
KENT BÜLTENİ
20 Şubat-26 Şubat 2017

http://www.kadikoyakademi.org/
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İstanbul’un Tarihi Surlarına Çatı Monte Edilip Düğün Salonu Açıldı

"Kabataş'a Çakılan 'Martı' Kazıkları, İstanbul'un Silüetini de Bozacak"

Fatih Belediyesi’ne ait Topkapı Sosyal 
Tesisleri’nin bitişiğinde bulunan, belediyenin 
düğün organizasyonları amacıyla kiraladığı alan 
için, yüzlerce yıllık tarihi surların üzerine dışarı-
dan da görülen bir çatı monte edildi. Fatih Bele-
diyesi tarafından 2015 yılında bir rölöve, restitüs-
yon ve restorasyon projesi hazırlanarak İstanbul 
2 Numaralı Yenileme Alanları Kültür Varlıkları-
nı Koruma Bölge Kurulu’na sunuldu. Projeyi in-
celeyen kurul, 12 Mayıs 2016’da, İstanbul’un en 
eski yapılarından olan ve UNESCO Dünya Mira-
sı Listesi’ne alınan tarihi surlara, ‘nitelikli portatif 
örtü’ sistemi kurulabileceğine karar verdi. Kuru-
lun bu kararı üzerine, açık hava düğün ve organi-
zasyonlarında kullanılan sur bölgesine, Fatih Be-
lediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından 
geçtiğimiz eylül ayında yaklaşık 3 metre yüksek-
liğinde açılıp kapanabilen bir çatı monte edildi.

‘Duvarlara Temas Yok’
Söz konusu açılır kapanır çatının surlara zarar 

vermediğini savunan Fatih Belediyesi’nden ko-
nuyla ilgili yapılan açıklamada, “Yapılan uygula-
manın, sur duvarları ile hiçbir şekilde teması yok-
tur ve kurul kararına uygun olarak yapılmıştır” 
ifadeleri kullanıldı.

Kabataş'ta geçen yıl yapımına başlanan ve ka-
natları açık bir martı şeklinde tasarlandığı için ka-
muoyunda "Martı Projesi" olarak da bilinen "Ka-
bataş Transfer Merkezi Projesi"nde denize doğru 
uzanacak iskeleler için kazık çakma işleminin bü-
yük bölümü tamamlandı. Denize çakılan kazık-
ların, İstanbul'da tarihi yarımadanın silüetini bo-
zacağını belirten TMMOB Şehir Plancıları Odası 
İstanbul Şube Sekreteri Akif Burak Atlar, "Proje 
inşaatı ve dolgu sahası ilerledikçe kıyı kimliğin-
de ne yazık ki telafisi olmayan zararlar oluşmaya 
başlayacak. Kabataş'a çakılan kazıklarla İstanbul-
lular bu tehdidi görmeye başladı bile" dedi.

İskelelerin yüksekliğinin, şehrin siluetini boz-
maması için 9.5 metreyi geçmeyeceği iddia 
edilmişti. 

Avan (ön) projeye göre yapılan uygulamanın 
planlama ilkeleriyle bağdaşmadığını belirten At-
lar, şöyle konuştu:

‘Kimliğiyle İlgisiz Kullanım Şekli’
İstanbul surlarına yapılan hareketli çatının 

yüzlerce yıllık tarihi dokuyu bozduğunu savunan 
Arkeologlar Derneği İstanbul Şubesi ise konuyla 
ilgili şu açıklamada bulundu: “Bu surlarda uygu-
lanacak her proje surların kimliği göz önüne alı-
narak uygulanmalıdır. Surlara verilecek işlevler 
kültür varlığının korunmasına hizmet etmeli ve 
alanın bütüncül olarak algılanmasını engelleme-
meli. Topkapı Sosyal Tesisi ise tüm bunların aksi-
ne kara surlarının bir bölümünde miras alanının 
kimliğiyle ilgisiz bir kullanım şekline neden ol-
makta, bu tarihi doku düğün ve benzeri etkinlik-
ler için bir ‘konsept’ malzemesi olarak pazarlan-
maktadır” (ArkeolojiHaber.Net).

"Beyoğlu Kentsel Sit Alanı'nında bulunan böl-
gede yapılan dolgu çalışmalarında, ne yazık ki ko-
ruma ilkeleri gözardı ediliyor, avan projeye göre 
yapılan uygulama planlama ilkeleriyle bağdaşmı-
yor. Kabataş sahili, üzerinde İstanbul tarihinin 
değerli mimarları Mimar Sinan'ın eseri Molla Çe-
lebi Cami, Garabet Balyan'ın eseri Valide Sultan 
Cami ve devamında yine Balyan Ailesi'ne ait Dol-
mabahçe Sarayı'nın bulunduğu önemli bir silüet 
alanı. Proje inşaatı ve dolgu sahası ilerledikçe kıyı 
kimliğinde ne yazık ki telafisi olmayan zararlar 
oluşmaya başlayacak. Kabataş'a çakılan kazıklarla 
İstanbullular bu tehdidi görmeye başladı bile..."

