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• Yargıya Selam, İnşaata Devam

• Askerden TOKİ’ye 3 Milyarlık Arsa

Sarıyer Zekeriyaköy’de daha önce 15. Hava 
Füze Üssü olarak kullanılan ve yüzde 61’i ağaç-
lık olan 500 dönümlük askeri arazi 2010 yılında 
boşaltıldıktan sonra TOKİ’ye devredildi. Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı 2012 yılında üçüncü de-
rece SİT alanında kalan arazi için 1/5000’lik ve 
1/1000’lik plan hazırladı. TMMOB Şehir Plancı-
ları Odası İstanbul Şubesi, 13 Mart 2012’de hazır-
lanan planların kamu yararına aykırı olduğunu, 
orman alanlarında yapılaşma baskısını artırıcı uy-
gulamalar içerdiğini belirterek planın iptali iste-
miyle dava açtı. Araziyi alan Emlak Konut GYO, 
proje geliştirilmesi için 11 Mayıs 2012 tarihinde 
ihaleye çıktı. İhaleyi toplam 1 milyar 475 mil-
yon lira + KDV gelir ve Emlak Konut’a bu gelir-
den yüzde 32,25 hasılat payı teklif eden Siyahka-
lem Mühendislik kazandı. İhaleden sonra, imar 
planlarıyla ilgili dava sürerken, Çevre ve Şehirci-
lik Bakanlığı 14 Ağustos 2013 tarihinde imar, yo-
ğunluk, orman vasfı gibi hükümlerinde bir deği-
şiklik yapmadan planları yeniledi. Yeni plana da 
Şehir Plancıları Odası dava açtı.

7 Temmuz 2014 tarihinde Danıştay 6. Daire-

Son 10 yılda 3 milyar 84 milyon liralık askeri 
arazi Başbakanlık Toplu Konut İdaresi’ne (TOKİ) 
devredildi. Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, 
“Herhangi bir kışla TOKİ’ye devredilmek ama-
cıyla boşaltılmadı. Daha önce askeri kullanımı 
sona ermiş araziler TOKİ’ye devredilmiştir” dedi.

Milli Savunma Bakanı (MSB) Fikri Işık, askeri 
arazilerin Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Baş-
kanlığı (TOKİ) devredilmesiyle ilgili rakamları 
açıkladı. Işık, “31 Aralık 2015 itibarıyla yapılan 
ilk ara mahsuplaşmaya göre; 2006 yılından bugü-
ne kadar muhtelif illerde 244 adet parsel toplam 
3 milyar 84 milyon 526 bin 250 TL (Hudut bir-
lik tesisleri dahil) bedelle mahsuplaşılmak koşu-
luyla TOKİ’ye devredilmiştir” dedi. CHP Kocaeli 
Miletvekili Tahsin Tarhan’ın TOKİ’ye devredilen 
askeri arazilerle ilgili soru önergesini yanıtlayan 
Işık, Milli Savunma Bakanlığı olarak herhangi bir 
kışlanın TOKİ Başkanlığına devredilmek amacıy-
la boşaltılmadığını söyleyerek şöyle devam etti: 

si ilk planlara açılan davaya ilişkin kararını ver-
di. 34 parsele ayrılıp orman dışında tutulan ara-
zinin tek parselde birleştirilip Orman Genel 
Müdürlüğü’ne iade edilmesi gerektiğini belirten 
Danıştay, yapılaşmayı mümkün kılan imar plan-
larının yürütmesini durdurdu. İkinci planlarla il-
gili yargı süreci devam ederken, arazideki ağaç-
ların bir bölümü taşınarak 2015 yılında inşaat 
başladı. Toplam bin 167 bağımsız ünitenin yer 
alacağı KÖY adlı projenin ilk iki etabında yapı-
laşma devam ediyor. Şehir Plancıları Odası İstan-
bul Şube Başkanı Tayfun Kahraman, “Hukukun 
verdiği bir karar tamamen yok sayılıyor. Yargı 
kararıyla Orman Kanunu hükümlerinin bu alan-
da uygulanması gerekiyordu” dedi (Sözcü).

“Daha önce askeri kullanımı sona ermiş ve kul-
lanım dışı kalmış araziler Başbakanlık TOKİ Baş-
kanlığına devredilmiştir. Bu nedenle, boşaltıla-
rak devredilmiş bir kışla bilgisi mevcut değildir. 
Ancak 331 Aralık 2015 itibarıyla yapılan ilk ara 
mahsuplaşmaya göre; 2006 yılından bugüne ka-
dar muhtelif illerde 244 adet parsel toplam 3 mil-
yar 84 milyon 526 bin 250 TL (Hudut birlik te-
sisleri dahil) bedelle mahsuplaşılmak koşuluyla 
Başbakanlık TOKİ Başkanlığına devredilmiştir.”

(Hürriyet)

http://www.sozcu.com.tr/2016/emlak/yargiya-selam-insaata-devam-2-1426538/
http://www.hurriyet.com.tr/askerden-tokiye-3-milyarlik-arsa-40240818
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Hükümet, enerjide ithalat bağımlılığına karşı, 
kömüre yönelim politikası uyguluyor. TEPAV ise 
“kamunun enerji politikaları arasında yenilenebi-
lir enerjinin güçlü ve değişmez bir şekilde yer al-
ması gerekir” diyor.

