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TÜRKİYE’DEN HABERLER

CHP’li 8 meclis üyesinin açtığı dava reddedildi, 
Sirkeci Garı ve İETT Garajı alanı şimdilik kurtul-
du ama Kumkapı ile Yedikule imara açılıyor.

İstanbul 2. İdare Mahkemesi tarihi yarımada-
ya “elveda” dedirtecek bir karara imza attı. Kum-
kapı Balık Hali’nin marina yapılmasına, Yedikule 
Bostanları’nın da bulunduğu bölgenin açık spor 
ve rekreasyon alanına dönüştürülmesine kapı 
açan imar planının iptali istemiyle açılan dava-
yı reddetti. CHP’li meclis üyesi Fazıl Uğur Soylu, 
karara tepki göstererek “Tarihi yarımadayı yok 
edecek bu kararı Danıştay’a taşıyacağız” dedi.

CHP’li 8 Meclis üyesi, eski İstanbul’un kalbi 
“tarihi yarımada”yı dönüştürecek imar planları-
nın iptali istemiyle dava açmıştı. İstanbul 2. İdare 
Mahkemesi, geçen yıl, 61 konu başlığından 37’sine 
yürütmeyi durdurma, 7’sine ise kısmen yürütme-
yi durdurma karar vermişti. Fatih Belediyesi ka-
rara itiraz etmişti. Mahkeme de önce yürütmeyi 
durdurma kararını kaldırdı, sonra da davayı bitir-
di. Kararda, dava konusu düzenlemelerin 1/5000 
ölçekli koruma amaçlı imar planında öngörüldü-
ğü, itirazların konusunun da bu plan olduğu ifade 
edildi. Dava konusu olan 1/1000 ölçekli imar pla-

• İstanbul'da ‘Tarihi Yarımada’ya Elveda
nının üst plana uygun olarak hazırlandığı savu-
nuldu. Ulaşım, otopark, Avrasya Tüneli ve tarihi 
yarımada içerisindeki yenileme alanlarına ilişkin 
imar planlarına karşı, daha önceden, Mimarlar 
Odası tarafından dava açıldığı anımsatıldı. Oda-
nın açtığı davada, Sirkeci Garı’nın otel, İETT Ga-
rajı alanının da ticaret merkezi olmasını öngören 
planların iptal edildiğine dikkat çekildi.

(Cumhuriyet)

• Yeşil Alan Vadedilen Arazide AVM Yapılacak
İstanbul’un Üsküdar ilçesi Mimar Sinan 

Mahallesi’ne ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar 
Planı değişikliği askıya çıkartıldı. Plan değişik-
liğiyle birlikte yerel seçimde Üsküdar Belediye 
Başkanı Hilmi Türkmen’in ‘yeşil alan’ olarak vaat 
ettiği eski belediye binası ve çevresine AVM’ler 
kurulacak. Değişiklikle birlikte bölgeye, iş mer-
kezleri, ofis, büro, çarşı, çok katlı mağazalar, alış-
veriş merkezleri, yönetim binaları, banka ve fi-
nans kurumlarının inşa edilmesi öngörülüyor.

Plan değişikliğine ilişkin, kent davalarını ya-
kından takip eden Avukat Onur Cingil, “Sanki 
bölgede yurttaşlar yaşamıyormuş gibi plan yaptı-
lar. AVM’lerin olduğu alanlarda yaşayan insanlar 
bir nevi sürgün edilecek. Apartmanda oturan in-
sanlara, ‘Biz iş merkezi yapacağız, size de dükkân 
vereceğiz’ diyorlar” ifadelerini kullandı.

CHP’li Meclis üyesi Nezih Küçükerden, 1/5000 
ölçekli Nazım İmar Planı’nın planlama ilkeleri-

ne aykırı olduğunu vurgulayarak, “Bu plan mev-
cut nüfusun artmasına neden olacak. Dolayısıy-
la planlama ilkelerine aykırı. Üsküdar esnafını 
saf dışı bırakıyorlar. Kamu yararından bahsedi-
yorlar, ama nasıl bir kamu yararı çözemedik. Eski 
belediye binasının olduğu alandaki iş merkezleri 
yıkılacak” şeklinde konuştu.

Yeşil Alan Deyip Kandırdılar
Plan değişikliğinden Üsküdar halkının haber-

dar olmadığına dikkat çeken Mimar Aysel Can 
Ekşi ise şu değerlendirmede bulundu: “Daha önce 
Üsküdar Belediyesi alanı yeşil alan olarak kulla-
nılacağını ifade etti. Şimdi ise AVM yapılacağın-
dan haberdar olduk. Üsküdar Belediyesi kamuo-
yunu bilgilendirmiyor ve ayıplı hizmet yapmaya 
devam ediyor. Yurttaşı yeşil alan diyerek kandı-
rıp, sonra bir plan tadilatıyla AVM yapılmasına 
karşı mücadele edeceğiz.”

(BirGün)

http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/cevre/641910/istanbul_da__Tarihi_Yarimada_ya_elveda.html
http://www.birgun.net/haber-detay/akp-li-baskanin-yesil-alani-avm-cikti-138325.html
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• Armutlu’da ‘Riskli’ Dönüşüm Kararı
İSTANBUL’da Sarıyer’e bağlı Armutlu (Fatih 

Sultan Mehmet Mahallesi), 2012 yılında alınan 
‘riskli alan’ kararının Danıştayca iptalinin ardın-
dan, dün ikinci kez ‘riskli alan’ ilan edildi.

11 Kasım’da alınan Bakanlar Kurulu kararıy-
la Armutlu riskli alan ilan edilerek, kentsel dö-
nüşüm kapsamına alındı. Karar, dün Resmi 
Gazete’de yayımlandı. Sarıyer İlçesinde, Baltali-

manı ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ayağında 
yer alan, İstanbul’un en kıymetli yerleri arasın-
da sayılan Armutlu, 1 milyon 700 bin metrekare 
alanı kapsıyor. Edinilen bilgiye göre Armutlu’da 
5 bin civarında gecekondu bulunuyor ve yakla-
şık 25 bin kişi yaşıyor. Sözkonusu alanda İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Teknik Üniversi-
tesi (İTÜ) ve Hazine’ye ait araziler de bulunuyor.

(Hürriyet)

• 1984’Ten 2016’Ya Büyük İstanbul Talanı
Google Earth’e gelen yeni güncelleme, dünya 

üzerindeki herhangi bir yerin son 32 yıldaki de-
ğişimini hızlandırılmış video özelliğiyle görülme-
sini sağlıyor. “Timelapse” özelliğinde İstanbul’a 
baktığımızda ise son 32 yıldaki büyük İstanbul 
talanı daha açık bir şekilde ortaya çıkıyor. Kentin 
kuzeye doğru yavaş yavaş genişlemesi, yeşil alan-
lar içinden bir ur gibi ortaya çıkarak etrafına ya-
yılan yapılaşmaların görülebildiği videoda büyük 
darbeyi İstanbul’un nefes kaynağı Kuzey Orman-
ları yiyor. Özellikle 2012’den sonra binlerce yıl-
dır ayakta kalmış Kuzey Ormanları’nın 3. köprü, 
Kuzey Marmara Otoyolu ve 3. havalimanı inşa-
atı ile talanının birden nasıl hızlandığı da görü-
lebiliyor. Hakan Kara adlı Youtube kullancısının 
Google Earth Timelapse özelliğini kullanarak ha-
zırladığı 32 saniyelik video devam etmekte olan 
talan projelerine dur demezsek bizleri nasıl bir 
İstanbul’un beklediğini de gösterir nitelikte.