http://arkeolojihaber.net/2017/02/27/istanbulun-tarihi-surlarina-cati-monte-edilip-dugun-salonu-acildi/
http://t24.com.tr/haber/kabatasa-cakilan-marti-kaziklari-istanbulun-siluetini-de-bozacak,390690
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Karaköy Yolcu Salonu 1935 yılında Denizcilik İşletmeleri 
tarafından açılan yarışma sonucunda Mimar Rebii Gorbon ta-
rafından tasarlanmış ve 1940'larda inşa edilmiştir. Yapı, erken 
Cumhuriyet döneminin özgün yapılarından biridir. Yeni kuru-
lan Türkiye Cumhuriyeti'nin denizyollarına, deniz taşımacılı-
ğına vermiş olduğu önemin bir göstergesi olarak dönemin zor 
ekonomik koşullarına rağmen projesi yarışma ile elde edilmiş-
tir. İlk modern deniz yolcu salonu olarak döneminin tasarım 
anlayışını, teknolojini ve malzeme kullanımını yansıtması açı-
sından taşıdığı mimari değeriyle birlikte İstanbul'un sosyal ya-
şamının bir parçası olarak işlev görmüş olması, taşıdığı tarihsel, 
kültürel değerleri nedeniyle korunması gereken bir eserdir.

Nitekim 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma ya-
sası kapsamında İstanbul I Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıkla-
rını Koruma Kurulu'nun 2.10.2002 gün ve 14294 sayılı kararıy-
la yapı "korunması gerekli kültür varlığı" olarak tescil edilmiş, 
aynı kurulun 05.03.2015 tarih ve 3210 sayılı kararıyla koruma 
grubu I olarak belirlenmiştir.

Korumacılığın tartışılmaz kuralları gereği böyle bir eserin 
restorasyonunun yıkılmadan yapılması, zorunlu ise mimari de-
ğeri bozulmadan yapının güçlendirilmesi gerekmektedir. Kaldı 
ki yapının statik olarak güvenilir olduğuna dair bilimsel bir ra-
por da söz konusudur.

Sadece on gün önce, "Galata Port" adı ile anılan projenin da-
yanağı planlara karşı açmış olduğumuz davayla ilgili olarak ye-
rinde yapılan keşifte hâkim ve bilirkişi huzurunda ilgililerce yı-
kılmadan korunacağı açıklanmış olan yapının yıkılması kabul 
edilemez.

Hiçbir tedbir alınmadan dolgu üzerindeki yapıların önünde 
denize kazık çakılmasına ve dolgu yapılmasına izin verilmesi, 
bu önemli mimarlık değerimizin korunması için yeterli öze-
nin gösterilmediğini, hatta yapının gözden çıkarıldığını göster-
mektedir. Denize kazık çakılırken, dolgu alan üzerindeki tarihi 
yapıların bodrum katlarında iş makineleri ile kazı yapılırken, 
yapıların mukavemetini sağlayacak hiçbir tedbirin alınmamış 
olması, çok sonradan tescilli yapıların sadece Kemankeş Cadde-
si cephelerinin askıya alınması, Karaköy Yolcu Salonunun yı-
kılmasının ardından diğer yapıların da yıkılması için gerekçe 
mi yaratılıyor sorusunu akla getirmektedir.

Mimarlık Mirası Karaköy Yolcu Salonunun Yıkımı Kabul Edilemez!
TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi

Kamu malı niteliğindeki tescilli 
tarihi, kültürel ve mimari mirasımı-
za zarar verenler hakkında Kültür ve 
Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu 
kapsamında işlem başlatılmasını ve 
en kısa zamanda kamuoyunun bilgi-
lendirilmesini bekliyoruz.

Saygılarımızla.
(Mimarist.Org)

Galataport kapsamında restore edileceği açıklanan Karaköy Yolcu Salonu, 17 Şubat 2017 
günü proje yöneticileri tarafından yıkılmıştır. Cumhuriyet dönemi mimari mirasımızın 
önemli bir parçası olan yapının yıkılmasının teknik/bilimsel ve hukuki herhangi bir gerekçe-
si ortada yokken, tarihi ve kültürel mirasımızı korumakla yükümlü idari kurumlar tarafın-
dan henüz herhangi bir açıklama da yapılmış değildir.

http://www.mimarist.org/odadan/5150-mimarlik-mirasi-karakoy-yolcu-salonunun-yikimi-kabul-edilemez.html
http://www.mimarist.org/odadan/5150-mimarlik-mirasi-karakoy-yolcu-salonunun-yikimi-kabul-edilemez.html
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Avrupa’ya bakıldığında hava kirliliğinin en 
yüksek olduğu ilk 10 şehir arasında Türkiye’den 8 
ilin yer aldığı görülüyordu. Kıtanın en kirli ikinci 
şehri Batman’ı sırasıyla Hakkâri, Gaziantep, Siirt, 
Afyon, Karaman, Iğdır ve Isparta izliyordu.

