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TÜRKİYE’DEN HABERLER

Şemsi Paşa Külliyesi Tehdit Altında - TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi

Üsküdar Meydanını yeniden düzenleme adı altında deniz dol-
durularak alan kazanma projesi kapsamında denize kazık çakılır-
ken oluşan titreşimler nedeniyle Şemsi Paşa Külliyesinde ciddi 
hasar oluştu.

Mimar Sinan’ın 1580’de yaptığı bu eşsiz yapının duvarlarında 
çatlaklar oluşmasına rağmen sürdürülen kazık çakma işi, ancak 
kamuoyunda oluşan, basına ve sosyal medyaya da yansıyan tep-
kiler üzerine durduruldu ve İBB projenin tekrar değerlendirile-
ceğini açıkladı.

Meydan ve sahil düzenlemesi konusunda 3 Ocak 2017 tarihli 
basın açıklamasında aşağıdaki uyarıları yapmıştık:

“... Proje ve ihalesi yapıldıktan sonra kurum görüşlerinin 
alınması, sağduyuya da, kamu yararına da, planlama huku-
kuna da, idare hukukuna da aykırı bir işlemdir. Bu şekilde 
hayata geçirilen bir “planlama” ile kamu kaynaklarının heba 
edilmesi kaçınılmazdır. Bu uyarılar ışığında İBB Başkanlığı-
nın konuyu tekrar değerlendirmesini ve bu yanlış adımlar-
dan geri dönülmesini dileriz.”

Bu açıklamadan altı ay kadar sonra, binlerce yıllık tarihe sa-
hip bir alanda korumayı gözeten her hangi bir plan yapılmadan, 
planlamayı sadece şantiye planlama olarak gören, imarı yap-boz 
oyununa çeviren anlayışla çarçabuk ihalesi yapılarak kazık çak-
ma işine başlanmış ve Sinan’ın en güzide eserlerinden birisi ola-
rak kabul edilen 437 yıllık Şemsi Paşa Camii hasar görmüştür. 
Cami duvarlarında hasara neden olan titreşim ve zemin hareket-
leri, açıktır ki iş durdurulsa bile ileride camiye zarar vermeye de-
vam edebilecektir.

Kazık çakma işinin Şemsi Paşa Külliyesi önünde olduğu gibi 
bütün Üsküdar sahilinde ve tüm tarihi İstanbul’da derhal dur-

Mimar Sinan’ın muhteşem eseri Şemsi Paşa Külliyesi tehdit altında. Yap-boz projelerle yok 
edilen tarihi meydan, deniz doldurularak geri getirilemez. Tarihi, kültürel değerlerimizin tek 
taşının bile zarar görmesi asla mazur görülemez.

durulmasını, bu türden bütün 
projelerin yeniden gözden geçi-
rilmesini ve plansız programsız 
olarak işe kalkışarak Şemsi Paşa 
Külliyesine zarar veren sorum-
lular hakkında gerekli işlemle-
rin derhal başlatılmasını talep 
ediyoruz.

Saygılarımızla,

TMMOB Mimarlar Odası
İstanbul Büyükkent Şubesi

Yönetim Kurulu

http://www.mimarist.org/basin-aciklamasi-semsi-pasa-kulliyesi-tehdit-altinda/
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İki Boğaz Köprüsünün Geliri Avrasya Tüneli ve 3. Köprünün 
Zararına Yetmedi

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve FSM’den yı-
lın ilk 5 ayında 52 milyon 962 bin 678 araç ge-
çiş yaparken karşılığında 149 milyon 152 bin 629 
TL ödedi. Aynı süreçte Yavuz Sultan Selim Köp-
rüsü ve Avrasya Tüneli’ne garanti edilen 30 mil-
yon 525 bin araç karşılığında ödenen bedel ise 
466 milyon 590 bin TL oldu. Bu rakamlara göre 
Boğaz’ı geçmenin 1 yıllık maliyeti vergiler dahil 
1.5 milyar lirayı bulacak.

2017’nin ilk 5 ayında köprü ve otoyollardan 
elde edilen gelirler önceki gün açıklandı. Ra-
kamlara göre Fatih Sultan Selim Köprüsü (FSM) 
ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün toplam ge-
lirleri ile Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Avras-
ya Tüneli’nin toplam gelirleri arasında önemli 
bir fark ortaya çıktı. FSM ve 15 Temmuz Şehit-
ler Köprüsü gelirleri KDV hariç 149 milyon TL 
olurken, hazine garantilerine göre Yavuz Sultan 
Selim ve Avrasya Tüneli’nin toplam geliri yine 
KDV hariç 466 milyon 590 bin lirayı buldu. Yı-
lın ilk 5 ayında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve 
FSM’den toplam 52 milyon 962 bin 678 adet araç 
geçiş yaptı. Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Av-

rasya Tüneli’nin ilk 5 aydaki araç geçiş sayıları ise 
açıklanmadı. Ancak Hazine’nin verdiği garanti-
ye göre 5 ayda Yavuz Sultan Selim’den 20 milyon 
250 bin adet, Avrasya’dan ise 10 milyon 275 bin 
adet araç geçmiş kabul ediliyor. Her iki projeden 
toplamda 30 milyon 525 bin araç geçsin geçme-
sin özel sektör işletmelerine toplamda 466 milyon 
590 bin lira ödeme yapıldı. Araç geçiş hedeflerine 
ulaşılmadığı için bu ödemelerin önemli bölümü-
nün Hazine garantisi kapsamında devlet tarafın-
dan yapıldığı tahmin ediliyor.