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı 
(TEPAV), 70’ten fazla şirketin katıldığı bir saha 
araştırması aracılığıyla firmaların enerji yatırım 
kararlarını inceledi. Araştırmada Türkiye’deki 
mevcut teşvik mekanizmalarının ve finansal pi-
yasalardaki küresel gelişmelerin enerji üretimi 
alanında yatırımı bulunan şirketler tarafından 
nasıl algılandığı ve yatırımcıların geleceğe iliş-
kin öngörülerinin neler olduğu sorularına yanıt 
arandı.

Cari Açığa Karşı Yenilenebilir Enerji
Yapısal olarak yüksek cari açık vererek bü-

yüyebilen Türkiye’nin en önemli ithalat kalem-
lerinin başında enerji sektörü geliyor. Çalışma, 
Türkiye’nin cari açık kaynaklı ekonomik kırıl-
ganlığı ile mücadele edebilmesi için yenilenebi-
lir enerji kaynaklarına daha etkin bir biçimde yö-

nelmesi gerektiğini ortaya koyuyor.
Yenilenebilir enerji alanında özellikle güneş 

enerjisi, Türkiye ekonomisi için önemli fırsat-
lar sunuyor. Avrupa’nın en yüksek güneş ener-
jisi potansiyeline sahip ülkelerinden biri olan 
Türkiye, bu potansiyelinin sadece çok düşük bir 
oranını üretime yönlendirilebiliyor. Örneğin 
Türkiye’nin solar kurulu gücü sadece 500 MW 
düzeyinde. Avrupanın en yüksek güneşlenme sü-
relerinden birine sahip olan Türkiye’nin, yenile-
nebilir enerji potansiyelini değerlendirebilmesi 
için kamuya önemli rol düşüyor (BirGün).

• Kamu Yenilenebilir Enerji Politikalarına Yönelmeli

• TBMM Çevre Komisyonu 300 Gündür Tatilde
Cerattepe’den termik santrallere değin çevre 

konusunda yoğun tartışmalar yaşanmasına rağ-
men TBMM Çevre Komisyonu 300 gündür topla-
namıyor. CHP’nin Çevre Komisyonu Üyesi Barış 
Karadeniz, komisyonun gündeminde 56 tasarı ve 
KHK’nin görüşülmeyi beklediğine dikkat çekti.

Türkiye çevre tarihinin en önemli gelişmele-
ri yaşanırken TBMM Çevre Komisyonu’nun bir 
türlü toplanmaması tartışılıyor. Uluslararası an-
laşmalar için iki kez toplanan tali komisyon dı-
şında adeta ‘adı var kendi yok’ TBMM Çevre 
Komisyonu 300 gündür biraraya gelemedi. Ko-
misyonun gündemindeki 56 tasarı ve teklif ile 
kanun hükmündeki kararnameler de bu yüzden 
görüşülemiyor.

CHP’nin Çevre Komisyonu Üyesi, Sinop Mil-
letvekili Barış Karadeniz Duvar’a yaptığı açık-
lamada, halkın karşı çıktığı ancak lobilerin is-
tediğini söylediği Sinop, Akkuyu ve İğneada’ya 
kurulması planlanan nükleer santral konula-
rında dahi komisyonun toplanamadığına dikkat 
çekti. Artvin Cerattepe’de Türkiye’nin en bü-

yük çevre davasının görüldüğünü anlatan Kara-
deniz, “2014’te Rize İdare Mahkemesi, Cerattepe 
için planlanan maden faaliyetlerinin hayata geçi-
rilmesinin Artvin ilini sakinleri açısından yaşam 
alanı olmaktan çıkaracağı gerekçesiyle iptal ka-
rarı aldı. Aynı mahkeme bu kez Cerattepe’yi her 
yönden olumlu bulan skandal bilirkişi raporu-
nu esas aldı ve iptal kararını reddetti. Kararın bir 
yerlerden zorla aldırıldığını düşünüyoruz” değer-
lendirmesinde bulundu (Duvar).

http://www.birgun.net/haber-detay/kamu-yenilenebilir-enerji-politikalarina-yonelmeli-130259.html
http://www.gazeteduvar.com.tr/gundem/2016/10/08/tbmm-cevre-komisyonu-300-gundur-tatilde/
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• Nasıl Bisiklet Ülkesi Oluruz?
Türkiye’de bisikletin ulaşımın ve günlük ha-

yatın bir parçası olması için mücadele veren ve 
kamu kurumlarıyla görüşmeler yürüten bisikle-
tizm.com platformunun kurucusu Pınar Pinzu-
ti, Türkiye’nin nasıl bir bisiklet ülkesi olacağını 
anlattı.

1) Ulusal ulaşım strateji planı
Ülkemizin bir bisiklet ülkesi, daha doğrusu 

bisiklet dostu bir ülke olabilmesi için öncelikle 
“ulusal bisikletli ulaşım strateji ve planına” sahip 
olması gerekiyor. Ulusal bir vizyon ve plan ol-
madığı sürece ülkede bu konuda yapılan tüm ça-
lışmalar noktasal, birbirinden bağımsız, deneme 
yanılma ve kaynakların boşu boşuna harcanma-
sı ile sonuçlanacaktır. “İnsan odaklı” söyleminin 
çok popüler olduğu bir dönemde özellikle şehir-
lerin bir numaralı sorunu ulaşım ve hareketlilik 
konusunda yasal düzenlemelerin tamamlanması 
için ulusal bir stratejik eylem planına ihtiyacımız 
bulunuyor.