Temiz Hava Hakkı Platformu tarafından 
Türkiye’de hava kirliliği ölçümü yapılan tüm is-
tasyonlardan alınan verilere dayanılarak yayınla-
nan “Türkiye’de Hava Kirliliği: Kara Rapor” adlı 
çalışmada 81 il içinde sadece Çankırı’nın hava ka-
litesinin WHO sınır değerleri altında olduğu be-
lirlenmişti. ÇMO’nun belirttiği son verilere göre 
ise Edirne’nin Keşan ilçesinde sülfür dioksit (SO2) 
değeri 2015 yılında 112 kez, 2016 yılında ise 166 
kere aşıldı. Keşan’daki bu kirlilik, geçtiğimiz Ekim 
ayında Musul’da IŞID saldırısı nedeniyle mey-
dana gelen hava kirliliğinden çok daha fazlaydı. 
Düzce, Bolu, Edirne, İstanbul, Ankara, Iğdır, İz-
mir, Muş, Tokat, Denizli ve Samsun’da hava kir-
liliği sorunları giderek büyüyor. WHO verilerine 
göre İstanbul’da PM 2,5 yıllık ortalaması 33 μg/
m3 seviyesinde seyrediyor. Bu da havanın sağlı-
mızı nasıl olumsuz etkilediğini gösteriyor.

Kömür Hepimizin Sessiz Katili
Hava kirliliğin bir numaralı sorumlusu ise kö-

mür. Kömürlü termik santrallerden salınan kö-
mür kaynaklı asit gazı, kurum ve kül emisyonları 
solunum yollarında ve kan dolaşımında meydana 
gelen mikroskobik parçacık kirliliğinin en başta 
gelen kaynağı. Kalp krizi, akciğer kanseri, astım 
ve diğer solunum yolu sorunlarına neden olan bu 
hava kirliliği halk sağlığını tehdit ediyor. Çevre 
ve Sağlık Birliği’nin (HEAL) 2015 tarihli raporun-
da kömürlü termik santrallerden kaynaklı hava 
kirliğinin Avrupa’da her yıl 2.876 kişinin ölümü-
ne neden olduğu tespit edilmişti. Çevre Mühen-
disleri Odası (ÇMO) son raporunda da Türkiye’de 
sadece 2010 yılında kömürlü termik santrallerin 
yarattığı kirlilik nedeniyle hava kirliliğine maruz 
kalan kişilerin ömrünün yaklaşık 79 bin saati yani 
yaklaşık 10 yılı kısaldı deniliyordu. Bu sonuçlar, 

2010’da Türkiye’de kömürden kaynaklı ölümle-
rin, trafik kazalarında yaşanan can kayıplarının 
neredeyse 2 katı olduğunu gösteriyor.

İklim değişikliğinden en fazla etkilenen Ak-
deniz Havzası’nda yer alan ülkelerden biri olan 
Türkiye tüm bu gerçekliğe rağmen iklim değişik-
liğinin bir numaralı tetikleyicisi olan kömürden 
enerji üretimini 2002-2010 yılları arasında %70 
artırdı. 2023 Kalkınma Hedefleri doğrultusunda 
linyit rezervlerinin %100’ünü kullanmak için ta-
rım arazisi, turizm potansiyeli veya yaşam alanı 
olmasına bakılmaksızın ülkenin dört bir yanın-
da toprağın altı üstüne getiriliyor. Kırk kadar kö-
mürlü termik santraline 80 tane yenisi daha ek-
lenmesi planlanıyor.

(...)
Ne Yapılmalı?
Herşeyden önce yeni kömürlü termik santral-

leri açmak yerine enerji verimliliğini ve tasarru-
funu merkeze alan enerji politikaları geliştirilme-
li. Ancak ve ancak enerji verimliliği ve tasarrufu 
sağlandıktan sonra ekolojik adaletsizliğe neden 
olmaması şartıyla güneş ve rüzgâr gibi yenilene-
bilir enerji kaynaklarına yönelik yatırımlara izin 
verilmeli. Halkın yetkililere bu yönde baskı yap-
ması değişimi hızlandırabilir. Zira Greenpeace’in 
2011 yılında yaptırdığı kamuoyu araştırma sonuç-
larına göre, Türkiye’de halkının %84,2’si enerji 
ihtiyacını karşılamak için yenilenebilir enerjilere 
yönelmek gerektiğini düşünüyor.

(...)
Son olarak da kentlerdeki hava kirliliğinin 

önemli kaynaklarından biri olan ulaşımınla ilgili 
önemli değişiklikler yapılmalı. Özel araç trafiğini 
pompalayacak köprü, otoban, duble yol ve tünel 
gibi projeler yerine toplu taşımayı cazip kılacak 
düzenlemelerin hayata geçirilmesi gerek. Özel-
likle büyük kentlerde şehir merkezlerine özel 
araç girişinin kısıtlanması için düzenlemelerin 
yapılması gerek.

