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T Ü RK İYE’ DEN H ABERLER
İklim Değişikliğini Ciddiye Alma Vakti!
İklim uzmanları, “Aşırı hava olayları, küresel sıcaklık artışlarının sanayileşme döneminin yalnızca 1C derece kadar üzerine çıkmasının etkileri. Ancak bu daha başlangıç” uyarısı yapıyor.

Dokuz günde peş peşe yaşanan sel felaketlerinin ardından iklim değişikliğine dair akıllardaki soru işaretleri de arttı. Yaz aylarında, bu kadar kısa süre içerisinde 2 defa yaşadığımız aşırı
hava olayları küresel iklim değişikliğinin hayatımızı nasıl etkileyeceğinin adeta ön gösterimi gibiydi. Şiddetli yağışlar ile iklim değişikliği arasında bağlantı olabileceğini ortaya koyan birçok
bilimsel analiz bulunuyor. Bilimsel araştırmalar,
iklim değişikliğinin Akdeniz bölgesinde yaz aylarında aşırı yağışların şiddeti ve boyutunda artışa neden olacağını gösteriyor. Greenpeace’e göre
iklim değişikliğine “dur” demezsek, aşırı hava
olayları normalimiz olabilir. Greenpeace Akdeniz İklim ve Enerji Kampanya Sorumlusu Duygu
Kutluay, “Geçen hafta her şiddetli yağışın nedeni iklim değişikliğidir diyemeyiz ancak şahit olduğumuz aşırı hava olaylarının şiddeti ve sıklığı artıyorsa iklim değişikliğinden bahsedebiliriz
demiştik. 9 gün içinde yaşadığımız bu ikinci aşırı hava olayı iklim değişikliğine hemen ‘dur’ demezsek bu olayların normalimiz haline geleceğini bize gösterdi” diyor.
Bilimsel veriler, iklim değişikliğinin varlığını vurguluyor. Isınan bir atmosferin, deniz seviyesinin yükselmesine, daha alışılmadık hava koşullarına ve tarihsel olarak kaydedilenin ötesinde
yoğun meteorolojik olaylara yol açtığına dair kanıtlar artıyor. Ayrıca küresel nüfus ve göç dalgaları da etkiliyor.

Mart 2017’de yayınlanan bir çalışmaya göre,
“İstanbul ve İzmir iklim değişikliği yüzünden en
çok mali kayba maruz kalacak ilk üç şehir arasında gösteriliyor. İstanbul, 2030 yılında, yıllık ortalama 201 milyon dolar hasar ile yüz yüze
kalacakken, bu rakam, fosil yakıtlardan vazgeçilmez ve dolayısıyla iklim değişikliği durdurulamaz ise, 2100 yılında yıllık 10 milyar dolara kadar çıkıyor.”
Cambridge Üniversitesi’nin hazırladığı ve
TEMA Vakfı’nın Türkçe çevirisini yayınladığı “İklim Değişikliği: Şehirlere İlişkin Sonuçlar”
raporuna göre, iklim değişikliği risklerinin çoğu
kentsel alanlarda yoğunlaşıyor.Kentleri etkileyen önemli hususlar arasında, artan sıcaklıklar,
ısı stresi, su güvenliği ve kirlenmesi, deniz seviyesindeki yükselişi, fırtına sıklığı ve şiddetindeki
artış, şiddetli hava olayları, yoğun yağmur ve güçlü rüzgârlar, denize uzak yerlerdeki seller, gıda
güvenliği ve okyanusların asitlenmesi yer alıyor.
WWF Türkiye’nin “İklim Değişikliği ve Türkiye” raporuna göre, iklim değişikliği sonucunda
sıcaklıkların tüm ülke çapında ve her mevsimde
yükselmesi, yaz sıcaklıklarındaki artış miktarının
kış sıcaklıklarındaki artıştan yüksek olması bekleniyor. Bununla beraber, Türkiye’nin yetersiz
olan su kaynaklarının daha da azalacağı öngörülüyor (Hürriyet).