(Kuzey Ormanları Savunması)

[Videoyu izlemek için tıklayınız]

http://www.hurriyet.com.tr/armutluda-riskli-donusum-karari-40299123
http://www.kuzeyormanlari.org/2016/12/03/1984ten-2016-buyuk-istanbul-talani/
https://www.youtube.com/watch?v=fiMAaSaicRM
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• Hayata Asma Kilit
Adana Aladağ’da 11’i çocuk 12 kişinin hayatı-

nı kaybettiği yurt faciası, yangın merdivenleri ve 
denetimlerini yeniden gündeme getirdi.

Türkiye’nin en kalabalık şehri İstanbul’daki 
toplu kullanım binalarının yangın merdivenle-
riyle yangın çıkışlarını mercek altına aldık. Orta-
ya çıkan tablo iç açıcı değil. Çoğu binadaki yangın 
merdiveni kullanılmaz durumda. Bazı merdiven-
lere ise ulaşmak mümkün değil. Bunlardan biri 
de her gün yüzlerce hastaya hizmet veren ve 
Türkiye’nin en büyük hastanelerinden biri olan 
Çapa’daki İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi. Cer-
rahi Tıp Bilimleri binasında iki tane yangın çıkışı 
var. Binanın koridorlarındaki yangın ikaz levha-
larını takip ettiğimizde ilk yangın çıkışına varı-
yoruz. Ancak kapı iki sürgüyle kapatılmış. Olası 
bir faciada tahliye sırasında kapıyı kilitleyen iki 
sürgünün de elle açılması lazım. Binadaki ikinci 
yangın çıkış kapısına ulaştığımızda ise daha zorlu 
bir kapıyla karşılaşıyoruz. Çıkış kapısı asma kilit-
li. Bu kapıdan tahliye için önce anahtarı bulmak 
gerekecek.

Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin 
4 katlı Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği bi-
nasının yangın merdiveni katlarda olması gere-
ken kapılara değil, binadaki pencerelere açılıyor. 
Üstelik binanın en üst katında bulunan pencere 
ile yangın merdiveni arasında yaklaşık 2 metre-
lik bir mesafe bulunuyor. Olası bir yangında bi-
nanın en üst katında bulunan siviller yangından 
kaçmak için 2 metre atlamak zorunda.

İş merkezlerinin yoğunlukta olduğu Haseki’de 
bulunan 9 katlı binanın sadece iki katında yangın 

merdiveni bulunuyor. Olası bir yangında binanın 
sadece birinci ve ikinci katında bulunan siviller 
tahliye edilebilecek. Diğer 7 katta bulunan sivil-
lerin tahliyesinin nasıl yapılacağı ise muamma.

İstanbul'da Yüzde 90 Böyle
Haberde kullanılan yangın merdivenleri ile 

acil çıkış kapılarını inceleyen Okan Üniversitesi 
İş Sağlığı ve Güvenliği Programı Yardımcı Doç. 
Dr. Hacer Kayhan’ın görüşleri şöyle: 

“Örneklerde gördüğümüz yangın merdivenle-
rinin hiçbiri standartlara uymuyor. Bu merdiven-
lerin çoğu yangın çıkış kapılarına değil pencere-
lere çıkıyor. Pencereden yangın çıkışı olamaz. 
İkincisi yangın çıkış kapıları yangına dayanıklı 
olmalı. Kapılarda panik bar olmalı. Ancak bu ku-
rala uyulmamış. Ahşap binalarda 2 dakika, beton 
binalarda ise 3 dakikada bina tahliye edilmeli. Bu 
merdivenlerin bulunduğu binalarda bir kişinin 
üç dakikada binadan çıkması mümkün değil. Bu 
merdivenlerin çoğu yangın merdiveniymiş gibi 
görünüyor. 

Maalesef İstanbul’da mevcut binaların yüzde 
80’inde, yüzde 90’ında bu tarz yangın merdiven-
leri bulunuyor. Bir yangın merdiveninin maliyeti 
150 bin lirayı buluyor. Bu çok büyük bir rakam. 
Yangın merdivenleri standartlarının tutturulma-
sı için özel bir proje yapılmalı. Gerekirse bu proje 
maddi olarak desteklenmeli.”

(Hürriyet)

http://www.hurriyet.com.tr/hayata-asma-kilit-40300239
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• Amasra’daki Termik Santrale Rekor Sayıda İtiraz
Bartın Platformu 1’e 100 bin ve 1’e 25 bin öl-

çekli Çevre Düzeni Planları’nda, Amasra'da 
Hema Termik Santrali’nin yapılmasını kolaylaştı-
racak şekilde yapılan plan değişikliklerinin ipta-
li için topladığı 12 bin imzayı Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı'na ulaştırmak üzere Bartın İl Çevre ve 
Şehircilik Müdürlüğü’ne teslim etti. Daha önce 
Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’nin 
ÇED olumlu raporuna itiraz amacıyla gerçekleş-
tirilen dayanışmada 42 bin dilekçeyle itiraz eden 
Bartın Platformu, yine bir rekora imza attı.

“Bakan ve bürokratlar gidici halk kalıcıdır”
Çevre Düzeni Planı’nda Tarlaağzı ve Gömü 

köylerini daha önce turizm, balıkçılık ve orman-
cılık alanı olarak ayrılan bölgeye, termik santral 
kurulmasına izin verecek şekilde değiştirilmesine 
itiraz eden Bartın Platformu, yapılan değişiklik-
lerin hukuka ve devlet ciddiyetine aykırı olduğu-
nu belirtti. Bartın Platformu yaptığı açıklamada 
“Bakanlar ve bürokratlar o görevlerde gidicisidir, 
fakat biz bu topraklarda kalıcıyız. Sayın bakan ve 
bürokratlarını bizlerin yaşadığı yer hakkında ka-
rar verirken, bizim düşüncemize değer vermeye 
çağırıyoruz” ifadelerini kullandı.

Müdürlük önünde platform adına açıklama ya-
pan Avukat Oktay Yalçın, Yöre ekonomisini teh-
dit etiğini bildirerek şunları söyledi:

"Amasra’da turizmi bitireceği bilinen, 100 bin 
insanın kullandığı içme suyunu tüketecek olan, 
bölgede balıkçılığı sona erdireceği öngörülen, ay-
rıca 6 bin dönümlük doğal meşe, kayın, güngen 
ormanını yok edecek olan termik santralin çevre 
düzeni planlarında yer almasını sağlayan bu deği-
şikliğin iptal edilmesi gerekmektedir."