(Akgün İlhan / Yeşil Gazete)

Ömür Törpüsü Kömür Türkiye’yi Boğuyor
İklim değişikliğin etkilerini her geçen gün daha çok hissettiğimiz şu günlerde, dünyadaki hava 

kirliliğini masaya yatıran The Guardian haberi[i] gündemimize bomba gibi düştü. Gazete, 
Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) dünyanın kentlerindeki hava kalitesini güncel olarak gös-
teren veri tabanını kullanarak yaptığı bir analizi yayınladı.

https://yesilgazete.org/blog/2017/02/18/omur-torpusu-komur-turkiyeyi-boguyor/
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Kanal İstanbul: Hayali Çok, Projesi Yok!
Mustafa Sönmez

Adı son altı-yedi yıldır “çılgın projeler” listesi-
nin başında yer aldı. Cumhurbaşkanı Recep Ta-
yip Erdoğan’ın 2011’de başladığı söylenen “usta-
lık” döneminin sembolü yapıldı. O zamandan bu 
yana ütopyalar, hayaller arasında ilk sırada adın-
dan söz edildi, ama henüz ortada projesi yok. “Ka-
nal İstanbul”dan söz ediyorum…

Hukuka uygunluk tartışması hızla hararetlenen 
Türkiye Varlık Fonu’nun (TVF) yasa gerekçesin-
de adı yine geçti Kanal İstanbul’un. Proje henüz 
hiçbir kamu yatırımı içinde görünmese ve bir ya-
saya konu olmasa da “varmış gibi” konuşuluyor. 
Hatta ulaştırma bakanları her TBMM bütçe gö-
rüşmeleri sunumlarında bu projenin illüstras-
yonunu kullanıyor ve “yapılacak işler” arasında 
gösteriyorlar. Bu “hayali proje” yapıldı yapıla-
cak diye şimdiden İstanbul’un kuzeyinde birçok 
arsa alındı satıldı, büyük rantlara konu oldu bile. 
Ne var ki, hiçbir resmi belgede, örneğin, Kalkın-
ma Bakanlığı tarafından koordinasyonu gerçek-
leştirilmeye çalışılan tüm kamu yatırımlarında, 
kamu-özel ortaklığı proje demeti içinde Kanal 
İstanbul’un adı geçmiyor.

Evet, gerçekten de lafı, hayali çok ama hiçbir 
resmi metinde yer almayan, yasası, fizibilitesi ol-
mayan bu “çılgın proje” ile ilgili tartışmalar bel-
li ki yakında yeniden alevlenecek, anayasa deği-
şikliği ile ilgili referandum propagandalarının da 
ana temasını oluşturacak. Çünkü referandumdan 
“evet” çıkması için seferber olacak Erdoğan, “tek 
adam rejimi” olarak karşı çıkılan olağandışı yet-
kileri neden istediğini savunurken, Kanal İstan-
bul projesi ve buna benzer büyük yatırımları ger-
çekleştirmek için diyor ve demeyi sürdürecek.

(...) Projenin maliyeti ile ilgili de rakamlar ha-
vada uçuşuyor. Kimisi 10 milyar dolardan, kimisi 
20 milyar dolardan bahsediyordu. Sözleşmesi im-

zalanan mega projelerin en büyüğü olan Üçüncü 
Havalimanı’nın sözleşme bedeli 14 milyar dolara 
yakın. Finansman sıkıntısı nedeniyle bu projenin 
ancak yüzde 10’luk kısmı tamamlanmış durumda, 
ilerleyemiyor. Projede umut yeni kurulan Varlık 
Fonu’ndan gelecek kaynaklara bağlamış durum-
da. Hal böyle iken Kanal İstanbul’a nasıl kaynak 
bulunacak belli değil.

Peki, kim yapacak, kim gerçekleştirecek “çıl-
gın” Kanal İstanbul projesini? Bir kamu yatırımı 
mı olacak, yoksa bir yerli-yabancı ortağın yapımı-
nı, finansmanını yükleneceği bir yap-işlet-devret 
modeli ile mi gerçekleşecek? Doğrusu, proje hiç-
bir zaman hayalden realite basamağına çıkamadı-
ğı için bunlar konuşulamadı. En son iddialardan 
birini Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı orta-
ya attı. Başkan Ergün Turan, “Biz orada hasılat 
paylaşımı, arazi satışı ya da inşaat satışından gelir 
elde edip finansmanı sağlayacağız. Ulaştırma Ba-
kanlığı da bu finansmanla kanal inşaatını gerçek-
leştirecek” dedi.

Bu demeçle kanalın, sadece ulaşım amaçlı ol-
madığı, yeni kent kurma amacıyla beraber İstan-
bul kent rantını yatay ve dikey olarak artırma-
yı amaçlayan bir hayal olduğu da açığa çıkmış 
oluyordu.

Kanal İstanbul’un gerçekleşmesinin ne tür 
ekolojik sorunlar yaratacağı ile ilgili uyarılar ise 
medyada en az yer alan haberler arasında ama 
yaşamsal önemde. Çevreci örgütler, projenin 
İstanbul'un su kaynaklarını bitireceğine, deniz 
ekolojisini bozarak canlıların yok olmasına yol 
açacağına ve tarım-orman arazilerini olumsuz 
etkileyeceğine dikkat çekiyorlar. Greenpeace’in 
Akdeniz Genel Direktörü Uygar Özemsi bu pro-
jenin gerçekleşmesi durumunda deniz canlıları-
nın, su havzalarının, verimli tarım alanlarının ve 
ormanların ciddi şekilde olumsuz etkileneceğini 
belirtiyor.