T Ü RK İYE’ DEN H ABERLER
Büyük İstanbul Tüneli Zemin Çalışması Başladı
Büyük İstanbul Tüneli için İstanbul Boğazı'nda
çalışma yapan Panama bayraklı "Fugro Scout"
isimli araştırma gemisinin zemin etüdü çalışması
havadan görüntülendi.
Günde yaklaşık 6,5 milyon vatandaşın kullanması ön görülen hem karayolu hem demir yolu
geçişi bulunacak olan Büyük İstanbul Tüneli için
start verildi. Panama bayraklı araştırma gemisi
"Fugro Scout"un bir römorkör eşliğinde İstanbul
Boğazı'nda çalışma yapmaya başlaması havadan
drone ile görüntülendi. Scout'un uzun bir süre İstanbul Boğazı'nda çalışmalarını sürdüreceği belirtilirken sondaj çalışmaları sonrası tünelin geçiş
güzergahı belirlenecek (CnnTürk).

Termik Santrallarda Beş Ayda 25 Milyon Ton Kömür Yakıldı
Havayı aşırı derecede kirlettiği gerekçesiyle
eleştirilen kömürde geri adım atılmıyor. 2017 yılının ilk beş ayında termik santrallarda 17 milyon
955 bin 700 tonu linyit, 6 milyon 988 bin 94 tonu
da taşkömürü olmak üzere 24 milyon 943 bin 794
ton kömür yakıldı.
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre, katı yakıtların 2017 yılı Mayıs ayı toplam satılabilir üretim miktarlarına bakıldığında;
taşkömürünün 121 bin 476 ton, linyitin 3 milyon
682 bin 319 ton ve taşkömürü kokunun 375 bin
659 ton olduğu belirlendi. Katı yakıtların teslimat
yerlerine göre dağılımı incelendiğinde; taşkömürü teslimatının yüzde 50’si termik santrallara,
yüzde 23.9’u kok tesislerine, yüzde 7.7’si demirçelik haricindeki sanayiye yapılırken linyit tesli-

matının yüzde 85.4’ü termik santrallara yapıldı.
Taşkömürü kokunun ise yüzde 99.4’ü demir-çelik sanayine sevk edildi (BirGün).

İşte Bodrum Yalıkavak'ın İnsanı Dehşete Düşüren Son Hali
Mimar Burak Boysan'ın twitter paylaşımı son
11 yıldaki doğa katliamını çırılçıplak gözler önüne serdi.
Mimar Burak Boysan twitter paylaşımında 2006- 2017 tarihleri arasında Bodrum yalıkavak'taki doğa katliamı ve betonlaşmayı gözler
önüne serdi.. Burak Boysan'ın mesajını Mücella
yapıcı da paylaştı.
(Cumhuriyet)

T Ü RK İYE’ DEN H ABERLER
AKM’nin Yıkılması İçin İlk Adım Atıldı
Cumhuriyet dönemi mimarisinin en önemli örneklerinden biri olan 70 yıllık Atatürk Kültür
Merkezi 2008 yılında kapatılarak kaderine terk edildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi de
haziran ayında dikkat çekici bir tahsis kararı alarak AKM’nin yıkımına ilişkin ilk adımı attı.
Önce onarılması gündeme gelen AKM'ye 9
yıldır çivi dahi çakılmayarak adeta çürümeye bırakıldı. Tarihi kültür merkezinin yıkılması sık
sık gündeme geldi. En son Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da 12 Haziran 2017'de sanatçılarla buluştuğu iftar programında “AKM'nin
yıkılıp yerine yeni ve ihtişamlı bir opera binası
yapılacağını” açıkladı.
Bedelsiz Verildi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi de haziran ayında dikkat çekici bir tahsis kararı alarak
AKM'nin yıkımına ilişkin ilk adımı attı. İstanbul
Büyükşehir Belediyesi'nin mülkiyetinde bulunan
Taksim Gümüşsuyu'ndaki AKM'yi çevreleyen 4
parselden oluşan 20 bin metrekarelik arazi 2 yıl
süre ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bedelsiz
olarak tahsis edildi. Tahsis edilen arazi üzerinde
AKM Müdürlüğü ve otoparkı bulunuyor. Parseller imar planında “park ve yaya yolu” olarak işaretlenmiş durumda. 1940'lı yıllardan beri mülkiyeti İBB'ye ait olan parseller günümüzde otopark
olarak kullanılıyor.

2 Yılda Bitirilecek
İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, Hukuk Komisyonu üyelerine söz konusu tahsisin
“inşaat işlemleri sırasında gerekli olacağı” için yapıldığını açıkladı. Yıkım işlemi, Kültür ve Turizm
Bakanlığı tarafından yaptırılacak. Atatürk Kültür
Merkezi'nin yerine yapılacak yeni opera binasının da 2 yıl içinde tamamlanması planlanıyor.
Alınan karar ile yıkım ve inşaat sırasında kullanılabilmesi için de Atatürk Kültür Merkezi'ni çevreleyen parseller Kültür ve Turizm Bakanlığı'na
verilmiş oldu (Sözcü).