(BirGün)

• İzmir'deki Asırlık İstasyon TCDD'den Kiralık!
İzmir’in Karşıyaka ilçesindeki tarihi tren istas-

yonu TCDD tarafından ihaleye çıkarılıyor.
Osmanlı döneminin ilk demiryolu Basmane-

Bandırma hattının önemli yapılarından olan tari-
hi istasyon ranta açılarak kiraya veriliyor.

Restorasyonla Bir Bölümü Yıkıldı
Bir dönem müze olması düşünülen istasyonun 

tarihi 1800’lü yılların sonuna dayanıyor.  Yakla-
şık 125 yıllık bir geçmişi olan istasyonun resto-
rasyonu için 2013 yılında yapılan çalışmalarda 
Karşıyaka İstasyonu’nun tarihi dokusu göz ardı 
edilerek iç bölümleri yıkılmış, yıkım işlemine ise 
Karşıyakalılar ve sivil toplum kuruluşlarından 
tepkiler gelmişti.

Mülkiyeti TCDD Genel Müdürlüğü’ne ait ta-
rih mirası uzun süredir atıl durumda durmasının 
ardından yeniden kullanıma açılma kararı alındı.

TCDD 3. Bölge Müdürlüğü tarafından ger-
çekleştirilecek kullanım ihalesi ile Bahariye 
Mahallesi’nde yer alan tarihi istasyon un işletme 
hakkı için ihaleye çıkılıyor. Toplamda 572 met-

rekare kapalı, bin 1754 metrekare açık alanı olan 
istasyonun kafe, restoran, pastane, müze, çay 
bahçesi, büfe, işyeri, kış bahçesi, wc, olarak kul-
lanılmak üzere için aylık 34 bin TL muhammen 
bedel kira isteniyor.

İlklerin İstasyonu
Demiryolları tarihinde ilk kez kombine taşıma-

cılık Karşıyaka'da gerçekleşmiştir. Banliyö trenle, 
atlı tramvaylarda kombine bilet uygulaması bu-
rada 21 Ağustos 1903 tarihinde başlatılmış. Yine 
banliyö trenlerinde ilk mevki uygulaması Karşı-
yaka trenlerinde başlıyor.

(Ege'de Son Söz)

http://www.birgun.net/haber-detay/amasra-daki-termik-santrale-rekor-sayida-itiraz-138430.html
http://www.egedesonsoz.com/haber/izmir-deki-asirlik-istasyon-tcdd-den-kiralik/940803
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• Türkiye’de Çevre Düzeni Planlamasında Enerji Politikaları
Türkiye’nin enerji politikalarının planlamasın-

da ve uygulanmasında çevre düzeni planlanlama-
sı kritik bir öneme sahip. Çevre düzeni planları, 
enerji yatırımlarına yön veren ve enerji politika-
larının belirleyen önemli unsurların başında geli-
yor. Hatice Kurşuncu ve Fevzi Özlüer’in hazırla-
dığı, Ekoloji Kolektifi’nin yayınladığı Türkiye’de 
Çevre Düzeni Planlamasında Enerji Politikaları 
adlı çalışma, mevcut çevre planlarının hangi saik-
ler üzerinden belirlendiğini ve bu planların ener-
ji yatırımları ile ilişkisini inceliyor.

12 çevre düzeni planının incelenmesi ile yapı-
lan çalışmada, çevre planlarında nüfus tahminle-
rinin abartılı olduğunu, doğal varlıkların sadece 
kaynak olarak görüldüğünü, alt planlar ile çevre 
planları arasındaki ilişkinin zayıf olduğunu orta-
ya koyuyor. Çevre planlarının sosyal, çevresel ve 
ekonomik dengeleri gözeten bir biçimde hazır-
lanmadığı sadece sektör bazlı büyümeyi hedefle-
diği bulgusuna ulaşılan çalışmada, kendi öz var-
lıklarına dayalı, yenilenebilir, yenilikçi, ekolojik, 
eşitlikçi, adil bir gelişme yaklaşımının ortaya ko-
nulmadığı belirtiliyor.

Çalışmanın yazarlarından avukat Fevzi Özlü-
ler “Çevre planları hazırlanırken sadece yatırım 
odaklı bir yaklaşım sergilenmiş, bu yüzden plan-
larda temel planlama ilkelerinin hemen hemen 
hepsi göz ardı edilmiş. Bu durum enerji politi-
kalarımızı da doğrudan etkiliyor; enerji ihtiyacı 
ve talepleri göz önünde bulundurulmadan yatı-
rım kararları alınıyor” diyor. Çevre planları ener-
ji planlaması ile ilgili sadece yer seçimi kriterle-
rini içeriyor.

Özlüer “Her hangi bir enerji yatırımı en azın-
dan 40 yıllık bir ömre sahip, dolayısı ile öngö-
rüsüz, plansız yapılan enerji yatırımları sadece 
bugünü değil, geleceğimizi de ipotek altına alı-
yor.” diyor. çevre düzeni planları Sürdürülebilir 
bir ekonomik ve çevresel ve sosyal gelişme için, 
enerji yatırımlarının toplumsal ve ekolojik mali-
yetlerini içeren bütüncül bir yaklaşımla hazırlan-
ması gerekiyor.

Kitaba pdf formatında ulaşmak için tıklayınız: 
Türkiye’de Çevre Düzeni Planlamasında Enerji 
Politikaları

(İklimAdaleti.Org / Kuzey Ormanları)

http://iklimadaleti.org/?p=aktivistin-zulasi&n=turkiyedeki-cevre-planmasinda-enerji-politikalari
http://iklimadaleti.org/i/upload/turkiyedeki-cevre-planmasinda-enerji-politikalari-978-605-83799-8-5.pdf
http://iklimadaleti.org/i/upload/turkiyedeki-cevre-planmasinda-enerji-politikalari-978-605-83799-8-5.pdf
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 27 Ekim 2016 ta-
rihinde yaptığı plan değişikliği ile Trakya havza-
sında 2 termik santral projesininin önünü açtı. 
"Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası 1/100.000 
Ölçekli Revizyon Çevre Düzeni Planı Deği-
şikliği" adıyla açıklanan değişiklik beraberin-
de 1/25.000’lik planların da değiştirdi ve 2 alan 
Enerji Üretim Alanı ilan edildi.. Bu değişiklikler 
ise Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri tarafından 
askıya çıkartılarak itiraz süresi başladı.

1 Plan 3 Kenti Değiştiriyor!
1/100.000 planı değişikliği sonrasında İstan-

bul, Tekirdağ ve Kırklareli’de de 1/25.000 plan-
ları değişti.

Projelerin değiştirdiği her iki saha asıl planda 
“Tarım Arazisi” ve “Orman Alanı” olarak yer al-
makta, ayrıca “Aşırı Yeraltı Suyu Çekim Alanı” 
ve “Yeraltı Suları Besleme Alanı” kapsamında bu-
lunmakta. Yani Trakya’nın yeraltı su alanları üs-
tündeki tarım ve orman alanı üstüne kurulu. Plan 
bu durumda yeraltı su besleme alanını ve üstün-
deki tarım ve orman arazisini yok edeceği açık bir 
şekilde plan raporunda yer alıyor. Plan santralle-
rin gerçekleşmesi durumunda ihtiyacı olan suyu 
çevredeki yeraltı su kaynaklarından karşılanaca-
ğını belirterek çevresini de kurutacağını ortaya 
koyuyor.