(Kuzey Ormanları Savunması - Hürriyet)

İstanbul’da birinci ve ikinci köprüden yılın ilk 5 ayında 149 milyon 152 bin 629 liralık gelir elde 
edilirken, 3. köprü ve Avrasya Tüneli’ne ödenen bedel 466 milyon 590 bin TL oldu. Yani ga-
ranti edilen paranın 325 milyon lira altında kalarak zararı karşılamaya yetmedi.

350.org UNESCO'ya yaşam alanlarını korumak 
için bir çağrı yaptı. "Türkiye’de sayısız yerel mü-
cadele yaşam alanlarını kömürden korumak için 
direniyor.

Yaşam alanlarımız, kültür ve doğa mirasımız 
yani gelecek nesillere bırakacağımız dünya, fo-
sil yakıt tehdidiyle karşı karşıya" denilen çağrıda, 
"Türkiye’deki yerel topluluklar gibi, Avustralya, 
Bangladeş ve Kenya’da da kömürün ortak mirası-
mıza teşkil ettiği tehdide ve sınır tanımayan iklim 
değişikliği felaketine karşı direniş devam ediyor. 
UNESCO ve Dünya Mirası Komitesi, bu alanların 
koruyucusu olması gerekirken sessiz kalıyor. Çe-
şitli tehditler altında yok olmaya yüz tutan Tür-

UNESCO'ya Çağrı: Kömürü Değil, Kültürü Koru

kiye’deki kültürel miras alanlarında sürdürdüğü 
sessizliği, fosil yakıt ve iklim değişikliği tehdidi 
altındaki alanlar için de bozmuyor. Bu sessizlik 
UNESCO'nun var oluş amacıyla çelişiyor" ifade-
leri kullanıldı.

Çağrıda şu ifadeler kullanıldı: "UNESCO’ya 
sesleniyoruz: UNESCO, dünya üzerindeki or-
tak mirasımızı ve gelecek nesilleri korumak için 
hükümetlerin Paris Anlaşması’na uyması çağrısı 
yapmalıdır. Bu yönde, bilimin açıkça ortaya koy-
duğu şekilde iklim değişikliğinin bir numaralı so-
rumlusu kömür başta olmak üzere, bütün fosil 
yakıt yatırımlarını durdurun diyebilmelidir."

(BirGün)

http://www.birgun.net/haber-detay/unesco-ya-cagri-komuru-degil-kulturu-koru-164478.html
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Katarlılar Karadeniz Yaylalarına Otel Dikecek
Karadeniz yaylaları HES ve 'Yeşil Yol'dan 

sonra şimdi de Katarlıların yapacağı otellerin 
hedefinde.

Katar'dan Ordu'ya gelen bir grup işadamı, 2 
bin rakımlı Çambaşı Yaylası'na 20 milyon dolar-
lık otel yatırımı için incelemelerde bulundu.

Bir grup Katarlı iş adamı Ordu'ya gelerek Ka-
badüz ilçesine bağlı Çambaşı Yaylası'nda yatırım 
yapmayı talep ettikleri arazileri gezerek, ilgililer-
den bilgi aldı.

Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya tara-
fından yaylada gezdirilen iş adamları 650 dönüm 
arazi üzerinde mutabık kaldı.

Anadolu Ajansı'nın aktardığına göre, Kaya, 
Ordu Valiliğinin yürüttüğü turizm faaliyetle-
ri kapsamında kentte ilk kez ciddi anlamda yatı-
rım yapmak isteyen Arap yatırımcıların geldiğini 
söyledi.

Kaya, "Katarlı iş adamları 2 bin rakımlı Çamba-

şı Yaylası'na 20 milyon dolarlık otel yapımı için 
bizden arazi talebinde bulunmuştu. Bu talep üze-
rine Ordu'ya gelen Arap yatırımcılara istedikleri 
ölçüdeki araziyi gösterdik. Kendileri hem yaylayı 
hem de araziyi çok beğendi. İnşallah önümüzde-
ki günlerde bu yatırım için ilk resmi adımlar atı-
lır. Biz yapılan görüşmelerden oldukça memnun 
kaldık." dedi.

(BirGün)

2014 yılından bu yana yıkılma tehdidi ile gün-
demde yer alan ve buna karşılık meslek örgüt-
leri tarafından tarihi değeri sürekli gözler önü-
ne serilen İller Bankası Binası, 17 Haziran gecesi 
apansız ve umarsızca yıkılarak, yok edildi.

Türk Serbest Mimarlar Derneği Yönetim 
Kurulu'nun konuyla ilgili basın açıklaması şu şe-
kilde devam ediyor:

1935 yılında açılan mimari proje yarışmasın-
da birincilik kazanan Seyfi Arkan’ın projesi olan, 
20. yüzyılın çağdaş, yenilikçi, yalın ve bir o ka-
dar da mütevazı tasarımıyla kentsel hafızada yer 
edinen, birinci derece tescilli kültür varlığı İller 
Bankası Binası, birçok meslek kuruluşu, Odalar, 
STK’lar ve akademisyenlerin itirazlarına rağmen 
yıkıldı.

Cumhuriyet Dönemi’nin modernist yaklaşımı-
nı benimseyen bu önemli yapı, hiçbir hukuki ge-
rekçesi olmadan yıkıldı. Aslında sadece bir bina 
yok olmuyor, o döneme ait izler tek tek yok edil-
meye çalışılıyor. Geçtiğimiz senelerde de üzüle-
rek şahit olduğumuz Baraj Gazinosu, Su Süzge-
ci Binası, Hava Gazı Fabrikası, Danıştay Binası, 

Cumhuriyet Döneminin Simge Yapılarından Biri Olan
İller Bankası Binası Yıkıldı

Marmara Köşkü ve Etibank binasının yıkılması; 
Saraçoğlu Mahallesi’nin boşaltılması gibi olaylar 
ile aslında hep bu izler yok edilerek, hafızalardan 
silinmesi amaçlanıyor.