Bakan Özhaseki: 10’dan Fazla Kaçak İmam Hatip Okulu Yaptırdım
"21 yıl belediye başkanlığı yapmış birisi olarak itiraf ediyorum..."
Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki,
belediye başkanlığı döneminde 10’dan fazla kaçak imam hatip yaptırdığını açıkladı.
Kayseri’deki İmam Hatip Mezunları Derneği
pikniğine katılan Özhaseki, imam hatip okullarının Türkiye’de önemli vazife icra ettiğini öne
sürdü.
“Bizim bildiğimiz inandığımız İslam’ın dayanmış olduğu temeli imam hatip okulları ortaya
koydu” diyen Özhaseki, Kuran ve sünnete dayalı
İslam’ı imam hatiplerin verdiğini söyledi.
Özhaseki, geçmiş dönemde 10 yıl imam hatif
okulu vakıf başkanlığı yaptığını belirterek şöyle devam etti: “O dönemde bile hayırsever gelir, imam hatip okulu yaptırmak için başvuru yapardı. Valilerden izin çıkmazdı. 21 yıl belediye

başkanlığı yapmış birisi olarak itiraf ediyorum;
10’dan fazla kaçak imam hatip okulu yaptırdım.
İmar planına işletemedik. Hayırseveri bulduk,
okul yaptırmadılar.” (T24).

T Ü RK İYE’ DEN H ABERLER
Kadıköy, Mimarlık Yaz Atölyesi Kapsamında
Bu Yıl Mardin Üniversitesi’ni Konuk Edecek
Mardin Artuklu Üniversitesi Mimarlık Bölümü Öğrencileri “Mimarlık Yaz Atölyesi” kapsamında Kadıköy’e geliyor. On beş gün sürecek olan yaz atölyesi boyunca öğrenciler, kamusal
alanların yeniden düzenlemesi, kent gezisi, kıyı-köşe gibi çeşitli programlara katılacaklar.
TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent
Şubesi Anadolu 1. Büyükkent Bölge Temsilciliği
ve Kadıköy Belediyesi’nin ortak protokol dahilinde gerçekleştirdiği “Mimarlık Yaz Atölyesi” kapsamında Mardin’den gelecek olan otuz beş öğrenci ve iki akademisyenden oluşan grup, Kadıköy
Belediyesi tarafından misafir edilecek. Karşılıklı
deneyim aktarımı üzerine kurgulanan “Mimarlık
Yaz Atölyesi” bu sene 5-19 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
İki hafta sürecek atölyede, uzun zamandır Kadıköy için ciddi bir sorun teşkil eden
Kurbağalıdere’nin çevresindeki kamusal alanların yeniden düzenlenmesi çalışılacak. Program
kapsamında, öğrencilere kamusal alan, kente katılım, kent bilinci, kent yaşamı, kent hakkı, kamu
yararı, sürdürülebilir çevre, toplumsal eşitlik
gibi kavramlar tanıtılacak. Ayrıca, öğrencilerin
bu kavramları savunulabilmesine yönelik deneyim, fikir ve proje geliştirme ortamları sağlanarak
kentlerin geleceğine dair yeni bakış açıları getirmeleri ve mesleki bilgi birikimlerine katkı sun-

maları amacıyla akademisyenler tarafından eğitimler verilecek.
Atölye çalışmalarına ek olarak, öğrencilerle
rehber eşliğinde Kadıköy kent gezileri gerçekleştirilecek ve öğrencilere, Kadıköy Belediyesi’nin
yeşil bina olarak tasarladığı Ekolojik Çocuk Yuvası projesinin yanı sıra halihazırda yürüttüğü
tarihi binaları yeniden kente kazandıran mimari projeler hakkında da bilgi verilecek. Bunlara
ek olarak, Tasarım Atölyesi Kadıköy ile birlikte
Kadıköy’ün belirli bir alanına kıyı köşe uygulaması yapılacak.
(Kadıköy Belediyesi Akademi)