İstanbul İl sınırlarındaki bölümü ise yürürlük-
teki İstanbul İli 1/100 000 Ölçekli Çevre Düze-

• Trakya’ya İklimi Değiştirme Planı
ni Planı’nda “Ağaçlandırılarak Ormanla Eko-
lojik Olarak Bütünleştirilecek Alan” olarak yer 
almakta.

5 Maddede Neden Trakya’da #KömüreYerYok
1- Tarım, orman ve yeraltı su kaynaklarını yok 

edecek, Trakya’da iklim felaketlerinin daha şid-
detli ve sık yaşanmasına yol açacak.

2- 40 yılda bu iki rezervin yakılması ile yılda 
15 milyon ton kömür çıkartılarak yakılacak ve 12 
milyon ton karbondioksit atmosfere yayılarak ik-
lim değişikliğini hızlandıracak.

3- 3,5 milyon ton uçucu kül oluşacak. Bunla-
rın bir kısmı filtereler ile tutulabilecek. Filtreler 
denetlenmezse ve çalışmazsa hiçbiri tutulmaya-
cak.Böylece tonlarca kül tarım, orman ve yerle-
şim bölgelerine yayılacak.

4- 2050 yılına kadar fosil yakıtlardan kurtul-
mak gerekiyorken, bu sahalar projelendirile-
rek 2050 sonrasında da çalışmaya devam edecek. 
Yani iklim değişikliğini durdurmayı imkansız 
hale getirecek.

5-Santral çevresini de kurutacak! Santra-
lin ihtiyacı olan suyun DSİ’nin çevredeki yeral-
tı su kayanlarından karşılanacağı açıkça planda 
yazılmaktadır.

(350Ankara.Org)

https://350ankara.org/trakyaya-iklimi-degistirme-plani/
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• Belediyelere Anket: Kişi Başı Günlük 1,5 Kilo Çöp Ne Oluyor?
Yüzde 60'Inın Katı Atık Eylem Planı Yok
Ankete göre, belediyenin yüzde 59,4'ünün bir 

katı atık eylem planı yok.
Hem 5491 sayılı Çevre Kanunu'nda hem de 

5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu'nda 
ilgili maddeler, 'Büyükşehir Belediyeleri ve 
Belediyeler'in evsel katı atık bertaraf tesislerini 
kurmak, kurdurmak ve işletmekle yükümlü' ol-
duklarının belirtilmesine rağmen, belediyelerin 
bu kanunlara uymuyor.

Proje kapsamında belediyelere yönelik bir 
kompost rehberi hazırlanacak.

Eğitim, Fonlama Şart
Anket sonuçları kompostun yaygınlaşmama-

sının sebebleri olarak; belediyelerin sorumluluk 
alanları ve yükümlülüklerinin dağılımındaki ka-
rışıklık, mali engeller, siyasi nedenler, tecrübe, 
bilgi, uzman eksikliği ve işletilmeyen tesislerin 
kötü şöhreti gösteriyor.

Çözüm olarak da farkındalık geliştirmek, fon-
lama, eğitim/kapasite geliştirme, ağ oluşturmak/
yasal düzenlemeler sunuluyor.

(Bianet / Nilay Vardar)

Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme 
Derneği,''Türkiye Çöpünü Dönüştürüyor!'' pro-
jesi kapsamında düzenlediği anket sonucunda, 
Türkiye'nin çöp haritasını çıkarttı.

Proje, bakanlıkların, belediyelerin ve diğer 
kamu kuruluşlarının ortak çalışmalarını gözete-
rek büyük ölçekli kompost üretimi hakkında bil-
gi ve deneyim aktarmayı hedefliyor.

Buğday Derneği, Türkiye'de organik çöplerin 
(biyo-atık) ayrıştırılarak toplanması ve "siyah al-
tın" tabir edilen kompost elde edilmesi için pro-
jeler yürütüyor.

Bitkisel ve hayvansal atıkların nemli-oksijen-
li ortamda bozunarak organik gübreye dönüş-
mesi olayına kompostlaşma denir. Kompost yap-
mak, çöp sorununa çözüm sunarken, bir yandan 
da ürettiği son derece verimli gübre sayesinde en 
verimsiz toprağı bile canlandırıyor.

Belediyelerin Yüzde 11'İ Kompostlaştırıyor
Anketi 61 belediye ve 3 katı atık birliği doldur-

du. Toplam belediye sayısı 1397. Ankete katılan 
belediyelerin yüzde 34'ü hala çöpleri vahşi depo-
lama sisteminde işletiyor.

Ankete göre; ayrı toplanan veya tesislerde ay-
rılarak geri dönüşüm tesislerine gönderilen inor-
ganik atıkların oranı yüzde 20'yi geçmiyor. Yani 
yüzde 80’i organik atıklar.

Ancak buna rağmen bu organik atıklardan 
kompostlaştırma ise belediyelerin yalnızca yüzde 
11'inde ve çöpün düşük bir kısmını komposta dö-
nüştüren pilot projelerle uygulanıyor.

Atıkların Yüzde 5-10'U Dönüşüyor
Anketi dolduran belediyelerin yüzde 80’i geri 

dönüştürülebilir (ambalaj, vb.) atıkları ayrı top-
ladığını ve lisanslı geri dönüşüm tesislerine gön-
derdiğini belirtiyor.

Ortalama olarak, tüm katı atıkların sadece yüz-
de 5-10'u geri dönüştürülüyor.

http://bianet.org/bianet/toplum/181304-belediyelerin-sadece-yuzde-11-i-kompost-yapiyor
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Gezi direnişinden sonra oluşan mahalle forum-
ları ve dayanışmalarında yeşeren bir fikirle ku-
rulan ve  “Başka bir tüketim mümkün” sloganıy-
la yola çıkan Kadıköy Tüketim Kooperatifi ilk 
dükkânını Moda’da açtı. 27 Kasım Pazar günü 
gerçekleşen açılışa Kadıköylüler yoğun ilgi gös-
terdi. Sadece örgütlü ve küçük üretim yapan çift-
çilerin ürünlerinin satışa sunulduğu dükkânda, 
peynirden salçaya, yüzey temizleyicisinden sa-
buna pek çok ürüne rastlamak mümkün. Kent-
te yaşayan insanların tüketim alışkanlıklarını ve 
pratiklerini değiştirmeye yönelik farklı alanlar-
da çalışmalar yapan kooperatif, bir yandan doğal, 
bilge köylü tarımına dayanan ve küçük üretim 
yapan çiftçilerin örgütlenme çabalarına destek 
olmayı bir yandan da üretici ve tüketiciler ara-
sında mevcut ayrımı aşabilecek, karşılıklı daya-
nışma pratiğine dayanan, katılımcı bir üretim sü-
recine katkı sağlamayı amaçlıyor.