2) Bakanlık adım atmalı
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 

Bakanlığı’nın geçmiş yıllarda paylaştığı strate-
ji planlarına baktığımızda dokümanda bisiklet 
ve yayanın yer almadığını görüyoruz. 2014-2018 
planında peki? Sıfır. Bisikletli ulaşım stratejimiz 
yok. Dünyada örneklerini gördüğüm Ulusal Bi-
siklet Konseyi gibi oluşumlar, beşer yıllık strateji-
ler hazırlıyor, ülke çapında ulaşım ve spor amaçlı 
bisiklet kullanımına destek ve teşviklerin koor-
dinasyonunu sağlıyor. Oluşturulan strateji dokü-
manının içeriğinde ise bisiklet, ülkeye ne kazan-
dırıyor, son beş yılda nelere ulaşıldı, yeni vizyon 
nedir ve hedeflerin uygulanmasında yönetim ve 
denetim ne şekilde olmalıdır.

Konsey dokümanı hazırladıktan sonra “biz ya-
pılması gerekenleri yazdık işimiz bitti” demiyor 
ve bu sürecin yönetim ve denetimi konusunda da 
bilgi veriyorlar. Ulaşım, Çevre ve Sağlık bakan-
lıklarından yetkililerin, yerel yönetimden, bisik-
let sanayinden, bisiklet derneklerinden temsilci-
lerin ve bağımsız gözlemcilerin olduğu bu konsey 
yılda en az iki defa buluşuyor ve tüm sürecin ra-
porlama ve değerlendirmesini düzenli olarak ta-
kip ediyor.

Bisikletli sayısında artış, daha aktif ve sağlıklı 
bir toplum demek, daha dinç insanların yaşadı-

ğı daha temiz kentler demek, ulaşımda daha az 
karbon ayak izi yaratmak demek. Bisiklete bi-
nerek zaman kazanan kişi aynı zamanda trafiğe 
özel aracıyla çıkmadığı için yoğunluğun azalma-
sını sağlıyor ve ekonomik olarak daha avantajlı 
bir tercih yapmış oluyor. Kişinin bu bireysel ter-
cihi daha sonra ülke ekonomisine başka bir avan-
taj daha sağlıyor. Bisiklete düzenli binen bir kişi 
daha az hastalanıyor, kalp ve şeker hastalığı riski 
yarı yarıya düşüyor. Bu demektir ki hastalığı te-
davi süreçlerine odaklanan yatırımlar yerine has-
talığa yakalanma riskini azaltan alternatifler ya-
ratmak hem ülke hem de birey açısından daha 
avantajlı bir hale geliyor.

3) Belediyeler güven ve cesaret vermeli
Yaya ve bisikletli ulaşımı tercih eden kent in-

sanının altyapı (kesintisiz ve güvenli bisiklet yol-
ları ağı) ve hizmetlerle (pratik ve güvenli bisiklet 
park yerleri, bisiklet ve toplutaşıma araçlarının 
entegrasyonu vb) “ödüllendirilmesi” gerekmek-
tedir. Aynı zamanda kent merkezinde trafiğin ya-
vaşlatılması (hız limitinin 30km/s’e düşürülmesi, 
kent merkezine özel araç ile girmek isteyenlerin 
ek vergi ödemesi, kaldırımların otomobiller ta-
rafından işgalinin önüne geçerek yayalara alan 
açılması vb) gibi otomobil kullanıcılarının alış-
kanlıklarını değiştirmeye yönelik uygulamaların 
hayata geçirilmesi gerekmektedir.

Tüm bu sürecin en önemli parçası ise beledi-
yeler tarafından “lüks” olarak görülmekte olan 
iletişimdir. İnsanların alışkanlıklarının değişme-
si kolay bir şey değildir. Yaya ve bisikletliye say-
gının olmadığı, otomobil kullanıcılarının kendi-
lerini diğer yol kullanıcılarından üstün gördüğü 
ülkemizde, insanları otomobilden indirip bisikle-
te bindirmek ancak doğru iletişim -sürdürülebi-
lir ulaşım şekillerinin günlük hayatın bir parça-
sı haline gelmesi için özendirici mesajlar- ve iyi 
kullanıcı deneyimleri, bisiklet tercih eden kent 
insanının güvenli bir şekilde gitmek istediği yere 
ulaşması ile gerçekleşebilir (BirGün).

http://www.birgun.net/haber-detay/nasil-bisiklet-ulkesi-oluruz-130614.html
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4 Ekim Hayvanları Koruma Günü’nde, 5199 
sayılı Hayvanları Koruma Kanunu yeniden gün-
deme geldi. İstanbul Barosu Hayvan Hakları Ko-
misyonu Başkanı Hülya Yalçın, yasanın yetersiz 
olduğunu ifade ederek, sadece sahipli kedi ve kö-
pekleri değil, bütün hayvanları koruyan bir yasa 
çıkarılmasını talep etti. 

4 Ekim, Hayvanları Koruma Günü. Ancak, 
Türkiye’de hayvan haklarını düzenleyen 5199 
sayılı Hayvanları Koruma Kanunu, hayvanları 
korumak konusunda oldukça yetersiz. Hayvan 
hakları savunucuları bu nedenle yasanın değişti-
rilmesi için uzunca bir süredir mücadele ediyor. 
2014 yılında Mecliste konuyla ilgili bir komisyon 
kuruldu ve bir tasarı oluşturuldu, ancak tasarı 
Meclise gelemedi ve güdük kaldı. Bu tasarıyı bazı 
hayvan hakları savunucuları olumlarken, bazıla-
rı da karşı çıktı. Kanundaki bu değişikliklerden 
bağımsız, hayvan hakları savunucularının talebi 
net: Bütün hayvanları koruyan, hayvan hak ihlal-

lerini cezalandıran bir koruma yasası çıkarılmalı. 
Sahipsiz hayvanların da şehir dışındaki bü-

yük barınaklara götürüldüğünü söyleyen Yalçın, 
“Hayvanların doğal alanı sokaklardır, belediyele-
rin, hükümetin yapacağı şey, hayvanları yaşadık-
ları alanda korumaktır” dedi. 