Biz meslek savunucuları olarak, İller Bankası 
ve diğer yıkılan tarihi, kültürel yapılarımız gibi 
başka önemli yapıtaşlarımızın bir daha yok ol-
maması için elimizden gelen her şeyi yapmalı-
yız. Kentsel hafızamızda yer edinen mimari de-
ğerlerin silinmeye çalışılmasına daha fazla izin 
vermemeliyiz.

(Arkitera)

http://www.birgun.net/haber-detay/katarlilar-karadeniz-yaylalarina-otel-dikecek-167567.html
http://www.arkitera.com/haber/28963/cumhuriyet-doneminin-simge-yapilarindan-biri-olan-iller-bankasi-binasi-yikildi
http://www.arkitera.com/haber/28963/cumhuriyet-doneminin-simge-yapilarindan-biri-olan-iller-bankasi-binasi-yikildi
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Unesco Listesindeki Efes Antik Kenti’ni ‘Düğün Salonu’na Çevirdiler İddiası

Sur’dan Sonra Silopi de Yıkılıyor: Danıştay İtirazı Reddetti

Kayyım Atanan Erciş Belediyesi,
Van Gölü’ne Binlerce Ton Hafriyat Dökülmesine İzin Verdi!

İzmir’in Selçuk ilçesi sınırları içerisinde bulu-
nan Efes Antik Kenti’nden paylaşılan fotoğraflar 
büyük yankı uyandırdı.

Fotoğraflarda, Efes’te yemekli organizasyonla-
rının yapıldığı ortaya çıktı.

Unesco Dünya Mirası Listesi’nde yer alan an-
tik kentin bu şekilde organizasyonlara ev sahipli-
ği yapması sosyal medyada da tepki topladı.

Yazar Dücane Cündioğlu antik kentte yapılan 
bir düğünden fotoğraflar paylaşarak şu tepkiyi 
gösterdi:

"İnsanın aklı almıyor, Antik Efes Kenti’nde 
yemekli organizasyonlar yapılıyor, bir Alla-
hın kulu çıkıp da n’apıyorsunuz demiyor. Çok 
yazık!"
Öte yandan İzmir İl Kültür ve Turizm Müdür 

Van’ın Erciş ilçesi Kasmabağı-Gölağzı sahili 
özel şirketlerin tehdidi altında. Kayyım atanan 
Erciş Belediyesi, Hafriyat Yönetmenliği’ni yok 
sayarak, özel şirketlerin molozları sahile dökme-
sine müsaade ediyor. Görüntü kirliliği yaratan 
hafriyat atıkları, aynı zamanda Van Gölü’ndeki 
canlılara büyük zarar veriyor.

Hafriyatın dökülmesine tepki gösteren 
Van Çevre Derneği Başkanı Ali Kalçık, Erciş 

Belediyesi’nin Hafriyat Yönetmeliği’ni ihlal etti-
ğini söyledi. Hafriyat Yönetmeliği’nin belediye-
nin sorumluluğunda olduğunu, dökülen hafriya-
tın belediyenin gözetiminde gerçekleştiğini ifade 
eden Kalçık, bu durumun kabul edilemez oldu-
ğunu belirtti. Kalçık, dökülen hafriyatların geri 
dönüşüme girmesi gerekirken, sahile yığınak ya-
pıldığını kaydetti (Yeşil Gazete).

Unesco Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Efes Antik Kenti’nde düğün organizasyonları yapıldı-
ğı iddia edildi. Sosyal medyadan birçok isim bu organizasyonlara tepki gösterdi. Yazar Dü-
cane Cündioğlu, duruma ilişkin “İnsanın aklı almıyor” dedi. 

Vekili Kaan Erge’den iddialara ilişkin bir açıkla-
ma geldi.

Erge, Efes’te ziyaret saatleri dışında turizm 
amaçlı etkinlikler yapılabildiğini söyledi ve bu 
etkinliklerde gereken özenin gösterildiğini dile 
getirdi (Gazete Karınca).

Danıştay 14’üncü Dairesi, Bakanlar Kurulu’nun 
Şırnak’ın Silopi ilçesinde 404 hektarlık alandaki 
7 bin 618 yapının yıkılmasına dair aldığı kararın 
yürütmesini durdurmasına ilişkin başvuruyu red-
detti. Avukat Nuray Özdoğan, keşif yapılmadan 
alınan kararın utanç verici olduğunu söyledi.

Danıştay 14’üncü Dairesi, sokağa çıkma ya-
sakları ve kent ablukalarından sonra ağır hasar 
gören kentteki binaların yıkımına onay verdi. 
Silopi’nin Barbaros, Başak, Cudi, Karşıyaka, Şe-
hit Harun Boy, Nuh, Yenişehir ve Yeşiltepe ma-

hallerinin “riskli alan” ilan edilerek, Afet Riski 
Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında-
ki Kanunun 2’inci Maddesi gereğince yıkılması-
na ilişkin Bakanlar Kurulu kararına Ahmet Ediz, 
Yusuf Deniz ve Musa Çetin isimli yurttaşlar itiraz 
etti. Avukat Hülya Yıldırım ve Nuray Özdoğan’ın 
Bakanlar Kurulu kararının yürütmesinin durdu-
rulması istemiyle açtığı davayı Danıştay 14’üncü 
Dairesi, Tetkik Hakim Demet Gül’ün istemi doğ-
rultusunda “talebin reddedilmesine” karar verdi.