Özgürlük Parkı’nda Sizi Pac-Man Karşılayacak
Mural İstanbul Festival’ine katılan dünyaca ünlü mural sanatçısı Alex Maksiov üç boyutlu çalışmasını Özgürlük Parkı’na yaptı. Maksiov’un çalışması festivaldeki ilk 3D mural oldu
Kadıköy Belediyesi 2012 yılından beri düzenlediği Mural İstanbul Festivali ile Kadıköy’ün duvarlarını yerli ve yabancı birçok sanatçı için tuvale çevirdi. Sanatçıların çizimleriyle semtin gri
duvarları 6 yıldır birer sanat eserine dönüşmeye
devam ediyor.
Bu yıl düzenlenen Mural İstanbul Festivali’nin
son bölümünde Kadıköylüleri ve İstanbulları heyecanlandıracak bir çalışmaya da imza atıldı. Dünyanın birçok şehrinde yaptığı üç boyutlu
muraller ile tanınan ödüllü sanatçı Alex Maksiov, Özgürlük Parkı’nın zeminine üç boyutlu bir

mural yaptı. Maksiov, 1980’li yıllarda çok popüler olan video oyunundaki Pac-man’i çizdi.
(Gazete Kadıköy)

T Ü RK İYE’ DEN H ABERLER
Kazdağı Ekofest, 16-20 Ağustos’ta Toprakla Buluşmaya Çağırıyor
Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma
Derneği tarafından bu yıl üçüncüsü organize edilen Kazdağı Ekofest, 16- 20 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Kazdağı Ekofest – 2017‘nin buluşma noktası, geçen yıllarda olduğu gibi Çanakkale
– Küçükkuyu ile Balıkesir – Altınoluk arasındaki
Narlı Köyü‘nün üstünde, Darıdere Tabiat Parkı‘nın
yakınındaki Fidanlık Mevkiinde, Kazdağı Doğal
Kaynak Suyu dolum tesisi bahçesinde oluşturulacak kamp alanı.
Kazdağı Ekofest‘in Mıhlı Çayı'na çok yakın olan
bu alanda düzenlenmesinin sebebi, bölgenin, içme
suyu barajı tehdidi altında olması. Doğada düzenlenen ilk festival olan Kazdağı Ekofest’in hikayesi 2014 yılında tam da buradan başladı. Eğer 1/100
bin ölçekli Balıkesir – Çanakkale Çevre Düzeni
Planında işaretlendiği gibi, Mıhlı Çayı'ndan Zeytinli Çayı‘na kadar olan dereler üzerindeki baraj
projeleri hayata geçerse, o bölge, üzerinde yaşayan
tüm canlılarla birlikte sular altında kalacak. “Dereler özgür aksın” temasıyla düzenlendiği ilk yıl,
Mıhlı Çayı üzerine baraj yapıldığı takdirde Kaz
Dağı’nın yok olacak güzelliklerinin ve ekosistem
için öneminin fark edilmesini, çevre mücadelesi-

nin büyümesini amaçlayan Kazdağı Ekofest, birbirini ardına gelen altın madeni ve termik santral
projeleri durdurulmazsa Kaz Dağı’nın ormanlarını, endemik türlerini bekleyen büyük tehlikeye dikkat çekmek için ikinci yılında “Orman gibi
kardeşçesine” demişti.
Çanakkale,
Küçükkuyu
ve
Edremit
Belediyeleri'nin de destek verdiği Kazdağı Ekofest – 2017 için Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği hazırlıklara devam ediyor.
Gönüllü çalışmalarla gerçekleştirilecek festival,
katılımcıların bilgi ve yetenekleriyle katkı sunmasına, öneri ve desteklerine açık (Yeşil Gazete).

Ayvalık Tabiat Parkı İçin Sevindiren Karar
Türkiye'nin en büyük tabiat parkı olan Ayvalık
Tabiat Parkı'nın Mutlak Koruma alanı statüsünü
kaldıran 2009 Revizyon Planı'nın iptal davası Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nun kararıyla
kesinleşti. Ayvalıklılar tarafından sevinçle karşılanan mahkeme kararı ile koruma statüleri kaldırılarak "sınırlı kullanım statüsü" verilen yerler tekrar mutlak koruma altına alındı (Evrensel).

Ekokurgu: Ekolojik Sorunların Çözüm Yolu Olarak Edebiyat
Sezgin Toska'nın yazdığı "Ekokurgu: Ekolojik
Sorunların Çözüm Yolu Olarak Edebiyat", Yeni
İnsan Yayınevi'nin Ekoloji Serisi'nden çıktı.
"Sezgin Toska, insanları edebiyat ve edebiyat
çalışmaları aracılığıyla ekoloji ve sürdürülebilir
yaşam üzerine bir kez daha düşünmeye ve harekete geçmek için edebiyattan ilham almaya davet
ediyor. Ekokurgunun geniş yelpazesi edebiyatı
ekolojik sorunların çözüm yolu haline getiriyor."