(Al-Monitor)

http://www.al-monitor.com/pulse/tr/contents/articles/originals/2017/02/turkey-canal-istanbul-project-lots-of-dreaming.html
http://www.al-monitor.com/pulse/tr/contents/articles/originals/2017/02/turkey-canal-istanbul-project-lots-of-dreaming.html
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İstanbul’daki Sürücüler, Her Yıl Bir Hafta (175 Saat)
Trafiğin Açılmasını Bekliyor

Haliç'i de Dolduruyorlar

Her yıl dünyanın çeşitli şehirlerinden tra-
fik verilerini bir katalog şeklinde yayınlayan 
Avrupa’nın en büyük navigasyon firması Tom-
Tom, 2017 verilerini açıkladı.

Rapora göre 2008 yılından itibaren dünya-
da trafik sıkışıklığı %23, 2016 yılında ise 2015’e 
göre %10 oranında arttı ama bu artış her yer-
de eşit değil. 2015 ve 2016 yılları arasında Ku-
zey Amerika’nın trafiği sadece %5 oranında ar-
tarken, Avrupa’nın %9, Asya ve Okyanusya’nın 
%12, Güney Amerika’nın %7, Afrika’nın ise %15 
oranında artmış gözüküyor.

Şehirler bazında baktığımızda Meksika’nın 
başkenti Meksiko birinci sırada. Meksiko’yu, 
Bangkok (%61), Cakarta (%58), Çongçing (%52), 
Bükreş (%50) ve %49 oranında daha fazla yolcu-
luk süresi ile İstanbul takip ediyor.

İstanbul’un trafik sıkışıklığı aslında 2015 sene-
sine göre %1 oranında azalmış ama özellikle pa-
zartesi sabah ve cuma akşam saatlerinde normal 
yolculuk süresi %96 oranında daha uzun sürebi-
liyor. Bu ise her gün 46 dakikalık, her yıl ise 175 
saatlik bir sürenin trafik sıkışıklığında geçmesi 
demek. Yani İstanbul’daki sürücüler, her yılın bir 
haftasını trafiğin açılmasını bekleyerek geçiriyor.

İstanbul’da trafik daha çok otobanlarda yoğun-

laşırken, normal yollar yaklaşık %30 oranında 
daha az trafiğe sahip.

Bununla beraber bu trafik sadece zaman kaybı 
değil, aynı zamanda hem sağlık sorunlarına hem 
de iklim değişikliğine yol açan sera gazlarının sa-
lınmasına yol açıyor. İstanbul’da şu anda kayıtlı 
3,75 milyon araç var ve her gün 1.017 yeni araba 
kaydoluyor. Avrupa’nın havası en kirli metropo-
lü olan İstanbul’da havayı kirleten karbondiok-
sit emisyonlarının yüzde 25’i ulaşımdan, bunun 
da yüzde 75’i motorlu araçlardan kaynaklanıyor.

(Yeşilist)

İşadamı Fettah Tamince'nin ihalesini aldığı, 
kamuoyunda Haliçport olarak bilinen "Haliç Yat 
Limanı ve Kompleksi Projesi", Haliç'i bitirecek. 
Haliç'in 14 bin 89.23 metrekare olan dolgu ala-
nına, 4 bin 159 metrekare daha ilave edilecek. 
Haliç kıyısına yat limanı, platform, iskele ve rıh-
tım yapılacak. Projeye ilişkin imar planları Çev-
re ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanarak 
askıya çıkarıldı. Planlara 21 Mart'a kadar itiraz 
edilebilecek.

Geçmişi Fatih Sultan Mehmet'e dayanan tersa-
neler, 2013 yılının Temmuz ayında Haliç Yat Li-
manı ve Kompleksi için ihaleye çıkarıldı. İhaleyi 
1 milyar 346 milyon dolarla Fettah Tamince'ye 
ait Rixos otelleriyle bilinen Sembol Uluslararası 
Yatırım ile Ekopark Turizm- Fine Otel'den olu-

şan konsorsiyum kazandı. İhalede sunulan proje-
nin 4 yılı inşaat, 45 yılı işletme süresi olmak üzere 
49 yıllığına Yap-İşlet-Devret modeliyle gerçek-
leştirileceği belirtildi. 559 yıllık Haliç Tersane-
leri, 2014 yılının Ekim ayında boşaltıldı. Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı, 2015 yılının Mart ayında 
250 dönümlük araziyi, "özel proje alanı" ilan etti.

(Arkitera)

http://www.yesilist.com/istanbuldaki-suruculer-her-yil-bir-hafta-175-saat-trafigin-acilmasini-bekliyor/
http://www.yesilist.com/istanbuldaki-suruculer-her-yil-bir-hafta-175-saat-trafigin-acilmasini-bekliyor/
http://www.arkitera.com/haber/28449/halici-de-dolduruyorlar
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Açık Akademi Kent Seminerleri:

İstanbul Nereye?

Kadıköy Belediyesi Akademi yeni bir çalış-
manın hazırlıklarını yapıyor. Yerel yönetim-
ler alanında oluşmuş birikimin daha da zengin-
leştirilmesini ve kentlerin daha adil, özgürlükçü 
ve demokratik bir yapıya kavuşmasını hedefle-
yen Kadıköy Akademi, yerel yönetimler ve kent-
sel problemler alanında  tartışmalar yürüteceği 8 
haftalık kent seminerleri programı hazırlıyor.