(Yeşil Gazete)

http://gazetekarinca.com/2017/06/unesco-listesindeki-efes-antik-kentini-dugun-salonuna-cevirdiler/
https://yesilgazete.org/blog/2017/06/29/surdan-sonra-silopi-de-yikiliyor-danistay-itirazi-reddetti/
https://yesilgazete.org/blog/2017/06/28/kayyim-atanan-ercis-belediyesi-van-golune-binlerce-ton-hafriyat-dokulmesine-izin-verdi/
https://yesilgazete.org/blog/2017/06/28/kayyim-atanan-ercis-belediyesi-van-golune-binlerce-ton-hafriyat-dokulmesine-izin-verdi/
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Ekolojik Park'a Samandan Kompost Binası

Mural İstanbul Festivali Başlıyor

Kadıköy Belediye Meclisi kararıyla çocuk oyun 
alanı ve oturma birimleri bulunan Kemal Sunal 
Parkı’nda plan değişikliği yapıldı ve bin 520 met-
rekarelik yeşil alan Ekolojik Yaşam Parkı projesi-
ne dönüştürüldü.

Kemal Sunal Parkı’nda konumlandırılma-
sı planlanan bu sosyal alan projesi içerisinde si-
vil toplum örgütleri tarafından da kullanıma açık 
olan, aylık programlarla ekolojik yaşamla ilgili 
farklı yaş gruplarına yönelik çeşitli eğitimler ve-
rilecek, atölyeler düzenlenecek. Tamamen per-
makültür ilkelerine göre tasarlanan parkta bir de 
Kompost Eğitim Merkezi olacak.

Toplam 60 metrekareden oluşan Kompost Eği-
tim Merkezi binası, ekolojik yaşam ve ekolojiyi 
gözeten, sürdürülebilirliğin sağlandığı, biyo-ik-
lim odaklı tasarım ilkeleri  doğrultusunda tasar-
landı. Bu nedenle yapı malzemesi üzerine yapılan 
araştırmalar sonucunda doğal, sağlıklı, ısı perfor-
mansı  ve enerji verimliliği yüksek, depreme ve 
yangına dayanıklı, ekolojik ayak izi düşük olma-
sı nedeniyle saman balyası tercih edildi. Isınma 

ve soğutma mekaniğinde ısı pompası tercih edi-
lirken, aydınlatma için pasif güneş konumlandır-
ması ve su hasadı için yağmur suyu toplama siste-
mi projelendirmede yer aldı.

Permakültür ilkeleri doğrultusunda tasarlanan 
park projesinde mevcut bitki dokusuna ek olarak 
yükseltilmiş bitki yatakları, tıbbi bitki sarmalı, 
kelebek bahçesi, koku bahçesi, tematik bitki alan-
ları, biyolojik gölet, kümes yer alacak. Açık eği-
tim alanı, ahşap çocuk oyun elemanları ve donatı 
elemanlarıyla da ekolojik tasarım desteklenecek.

(Gazete Kadıköy)

Kadıköy’deki boş duvarları sanat eserine dö-
nüştüren Mural İstanbul Festivali’nin 6’ncısı 4 
Temmuz’da başlıyor.

Boş bina cephelerine yapılan resimlerle 
Kadıköy’ün pek çok sokağı açık hava sergi sa-
lonuna dönüştü ve 25’ten fazla bina cephesi sa-
natçılar tarafından özgün çalışmalarla renklen-
dirildi. Festival kapsamında yapılan bazı eserler 
geçtiğimiz yıllarda dünya çapında En İyi Mural 
Eserleri listesinde yer aldı.

Kadıköy Belediyesi’nin organize ettiği festival, 
Türkiye’de bina cephelerinin tümüyle boyandığı 
ilk etkinlik olma özelliğini taşıyor. Bu yıl önce-
ki yıllardan farklı olarak Ukraynalı sanatçı Alex 
Maksiov tarafından bir duvar ve bir zeminde üç 
boyutlu resim yapılacak.

4-31 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşe-

Kadıköy Belediyesi, Eğitim Mahallesi'nde bulunan Kemal Sunal Parkı’na Ekolojik Yaşam Parkı 
kuruyor. Tamamen permakültür ilkelerine göre yapılan parktaki Kompost Eğitim Merkezi’nin 
inşası kolektif katılımla yapılacak

cek olan, 3 yerli 3 yabancı sanatçının 6 duvar ve 
1 zemin çalışması ile katılacağı Kadıköy Beledi-
yesi 2017 Mural Festivali, 4 Temmuz Salı Günü 
Eskişehir'den  gelecek olan Writer Material  adlı 
grup ile başlayacak.

Festivalin bu seneki programı şöyle;

4 – 8 Temmuz
Writer Material Grup, Reşitefendi Sokak No:45
5-10 Temmuz
 Treze,  Kırmızıkuşak Sokak, An Otel & Timya Otel
6 - 11 Temmuz
Mr. Hure,  Kuşdili Caddesi No:39
17 – 19 Temmuz
Nuran Erden, Kuşluk Parkı
21 - 24 Temmuz (zeminde 3d çalışma) - 26 – 31 
Temmuz (duvar çalışması)
Alex Maksiov,  Talimhane Sokak No:2
24 – 29 Temmuz
Fintan Magee, Nakil Sokak No:17

(Kadikoy.Bel.Tr)

http://www.gazetekadikoy.com.tr/cevre/ekolojik-park-a-samandan-kompost-binasi-h10812.html
http://www.kadikoy.bel.tr/Haberler/kadikoy-belediyesi-2017-mural-istanbul-festivali-basliyor
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Kostantıniyye Gazetesi İstanbul Araştırmaları Enstitüsü İle 
Dijital Olarak Yayında

Yeni Kitap: Postmodern Coğrafyalar

İstanbul Araştırmaları Enstitüsü, İstanbul’un 
kent tarihi, sosyal-kültürel yaşamı, tarihi yapıla-
rı ve semtleri gibi konuları ele alan Kostantıniyye 
Haberleri gazetesini dijital olarak okurlar ve araş-
tırmacılarla paylaşıyor.

