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TÜRKİYE’DEN HABERLER

Uzmanlar Uyarıyor: Bunlar Daha İyi Günlerimiz

Narmanlı Han Betona Gömüldü

10 yılda 3 milyon kişi etkilenecek
Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikaları Mer-

kezi İklim Çalışmaları Koordinatörü Ümit Şahin, 
Türkiye’nin gelecekteki iklim profilini şöyle yo-
rumladı: "İstanbul’un bu yıl birkaç kez yaşadığı 
ve etkisinde, risk grubundaki hastaların hayatını 
kaybettiği sıcak hava dalgalarının sıklığı ve şid-
deti artacak. Dünya geneline baktığımızda, 1.5 
derecelik sıcaklık artışı ile Türkiye birçok ülkeye 
nazaran daha hızlı ısınıyor. Sıcaklık artışı nede-
niyle kuraklık baş gösterecek ve orman yangın-
larının sayısı artacak. Aynı zamanda yağışlar aza-
lacak ve zaten su olmayan ülkemizde su sıkıntısı 
yaşanacak. Artan sıcaklıklar ve su azlığının et-
kisinde, ülkede gıda üretimi azalacak. Gelecek-
te ise deniz seviyesinin yükselmesini bekliyoruz. 
Yükselmeden, 10 yılda Çukurova ve Gediz Delta-
sı gibi alçak ovalar ile İstanbul’un 8, İzmir’in ise 
11’inci sırada yer aldığı 20 deniz kentinde 3 mil-
yon kişinin etkilenmesi bekleniyor. Bu nedenle 
zaman içerisinde deniz doldurma yöntemiyle ya-
ratılan yaşam alanları zarar görecek."

Şiddetli yağış miktarı yüzde 60 artacak
İTÜ Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü’nden Prof. 

Dr. Ömer Lütfi Şen, atmosfere hızla karbondiok-

sit salımına devam edersek sıcaklıkların da art-
maya devam edeceğini söylüyor. "Atmosferi şim-
diki oranlarda kirletmeye devam edersek içinde 
bulunduğumuz yüzyılın sonlarına doğru İstan-
bul’daki şiddetli yağış olaylarının yağış miktarla-
rında %60’a kadar yükselme olabileceği tahmin 
edilmekte."

Olağanüstü olaylar olağan hale gelecek
‘Kömür ve İklim Değişikliği 2017 Raporu’ ya-

zarı, Enerji ve İklim Uzmanı Önder Algedik 
Türkiye’nin iklim değişikliği tablosunun konu-
şulandan daha ‘korkunç’ olduğunu söyledi. Alge-
dik, Türkiye’nin şu anda eskiden yapılan korku-
tucu senaryoları yaşadığını anlatıyor: "Benzetme 
yapacak olursak şu anki koşullarda duvara 120 ki-
lometre hızla toslamak üzereyiz. Ya emniyet ke-
merimizi takacağız ya da çarpacağız. Şoför olan 
devlet frene basar ise şansımız çok daha fazla ar-
tacak. Bundan sonra olağanüstü iklim olayları 
olağan hale gelecek. Örneğin, kış aylarında hor-
tum yaşamaya başladık ve artan sıklıklarla yaşa-
maya da devam edeceğiz. Hortumlar bizim için 
olağanlaşacak."

(Hürriyet-Gözde Naz Uysal)

Aniden ortaya çıkan hortumlar, kontrol edilemeyen su baskınları, dolu yağışı… Bugüne ka-
dar alışık olmadığımız ancak iklim değişikliğine karşı mücadele edilmediği her geçen gün 
“yeni normalimiz”e dönüşen ani hava değişimleri ve iklim olayları… Uzmanlar uyarıyor: 
Bunlar daha iyi günlerimiz!

İstanbul Beyoğlu'nda İstiklal Caddesinin sim-
gesel yapılarından biri olan Narmanlı Han'ın 
yeni görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. Bed-
ri Rahmi, Ahmet Hamdi Tanpınar ve Aliye Ber-
ger gibi isimlere ev sahipliği yapan tarihi handa 
mor salkımlar yok edilirken, yapının çevresi be-
tona gömüldü.

Narmanlı Han’da, restorasyon projesi hakkında 
açılan yürütmeyi durdurma davası devam eder-
ken, Kent Koruma Kurulu’nun verdiği restoras-
yon izni kapsamında yıkım gerçekleştirilmişti. 
Yıkımın ve inşaatın ardından açığa çıkan yeni gö-
rüntü, hanın müdavimlerinin içini sızlattı.

(BirGün)

http://www.hurriyet.com.tr/bunlar-daha-iyi-gunlerimiz-40568040
https://www.birgun.net/haber-detay/narmanli-han-betona-gomuldu-177587.html
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İstanbul'da Dolgu Alanlar Yeni Bir İlçe Olma Yolunda

'Mültecilerin Yüzde 82'si Evlerine Dönmek İstiyor'

Kıyıların ekonomik sebeplerle sistematik ola-
rak doldurulması, özellikle son 15 yılda büyük 
hız kazandı. Maltepe ve Yenikapı gibi bazı nok-
talarda müdahale o kadar büyük ki, bu tarihi şeh-
rin haritası, uçaktan bakıldığında görünen man-
zarası dramatik biçimde değişime uğradı. Bu iki 
alanda yapılan dolgu çalışmalarının ortak nokta-
sı, her iki projede kullanılan dolgu malzemesinin 
İstanbul’da 2012’den bu yana süren kentsel dönü-
şüm ile ortaya çıkan hafriyat malzemesi olması.