“Bir Arada Kuracağız”
Açılış etkinliğinde, satılan ürünlerin birçoğu 

dükkânın önündeki stantta açılışa gelenlere ta-
dımlık olarak sunuldu. Açılış konuşmasını yapan 
Selma Eroğlu şunları söyledi: “Aslında amacımız 
gönüllülük temelinde bir kooperatif çalışması-
nı yürütmek. Bu mevcut tarım politikaları he-
pimizin canını çok yakıyor. ‘Tarım politikaları-
na alternatif bir yapı kurabilir miyiz?’ ‘Üreticiye 
doğrudan bir kanal açabilir miyiz?’ ‘Buradaki tü-
keticilere aracısız doğal ürünleri getirebilir mi-
yiz?’ diye bir kaygımız vardı. Bu kaygıya ortak 
olan arkadaşlarla bir araya geldik ve bugün bu-
radayız. Üreticilerle ilgili bize çok destek olan 
Çiftçi-Sen’i Boğaziçi Üniversitesi’ndeki araştır-
ma görevlilerinin kurduğu BuKoop’u ve Tohum 
İzi Derneği’ni anmadan geçmek istemiyorum. 
Bundan sonra hep birlikte burayı yaşatıp, büyü-
tüp aracısız bir şekilde doğal üretimin yapısını 
bir arada kurmaya çalışacağız. İyi ki varsınız. Hoş 
geldiniz!”

• "Başka Bir Tüketim Mümkün"

“Esas Olan Dayanışma”
Sadece örgütlü ve küçük üreticiyle ‘aracısız’ şe-

kilde çalışan kooperatif, üretim ve tüketimin bü-
tün aşamalarında üretici ve tüketicinin ne üreti-
leceğine birlikte karar verebileceği katılımcı bir 
modeli yaratmayı hedefliyor. Bunun yanı sıra ko-
operatif ortaklarının maddi kaygıları yok. Koo-
peratifin ortaklarına kar payı dağıtılmıyor. Çe-
tin Durukanoğlu bu konuyla ilgili “Düşecek olan 
fazla fonu toplumsal dayanışma için kullanacağız. 
Bu sel felaketleri olur. Deprem felaketleri olur. 
Sokak çocuklarıyla ilgili çalışma yapan bir kurum 
olur.  Veya bir yerde maddi destek gerektiren bir 
hak arama direnişi olur. Biz toplumsal dayanış-
mayı ilişkilerini geliştirmeyi esas alıyoruz.” diyor.

Moda’da bulunan dükkân sadece hafta içle-
ri 19.00 ile 21.00 arası açık. Naylon poşetlerin 
kanserojen madde içermesi sebebiyle dükkânda 
poşet bulunmuyor. Poşet yerine “Özgür Kazo-
va İşçileri’nin” ürettiği bez çantaları satın ala-
rak ürünleri taşıyabilirsiniz. Kooperatif gönül-
lüleri çanta satın almak istemediğiniz takdirde, 
dükkâna gelirken torbalarınızı evden getirmenizi 
öneriyor.

Adres: Caferağa Mahallesi Hacı Ahmet Bey So-
kak No:1

(Gazete Kadıköy / Alper Kaan Yurdakul)

http://www.gazetekadikoy.com.tr/haberDetay.aspx?haberID=9544
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Kedi-Köpek Evi Projesi, İstanbul Kültür Üni-
versitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık 1. Sınıf ilk 
dönem öğrencileri tarafından gerçekleştirilmiş 
olan üç haftalık bir atölye çalışması. Projede tasa-
rımdan üretime, projenin detaylandırılmasından 
üretilen evlerin kentteki yerleşimine dek öğren-
ciler birebir etkin rol oynamış.

Bir kısmı İstanbul Kültür Üniversitesi Ataköy 
Kampüsü’ndeki dostlarımıza bırakılmak üzere 
üretilmiş olan kedi evleri, Şişli Belediye Reha-
bilitasyon Merkezi’ne, köpek evleri ise Ayazağa 
Ormanı’na bağışlandı. Mimari Tasarım I, Archi-
tectural Design I ve Interior Design I dersleri öğ-
rencilerinden oluşan yaklaşık 190 kişilik bir ekip, 
altı stüdyo dersini kapsayan üç haftalık yoğun bir 
çalışma ile 49 adet kulübe ürettiler.

Öğrencilerin kedi-köpek bedenine, hareketle-
rine ve mekansal gereksinimlerine dair yapmış 
oldukları araştırmalar ile başlayan süreç, mimar-
lığa ilişkin standartları bilmeye ve sorgulayabil-
meye yönelik tartışmalar çerçevesinde ilerletildi. 
Öğrenciler, 1:5 ölçeğindeki maketler ile çalışma-
larını ilerleterek, gerekli detaylandırma ve malze-
me kararları ile 1:1 üretimlerini gerçekleştirdiler.

(Kot0)

• İKÜ Öğrencilerinden Kedi Köpek Evleri

• Haldun Taner Büstü Yeniden Yapıldı
Ekim ayında kimliği belirsiz kişilerce parçala-

nan Haldun Taner heykeli Kadıköy Belediyesi ta-
rafından yeniden yaptırıldı

Türk öykü ve tiyatro tarihinin önemli yazar-
larından Haldun Taner heykeli Kadıköy Bele-
diyesi tarafından yeniden yaptırıldı. Kadıköy 
Mühürdar’da bulunan Haldun Taner’in büstü 
geçtiğimiz ekim ayında kimliği belirsiz kişiler ta-
rafından parçalanmıştı. Heykelin parçalanması-
nın ardından harekete geçen Kadıköy Belediyesi 
usta yazarın yeni bir büstünü yaptırdı. Ümit Öz-
türk tarafından yapılan heykel Mühürdar’daki 
yerine kondu (Gazete Kadıköy).

http://kot0.com/ogrenci-isi-istanbul-kultur-universitesi-1-sinif-ogrencilerinden-kedi-kopek-evleri/
http://www.gazetekadikoy.com.tr/haberDetay.aspx?haberID=9608
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• Nilüfer Belediyesi’nin Kadın Derneklerine Desteği Artıyor

Nilüfer Belediyesi, 5 Aralık Dünya Kadın Hak-
ları Günü’nde, kadın dernekleriyle işbirliğini 
güçlendirmek için önemli bir adım attı. Nilüfer 
Belediyesi ile 31 kadın derneği, bölge ekonomisi-
ne katkıda bulunmak amacıyla protokol imzaladı. 

Üretim ve dayanışma kenti olma hedefiyle ça-
lışmalarını yürüten ve tüm haklardan eşit fayda-
lanabilmeleri için kadınlara destek olan Nilüfer 
Belediyesi bu doğrultuda önemli bir adım daha 
attı. Nilüfer Belediyesi, kentte kurulmuş 31 ka-
dın derneği ile işbirliği protokolü imzaladı. Misi 
Kamp Karavan Restoran’da gerçekleştirilen pro-
tokol imza törenine Nilüfer Belediye Başkanı 
Mustafa Bozbey, Nilüfer Belediyesi Başkan Yar-
dımcısı Bukle Erman, 31 kadın derneğinin baş-
kanları ile üyeleri katıldı.