“Kostantıniyye Haberleri” gazetesi kısa yayın 
hayatına rağmen aralarında Hulki Aktunç, Hilmi 
Yavuz, Orhan Duru, Nedim Gürsel gibi isimlerin 
de yer aldığı pek çok önemli edebiyatçı, gazeteci 
ve aydının yazılarına yer vererek bu alanda önem-
li bir boşluğu doldurmuştu. 1989 – 1993 tarihleri 
arasında yayınlanan “Kostantıniyye Haberleri”nde 
İstanbul – Bizans kültürleri, Osmanlı dönemi 
İstanbul’u, azınlıklar, şehir tarihi, mimari, Türk – 
İslâm sanatı gibi konuları ele alan çok değerli yazı-
lar yer alıyor. Serinin tamamına İstanbul Araştır-
maları Enstitüsü web sitesinden ulaşılıyor.

Yayın hayatı kısa süren aylık “Kostantıniyye 
Haberleri” Gazetesi, 21. sayısının ardından “Bizim 
Şehir” ismiyle devam etti. 48 gazeteden oluşan ar-

şiv, Suna ve İnan Kıraç Vakfı İstanbul Araştır-
maları Enstitüsü Koleksiyonu’na gazeteci Cüneyt 
Ayral tarafından bağışlandı.

Gazetenin 1989 – 1993 yılları arasında yayınla-
nan toplam 48 sayısını kapsayan bu seriye İstan-
bul Araştırmaları Enstitüsü web sitesi üzerinden 
ulaşılabilir.

(Gaia Dergi)

Toplumsal bilimlerde“mekân”uzun süre tarihselciliğin 
gölgesinde kaldı. Düşünürler hep tarihsel olana, süreçlere 
odaklanıp mekânı yapay, ampirik düşünceye ve diyalekti-
ğe aykırı görürken coğrafyacılar da kendi disiplinlerine sap-
lanıp kaldılar. Postmodern Coğrafyalar’da Edward W. Soja, 
mekânın eleştirel teoride yeniden boy gösterme sürecini ele 
alarak, bu süreçteki tartışmaları gözler önüne seriyor. Fouca-
ult ve Lefebvre’den Giddens ve castells’e dek yirminci yüzyı-
lın pek çok düşünürünün coğrafya ve kent planlamasına ba-
kışını inceleyen Soja, postmodern dönemin coğrafi veçhesine 
odaklanarak tarihi mutlaklaştırıp coğrafyayı geri plana iten 
yaklaşımların kapsamlı bir eleştirisini yapıyor ve eleştirel 
toplumsal teoriyi mekânı içerecek bir kapasiteyle donatıyor.

Coğrafya disiplininin sınırlarını aşan bu çalışmasında Soja, 
Marksist coğrafyacıların mekân konusundaki eksiklerini ir-
delemenin yanı sıra toplumsal mekâna odaklanan kendi di-
yalektik düşüncesinin de temellerini atıyor.

Mekânın zamanla ilişkisinin kentsel teoriyi ne açılardan 
derinleştirebileceği ve kent mücadelesinde ne tür perspektif-
ler sunabileceği üzerine düşünenler için.

(Sel Yayıncılık)

https://gaiadergi.com/kostantiniyye-gazetesi-istanbul-arastirmalari-enstitusu-ile-dijital-olarak-yayinda/?v=ebe021079e5a
https://gaiadergi.com/kostantiniyye-gazetesi-istanbul-arastirmalari-enstitusu-ile-dijital-olarak-yayinda/?v=ebe021079e5a
http://www.selyayincilik.com/kitap/postmodern-cografyalar-elestirel-toplumsal-teoride-mekanin-yeniden-ileri-surulmesi-1395
http://www.iae.org.tr/kostantiniyye-gazetesi/
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Ekim 2015’te ilerici bir siyasi ittifak, Oslo bele-
diye meclisinde çoğunluğu elde edince, ilk önce-
liklerinden biri, kentte daha yeşil ve daha yaşana-
bilir bir çevre oldu. Norveç’in başkentinde, 2040 
yılına kadar nüfusun yaklaşık % 30 oranında art-
ması beklenirken, karbon ayak izinden duyulan  
endişe de beraberinde geliyordu.

Bu nedenle gün geçmeden uygulamalara baş-
landı. Kömür yatırımları satıldı, yenilenebilir bir 
bölgesel ısıtma sistemi oluşturuldu ve 2030 yılı-
na kadar sera gazı emisyonlarını azaltmaya yöne-
lik önemli adımlar atıldı. Ancak en önemli sorun 
ulaşımdı. Şehirdeki CO2 emisyonlarının % 61’ini 
oluşturuyor ve bunun % 39’u da özel arabalardan 
geliyordu.

Sorunu çözmek için ortaya çıkan fikir; arabaları 
şehir merkezinden tamamen kaldırmak oldu. Plan 
gerçekleşirse, Oslo’nun kalıcı ve tamamen araçsız 
bölgeye sahip ilk büyük Avrupa kenti olacağı ön-
görülüyordu. Önerilen araçsız bölge, Oslo’nun üç 
otoyolunun en iç halkası olan 1.7 km’lik bir alana 
odaklanıyor ve bu alan, % 88.1’inin araba sahibi 
olmadığı yaklaşık 1.000 kişiye ev sahipliği yapı-
yordu. Bölgede oturanların yalnızca % 7’si ulaşı-
mı otomobil ile sağlarken,  % 64’ü toplu taşıma-
yı, % 22’si yürümeyi, % 7’si ise bisiklete binmeyi 
tercih ediyordu. Bu nedenle benzinli, dizel, hib-
rid veya elektrikli fark etmeksizin araçların ya-
saklanması kolay gibi görünüyordu.