İstanbul Sarıyer’de inşa edilen Kısırkaya Hay-
van Barınağına, ‘toplama kampı’ olacağı gerekçe-
siyle uzun süredir karşı çıkılıyordu. Hayvan hak-
ları savunucularının açtığı dava sonucunda, yasa 
dışı bir yapı olduğu gerekçesiyle iptal edilmesine 
rağmen hâlâ faaliyetlerine devam ediyor.

(Evrensel)

• Hayvan Koruma Yasası,
Hayvanları Korumuyor

Edirne Belediye Başkanı Gürkan, ‘”Selimiye 
Camii Çevresi Kentsel Tasarım ve Peyzaj Projesi 
sonunda alan trafiğe kapatılacak. Alana gelen zi-
yaretçilerin ulaşımı düzenlenecek.” dedi.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, UNES-
CO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alan Seli-
miye Camii çevresinin, çevre ve peyzaj düzenle-
mesi sonrası trafiğe kapatılacağını söyledi.

Gürkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kül-
tür Varlıkları Koruma Kurulundan onay bekle-
diklerini, alınacak onaydan sonra Selimiye Camii 
Çevresi Kentsel Tasarım ve Peyzaj Projesine baş-
layacaklarını belirtti.

Projeyle cami çevresinin güzelleşeceğini kay-
deden Gürkan, ‘’Bununla ilgili avam projemiz 
daha önce Kültür Varlıkları Koruma Kurulun-
da onaylanmıştı. Uygulama projesinin de onay-
lanması gerekiyor. Bitirdik onu. Kurulun top-
lanmasını bekliyoruz. Orası onaylandıktan sonra 
hemen projenin uygulamasına başlayacağız. Se-
limiye Camii Çevresi Kentsel Tasarım ve Peyzaj 
Projesi sonunda alan trafiğe kapatılacak. Alana 
gelen ziyaretçilerin ulaşımı düzenlenecek.’’ şek-
linde konuştu (Yapi.Com.Tr).

• Selimiye Camii Çevresi Trafiğe Kapatılacak • Gaziosmanpaşa’da Dönüşüm Başladı
“Türkiye’nin Master Planı Olan İlk Dönüşüm 

Projesi” sloganıyla hayata geçirilen projenin ta-
nıtım ve temel atma töreni Gaziosmanpaşa’da 
yapıldı.

Temel atma töreninde konuşan Kadir Topbaş, 
Selçuklu ve Osmanlı’nın bir bölgeye yerleşmeden 
hemen önce insanların en temel ihtiyaçlarını göz 
önünde tutarak hareket ettiğini hatırlatarak, “Bir 
küllüye yapardı, ibadethanesini, imalathanesini, 
aşevlerini, sağlık merkezini, medreselerini, çar-
şısını, bedestenini koyardı. Şehir bunun etrafın-
da yerleşir ve gelişirdi” ifadelerini kullandı. Baş-
kan Topbaş şöyle devam etti: “Ama maalesef 60 
yıldan beri göç alan İstanbul ve şehirlerimiz yö-
netimlerinin yol göstermemesi sebebiyle, sadece 
başımızı sokacak yerler yapmışız, iş hayatımızı 
düzene sokmaya çalışmışız. Ama bir de bakmışız 
ki okullara ihtiyacımız var, hastanelere, parklara, 
kültür merkezlerine, ulaşım sistemlerine ihtiya-
cımız var. Bunlar için de yeniden düzenlemeler 
yaparken ciddi bedeller ödemek zorunda kalmı-
şız. Halbuki başından yapılmış olsa bugün başka 
şeyler konuşuyor olurdur.”

(Arkitera)

https://www.evrensel.net/haber/291994/hayvan-koruma-yasasi-hayvanlari-korumuyor
https://www.evrensel.net/haber/291994/hayvan-koruma-yasasi-hayvanlari-korumuyor
http://www.yapi.com.tr/haberler/selimiye-camii-cevresi-trafige-kapatilacak_151251.html
http://www.arkitera.com/haber/27654/gaziosmanpasada-donusum-basladi
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Kadıköy Belediyesi, Marmara Belediyeler Bir-
liği tarafından bu yıl altıncısı düzenlenen Altın 
Karınca Belediyecilik Ödülleri’nde üç ödül sahi-
bi oldu. 

Marmara Belediyeler Birliği tarafından Beşik-
taş Conrad İstanbul Bosphorus Hotel’de düzen-
lenen 6. Altın Karınca Belediyecilik Ödülleri 
sahiplerini buldu. Kadıköy Belediyesi, Altın Ka-
rınca Belediyecilik Ödülleri’nde İmar ve Şehirci-
lik, Afet Yönetimi ve Yeşil Alan ve Çevre Yöne-
timi kategorilerinde üç ödüle layık görüldü.