D ÜNYADAN H ABERLER
Bisiklet Paylaşım Sistemleri

Hindistan’da Var Olmaya Devam Edebilir Mi? - CityLab
Hindistan’ın Bhopal kentinde yeni bir bisiklet paylaşım programı başlatılıyor, ancak Hintli bisikletçiler hala büyük engellerle karşı karşıya
Orta Hindistan’da yaklaşık 1.7 milyonluk bir
kent olan Bhopal’da, kamusal bir bisiklet paylaşım sistemi kurmak birkaç yıl önce oldukça zordu.
Ancak, bu Haziran ayında Bhopal, Hindistan’ın
ilk tam otomatik ve tamamen entegre kamusal
bisiklet paylaşım sistemini hayata geçirdi ve oldukça iyi bir başlangıç yaptı. Açılışından 15 gün
sonra, yaklaşık 10.000 kişi cep telefonu üzerinden sisteme kayıt oldu. Kayıt olanların yarısından
fazlası ise kadın. Özellikle hafta sonları, gençler
ve aileler arasında kullanım oldukça yüksek durumda. Ve daha şimdiden, bisiklet paylaşım sitemi olmayan mahallelerden, daha fazla park istasyonu yerleştirilmesi konusunda talepler geliyor.
Küçük Kentler Öncülük Ediyor
Hindistan kentlerinde bisiklet paylaşımı konusundaki daha önceki çabalar büyük oranda başarısızlıkla sonuçlandı. Dünya Kaynakları
Enstitüsü’nün Hindistan Sürdürülebilir Şehirler
Programı’ndaki Kentsel Ulaşım Sorumlusu Amit
Bhatt, bunun nedenini, daha öncekilerin bisiklet
paylaşımından ziyade bisiklet kiralama projeleri
olması olarak açıklıyor. Bhatt, “Pilot projeler, küçük oldukları ve mevcut toplu taşımaya entegre
olmadıkları için başarısız oldular. Aynı zamanda, daha güvenli sokak tasarımı gibi bazı kritik
bileşenleri de kaçırıyorlardı. Bisiklet yolları olan
kentlerde bile sürücüler, kurallar net bir şekil-

de açıklanmadığı veya yürürlüğe konmadığı için
onları görmezden geldiler. Ve bisikletler binmek
için oldukça hantal ve çirkindi. Başka bir deyişle,
fikri sürdürmeye yönelik politik irade ve altyapıya sahip bölgelerde bile, programların kendileri
kötü tasarlanmıştı.” diye ekliyor.
Şu ana kadar, Bhopal ve Mysore gibi orta ölçekli ve daha küçük kentler, son model 3. nesil
bisiklet paylaşım sistemlerini ilk kez hayata geçiren yerler oldu. Özellikle Bhopal’da, 50’den
fazla park istasyonunda 500 adet Alman yapımı
bisiklet ve mevcut metrobüs hattı boyunca uzanan yaklaşık 5 metre genişliğinde 2 bisiklet şeridi bulunuyor. Akıllı bisikletler GPS ve hırsızlık
önleyici teknoloji ile donatılmış durumda ve kullanımları oldukça kolay ve ucuz. İlk yarım saat
kullanım ücreti 10 rupi (yaklaşık 50 kuruş) olup
her ek saat için bu rakam artış gösteriyor. Bir yıllık üyelik 999 rupi (yaklaşık 50 lira). Kayıt işlemi
içinse kullanıcıların yalnızca bir cep telefonuna
ve bir kredi kartına ihtiyaçları var.
ABD’deki çoğu programda olduğu gibi, Bhobal
bisiklet paylaşım programı da genel olarak kullanım ücretleri, reklamlar ve sponsorluk yoluyla gelir elde ediyor. Bu, sistem %90 verimlilikle çalıştığı sürece, belediyenin, işlemlerden elde
ettiği gelirin %30’unu sistemdeki özel şirketlere
ödediği bir kamu-özel ortaklığı modeli. Bu finansal model, bisiklet üreten ve bisiklet sistemlerini
işleten özel şirketlerin gelişmesini sağlamak için
onları teşvik ediyor. Bhopal Akıllı Şehir Geliştirme Şirketi CEO’su Chandramauli Shukla, “Otomobil kullanan kişilerin bisiklet kullanmasını
istiyorsanız sistemi güzel ve çok verimli hale getirmelisiniz” diyor.
[Haberin tamamını okumak için tıklayınız]
(Kadıköy Belediyesi Akademi)