"İstanbul Nereye?" üst başlığıyla 15 Mart-6 
Mayıs tarih aralığında yapılacak olan 8 haftalık 
programda; kentsel dönüşüm, kamu arazilerinin 
geleceği, İstanbul'un mega projeleri, yerel yöne-
timlerde katılımcılık, kentsel sürdürülebilirlik, 
sokak hayvanları, yeni iletişim teknolojileri ve 
kent hareketleri, yerel yönetimlerin sosyal hiz-
met ve toplumsal cinsiyet politikaları gibi farklı 
başlıkların tartışılması düşünülüyor.

Özgün Bir Program
Kadıköy Belediyesi'nin sahip olduğu yerel yö-

netim deneyiminin akademik birikimle buluş-
ması ve yeni sonuçlar, perspektifler ve politika-
lar için zemin hazırlıyor olması programın özgün 
yanını oluşturuyor.

Programın seminer başlıkları Kadıköy 
Belediyesi’nin çeşitli çalışma konularıyla çakı-
şacak şekilde belirlendi. Seminer içeriklerinin 
hazırlanması sürecinde seminer yürütücüsüyle 
birlikte hareket edecek olan ilgili belediye per-
sonelinin seminerlere katılması hedeflenecek ve 
belediye çalışanları üzerinden bazı deneyimlerin 
seminerlere aktarılması mümkün kılınacak. Böy-
lelikle hem akademik bilgi belediye pratiğiyle 
birleştirilecek hem de üniversitelerde çeşitli ge-

rekçelerle öğrencisiyle buluşamayan söz daha öz-
gürlükçü bir ortamda kendisini ifade edebilecek.

Açık Akademi'ye Kimler Katılabilir?
Açık Akademi'ye kent üzerine düşünmek, tar-

tışmak ve üretmek isteyen, yerel yönetimler ko-
nusunda akademik veya akademi-dışı, teorik 
veya pratik çalışmalar yürüten / yürütmek iste-
yen  herkes katılabilir.

Program Takvimi Nasıl?
Açık Akademi Programı Çarşamba, Perşembe 

ve Cumartesi günleri 2'şer saatlik seminerler şek-
linde planlanmıştır. Hafta içi seminerleri 18:30-
20:30 saatleri arasında, hafta sonu seminerleri ise 
10:30-12:15 ve 12:30- 14:30 saatleri arasında Ka-
dıköy Akademi'nin Kadıköy 19 Mayıs Mahalle-
si'ndeki binasında yapılacak. Programda toplam-
da 6 adet seminer olacak ve her bir seminer 8 
hafta sürecek.

Programlara Katılmak İçin:
Programdaki derslere katılmak isteyenler, 

Akademi'nin internet sitesindeki kayıt sayfa-
sından katılmak istedikleri seminerleri seçe-
rek kısa sürede kayıt yapabildiği gibi, telefonla  
ya da Akademi'yi ziyaret ederek de kayıtlarını 
yapabiliyor.

Katılımın ücretsiz olduğu programa kayıt yap-
tırarak katılanlara program sonunda katılım bel-
gesi verilecek.

Seminer programı hakkında ayrıntılı bilgi için: 
http://www.kadikoyakademi.org/acikakademi/

(Kadıköy Belediyesi Akademi)

http://www.kadikoyakademi.org/acikakademi/
http://www.kadikoyakademi.org/acikakademi/
http://www.kadikoyakademi.org/acikakademi/ 
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Tren istasyonlarının çatılarını kullanan bir 
kentsel tarım projesi olarak Japonya’da ortaya çı-
kan Soradofarm; banliyölerde yaşayan insanların, 
yoğun çalışma hayatlarına ara vererek toprakla 
uğraşmalarını amaçlıyor.

Her ne kadar kentsel tarım, mimarlık ve kent 
planlamacıları tarafından, yeni bir kent planla-
ması ölçeğinde tartışılıyor olsa da Soradofarm bir 
eğlence şirketi tarafından yeni bir iş modeli ola-
rak geliştirilmiş. JR Doğu trenleri ile birlikte Tok-
yo’daki JR Ebisu istasyonunun üstünde inşa edi-
len tarım alanlarından 3 metrekarelik bir alana 
sahip olmak için yıllık 3300 TL’ye denk gelen bir 
ödeme yapmak gerekiyor.

Özel bir girişim olması yanında Soradofarm, 
kentsel tarıma stratejik açıdan da yeni bir anlam 
kazandırıyor; kentin merkezi unsurlarını şehir-
ciliğin kendin-yap bileşeni için kullanan proje, 
kentsel çiftçiliğin kentlilerin kişisel refahında da 
büyük rol oynadığının bir kez daha gözler önü-
ne sermiş.

(Kot0)

İstasyon Çatıları Kentsel Tarım Alanlarına Dönüşüyor
Kentsel tarım alanları içinde yeni bir mekansal çözüm olarak karşımıza çıkan 

‘çatı bahçeciliği’ tüm dünyada yaygınlaşmış durumda. Japonya da bu yeni 
mekansal çözümlemeye çabuk adapte olarak; tren istasyonlarında uygula-
nan kentsel çatı çiftliği projesini hayata geçirdi.

Stuttgart'a Eski Dizel Araçların Girişine Kısıtlama Getirildi!
Almanya’nın stuttgart kentinde yüksek çevre 

standardını karşılamayan eski dizel araçların, ge-
lecek yıldan itibaren şehir merkezine girişine kı-
sıtlama getirildiği bildirildi.