2014 veya 2015 yılı içinde başlatılmış, uygula-
maya konulmuş ya da tamamlanmış olan projele-
rin değerlendirmeye alındığı yarışmada, Kadıköy 
Belediyesi İmar Şehircilik ve Estetik kategori-
sinde Mural Festivali ile birincilik ödülüne layık 
görüldü. Afet Yönetimi kategorisinde Müzikal 
Oyun ile 6 - 10 Yaş Arası Çocuklarda Afet Bilin-
cinin Geliştirilmesi - Bir Afet Masalı projesi ile 
ikincilik ödülünü alan Kadıköy Belediyesi, Yeşil 
Alan ve Çevre Yönetimi kategorisinde de İnşa-
at Sahalarında Asbest Kirliliğinin Önlenmesi ve 
Geri Dönüştürülebilir Atıkların Kazanımı projesi 
ile ikincilik ödülünü aldı. (Kadikoy.Bel.Tr)

• Kadıköy Belediyesi’ne Üç Ödül

Kadıköy Ziverbey’de bir kaldırım taşında verdiği po-
zuyla fenomen haline gelen kedi Tombili’nin heykeli 
tamamlandı.

1 Ağustos’ta hayatını kaybeden Tombili’nin, Change.
org’da  heykelinin yapılması için düzenlenen  kampanya-
ya 17 bin imza atılmıştı.

Bıçkın kedinin heykelinin yapılması talebine olum-
lu yanıt veren Kadıköy Belediyesi çalışmalara başlamış-
tı. Heykeltıraş Seval Şahin tarafından gönüllü olarak ya-
pılan heykel tamamlandı. Şahin tarafından yorumlanan 

• Kadıköy’ün Bıçkın Kedisi ‘Tombili’ Heykeli Açıldı

Tombili’nin heykeli Ziverbey’in kaldı-
rımlarında unutulmaz pozunu verdiği 
yere dikildi.

4 Ekim Dünya Hayvan Hakla-
rı Günü’nde açılan Tombili heyke-
line mahaleliler yoğun ilgi gösterdi. 
Konuya ilişkin konuşan Kadıköy Be-
lediye Başkan Yardımcısı Başar Neci-
poğlu yaklaşık 17 bin hayvan dostunun 
sosyal medya üzerinden yapılan çağ-
rı sonucu çalışmalara başlandığını be-
lirterek “Öncelikle Kadıköylü dostları-
mıza teşekkür ediyoruz.  Bugün 4 Ekim 
Dünya Hayvanları Koruma Günü. Bir 
farkındalık yaratmak, Kadıköy’deki 
hayvan dostlarımızı mutlu etmek ve 
Kadıköy’deki hayvan dostu sevgisini 
tüm Türkiye’ye yayılması dileğiyle bu-
günü özellikle seçtik” dedi.

 (Kadikoy.Bel.Tr)

http://www.kadikoy.bel.tr/Haberler/kadikoy-belediyesine-uc-odul
http://www.kadikoy.bel.tr/Haberler/kadikoyun-bickin-kedisi-tombili-heykeli-acildi
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• Hindistan Paris İklim
Anlaşması’nı Onayladı

• Reykjavík Korbon Emisyonunu
Sıfırlamayı Hedefliyor

İzlanda’nın başkenti, kentsel yayılmayı engel-
leyerek ve  yürümeyi, bisiklete binmeyi ve toplu 
taşıma kullanmayı teşvik ederek, sera gazı emis-
yonlarını 2040’a kadar sıfıra indirmeyi planlıyor.

Jeotermal enerjiyi kullanması nedeniyle “temiz 
enerjinin yeri” olarak lanse edilen İzlanda’nın 
başkenti Reykjavík, şimdi de dünyanın ilk sıfır 
karbon salımlı kenti olmaya hazırlanıyor.

Geçen ay, İzlanda, Paris İklim Anlaşması’nı ilk 
onaylayan ülkelerden biri olduktan kısa bir süre 
sonra, Reykjavík, 2040 yılına kadar karbon emis-
yonunu sıfırlamayı hedeflediğini açıkladı. Kent, 
2013 yılında kişi başına düşen 2.8 tonluk sera gazı 
emisyonunu, büyük ölçüde kentsel yayılmayı 
tersine çevirmek için kentin biçimini değiştire-
rek ve İzlandalıları yürümeye, bisiklete binmeye 
ve toplu taşımayı kullanmaya teşvik ederek sıfıra 
indirecek. 

Reykjavík, jeotermal enerjiyi kullandığı için, 
kişi başına 16.5 tonluk karbon ayak izine sahip 
ABD’ye göre oldukça avantajlı durumda. Dünya-
nın en kuzeydeki başkenti olan kent, metropo-
liten alanında İzlanda nüfusunun %60’ını barın-
dırıyor ve sadece  120.000’in biraz üzerinde bir 
nüfusa sahip. İzlanda’nın jeotermal kaynakla-
rı  ülke turizminde önemli bir artış sağlamasının 
yanı sıra Reykjavík’teki evlerin tümünde jeoter-
mal ısıtma ve %100 hidroelektrik enerji kullanı-
mına da imkan tanıyor. 

(The Guardian)

Atmosfere zararlı gaz salınımında ilk sıralar-
da yer alan Hindistan Paris İklim Anlaşması’nı 
onayladı. Hindistan’ın Paris’te altına imza attığı 
İklim Anlaşması’na onay verip vermeyeceği şim-
diye kadar belli değildi. Zira kalkınmanın eşi-
ğindeki ekonomik güç Hindistan atmosfere za-
rarlı karbondioksit gazı salınımı sıralamasında 
Çin ve ABD’nin ardından üçüncü gelse de, kişi 
başına yılda 1,8 tonluk karbondioksit salınımı 
ile bu iki ülkenin epeyce gerisinde kalıyor. Kişi 
başına bu rakam Çin’de 7,6  ve ABD’de 16,5 ton 
ile Hindistan’ın epeyce üzerinde seyrediyor. 28 
AB üyesi ülke ortalama olarak kişi başına yılda 
6,7 ton, Almanya 9,3 ton karbondioksit salınımı 
yapıyor.