Protokol töreninde konuşan Başkan Mustafa 
Bozbey, Nilüfer Belediyesi olarak 2012 yılından 
bu yana kadın derneklerinin kurulmasına ve güç-

lenmesine destek verdiklerini belirtti. Nilüfer’de 
az sayıda dernekle yola çıktıklarını ifade eden 
Başkan Bozbey, “Bu yolculukta varılan nokta, bu-
gün itibariyle 40’ı aşan kadın derneğidir. Yakın 
zamanda kadın dernekleri yerleşkesini yaşama 
geçirmek için de kolları sıvadık" dedi.

(Nilufer.Bel.Tr)

• Mülteci Danışma ve Destek Merkezi Şişli'de Hizmete Girdi

Suriyeli mültecilerin yaşam koşullarını iyileşti-
rilmek, gündelik hayatta karşılaştıkları sorunların 
çözümünde destek olmak ve kamu hizmetlerin-
den etkin bir şekilde yararlanmalarını sağlamak 
amacıyla hayata geçirilen Mülteci Danışma ve 
Destek Merkezi, Göçmen Dayanışma Merkezi ve 
Fransız hükümetinin de desteğiyle Şişli’de açıldı.

Açılış konuşmasında Türkiye’de yaklaşık 3 
milyon Suriyeli sığınmacı bulunduğunu ve göç 
idaresi verilerine göre bu rakamın yüzde 9’unun 
kamplarda geri kalanının ise kendi olanaklarıyla 
kentlerde yaşadığını belirten Göçmen Dayanışma 
Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hatice Öde-
miş, “Türkiye içinde Suriyelilerin nüfus dağılımı-
na baktığımızda Şanlıurfa’dan sonra en kalabalık 
nüfusun İstanbul’da olduğu görülmekte. Bu açı-
dan Göçmen Dayanışma Derneği olarak birlik-
te yaşam olanaklarını geliştirmek ve sürdürmek 
noktasında sivil toplum ile yerel yönetim arasın-
daki işbirliğin ne kadar önemli olduğunun bilin-
cindeyiz” dedi.

Şişli’nin Türkiye’nin ender çok kültürlü kent-
lerinden biri olduğunu vurgulayan Şişli Beledi-
ye Başkanı Hayri İnönü, şunları söyledi: “Şişli’de 

yaklaşık 10 bin Suriyeli ’ye ev sahipliği yapıyoruz. 
Bu alanda çalışan STK’lar ile yakın işbirliği için-
deyiz. Bu merkezde, Şişli’ye gelen göçmenlerin 
eğitim, sağlık ve diğer ihtiyaçlarını karşılayarak 
hayat standartlarını yükseltmeyi hedefliyoruz.”

Mültecilerin ücretsiz yararlanacağı merkez-
de doktor, avukat ve sosyal hizmet uzmanı bu-
lunacak. Mültecilerin sağlık kontrolleri merkez-
de bulunan doktorlar tarafından yapılabilecek 
ancak hastalığa yönelik tedaviler için hastaneye 
yönlendirilecekler. Ayrıca, merkezde mültecilere 
Türkçe Dil Eğitimi de verilecek. Merkez Suriyeli 
göçmenlere danışmanlık hizmeti verecek bir re-
ferans merkezi statüsünde olacak.

(Sisli.Bel.Tr)

http://www.nilufer.bel.tr/haber-4107-nilufer_belediyesinin_kadin_derneklerine_destegi_artiyor_#prettyPhoto
http://www.sisli.bel.tr/icerik/multeci-danisma-ve-destek-merkezi-sisli-de-acildi
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• Fukuşima’dan Yayılan Radyasyon ABD’ye Ulaştı
Japonya’da 2011 yılında yaşanan deprem ve 

tsunaminin ardından zarar gören Fukuşima Nük-
leer Santrali’nden çevreye yayılan radyasyonun 
ABD kıyılarına kadar ulaştığı bildirildi.

Araştırmacılar, Oregon eyaletinde Tillamook 
Körfezi ve Gold Sahili’nde denizden alınan ör-
neklerde Fukuşima’daki nükleer felaket sonrası 
ortaya çıkan “Sezyum 134” adı verilen radyoaktif 
maddenin tespit edildiğini açıkladı.

Radyoaktif maddenin ‘düşük seviyede’ olduğu 
ve insan sağlığı ile çevreye tehdit oluşturmadığı 
belirtildi.

Aynı tür radyoaktif madde ilk olarak Kanada’nın 
British Columbia eyaleti açıklarında görülmüştü.

Japonya’da 11 Mart 2011’de meydana gelen 9 
büyüklüğündeki deprem ve sonrasında oluşan 
tsunami, Fukuşima Nükleer Santrali’nde radyo-
aktif sızıntıya neden olmuştu (Gazete Karınca).

2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'na ev sahipliği 
için Los Angeles, Budapeşte ve Paris kentlerinin 
adaylıklarını bir sonraki aşamaya taşıyarak sür-
dürdüğü bildirildi.

İsviçre'nin Lozan kentindeki Uluslarara-
sı Olimpiyat Komitesi (IOC) Yürütme Kuru-
lu toplantısından sonra yapılan yazılı açıklama-
da, 2024'te yapılacak yaz olimpiyat oyunlarında 
ABD'nin Los Angeles, Macaristan'ın Budapeşte 
ve Fransa'nın Paris şehirlerinin ev sahipliği için 
mücadele edecek 3 kent olarak adaylık sürecinde 
bir sonraki aşamaya geçtiği belirtildi.

Oyunları düzenleyecek kent, Eylül 2017'de 
Peru'nun başkenti Lima'da yapılacak 130. IOC 
Kongresi'nde açıklanacak (Dünya).

Hindistan Demiryolları’nın 2025 yılına kadar 
tren istasyonları çatılarında, idari binalarda ve çe-
şitli alanlarda toplamda 5 GW’lık güneş elektriği 
kurulumu gerçekleştirmeyi planladığı açıklandı.

Geçtiğimiz hafta Hindistan’da gerçekleştirilen 
‘’Uluslararası Hindistan Demiryollarının Karbon-
suzlaştırılması, Hedef Elektriklendirme’’ başlıklı 
konferansta konuşan Birleşmiş Milletler Kalkın-
ma Programı (UNDP) görevlisi Prodyut Mukher-
jee bu konuda etkinlik katılımcılarına bilgi verdi.

Mukherjee tarafından verilen bilgilere göre 
UNDP tarafından yapılan çalışmalarda halihazır-
da kurulum gerçekleştirilecek 8.500 istasyon ve 
idari bina belirlenmiş ve 44.000 hektarlık alan 
belirlenmiş durumda.