Alman basınında yer alan haberlerde, 
Stuttgart'ta koalisyon ortakları Yeşiller ile Hris-
tiyan Demokrat Birlik (CDU) partilerinin 2018 
yılından itibaren Avrupa Birliğinin (AB) en yeni 
kirlilik önleme kuralı olan "Euro 6" standardına 
uymayan dizel araçların, hava kirliliğinin yoğun 
olduğu dönemlerde kente sokulmaması konusun-
da ortak karar aldıkları aktarıldı.

Haberlerde, başkenti Stuttgart olan Baden 
Württemberg Eyaleti yetkililerinin, bu önlemin 
insan sağlığına zararlı dizel emisyonları azaltma 
amacıyla alındığını ifade ettikleri bildirdi.

Alman Otomobilciler Birliği'nden tepki
Söz konusu gelişmeler ülkede tartışmalara yol 

açtı. Alman Otomobilciler Birliği'nden (VDA) 
yapılan açıklamada, "Şehirlerdeki hava kalitesini 
iyileştirmek için, dizel araçların büyük bir kısmı 
için trafik kısıtlamaları yerine, trafik akışının sağ-
lanması, tıkanıklığın giderilmesi gibi daha akıllı 
ve hızlı önlemler üzerinde durulmalıdır." denildi.

Hava kirliliğinin yüksek olduğu bilinen 
Stuttgart'ta 107 bin dizel aracın kayıtlı olduğu, 
bunun 73 bininin “Euro 6” egzoz gazı standardı-
na uymadığı belirtiliyor. Almanya genelinde ise 
yollardaki dizel araçların yanızca yüzde 10’unun 
“Euro 6” standardına uyduğu tahmin ediliyor.

(Yapi.Com.Tr)

https://kot0.com/istasyon-catilari-kentsel-tarim-alanlarina-donusuyor/
http://www.yapi.com.tr/haberler/stuttgarta-eski-dizel-araclarin-girisine-kisitlama-getirildi_156369.html
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Sürücüsüz araç teknolojilerinin geliştirilmesi 
ve şoförsüz araçların test edilmesi amacıyla Mic-
higan Üniversitesi ve Michigan Ulaşım Depart-
manı işbirliği ile Ann Arbor’da sahte bir şehir 
inşa edildi.

Mcity Test Tesisi, Michigan Üniversitesi’ndeki 
Kuzey Kampüs Araştırma Kompleksi’nde 32 dö-
nüm arazi üzerine inşa edildi. Alan otomobillerin 
kent içinde ve banliyölerde karşılaşabileceği çok 
çeşitli durumları taklit edebilmek için tasarlandı.

Bu tasarım, kavşaklar, trafik işaretleri ve yaya 
geçitleri içeren 5 mil uzunluğunda bir yolu da 
içeriyor. Bu sahne şehir; bina cephelerine sahip 
tüm bloklar, tezgahlar, sokak lambaları ve inşaat 
düzenlemeleri gibi engeller ile birlikte kurulmuş.

Araştırmalar için sorunlarla birlikte planlanan 
‘şehir’ trafik işaretlerindeki grafiti veya soluk şe-
rit işaretleri gibi, kendiliğinden çalışan otomo-
billerin gerçek hayatta zorlanabileceği kendine 
özgü kentsel sorunlara da sahip.

Yapay kentler, hükümetlerin ve endüstrilerin 
gerçek kentsel ortamlara taşındıklarında müm-
kün olan en iyi sonucu almalarını sağlamak için 

Sürücüsüz Araç Teknolojisini Geliştirmek İçin
Ann Arbor’da Sahte Bir Şehir İnşa Edildi

şehirde tanımlanmış çeşitli görevlere yaklaşım-
larını test etme, öğrenme ve değiştirme olanağı 
tanıyor.

Sürücüsüz araba bir bilim kurgu fantezisi gibi 
görünse de Google prototipi zaten yollarda ve di-
ğerleri de kısa süre içinde yollara çıkmayı planlı-
yor: Gelecek göründüğünden daha yakın. Mcity, 
şöförsüz otomobilleri gerçek şehirlerin sokakla-
rı için hazır hale getirmek için atılmış büyük bir 
adım ve burada yapılan testler, otomotiv endüst-
risinin mirasını paslanmaktan koruyor.

(Kot0)

Budapeşte Adaylıktan Vazgeçiyor
Macaristan hükümeti, Budapeşte Belediyesi ve 

Macaristan Olimpiyat Komitesi'ne (MOB) 2024 
olimpiyat adaylığını geri çekmesini tavsiye etme 
kararı aldı.

Budapeşte'de geçen ay konu hakkında halk oy-
laması düzenlenmesi için Momentum Hareketi 
tarafından düzenlenen imza kampanyasına halk 
büyük ilgi göstermiş, referandum için gerek-
li olan 138 bin sayısı fazlasıyla aşılarak, 266 bin 
imza toplanmıştı.

Budapeşte'nin çekilmesinin resmileşmesinin 
ardından Fransa'nın başkenti Paris ve ABD'nin 
Los Angeles kenti aday olarak kalacak. Adaylık 
süreci de 15 Eylül 2017’de karara bağlanacak.