D ÜNYADAN H ABERLER
İsveç’ten Yerel Gıda ve Sağlıklı Beslenmeyi Teşvik Etmeyi Öğrenen
İspanya Kenti: Mollet del Vallès - Citiscope
Barselona’nın hemen dışında yer alan 50.000
kişilik nüfusa sahip Mollet del Vallès, her zaman
iyi beslenme ve toprağı koruma konusunda bir
geleneğe sahipti, ancak üreticileri ve tüketicileri
birbirine bağlayan kent genelinde bir gıda politikası hiç olmamıştı.
Birkaç yıl önce belediye, bir uluslararası ilişkiler departmanı kurdu ve böylece yaklaşık 2.600
km uzaktaki bir İsveç şehrinde neler olduğunu öğrenme fırsatı yakaladı. Stockholm’e yakın
olan Södertälje kenti, devlet okullarında okuyan
24.000 öğrencinin tabağına her gün yerel, organik ve mevsimlik yiyecekleri koymanın bir yolunu bulmuştu. Bu girişim, yerel organik tarımı arttırmaya, kentteki okul kantinlerinin karbon ayak
izini azaltmaya ve çocukların daha sağlıklı gıdalarla buluşmasına yardımcı olmuştu.
Bu, Mollet del Vallès Belediyesi’nin, Södertälje
kentinin “yeşil diyet” yaklaşımını benimsemeye
nasıl başladığının ve bir kentte başlayan yenilikçi
kentsel politikaların günümüzde hızlı bir şekilde
sınırları aşıp nasıl başka bir kenti değiştirdiğinin
hikayesi. Ayrıca, küçük kentlerin bile, yaratıcı
düşünüp fikirlerini paylaştıklarında nasıl büyük
değişiklikler yapabileceklerinin de bir örneği.
Södertälje, tarımsal faaliyetlerden kaynaklanan kirliliği azaltırken sürdürülebilir tarımı
teşvik etmesi bakımından İsveç’te bir üne sahip. 95.000 nüfusa sahip olan kent, belediyeleri
okul kantinlerinden sorumlu kılan bir İsveç yasasından yararlanmakta. Bu yetki, okullardaki,
yaşlı bakım merkezlerindeki ve belediye binasındaki yemekhanelerin yanı sıra kent müzesindeki iki kafe ve bir pastaneyi de içeriyor. Belediye için çalışan aşçılar da dahil olmak üzere 250
kişiyi istihdam eden bir Beslenme Birimi’ne sahip olan Södertälje, yiyecekleri doğrudan üreticiden alıyor. Bu durum, belediyenin çocuklara
yerel, mevsimlik ve organik gıda vermek adına,
yeni modeller denemek için çiftçiler, okullar ve
aşçılar ile birlikte çalışabileceği anlamına geliyor.
Belediye, okullardaki et tüketimini, 2010’dan bu
yana %30 oranında, yemek artıklarını ise %40’a
kadar azaltmış durumda.

Bu gıda odaklı yaklaşımı daha önce duymamış
olan Mollet’te ise, okul kantinlerinin işletilmesi
ve gıda tedariki konusundaki tüm işler özel şirketlere yaptırılmaktaydı. Kent yönetiminin, yerel gıdanın teşvik edilmesi konusunda bir stratejisi vardı, ancak okul kantinleri çözümün bir
parçası olarak düşünülmemişti.
Yeni Kriterler
Belediye binasında yer alan elektronik bir tablo, artık Mollet’in okul kantinlerini işleten özel
şirketlerin seçimindeki yeni kriterleri ortaya koyuyor. Kriterler, 2014 yılında Södertälje’nin "Yeşil Bir Gezegen İçin Beslenme Biçimi” ilkelerine
ve Katalonya Ekolojik Okul Birliği’nden alınan
tavsiyelere dayanarak hazırlandı. Yeni model
doğrultusunda meclis, geçmişte olduğu gibi yalnızca fiyata bağlı olarak şirketleri seçmek yerine,
kantinlerin işletilmesinde sabit bir fiyat belirledi
ve ihaleyi kazanan şirketi kaliteye dayalı olarak
seçmek ve takip etmek için puan sistemi kullanmaya başladı.
Organik olarak yetiştirilmiş, daha az et içeren,
içerisinde daha fazla sebze ve tahılların bulunduğu, yerel olarak üretilen, mevsimlik, lezzetli ve
sağlıklı yiyeceklerin sağlanması kriterler arasında yer alıyor. İhale sürecindeki her kriter şirketlerin ihaleyi kazanabileceği veya kaybedebileceği bir dizi faktörü içeriyor. Örneğin, “lezzetli ve
sağlıklı gıda” kriteri doğrultusunda, satıcılar, haftada en az 10 farklı sebze kullanmaya ve önceden
pişirilmiş veya kızartılmış yiyecekleri kullanmamaya dayalı olarak puan alıyor.
[Haberin tamamını okumak için tıklayınız]
(Kadıköy Belediyesi Akademi)

