçekleştirerek, kentin beş farklı bölgesinde, 
LGBTİ hareketinden izler taşıyan bu alanları kap-
samlı bir biçimde araştırıyor, belgeliyor ve değer 
atfediyor” (Kadıköy Belediyesi Akademi).

16

• New York’un LGBTİ Belleği Haritalandırılarak Korunacak

New York Belediyesi’nin yeni akıllı şehir kiosk 
ağı “LinkNYC” kapsamında, kentin pek çok nokta-
sına yerleştirilen kioskları birer akıllı telefon veya 
tablet gibi kullanmak mümkün. Harita, internet-
te sörf, arama yapma özelliklerinin yanı sıra, bu ki-
osklar yüksek hızda ücretsiz Wi-Fi de yayıyor. Aynı 
zamanda, bu teknolojiye aşina olmayan ve kiosk-
ları nasıl kullanacağını bilmeyen kent sakinlerine 
uygulamayı tanıtmak için bir sokak timi de kurul-
muş durumda. Bugüne dek eski telefon kulübele-
rinin yerine toplamda 350 Link kiosku yerleştirildi. 
Ağa 350 binden fazla insan üyelik kaydı açtı. Ma-
liyeti 200 milyon doların üzerinde olsa da yurttaş-
tan bu hizmet için ek vergi alınmayacağı belirtili-
yor. Sekiz yıllık plana göre, önümüzdeki dönemde 
kiosk sayısı 7500’i aşacak. (CityLab)

• New York’ta LinkNYC Akıllı Şehir
Uygulaması Yayılıyor

http://www.kadikoyakademi.org/new-yorkun-lgbti-bellegi-haritalandirilarak-korunacak/
http://www.citylab.com/navigator/2016/08/to-court-a-skeptical-public-new-york-sends-wi-fi-ambassadors/495623/?utm_source=feed
http://www.citylab.com/navigator/2016/08/to-court-a-skeptical-public-new-york-sends-wi-fi-ambassadors/495623/?utm_source=feed
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ABD Federal Karayolu İdaresi tarafından yayın-
lanan, “Yaya ve Bisiklet Planlamasında Hakkani-
yet Arayışı” başlıklı raporda, hizmetlere genellikle 
daha az erişebilen yurttaşların (düşük gelir seviye-
sine sahip, azınlık, yaşlı, İngilizce yeterliliği olma-
yan ve engelleri bulunan vb. yurttaşların) seyahat 
konusundaki talepleri değerlendirilerek, ulaşım-
da sosyal hakkaniyetin (social equity) başarılması 
için atılabilecek somut adımlar tarif ediliyor.

Raporun giriş kısmında, hakkaniyet (“equity”, 
insanların farklı ihtiyaç ve yetilerinin dikkate alın-
ması) ile eşitlik (“equality”, herkesin aynı şekilde 
muamele görmesi) kavramları arasındaki ayrıma 
ve bu kavramları ulaşım planlamasındaki yerine 
dikkat çekiliyor.

Raporun sonucunda ise ulaşım konusundaki 
hakkaniyetsizliğin yaya ve bisiklet yollarının iyi-

DÜNYADAN HABERLER

• “Yaya ve Bisiklet Planlamasında
Hakkaniyet” Üzerine Bir Rapor

ABD Ulusal Kentler Ligi (National League of Ci-
ties NLC), Beyaz Saray ve Birleşik Devletler Bele-
diye Başkanları Konferansı (US Conference of Ma-
yors, USCM) ile birlikte yürüttüğü bir çalışmayla, 
ırksal ilişkiler, adalet, polislik ve eşitlik gibi konular 
üzerine 100 farklı yerde halk forumları düzenlen-
mesine yönelik olarak yerel yöneticileri teşvik et-
meyi amaçlıyor. NLC’nin Irk, Hakkaniyet ve Liderlik 
İnisiyatifi ile de ele alınan ırksal hakkaniyet sorun-
salu kapsamındaki çabaları arasında yerel yöne-
timlerin kendi toplulukları içindeki ırka dayalı ger-
ginlikleri önleyebilmesini sağlamak, ülkenin tüm 
kentlerinde ırksal adaletsizliğin devam etmesine 
neden olan sisteme dayalı engelleri teşhis etmek 
ve daha hakkaniyetli toplumlar yaratmak gibi ça-
balar yer alıyor (CitiesSpeak).

• ABD Yerel Yönetimlerinden Irksal
Hakkaniyeti Sağlama Çabası

leştirilmesiyle azaltılabileceği belirtiliyor. Raporun 
içeriğinde ayrıca, yaya ve bisiklet planlamasının, 
hizmet ulaştırılmayan kesimin seyahat taleplerini 
daha fazla karşılar hale getirmenin spesifik ve pra-
tik yöntemlerine, hakkaniyetin başarılmasına yö-
nelik spesifik hedeflere, dezavantajlı kesimin erişi-
minin yaya ve bisiklet hizmetlerinin koşullarından 
hangi biçimlerde etkilendiğinin anlaşılmasına yö-
nelik yeni araçlara ve planlama süreçlerinde deza-
vantajlı kesimlerin nasıl dahil edilebileceğine yer 
veriliyor (Kadıköy Belediyesi Akademi).