Küresel İklim Anlaşması’nın Önü Açılıyor
Hindistan’ın onayı ile birlikte hukukî bağlayı-

cılığı olan ilk küresel İklim Anlaşması’na giden 
yolun önü açılmış oluyor. Paris’te üzerinde görüş 
birliği sağlanan anlaşma, küresel ortalama sıcak-
lık artış limitinin 1,5 derece olarak sınırlandırıl-
masını ve uzun vadede çevreyi kirleten fosil ya-
kıtlardan uzaklaşılmasını öngörüyor. Anlaşmanın 
yürürlüğe girebilmesi için dünya çapında yüzde 
55 oranında sera etkisi yapan zararlı gaz emisyon-
larının ortaya çıkmasından sorumlu olan en az 55 
ülke tarafından onaylanması gerekiyor.

Hindistan ile birlikte şimdiye kadar toplam 
62 ülke dünya çapında en az yüzde 52 oranında 
zararlı emisyona sebep oluyor. Tüm zararlı gaz 
emisyonlarının yaklaşık yüzde 38’inden sorumlu 
olan ABD ile Çin ise İklim Anlaşması’nı geçen ey-
lül ayında onaylamışlardı (Deutsche Welle).

http://www.dw.com/tr/hindistan-paris-iklim-anla%C5%9Fmas%C4%B1n%C4%B1-onaylad%C4%B1/a-35948941
http://www.dw.com/tr/hindistan-paris-iklim-anla%C5%9Fmas%C4%B1n%C4%B1-onaylad%C4%B1/a-35948941
https://www.theguardian.com/sustainable-business/2016/oct/03/reykjavik-geothermal-city-carbon-neutral-climate
https://www.theguardian.com/sustainable-business/2016/oct/03/reykjavik-geothermal-city-carbon-neutral-climate
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BIG mimarlığın kurucusu Bjarke Ingels, Ko-
penhaglı öğrenciler için ‘yüzen konteynerler’ 
tasarladı.

“Urban Rigger” projesi toplamda 680 metreka-
reye yerleşen 15 farklı yaşam alanı sunuyor. He-
saplı, karbon salınımsız, sürdürülebilir ve yüzebi-
len konteynerlerin oluşturduğu alanların her biri 
ortak kullanım için tasarlanan yeşil avlunun etra-
fında konumlanıyor.

Kopenhag’da artan öğrenci konutu talebine ce-
vap vermeye odaklanan proje için BIG grubu; öğ-
renci sayısı artmaya devam ettikçe ilave çözüm-
lere ihtiyaç duyulacağını ekliyor.

Dokuz konteynerin merkezde bir kış bahçesi 
oluşturacak şekilde kümelenmesiyle oluşan alan, 
öğrencilere ortak buluşma alanları da yaratıyor.

Diğer kıyı şehirleriyle de etkileşime geçebile-
cek olan bu yeni yaşam alanı, ihtiyaç olan kent-
lere de belli bir kapasitede hizmet verebiliyor. Bu 
‘yüzen yaşam alanları’, konaklama alanına ihtiya-
cı olup yeterli konut stoğuna sahip olmayan diğer 
kıyı şehirlerinin taleplerine de cevap verebilir ya 
da yol gösterebilir nitelikte (Kot 0).

• BIG, Konteynerlerden Yüzen Öğrenci Evleri Tasarladı

8

• Sınırların Kalktığı İki Uluslu
Kentler Mümkün Mü?

Meksikalı mimar Fernando Romero Amerika 
ve Meksika arasındaki sınırın kalktığı, iç içe geç-
miş bir megakent planı hazırladı. Sanatçı “Border 
City” projesiyle, ülkelerin birbirinden sınırlarla 
ayrıldığı değil fiziksel ilişkiler ve ağlar sistemiy-
le bağlandığı iki uluslu kentsel bir yapı sunuyor.

Proje sınırlarla birbirinden ayrılan iki ken-
ti birbirine entegre ederek iki uluslu bir coğraf-
ya sunan ilk masterplan. Plan Amerika’da New 
Meksika ve Teksas’tan, Meksika’da Chihuahua’ya 
kadar uzanan bir bölgeyi yeniden planlıyor.

Ülkeler arasındaki sınırların yeni gelişen kent/
kentli dinamikleri için eskide kalan ve modası 
geçmiş bir uygulama olduğunu düşünen Romero, 
gelişen teknolojilerle birlikte sınırların sembolik 
bir limite dönüştüğünü söylüyor.

2000 yılında yaptığı “Bridging Museum” proje-
siyle, ülkeler arasındaki sınırı hem huni hem de 
pencere işlevi gören birer ögeye çeviren sanatçı-
nın son işi uygulanabilir bir kentsel planlamaya 
çok yakın. Londra Tasarım Bienali için geliştiri-

len Border City önerisi, sınırlarla ayrılmış kom-
şu kentlerin birbirleriyle nasıl entegre olabileceği 
sorusuna verilmiş kapsamlı bir cevap niteliğinde.