Hindistan Demiryolları Bakanlığı tarafından 
geçen yıl yürürlüğe konulan ’’Vizyon 2000’’ bel-
gesi Hindistan Demiryolu İdaresinin 2020 yılında 
1.000 MW’lık güneş ve 200 MW’lık rüzgar ener-
jisi gücüne sahip olmasını, ayrıca bu tarihte enerji 
tüketimini yüzde 10 oranında yenilenebilir enerji 
kaynaklarından sağlaması hedefini getirmişti.

(Solar.İst)

• 2024 Olimpiyatları'na 3 Kentin
Adaylığı Sürüyor

• Hindistan Demiryolları 2025’te 5 
GW’lık Güneş Gücü Hedefliyor

http://gazetekarinca.com/2016/12/fukusimadan-yayilan-radyasyon-abdye-ulasti/
http://www.dunya.com/spor/2024-olimpiyatlarina-3-kentin-adayligi-suruyor-haberi-341138
http://www.dunya.com/spor/2024-olimpiyatlarina-3-kentin-adayligi-suruyor-haberi-341138
http://solar.ist/hindistan-demiryollari-2025te-5-gwlik-gunes-gucu-hedefliyor/
http://solar.ist/hindistan-demiryollari-2025te-5-gwlik-gunes-gucu-hedefliyor/
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• Bana İyi Davran
“Bana İyi Davran”, Igualada şehri (İs-

panya) tarafından yaşa bağlı bedensel, fi-
ziksel, cinsel ve ekonomik istismarı önle-
mek amacıyla geliştirilmiş bir strateji.

“Bana İyi Davran” iki ana araç kullanı-
larak uygulanıyor:

Birincisi, yerel marketler gibi stratejik 
noktalara bilgilendirici posterler yerleş-
tiriliyor. Bu posterlerde Igualada’da ya-
şayan sakinler yer alıyor ve her gün iyi 
davranış örneklerinden görüntüler sunu-
luyor. Fotoğraflar, içinde yer alan yazı ile 
okuyucuları düşünmeye davet ediyor.

İkinci araç, istismar olaylarını anlatan 
bir kısa hikaye kitabı. Hikayeler, aynı za-
manda kitapların ana karakterleri olan 
yaş almış insanlar tarafından anlatılıyor. 
Hikayeler, okullarda yaş almış insanlarla 

öğrencileri yakınlaştırarak kalıpları yıkmak ve yaş almış 
insanlar hakkında farklı gerçekleri öğretmek üzere okul-
larda kullanılabiliyor.

Proje, Igualada Belediyesi Meclisi tarafından destekle-
niyor. Bu kapsamda, Anoia İl Genel Meclisi yaş almış in-
sanlara kötü davranışları ihbar etme gerekliliğini ilk kez 
dile getiren ve farklı amaçların başarılmasına yönelik mü-
dahaleleri tasarlayan Solsones İl Genel Meclisi ile bu ko-
nuda anlaşma sağlamış durumda.

Elbette bu proje şehirdeki hem kamu hem de özel sek-
tör olmak üzere ilgili bütün diğer aktörlerin birlikte çalış-
ması ve işbirliği esasına dayanıyor.

Proje devam ettiği için projenin etkileri henüz tahmin 
edilemese de birkaç yıl önce Solsones İl Genel Meclisi ça-
lışanlarınca uygulanan planın sonuçları oldukça olumlu 
çıkmış durumda. Dolayısıyla, bu projeden de benzer so-
nuçların elde edilmesi bekleniyor.

(Kadıköy Belediyesi Akademi)

• Kar Melekleri Programı
Kış şartları, özellikle kar ve buzlanma 

yüzünden geçici olarak sürüş yollarını 
kullanamamaları nedeniyle yaş almış ye-
tişkinlerin önemli oranda hayattan izole 
olmasına neden oluyor.  2013/2014 döne-
minde, Ottawa Belediyesi (Kanada) Fen 
İşleri Müdürlüğü, bir birey veya yükleni-
ci ile yaş almış insanların eşleştiği ve özel 
yollardaki karların temizlenmesini sağ-
layarak yaş almış nüfusa destek sağladığı 
‘Karlar Gitsin’ programını, “Kar Melekle-
ri” programı ile geliştirdi.

“Kar Melekleri” programının amacı, 
gönüllülük esasına dayanmak suretiyle, 
yaş almış yetişkinler ve engelli komşu-
larının evlerinin önünden karların kal-
dırılmasına yardım eden şehir sakinleri-
ne teşekkür etmek. Yılda bir kez, şehir 
sakinleri bu görevler için gönüllü olarak 
aday olmaya davet ediliyor. Adaylar, kış 
süresince yaş almış yetişkinlerin ya da 
engellilerin erişilebilirliklerini sağlamak 
üzere, özel yürüme alanları ya da şerit-
lerinden karları kürekle temizleyen veya 
buzları kazımaya yardım eden şehir sa-
kinlerinden oluşuyor.

(Kadıköy Belediyesi Akademi)

• Yaş Almış İnsanlara Yönelik Bilgi ve
Tavsiyeler İçeren Web Sitesi

Birçok araştırma, yaş almış insanların hayatlarını yöne-
tebilmeleri ve ihtiyaç duyduklarında gerekli desteğe eri-
şebilmeleri için kaliteli bilgi ve tavsiyelere ihtiyaç duy-
duklarını gösteriyor. Newcastle Tyne’da, bu ihtiyaçlara 
cevap verebilmek amacıyla, yaş almış insanlarla birlikte 
çalışarak, kapsamlı bilgiler içeren bir web sitesi (www.
informationnow.org.uk) geliştirildi. Web sitesi içerisin-
de yaş almış insanlar tarafından belirlenen çeşitli alan-
lara dair bilgiler yer alıyor ve girilen bilgilerin eksiksiz 
ve güncel olması için site devamlı güncelleniyor. Her ay 
10.000’in üzerinde ziyaretçinin giriş yaptığı site yaş almış 
insanlar arasında, aileleri ve büro çalışanları tarafından 
tanıtılıyor.

Web sitesinin yanı sıra, “Information Now”, haftalık 
bir e-dergi yayınlayarak her hafta 750’nin üzerinde kişi-
ye dağıtımını gerçekleştiriyor. Dergi web sitesindeki gün-
cellemelere ilişkin bilgilerin yanı sıra, yaş almış insanla-
rı ilgilendiren yeni araştırmalar, politika değişiklikleri ile 
yeni hizmet ve faaliyetler hakkında bilgileri de içeriyor. 
Dergi halihazırda %10 tıklanma oranına sahip; ki bu da 
endüstri ortalamasının oldukça üzerinde bir oran.

(Kadıköy Belediyesi Akademi)

http://www.kadikoyakademi.org/dunyadan-yasli-dostu-kent-uygulamalari/
http://www.kadikoyakademi.org/dunyadan-yasli-dostu-kent-uygulamalari/
http://www.kadikoyakademi.org/dunyadan-yasli-dostu-kent-uygulamalari/
http://www.kadikoyakademi.org/dunyadan-yasli-dostu-kent-uygulamalari/
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• Yayaların Adımlarıyla Çalışan Akıllı Sokak Lambaları
Sandy kasırgasından sonra Manhattan'da ya-

şanan 7 günlük elektrik kesintisi nedeniyle yaşa-
nan mağduriyetten ders çıkararak, kentlilere te-
mel ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri alternatif 
enerji sağlamak amacıyla kurulan EnGoPlanet, 
yenilenebilir enerjiden faydalanarak altyapı ge-
liştiriyor. Yayaların adımlarındaki kinetik enerji-
yi elektriğe dönüştüren sokak lambaları, şirketin 
öne çıkan ürünlerinden biri.