D ÜNYADAN H ABERLER
Yerküre En Sıcak 2. Yılını ve 3. Haziran Ayını Yaşadı
Kuzey Buz Denizi ve Antarktika küçülmeye devam ediyor…
Yerkürenin mevsimsel değişimleri düşünüldüğünde, Haziran ayı kritik bir noktada duruyor.
Haziran Kuzey Yarım Küre için yaz, Güney Yarım Küre içinse kış gün dönümüne işaret etmekle
birlikte; iki yarım küre için de ortak bir bağlamda yılın yarılandığı anlamına geliyor. Haziran bu
hususta, farklı bilimsel otoritelerce yıllık iklimsel
kontrollerin yapıldığı ve dünya “iklim değişikliği
kamuoyuyla” paylaşıldığı bir ay olarak karşımıza
çıkmakta.
NOAA Ulusal Çevre Bilgi Merkezi bilim insanlarına göre, yerkürenin 2017 yılı haziran ayı ortalama sıcaklık değeri, 20.yüzyıl ortalama sıcaklık
değeri olan 15.5 santigrat derece’nin 0.82 santigrat derece üstünde olacak şekilde kayıtlara geçti.
Böylesi bir ölçüm, 1880-2017 haziran ayları küresel sıcaklık skalası göz önünde bulundurulduğunda; ölçülen en sıcak ikinci haziran ayı olan
2015 Haziranı ve en yüksek sıcaklık rekoru sahibi 2016 Haziran’ının ardından, iklimsel kayıtlara
en sıcak 3. Haziran ayı olarak geçti.
Kutup buzulları erimeye devam ediyor:
Bu haziran, Kuzey Buz Denizi buzul seviyeleri
1981-2010 yılları arasında yapılmış ortalama se-

viye ölçümlerinin 7,5 altında olarak ölçüldü. Bu
seviye, ölçümlerin başladığı yıl olan 1979’dan bu
yana kaydedilmiş 6.küçük aylık değer demek.
Karalar ve okyanuslar artık daha da sıcak:
2017 Haziran ayı yeryüzü ve deniz yüzeyi yıllık ortalama sıcaklıkları kayıtlarda, tüm zamanların kaydedilmiş en sıcak ikinci yılı olarak yer
aldı. Veriler aynı zamanda 2017’nin, Haziran ayları verileri arasında, 4. en sıcak yeryüzü ve 3.en
sıcak deniz yüzeyi sıcaklık kayıtlarına da sahip
olduğunu bildiriyor.

2018'de Stuttgart'ta Dizel Yasaklanıyor
Almanya'nın Stuttgart kentinde yıl başından
itibaren dizel motorlu araçların trafiğe çıkmasının yasaklanmasına karar verildi.
Almanya'da İdari mahkeme Stuttgart kentinde
dizel motorlu araçların kullanılmasının en kısa
zamanda yasaklanmasına hükmetti. Mahkeme,
Alman Çevre Koruma Örgütü'nün dizel motorlu
araçları yasaklatma talebini haklı buldu.
NTV'nin aktardığı habere göre, karar 1 Ocak
2018'den itibaren Stuttgart'ta geçerli olacak ve
dizel motorlu araçlar trafiğe çıkamayacak. Karar gerekçesinde dizel araçların yasaklanmasının
sağlığa zararlı nitrik oksit emisyonuna karşı korunma açısından gerekli olduğu belirtildi.
Ayrıca dizel motorların emisyon azaltıcı önlemlerle takviye edilmesinin aynı sonucu vermeyeceği bildirildi (BirGün).