Sınırların ortadan kalktığı geleceğin kentleri-
ne referans veren çalışma; iki kentin endüstrisi-
nin nasıl birleşeceğinden, yaya ve araç yollarının 
yeniden düzenlenmesine, kentleri birbirine bağ-
layan bisiklet rotalarından, yeni tanımlanan coğ-
rafyanın bölgelenmesine, altyapı desteğinden, 
düzenlenen yeraltı metro hatlarına kadar birçok 
kentsel konuyla ilgili bir öneri sunuyor (Kot 0).

http://kot0.com/big-konteynerlerden-yuzen-ogrenci-evleri-tasarladi/
http://kot0.com/sinirlarin-kalktigi-iki-uluslu-kentler-mumkun-mu/
http://kot0.com/sinirlarin-kalktigi-iki-uluslu-kentler-mumkun-mu/
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Konsept
Eğitim kursunun amacı; dijital teknoloji ve 

araçları kullanılarak kentsel mekanları anlamak, 
keşfetmek, bu alanda deneyim kazanmak ve kul-
lanılan araçları pratik anlamda test etmekti. Ke-
şif-macera teması eğitimin kavramsal altyapısını 
oluşturmaktadır. Bu anlamda, klasik metotlar dı-
şında merak uyandıracak ve kentsel alanlardaki 
fiziksel ve sosyal dokuyu keşfederek öğrenmeyi 
sağlayacak rotalar, dijital ortamlarda tasarlandı. 
Belirsizliğin, meydan okumanın, alışık olmayan 
durumlar yaratmanın ve program dışı olanın öğ-
renmeye etkisi deneyimlendi.

Deneyim
Nectarus eğitmenleri geçmiş deneyimlerini ka-

tılımcılar ile paylaştı ve kırsal-kentsel alanlarda 
yaptıkları keşif tasarımları hakkında bilgi verdi-
ler. Macera ve öğrenmenin birlikte uygulandı-
ğı aktivitelerden örnekler gösterildi. Bu tip ak-
tiviteler kendi çevrenizde deneyimleme imkanı 
bulamadığımız durumları mecera, keşif, empa-
ti yoluyla öğrenilmesine yardımcı olmakta, ka-
tılımcıları çevresel etkileşime girmeye zorunlu 
kılmaktadır. Deneyimlerden elde edilen temel 
mesaj ise “Comfort Zone” dışına çıkmanın olum-
lu etkileri oldu.

Keşif Tasarımı, Teknolojik Araçlar
Katılımcılardan mobil macera rotaları tasarla-

ma imkanı sunan yazılımlar kullanarak keşif ro-
taları tasarlamaları istenildi. Öncelikle keşif rota-
sının taslağı ve senaryosu hazırlandı, daha sonra 
keşif rotası tasarlanarak uygulamaya sunuldu. 

Farklı gruplar tarafından tasarlanan rotalar test 
edildi. Gruplar tasarladıkları rotaları kendi içle-
rinde yaptıkları tartışmalar ile revize etti.

Sonuçlar
Yaygın eğitim teknikleri, formel eğitim sü-

reçlerinde elde edilmesi mümkün olmayan nok-
talara ışık tutmaktadır. Kentin fiziksel ve sosyal 
dokusunu anlamak için etkileşim sunan dene-
yimlerin faydası ortaya çıkmaktadır.

Kentsel mekanı anlama sürecinde keşif-ma-
cera-etkileşim odaklı yöntemlerin yararlı oldu-
ğu söylenebilir. Dijital teknolojinin ise kentsel 
mekanların keşfinde önemli imkanlar sunduğu 
açıktır.

Mekanı anlamak için sosyal ve fiziksel anlamda 
çevre ile etkileşim halide olmak farklı deneyim 
imkanları sağlamaktadır.  Eğitim süreçlerinin bil-
gi ölçme odaklılıktan deneyim ve keşif odaklı sü-
reçlere yönelmesi önemlidir.

Yerel Yönetimler İçin Öneriler
Yerel yönetimler yaygın eğitim alanına daha 

fazla destek olmalıdır.
Yerel yönetimler Türkiye’de enternasyonel 

eğitim merkezleri kurulmasına destek olmalıdır.
Yerel yönetimler uluslararası gençlik projeleri-

ne dahil ve ortak olmalı, personelini yurtdışı eği-
timleri için teşvik etmelidir.

Yerel yönetimler tanıtım, eğitim ve katılım 
amaçlı keşif rotaları tasarlayabilir. Bu rotalar ma-
hallelilerin, ziyaretçilerin, gençlerin ve diğer ilgi-
lilerin kullanımına açılabilir.

(Kadıköy Belediyesi Akademi / Batuhan Akkaya)

• Kentlerde Keşif Tasarımı
Erasmus+ Programı kapsamında, kentsel alanlar 

üzerine çalışan genç profesyoneller için, 24-30 
Eylül’de, dijital araçlar ile kentsel mekanların ke-
şif imkanlarının araştırılmasını amaçlayan “Ex-
pedition   Designing Adventure in Urban Envi-
ronment-Kentsel Çevrede Keşif Tasarımı” eğitimi 
kursu düzenlendi. Eğitim CGE, Nectarus, EBJW ve 
Likyalı Kaşifler ortaklığında hayata geçirildi. Eği-
tim Almanya’nın Weimar kentinde gerçekleşti-
rildi.Programa Yunanistan, Ukrayna, Almanya, 
İtalya, Litvanya, Slovenya, Rusya, Pakistan, Fili-
pinler, Bangladeş ve Türkiye’den katılım sağlan-
dı. Söz konusu eğitim kursuna Kadıköy Belediyesi 
Akademi’den Likyalı Kaşifler ekibini temsilen Ba-
tuhan Akkaya da katıldı.

http://www.kadikoyakademi.org/kentlerde-kesif-tasarimi/


10

AK ADEMİ’DEN. . .

• Şişli Belediyesi Göç Birimi ile Röportaj: Kentli Mülteciler ve Yerel Yönetimler

Şişli Belediyesi göç ve mülteciler üzerine ne 
gibi politikalar yürütüyor?