Koalisyon, Ekim 2015’te, kentin, araba trafiği 
olmaksızın daha keyifli ve daha erişilebilir olaca-
ğını deklare etti, ancak bu pek hoş karşılanmadı. 
En büyük tepki kent ticaret birliği, Oslo Handels-
stands Forening’den (OHF) geldi. Birlik, araçsız 
bölge planlarının bir “ölü kasaba” ve “daha fa-
kir bir şehir” yaratacağından korktuklarını be-
lirtirken birçok dükkanın, uzaktan gelen ve eğer 
karmaşık bir seyahat güzergahı ile karşılaşırsa 
gelmekten vazgeçebilecek insanlara bağımlı ol-
duğunu söyledi. OHF iletişim sorumlusu Beathe 
Radby Schieldrop planı “Çok fazla ve çok erken” 
diye tanımlarken işletme sahiplerinin ve ziyaret-

Oslo Şehir Merkezinde Araç Parkı Yasaklanıyor - The Guardian

çilerin yeni uygulamaya uyum sağlaması için za-
mana ihtiyaçları olduklarını belirtti.

Dolayısıyla, neredeyse bir yıl sonrasında Oslo 
Belediye Meclisi yeni bir uygulamaya geçileceğini 
duyurdu. Yeşil Parti politikacısı ve kentin çevre 
ve ulaşımdan sorumlu belediye başkan yardımcısı 
olan Lan Marie Nguyen Berg, esnafla konuştuk-
tan sonra planda bazı değişiklikler yaptıklarını ve 
her şeyi (araçları) kaldırıp yerini alternatifleriyle 
doldurmaktansa, kademeli bir geçişin gerçekleşe-
ceği bir modeli seçtiklerini söyledi.

Belediye meclisi, araçsız bir şehir merkezine 
sahip olmak yerine, artık “mümkün olduğu kadar 
en az sayıda aracın olduğu” bir şehir merkezi he-
defliyor. Berg, “Hedef, arabalı insanlara sokakla-
rın sahipleriymiş yerine ziyaretçiymişler gibi his-
sedecekleri” bir merkez oluştururken “insanlara 
araba kullanmayı zorlaştıracağız” diyor.

Meclisin akıllı çözümü: Otomobilleri yasakla-
mak yerine park etmeyi yasaklamak. Oslo’nun 
dönüşümü üç aşamalı olarak gerçekleştirilecek. 
Birinci aşamada, en iç halkanın tüm sokakların-
daki park yerleri kaldırılacak. Merkez bölge ve 
çevresindeki otoparklar kalacak, ancak diğer bir-
çok sokaktaki park yerleri alternatif kullanımlar 
için serbest bırakılacak.

[Haberin tamamını okumak için tıklayınız]
(Kadıköy Belediyesi Akademi)

Oslo’nun, ‘şehir merkezinde arabaları tamamen yasaklayan Avrupa’nın ilk şehri’ olma 
planı oldukça basit görünüyordu, ta ki tepkiler ortaya çıkıncaya kadar. Böylece yapı-
labilecek ikinci en iyi şey yapıldı: park etmek yasaklandı.
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http://www.kadikoyakademi.org/oslo-sehir-merkezinde-arac-parki-yasaklaniyor/
http://www.kadikoyakademi.org/oslo-sehir-merkezinde-arac-parki-yasaklaniyor/
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Londra, Mil Başına Yol Ücretlendirmesini ve Yeni Park Yasağını Düşünüyor

Londra, başkentte günde 3 milyon araba yol-
culuğunu azaltmak için mil başına yol ücreti ve 
planlama aşamasında olan yeni sitelerde otopark 
yasağı getirmeyi düşünüyor. Londra Belediye 
Başkanı Sadıq Khan tarafından geçtiğimiz gün-
lerde yayınlanan ulaştırma stratejisine göre; yol-
culukların %80 oranında toplu taşıma, bisiklet ve 
yürüyüş ile yapılması için hedefler belirlenecek.

Khan, “Londra’nın nüfusu 10 milyondan fazla 
olacak şekilde artış gösteriyor ve gelecekteki sağ-
lık ve refahımız arabalara olan bağımlılığı azalt-
mamıza giderek bağlı hale geliyor. Şehrimizde 
hayatın akışını değiştirme konusunda hırslı ol-
malıyız. 2041 yılıyla beraber ulaşım ağımızda 5 
milyon ilave yolculuk yapılıyor olacak, biz de 
aynı zamanda kendimize günde 3 milyon araba 
yolculuğunu azaltmak gibi cesur bir hedef koyu-
yoruz. Gündelik yaşamda Londralılar için araç 
kullanımının en ekonomik, güvenli ve uygun se-
çenek olmamasını sağlamamız gerekiyor. Bu sa-
dece Londra geliştikçe trafik tıkanıklığıyla baş 
etmek için değil, aynı zamanda toksik hava kirli-
liğini azaltmak ve tüm Londralıların sağlığını iyi-
leştirebilmek için de çok önemli.” dedi.

Düşünülen tedbirler arasında daha fazla araba-
sız bölge ve araçsız günler hedefleniyor. Belediye 
Başkanı, yeni siteler içindeki otoparkı sınırlan-

dırmak, toplu taşımaya yakın olanların ise araçsız 
olmasını sağlamak için çabalayacak. Bunun ye-
rine, sitelerde otopark olarak düşünülen yerlere 
güvenli bisiklet park yerleri ve elektrikli araç şarj 
etme noktaları yapılması talep edilecek.