Las Vegas'ta hayata geçirdikleri proje kapsa-
mında, sokaklarda stratejik noktalara yerleştiri-
len pedler, kinetik enerji depoluyor ve elektrik 
enerjisine dönüştürüyor. Hareket sensörüyle ça-
lışan sokak lambalarında iki adet USB girişi bulu-
nuyor. Lambalar kablosuz şarj cihazı ve Wifi eri-
şim noktası görevi de görüyor.

Şirketin CEO'su Petar Mirovic, dünyada sokak 
lambalarının her yıl 100 milyon ton karbondiok-
sit salımına sebep olduğunu belirterek ürettikleri 
sokak lambalarının karbon emisyonunu azaltaca-
ğını, daha az bakım masrafı çıkaracağını ve kent-
leri daha akıllı hale getireceğini söylüyor.

(Arkitera)

• Çöp Toplamayı Oyuna Dönüştüren Kent Mobilyası

Eindhoven Design Academy mezunu Wouter 
Vastenow, kent mobilyalarının kentlerdeki çöp 
sorununun çözümüne katkı sunması fikrinden 
hareketle bir tasarım yaptı. Tasarımcı çöp topla-
mayı oyuna dönüştürmeyi amaçladığı sürecin so-
nunda The Waste Bench’i tasarladı.

The Waste Bench, insanları, sokakları temiz-
lemeleri için teşvik etmeyi amaçlıyor. Sıradan 
bir kent mobilyası formuna sahip bank, altındaki 
hazne sayesinde çöpleri yutuyor.

Kullanıcılar teneke kutuları vurarak hazneye 
yolladıklarında, onlara bir kutlama sesi karşılık 
veriyor. Tasarım, yine bu mobilyayla etkileşime 
giren kentlilerin, kendi aralarındaki etkileşimini 
de arttırmayı amaçlıyor.  

(Kot0)

http://www.arkitera.com/haber/28012/yayalarin-adimlariyla-calisan-akilli-sokak-lambalari,
http://kot0.com/cop-toplamayi-oyuna-donusturen-kent-mobilyasi/
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• Kent Parklarının Önlenemez Yükselişi

James Corner tarafından tasarlanan New York High Line’ın başarısı, dünyadaki birçok önemli 
metropolün, doğayı ve yeşili şehir merkezine taşıyan yükseltilmiş parklara yatırım yapma-
sına neden oldu. İşte son dönemde öne çıkan park projelerinden bazıları…

New York’un tam merkezindeki eski bir de-
miryolunu yemyeşil bir parka dönüştüren James 
Corner’ın başarısı, dünya çapındaki şehir plancı-
larının gözlerini bu konu üzerine çevirmelerine 
yol açtı. Çünkü New Yorkluların kısa sürede ilgi 
odağı olan şehir merkezindeki yeşil vaha High 
Line, turistik açıdan da son derece büyük bir ba-
şarı sağlamıştı.

Rotterdam merkezli mimarlık ofisi MVRDV, 
Seul’ün eski ve çirkin görünümlü bir geçidini 
yemyeşil bir parka dönüştürüyor. Bu yeni park 
şehrin tam ortasından geçecek.

Londra ise Thomas Heatherwick imzası taşıyan 
yeni bahçe-köprüsünü açmaya hazırlanıyor.

PWP peyzaj mimarlık ofisi tarafından tasarla-
nan San Francisco’nun yeni parkı, şehrin önemli 
finans bölgesi üzerinde yükselecek.

(Mimarizm.Com)

http://www.mimarizm.com/haberler/gundem/kent-parklarinin-onlenemez-yukselisi_127663
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• Kırsal Alanda Gündelik Hayattan Objelerle Duvar Boyamaları
Son yıllarda duvar boyamaları popülerliğini 

sürdürürken bunlardan bazıları sadece kentsel 
alanla da sınırlı kalmıyor. İspanyol sanatçı Amp-
parito, oyunbaz bir tavırla, bu kez kırsal alanda 
gerçekçi duvar boyamaları yapıyor.

Sıradan objeleri alışılmadık mekanların duvar-
larına boyayan sanatçı, büyük ölçekli ve alana 
özel işlerinde, görsel ve kavramsal bir deneyim 
yaratmak için objelerin anlamlarını bozuyor.

Sanatçının duvarlara boyadığı objeler izleyici-
de bir aşinalık duygusu yaratarak, eserlerle hızlı-
ca bağ kurulmasını amaçlıyor (Kot0).

• Doğal Peyzajla Bütünleşen Kreş
Feld72 mimarlık ofisi, Avusturya’nın Güney 

Tirol Bölgesi’ndeki Valdora Di Sotto köyün-
de, doğal ve kentsel peyzajla bütünleşen bir kreş 
tasarladı.

Feld72'nin tasarladığı kreş, bulunduğu sakin 
doğal çevreye, kendi görünürlüğünü kaybetme-
den uyum sağlıyor. Valdaora di Sotto'nun mer-
kezinde bulunan kilise, mezar şapeli ve ilkokula 
komşu olan yapı; çok katmanlı dairesel duvarıyla, 
köyü özel ve kamusal alanlara ayıran farklı sınır-
ların yoğunluğuna dikkat çekiyor. Ofis, sınırlarla 
ilgili gözleminin çıktısı olarak, hem bir yuva ko-
runaklılığı sağlayan, hem de çocukların serbestçe 
koşup oynayabilecekleri bir denge mekanı oluş-
turuyor. Bol güneş alan oyun bahçesini çevrele-
yen kreş binası; gelenek, çağdaş yaşam ve doğa 
arasında etkileşim sağlıyor.

Kreşin iç mekanındaki yerel ahşap kaplamanın 
işlenme yöntemi ve yapıdaki ölçülü kullanımı sa-
yesinde, zeki ve sıcak bir atmosfer yaratılıyor. Ba-

sit, doğal, gösterişsiz tasarlanmış derslikler, geniş 
pencerelerin içeri aldığı bol güneş ışığıyla aydın-
lanıyor (Arkitera).

http://kot0.com/kirsal-alanda-gundelik-hayattan-objelerle-duvar-boyamalari/
http://www.arkitera.com/haber/28031/feld72-kindergarten1


Telefon: (216) 411 48 33 - (216) 411 48 34
Adres: 19 Mayıs Mahallesi, Bayar Cad.

Sultan Sokak No: 28
Kadıköy/ İSTANBUL
Posta Kodu: 34736

akademi@bel.tr

www.kadikoyakademi.org

http://www.kadikoyakademi.org/
https://www.facebook.com/akademikadikoy/