Göç Birimi olarak çok yeni bir birimiz. Bu bi-
rim içerisinde şu ana kadar karşılaştığımız du-
rumları rapor etmeye ve neyle karışılacağımızı 
tespit etmeye çalışıyoruz. Göç Birimi olarak as-
lında sahada karşılaştığımız durumlar üzerinden 
strateji geliştirmeye çalışıyoruz. Aslında sosyal 
hizmeti veya yardımları sadece “Al ben sana 1 
koli yardım verdim, hadi sen git evine” diye bir 
mantıkla yürütmüyoruz. Mülteci ve sığınmacıla-
ra bu şekilde yaklaşmıyoruz. Sonuçta bu durum 
bir bağımlılık ilişkisi yaratıyor. Sosyal yardım ve 
sosyal desteğin bu olmadığını düşünüyoruz. Sos-
yal yardım daha ziyadesiyle bireyleri destekle-
mek ve güçlendirmek üzerine kurulu bir model. 
Göç Birimi olarak, ilerleyen dönemlerde, hem 
bireylerin bağımsız olarak kültürel faaliyetleri-
ni sürdürmelerini sağlayacak hem de yaşamlarını 
idame ettirebilmelerini destekleyecek bir merkez 
açmayı hedefliyoruz. Göçün en büyük mağduru 
kadınlar ve çocuklar olduğundan bu merkezde 
önceliğimiz göçmen kadın ve çocuklar olacak.

Çalışmalarınız yalnızca kadınlar ve çocuk-
lar üzerine mi olacak yoksa daha kapsayıcı mı 
olacak?

Çalışmalarımız herkesi kapsayıcı olacak, ama 
önceliğimiz göçmen kadınlar ve çocuklar olacak. 
Yani göçmen kadınlar ve çocukların, erkeklere 
göre daha istismara açık olan bir durumda oldu-
ğunu düşündüğümüzden önceliğimiz kadınlar ve 
çocuklar olacak. Bu durumun hem kültürel hem 
ekonomik nedenleri var.  Bu yüzden göçmen ka-
dın ve çocukların öncelikli olarak desteklenmesi 
her halükarda bizim politikalarımızı oluşturuyor. 
Bunun en büyük nedenlerinden biri şu: Erkek-
ler kamusal alanla ilişki kurabilen kişi olarak var 
olabilirken, kadınlar bu konuda ekonomik olarak 
dışlanmakta veya tehditlere açık halde yaşamak-
talar. Kamusal alanı erkekler “erkeklik” bağları 
ve oluşturdukları “ataerkil” pratikleri ile düzen-
lerken, kadınlar ve çocuklar bu pratikler karşı-
sında dezavantajlı konuma itilen kişiler olarak 

Kadıköy Belediyesi Akademi olarak, Şişli Belediyesi Göç Birimi ile Türkiye’deki Suriyeli mültecilerin genel duru-
mu ve yerel yönetimlerin bu konu üzerine neler yaptığı üzerine bir röportaj gerçekleştirdik. Röportajda Şişli 
Belediyesi Göç Birimi’nden Burak KARTAL, birimin kuruluş süreci ve yaptığı çalışmalara dair deneyimlerini 
bizlere aktardı.

kamusal alanı deneyimlemekteler. Bunun sonu-
cunda kadınlar eğitim, ekonomi gibi konularda 
birçok şeye ulaşamıyor. Üstelik bir ülkede ya-
bancı olarak yaşamak, bu ulaşma halini daha da 
zorlaştırıyor. Erkekler zaten kamusal alanı kulla-
nabiliyor, kültürel bağları kurabiliyor ve dışarı-
da olabiliyorlar. Bunu dinle yapabiliyorlar, bunu 
iş üzerinden, ekonomik ilişkiler üzerinden yapa-
biliyorlar; ama kadın ve çocukların bu durumda 
alanları çok daha kısıtlı oluyor. Bu durumu en so-
mut anlamda gösteren şey, Göç Birimi’ne ihtiyaç 
talebiyle gelenlerin %70’ini kadın ve çocukların 
oluşturuyor olması.

Kuştepe’de göçmen çocuklar ile yaptığınız bir 
çalışma vardı. Neden bu çalışmayı Kuştepe’de 
yaptınız? Yapılan çalışmadan biraz bahseder 
misiniz?

Kuştepe’nin sosyo-ekonomik durumundan 
kaynaklı olarak çocukların çalıştırılması veya 
suça sürüklenmesi söz konusu. Bu çalışmayı da 
daha çok yerelden göçmüş olan çocuklarla yap-
tık. Bu bir yaz okulu çalışmasıydı. Spor, sanat, 
tiyatro gibi alanlarda birçok atölye düzenledik. 
Yaz okulu çalışmasını raporlayıp Milli Eğitim 
Bakanlığı’na sunduk ve yapılan çalışma Milli Eği-
tim Bakanlığı tarafından beğenildi. Bu çalışma-
nın amacı, çocukları eğitime ve okullara kazan-
dırmak, çocukların okullarına devamlılıklarını 
artırmak ve okula devam etmeyen çocukları tes-
pit edip okula gitmelerini teşvik etmekti.

Röportajın Tamamını Okumak İçin Tıklayınız

http://www.kadikoyakademi.org/sisli-belediyesi-goc-birimi-ile-roportaj-kentli-multeciler-ve-yerel-yonetimler/
http://www.kadikoyakademi.org/sisli-belediyesi-goc-birimi-ile-roportaj-kentli-multeciler-ve-yerel-yonetimler/
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