Planların bir başka unsuru da Londra’daki hava 
kirliliğinin yarısından sorumlu olan motorlu ta-
şıt trafiğini azaltıp, hareketsizlikten kaynakla-
nan hastalıkları yenmek için yürüyüş ve bisiklet 
kullanımını teşvik etmek ve “sağlıklı sokaklar”a 
odaklanmak olacak. Bu amaçla, başkentte bisiklet 
kullanımı için yaklaşık 2.1 milyon pound tahsis 
edilmiş durumda. Önümüzdeki yılların planları-
nı ortaya koyan ulaştırma stratejisi, 21 Haziran'da 
istişarede bulunulmak üzere yayınlandı.

(Kadıköy Belediyesi Akademi)

Londra Belediye Başkanı Sadıq Khan, trafik tıkanıklığı ve hava kirliliğini 
azaltabilmek için günde 3 milyon araba yolculuğunu bitirmek ve in-
sanları yürümeye ve bisiklet sürmeye teşvik etmek istiyor.

İspanya'da Toplu Ulaşımda Erkeklere Bacak Açma Yasağı
İspanya'nın başkenti Madrid'de toplu taşıma 

araçlarında erkeklerin bacaklarını açarak otur-
ması yasaklandı.

Madrid belediyesinin toplu ulaşım şirketi EMT, 
metro ve otobüslerde erkeklerin bacaklarını top-
laması için tabelalar ve ilanlar yerleştirdi.

Türkiye'de de 2014 yılında #yerimiişgaletme 
ve #bacaklarınıtopla etkiketleriyle Twitter'da 
kampanya başlatılmış ve kadınlar metrobüs, oto-
büs, metro gibi toplu taşıma araçlarında erkekler 
tarafından rahatsız edildiklerini gösteren fotoğ-
rafları paylaşmıştı.

Madrid'de ise EMT konuyla ilgili "Bu bilgi ta-
belası diğer insanları rahatsız edecek şekilde 

oturmanın yasak olduğunu gösteriyor. Yolcula-
rın medeni sorumluluğa sahip olması diğer yol-
cuların kişisel alanına saygı duyulmasını hatırla-
tıyoruz" dedi.

Madrid 2014'te toplu taşımada bacaklarını ya-
yarak oturan erkeklere karşı adım atan New 
York'tan sonraki ikinci şehir (BBC Türkçe).

The Guardian

http://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-40219330
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Barselona’da Değişim: Kentsel Hareketlilik Planı - BCN Ecologia

Cittuat Vella ile başlayan Barselona’nın iyi-
leştirme planlarına ‘Superblock’ sistemi ile yeni 
bir anlayış geldi. Ağırlıkla ulaşım olgusu üzerine 
vurgu yapan planda; Barselona sokaklarının daha 
aktif ve verimli kullanımı hedefleniyor. Hiyerar-
şik bir sisteme sahip olan planla birlikte 5 adımda 
66 eylem gerçekleştirilerek; şehir daha güvenli, 
daha akıcı ve daha çevreci bir sistemle tanışıyor.

1) Bu 5 adımın en başında tüm Avrupa şehir-
lerinde olduğu gibi yaya önceliği var. Yayaların 
daha güvenli seyahat etmesi amaçlanan sistemde, 
yürümeye teşvik ediliyor ve bu bilincin herkese 
aşılanması hedefleniyor.

2) Bir diğer önemli unsur olarak trafik akışın-
da yayaların yanı sıra bisiklete de önemli bir pay 
verilerek sistem daha bisiklet dostu bir hal alıyor. 
Yeni ilave edilen bisiklet hatları, daha erişebi-
lir bisiklet park alanları ve toplu taşımada bisik-
lete alan yaratılarak bisiklete teşvik arttırılıyor. 
Barkod sistemiyle de bisiklet hırsızlığının önüne 
geçiliyor.

3) Bir diğer adım olarak; şehir içi ulaşımda en 
fazla kullanıcıya sahip olan toplu taşımada da 
benzer stratejiler izleniyor. Eylem planıyla, kişi-
lerin toplu taşımaya teşvik edilmesinin yanı sıra 
altyapısal sorunların çözülmesi de hedefleniyor. 
Şehir içi hatlar arasındaki bağlantı iyileştiriliyor, 
şehir içi ulaşım istasyonlarına yeni düzenlemeler 
getiriliyor ve şehir içi ve şehir dışı ulaşım arasın-
daki denge gözetilerek toplu ulaşımın daha etkin 
ve düzenli kullanımı hedefleniyor. BUS-HOV 
hatlarıyla şehrin girişinden itibaren otobüsler 
kullanılmaya başlanıyor. Araç kullanımının yo-
ğun olduğu bir şehirde sürdürülebilirlik konusu 
da hiç kuşkusuz çok önemli; elektrikli otobüsler-
le toplu taşıma daha sürdürülebilir bir hale ge-
liyor. Böylelikle, şehrin karbon emisyon miktarı 
azaltılırken hem hava kirliliğiyle hem de gürültü 

kirliliğiyle mücadele ediliyor.
4) Bu adımda da şehirdeki belirli saatlerde sık 

sık probleme yol açan kentteki genel nakliye 
problemi bulunmakta.  Malların Kente dağıtımı 
sürecinde yaşanan problemler, farklı çözüm stra-
tejileri gerektiren bir problem olarak karşımıza 
çıkıyor. Planda; bu probleme belirli yönetimsel 
kurallar ve düzenlemeler getirilerek daha kalıcı 
çözümler sunuluyor. Belirlenen stratejilerle bir-
likte; bölgelerde belirlenen geçici pencereler yar-
dımıyla yük taşımacılığı farklı bir düzenlemeye 
tabii kılınıyor. Bisikletli kargo araçlarının; nakli-
yede öncelikli tercih edilmesi hedefleniyor böy-
lece malların dağıtımında kullanılan motorlu ta-
şıtların çevreye kattığı zarar en aza indirgeniyor.