Almanya'nın Hamburg kenti referandum, 
Roma da maddi kaygıları gerekçe göstererek 
adaylıktan daha önce çekilmişti.

(Aljazeera)

https://kot0.com/surucusuz-araclar-icin-sahte-sehir/
https://kot0.com/surucusuz-araclar-icin-sahte-sehir/
http://www.aljazeera.com.tr/haber/budapeste-adayliktan-vazgeciyor
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İspanya'da STK'lerden "Sığınmacılara Sınırları Açın" Çağrısı
İspanya'nın Barcelona kentinde çok sayıda si-

vil toplum kuruluşunun çağrısıyla sığınmacıla-
ra destek için düzenlenen gösteride, Avrupa'ya, 
"Daha fazla ölüm olmasın, sığınmacılara sınırları 
açın" çağrısı yapıldı.

"Sığınmacıları kabul etmek istiyoruz" ana te-
masıyla düzenlenen gösteriye katılan yaklaşık 
100 bin kişi, Barcelona kent merkezinden deniz 
kıyısına kadar yürüdü.

Yaklaşık 3 saat süren yürüyüşün sonunda söz 
alan bazı göstericiler, sığınmacılara duvar ören 
Avrupa ülkelerini eleştirdi, "daha fazla ölüm ol-
masın, sığınmacılara sınırları açın" çağrısında 
bulundu.

Katalonya özerk yönetimindeki STK'ların yanı 
sıra sol ve liberal görüşlü siyasi partilerin ve işçi 

Güneşten Gelen Enerjiyi Toplayan Akıllı Çiçek Geliştirildi

Avusturya’da Yargı Havalimanına ‘İklim İçin Dur’ Dedi

Güneş panellerine yeni bir boyut getiren 
smartflower yani akıllı çiçek, güneş ne yana gi-
derse oraya yönünü çeviriyor ve ayçiçeği gibi gün 
içinde güneşin enerjisini olabildiğince toplamayı 
başarıyor.

Teknoloji gelişiyor, güneşten gelen enerjiyi 
toplamak için de yeni yollar deneniyor. Bunlar-
dan biri de bir süredir üzerinde çalışılan akıllı çi-
çekler. Bir girişimcinin geliştirdiği ürün henüz 
seri üretime geçmemiş olsa da, teknolojisi olduk-
ça dikkate değer.

Ayçiçeği gibi yönünü güneşe çeviren ve tüm 
gün güneş ışığını doğrudan üzerine çeken akıllı 
çiçek, hava bozduğunda veya karardığında da ta-
mamen kapanabiliyor ve güneşi gördüğünde tek-
rar 'yapraklarını' açıyor ve güneş enerjisini çek-
meye devam ediyor (BirGün).

sendikalarının da destek verdiği gösterinin orga-
nizatörü olarak öne çıkan "Casa nostra, casa vost-
ra" (Bizim evimiz, sizin eviniz) adlı örgütün tem-
silcileri tarafından okunan manifestoda, İspanyol 
hükümeti ve AB yetkililerinden sığınmacıları ka-
bul etmek için verdikleri sözleri yerine getirme-
leri istenildi.

Gösteriye katılan Katalonya Meclis Başkanı 
Carme Forcadell, gazetecilere yaptığı açıklamada 
"Bu gösterinin diğer Avrupa devletlerine ve kent-
lerine örnek olmasını umarım. AB'nin ruhuna 
karşı olan bu siyasetleri hep birlikte değiştirebili-
riz." dedi. Forcadell, AB ülkelerinin sığınmacılar-
la ilgili vaadlerini yerine getirmeleri ve daha faza 
sığınmacı kabul etmeleri gerektiğini dile getirdi.

(Cumhuriyet)

İstanbul’da 2,5 milyon ağaç ve o ağaçların par-
çası olduğu ekosistemde yaşayan yüzlerce can-
lı 3. Havalimanı projesi için yok ediledursun, 
Avusturya’nın Federal İdare Mahkemesi, benzer 
bir projede doğa lehine karar verdi. Avusturya’nın 
başkenti Viyana’daki havalimanına eklenmesi 
düşünülen üçüncü piste dur diyen mahkemenin 
itiraz gerekçesi iklim değişikliği. Mahkeme, “Pro-
jenin olumlu yönleri, çok miktarda karbondiok-

sit emisyonunun yaratacağı kirliliği meşrulaştı-
ramaz” dedi. Uçaklar yakıt tüketimlerinin fazla 
olması nedeniyle diğer araçlara göre daha fazla 
seragazı üretiyor; iklim değişikliğine neden olu-
yor. Mahkeme de sefer sayısının artmasının dün-
yanın iklimini değiştireceğini söyleyerek havali-
manının büyümesine izin vermedi.

(KuzeyOrmanlarıSavunması)

http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/dunya/679186/ispanya_da_STK_lerden__Siginmacilara_sinirlari_acin__cagrisi.html
http://www.birgun.net/haber-detay/gunesten-gelen-enerjiyi-toplayan-akilli-cicek-gelistirildi-147722.html
http://www.kuzeyormanlari.org/2017/02/20/avusturyada-yargi-havalimanina-iklim-icin-dur-dedi/
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