• Su Tankları Çocuk Oyun Alanlarına Dönüştü

Basurama Sanatçı Kolektifi, Tayvan’ın Taipei 
kentinde, kullanılmayan su tanklarını çocuk oyun 
alanlarına dönüştürdü. 2001 yılında kurulan Basu-
rama Sanatçı Kolektifi, tüketim toplumunun aşırı 
atık üretimine dikkat çekmek, atıkları yaratıcı kul-
lanma yöntemleri geliştirerek yeniden kullanımı 
özendirmek amacıyla uluslararası çalışmalar yapı-
yor. Gittikleri kentlerde, buldukları yerel atık mal-
zemeleri kullanarak çeşitli araçlar ve eşyalar yapı-
yorlar. Basurama ismindeki “Basura” İspanyolca’da 
çöp demek. Tasarımcılar, Tayvan’daki proje kapsa-
mında kentin merkezi noktalarına 2 geçici oyun 
alanı  yerleştirmişler. Genellikle yerel malzemeler 
kullanmayı tercih eden ekip, ilk defa su tanklarını 
malzeme olarak kullanmış (Arkitera).

http://www.kadikoyakademi.org/yaya-ve-bisiklet-planlamasinda-hakkaniyet-uzerine-bir-rapor/
http://www.kadikoyakademi.org/yaya-ve-bisiklet-planlamasinda-hakkaniyet-uzerine-bir-rapor/
https://citiesspeak.org/2016/08/10/advancing-racial-equity-community-conversations-on-race-justice-and-equality/
https://citiesspeak.org/2016/08/10/advancing-racial-equity-community-conversations-on-race-justice-and-equality/
http://www.arkitera.com/haber/27346/taipei-playground
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DÜNYADAN HABERLER

Helsinki’nin Tikkurila adlı bir dış mahallesinde 
bulunan bir halk kütüphanesi, kullanıcıların aya-
ğının kesilmesini önlemek adına yeni bir yöntem 
geliştirdi. Kütüphane artık bir Karaoke bar olarak 
da işlev görecek. Bu amaçla, kütüphanenin bir bö-
lümüne, ses yalıtımlı bir karaoke kabini yerleştiril-
di. Kütüphane kartı olan herkes, bu kabini bir iki 
saatliğine kiralayabiliyor olacak. Karaoke bölümü-
nün repertuvarında 3300 kadar şarkı bulunuyor. 
Kütüphanenin bu “açılımı”, kendisini bir toplum 
buluşma merkezi olarak yeniden yapılandırma 
şeklindeki akılcı bir planın parçası, zira 1980 yılın-
dan bu yana, Finlandiya’daki halk kütüphaneleri-
nin sayısı yarı yarıya azaldı (CityLab).

• Finlandiya’da Bir Kütüphanede Artık Karaoke de Yapılabiliyor

• Terkedilmiş Yapılar: Dünyadan Olimpiyat Oyunları Manzaraları
İlki 1896 yılında Yunanistan‘da gerçekleşen 

olimpiyat oyunlarının 28.’si bu yıl 5-21 Ağustos 
2016 tarihleri arasında Rio kentinde yapılıyor.

Bu görkemli oyunlar, ülkelerin ev sahipliği için 
aday olduğu süreçten başlayıp organizasyon ta-
rihine kadar, ev sahibi olan kentlerin çehrelerini 
ve belli mahallelerini değiştirmeye, ülkeleri yok-
sullaştırmaya ve 1 defa yapılacak olan oyunlar 
için sonrasında nasıl bir işlevle muhafaza edilece-
ği düşünülmeyen onlarca yapının inşa edilmesine 
sebep oluyor.

Brezilya vatandaşlarının yoğun protestoları göl-
gesinde açılan 2016 Olimpiyat Oyunları, ülkenin 
4 yıllık hazırlık sürecinden sonra halen üstesinden 
gelmekte zorlandığı ve kent ölçeğinde geri dö-
nüşü zor değişimlere/zararlara sebep oldu. Açılış 
ardında; mutenalaştırılan mahalleleri, evlerinden 
zorla çıkartılan mahalle sakinlerini ve harcanan 
milyonlarca doları bıraktı.

Olimpiyat Oyunları gibi büyük spor organizas-
yonları sonrasında, yapılan hazırlıklar gereksiz 
harcamalara dönerken inşa edilen onlarca yapı da 
yıllarca atıl kalmaya mahküm oluyor.

Sonrasında nasıl bir işlevle muhafaza edileceği 
düşünülmeden, tabiri caizse, tek kullanımlık ya-
pılan bu yapılar, Modern Olimpiyat Oyunları’nın 
başladığı tarihten itibaren kentlerin belli yerlerini 
hayalet yapılarla doldurmaya devam ediyor.

Atina’dan Berlin’e, Pekin’den Atlanta’ya Olimpi-
yat Oyunları için yapılan ancak oyunların bittiği 
tarihten itibaren kullanılmadan atıl kalan yapılar-
dan birkaçını yanda görebilirsiniz (Kot0).

http://www.citylab.com/work/2016/08/this-finnish-library-now-also-offers-karaoke/495479/?utm_source=feed
http://kot0.com/terkedilmis-yapilar-dunyadan-olimpiyat-oyunlari-manzaralari/
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