5) Projenin hiyerarşik planındaki en son adım 
ise özel araç kullanımı hakkında yapılan değişik-
likler. Barselona’nın dolaşım temel ağının bazı 
sokaklarında yönlerin değiştirilmesi, motosik-
let park alanları, ortalama hareket hızı ve servis 
trafiği seviyesiyle ilgili hedefler bulunuyor. Özel 
araçların yoğunlukla kaza yaptığı noktalar be-
lirleniyor, bu bölgelerde iyileştirme çalışmala-
rı yapılıyor. Projede toplu taşıma ve bisiklet kul-
lanımının yanı sıra paylaşımlı araç kullanımı da 
teşvik ediliyor.

(Kadıköy Belediyesi Akademi)

http://www.kadikoyakademi.org/barselonada-degisim-kentsel-hareketlilik-plani/
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Aşırı Sıcakların Arkasında 'Çok Güçlü' İklim Değişikliği İşareti Var

ABD’li Yüzlerce Belediye Başkanı, 2035’e Kadar
%100 Yenilenebilir Enerjiye Geçişi Destekliyor

Bilim insanları Haziran ayında İngiltere ve Batı 
Avrupa'yı etkileyen aşırı sıcakların iklim değişik-
liği nedeniyle daha yoğun hissedildiğini açıkladı.

Portekiz'de onlarca kişinin yaşamını yitirme-
sine yol açan orman yangınları gerçekleşirken 
Fransa, İsviçre ve Hollanda'da aşırı sıcaklar nede-
niyle özel önlemler alındı. İngiltere 1976'dan beri 
en sıcak Haziranını yaşadı. İsviçre'de ise 1864'ten 
beri en sıcak ikinci Haziran yaşandı.

Araştırmacılar, insan kaynaklı küresel ısınma-
nın Avrupa'nın belirli bölgelerinde sıcaklık reko-
ru kırılma sıklığını 10 kat artırdığını söylüyor.

Bu yıl Haziran ayı boyunca kıtanın batısın-
da ortalama sıcaklık, normal değerlerin 3 derece 
üzerinde seyretti.

Araştırmayı yürüten ekipte yer alan Oxford 
Üniversitesi'nden Frederike Otto, insan kaynaklı 
küresel ısınmanın dikkate alındığı iklim modelle-
ri ve göz ardı edildiği modeller arasında fark oluş-
maya başladığını belirtti.

Hollanda Kraliyet Meteoroloji Enstitüsü'nden 

250’den fazla kentten gelen lider, Miami’de-
ki ABD Belediye Başkanları Konferansı’nda (US 
Conference of Mayors), ABD kentleri için 2035’e 
kadar tamamen rüzgâr ve güneş gibi yenilenebilir 
kaynaklara yönelme yönündeki iddialı bir girişi-
me oybirliğiyle destek verdi.

ABD Belediye Başkanları Konferansı geçtiğimiz 
Pazartesi günü (26 Haziran) Miami’de tamamlan-
dı ve 250’den fazla kentten gelen lider, iklim de-
ğişikliği ve göç konusunda Donald Trump’a karşı 
sembolik yasa tasarısı için oy kullandı.

Güney Carolina’nın demokrat belediye baş-
kanı, Steve Benjamin, kararı diğer üç belediye 
başkanıyla birlikte önerdi. Belediye başkanları-
nın, uzun bir süredir iklim ve enerji konuları-
nın ön saflarında yer aldığını söyleyen Benjamin, 
Başkan’ın eylemlerinin daha fazlasını yapmak is-
teyen belediye başkanlarının ve yurttaşların he-
yecanını tetiklediğini belirtti.

ABD’yi Paris İklim anlaşması dışına çıkaran 
bir yönetimin altındaki yasamayı etkileyebilmek 
umuduyla, Kongre’ye ve Beyaz Saray’a gönderi-

Geert Jan van Oldenborgh ise ısınma trendinin 
tahmin ettiklerinden daha hızlı olduğunu söyledi.

Araştırmacılara göre atmosfere karbon salımını 
azaltmak için acil önlemler alınmadığı takdirde 
benzer aşırı sıcaklar daha da sık yaşanacak.

İklim ve Çevre Bilimi Laboratuvarı'ndan Ro-
bert Vautard, "Eğer sera gazlarını azaltmazsak 
Haziran ayında yaşadığımız aşırı sıcaklar yüzyı-
lın ortasına geldiğimizde normal sıcaklıklar ola-
cak" uyarısında bulundu.

(BBC Türkçe)

lecek pek çok önlem girişiminden biri olan temiz 
enerji yasa tasarısı, Cumhuriyetçilerin egemen 
olduğu Güney Karolina, Teksas, Utah ve Iowa 
eyaletlerinin demokrat belediye başkanları tara-
fından önerildi.

İklim ve Enerji Çözümleri Merkezi tarafın-
dan yapılan bir araştırma sonucunda, 47 kentin 
faaliyetleri için yılda yaklaşık 1,2 milyar dolar-
lık elektrik harcadığı ortaya çıktı. Konferanstaki 
belediye başkanları, özellikle de Trump yöneti-
minin geçtiğimiz ay Paris İklim Anlaşması’ndan 
çekilmesinden sonra, iklim değişikliğiyle müca-
deleye önemli bir biçimde destek verdiler.

[Haberin devamı için tıklayınız]
(Kadıköy Belediyesi Akademi)

- The Guardian

http://www.bbc.com/turkce/haberler-40468398
http://www.kadikoyakademi.org/abdli-yuzlerce-belediye-baskani-2035e-kadar-%100-yenilenebilir-enerjiye-gecisi-destekliyor/
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