(350ankara.Org)

D ÜNYADAN H ABERLER
Londra’da Toplu Taşımanın “Bayanlar ve Baylar” Duyuruları Bitiyor
İngiltere’nin başkenti Londra’nın ulaşımdan
sorumlu yerel yönetimi Transport for London,
şehir içi ulaşımda “bayanlar ve baylar” duyurularının sona erdiğini duyurdu. Personeller artık
“günaydın bayanlar ve baylar”, “bayanların ve ve
bayların dikkatine” gibi kapsayıcı olmayan ve ikili cinsiyet vurgusu yapan duyurular yerine “herkese günaydın”, “herkesin dikkatine” diyecek.
Şehrin tüm istasyonlarında önceden kayde-

dilmiş duyurular da yeni düzenlemeye göre
değiştirilecek.
TfL müşteri stratejileri sorumlusu Mark Evers,
şehir içi ulaşımda Londra’daki çeşitliliği gözeterek herkesi hoş karşılamayı hedefledikleri için
böyle bir düzenleme yaptıklarını belirtti.
Şehrin köklü örgütlenmelerinden Stonewall,
gelişmeyi olumlu karşılayarak LGBTİ+’lar için
daha kapsayıcı olacağını kaydetti (KaosGL).

Dünya Limit Aşımı Günü: 2 Ağustos
2 Ağustos 2017 yılının Dünya Limit Aşımı
Günü. Doğanın 2017 için bize sunduğu kaynakları 2 Ağustos itibarıyla tükettik. Yılın geri kalanını bir sonraki yıldan ödünç alarak geçireceğiz.
Küresel Ayak izi Ağı’na (Global Footprint Network) göre “Dünya Limit Aşımı Günü”, insanlığın doğa üzerindeki yıllık talebinin, dünyanın bir
yılda sağlayabileceği kapasiteyi aştığı gün olarak
tanımlanıyor. 1997 yılında Eylül ayına denk gelen limit aşımı günü, bu yıl şimdiye kadarki en
erken tarihini gördü: 2 Ağustos.
İnsan aktivitelerinin doğa ve doğal kaynaklar
üzerindeki eşi görülmemiş baskısını sembolize
eden tarih, ekolojik ayak izi kavramını da yeniden gündeme getiriyor. Tükettiğimiz kaynakları üretmek ve yarattığımız atığı bertaraf etmek
için gereken toprak ve su alanını işaret eden ekolojik ayak izimiz büyüdükçe limiti daha erken
aşıyoruz.
İnsan nüfusu, kaynak talebi ve ekonomiler büyürken dünyamızın büyüklüğü ve kaynak miktarı değişmiyor. Limit aşımı, yıllık faizle geçinmek
yerine bankadaki ana parayı harcamak veya kredi kartı borcunu ödeyememek gibi tercüme edilebilir. Bugün tüm insanlığın talebini karşılayacak tahmini doğal kaynak ihtiyacı için 1,7 Dünya
gerekiyor. Özellikle gelişmiş ülkeler sanki birden
çok dünyamız varmış gibi yaşıyor.
Türkiye 1,5 Dünya varmış gibi yaşıyordu, şimdi 1,9!

Ekolojik sınırları aştığımız her yıl ekosistemlerin tamamen çökme ihtimalini daha öne çekiyoruz. Denizler ve ormanların emebileceğinden
daha fazla karbondioksit üretiyor, balık stoklarını
daha kendilerini yenilemeden tüketiyor, ağaçları

yeniden büyümelerine izin vermeden kesiyoruz.
Dünya talebimize kaynak yetiştiremiyor.
Gidişatı tersine çevirebiliriz
Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) Genel
Müdürü Aslı Pasinli, “Bu gidişatı durdurabiliriz.
Limit aşımını her yıl sadece 4,5 gün ileriye atmayı başarabilirsek 2050’de tek bir gezegenin sağladığı kaynaklar bize yetebilecek. Örneğin dünyadaki gıda atığını yüzde 50 azaltabilirsek Limit
Aşımı Günü’nü 11 gün ileriye atabiliriz. Küresel
karbon ayak izimizi yüzde 50 azaltabilirsek Limit
Aşımı tarihini 89 gün ileriye atabiliriz. Bu gidişatı
tersine çevirmek mümkün. Yeterki birlikte hareket edelim” diyerek sözlerini tamamladı.
(WWF-Türkiye)
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