İyi planlanmalı
Şehir Plancıları Odası, “Boğaz hattında otopark 

yapımı için devam eden dolgular, Kadıköy’de 
cami, Yenikapı’da arıtma tesisi, Maltepe’de mi-
ting alanı, tüm Marmara kıyısı boyunca devam 
eden yollarda görüldüğü gibi her türlü kamusal 
donatı ihtiyacının karşılanmasında arazi elde et-
menin yolu ne yazık ki dolgu yapmak gibi görü-
nüyor. Kent içinde yaratamadığımız yeşil alanlar 
ile koruyamadığımız sahil şeridini dolgu alanla-
rı yaparak telafi etmeye çalışıyoruz. Oysa Boğaz 
gibi eşsiz coğrafyaya sahip bir kentte, kıyıların 
doğal olarak korunması kent estetiğini artıran bir 
unsur olabilirdi” diyor. Deprem riskine de dikkat 
çeken şehir plancılarına göre asıl sorun, şehrin 
sorunlarına proje bazlı ve kısa vadeli çözümler 
geliştirilmesi. Sahiller genellikle arazi kamulaş-
tırma bedelinden kaçılması ve hafriyatın değer-
lendirilmesi gibi gerekçelerle dolduruyor.

Depremde dolgu alanlar risklidir
Korhan Gümüş / Mimar: Avrasya Tüneli, Mar-

maray gibi büyük projeler İstanbul’da merkezde 
trafiği yoğunlaştırdı, kıyılar insanların, araçların 
biriktiği ana ulaşım omurgalarına dönüştü. Bun-
ların tamamı dolgu. Olası bir deprem ve tsuna-
mide en riskli, en çok zarar görecek yerler. Belli 
saatlerde bir yoğunluk söz konusu, yüz binlerce 
insan bu alanlarda birikiyor. Ayrıca önemli bir 
konu daha var, Avrasya tüneli, Marmaray olası 
bir tsunamide, ani su baskınına karşı nasıl koru-
nuyor, su nasıl tahliye ediliyor bunu bilmiyoruz. 
Dolguların bu kadar kolayca, tartışılmadan ve 
düşünülmeden yapılmaması lazım. Dikkat eder-
seniz asla dolgu yapılmamalı falan demiyorum. 
Ama tıpkı diğer imar konuları gibi, bu konu plan-
lı ve hukuk çerçevesinde, bir kamu düzeni için-
de gerçekleştirilmesi gerekli olan bir konu (T24).

39 ilçesiyle birlikte yüz ölçümü 5 bin 313 kilometrekare olan İstanbul'da 1980'lerin başından 
bu yana sahillere dolgu alanlar yapıldı. 1980’lerin başından bu yana denizden alınan ve bü-
yüklüğü altı kilometrekareye yaklaşan dolgu alanlar. 2000’den bu yana doldurulan alanla-
rın yüz ölçümü, 2.34 km2’lik Heybeliada’dan büyük.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komi-
serliği (BMMYK) Ortadoğu ve Kuzey Afrika Di-
rektörü Amin Awad, BM Genel Merkezi'nde dü-
zenlediği basın toplantısında, dünya genelinde 
mülteci konumunda olan ya da yerinden edilmiş 
65 milyon kişinin yüzde 40'nın Ortadoğu ve Ku-
zey Afrika'dan olduğuna dikkati çekti.

Awad, Rakka ve Deyruz Zor'un DEAŞ'tan kur-
tarılmasının ardından Türkiye, Ürdün ve Lüb-
nan'daki sığınmacıların Suriye'ye dönmesinin 

beklenip beklenmediği sorusu üzerine şunları 
kaydetti:

"Geri dönmek için şartlar uygun değil ve çok 
fazla engel var. Suriye'de bugün gördüğümüz bü-
yük yıkım birçok kişinin geri dönme kararını en-
gelliyor. Komşu ülkelerdeki Suriyeli mültecile-
rin yüzde 82'si güvenlik ve hizmet sağlanırsa geri 
dönmek istediğini söylüyor, yüzde 10'u kararsız 
ve yüzde 6'sı ise güvenli yerler bulurlarsa döne-
ceğini söylüyor" (Dünya).

http://t24.com.tr/haber/istanbulda-dolgu-alanlar-yeni-bir-ilce-olma-yolunda,437632
https://www.dunya.com/gundem/multecilerin-yuzde-82si-evlerine-donmek-istiyor-haberi-380573
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ŞPO’dan ODTÜ Açıklaması:
“Plan, Ankara Ulaşımını Keşmekeş Hale Getirecek”

TMMOB Şehir Plancıları Odası, Ankara Bü-
yükşehir Belediyesi, ODTÜ Rektörlüğü ve An-
kara Valiliği arasında yapılan protokolün ardın-
dan 9 Eylül gecesi ODTÜ’de Büyükşehir’e bağlı iş 
makinelerinin ağaç kıyımı yapmasıyla ilgili basım 
açıklaması yayımladı.

Açıklamada, ŞPO’nun söz konusu plan deği-
şikliğiyle ilgili daha önce bilgilendirme yaptık-
ları ve plan değişikliğinin davacısı oldukları ha-
tırlatılarak planın uzun erimde bölgede oluşacak 
trafik problemine çözüm olmayacağı aksine An-
kara ulaşımını iyice keşmekeş haline getireceği 
söylendi.

Genişlik 38 metre olacak dediler
90-100 metre yol açtılar

Yap-işlet-devret modeli ile yapılması planla-
nan şehir hastaneleri projesi için planlanan yol-
lara karşı açılmış davaların hala devam ettiğinin 
belirtiği açıklamada ODTÜ Rektör’ün yolun ge-
nişliğinin 50 metreden 38 metreye düşürüldü-
ğü yönündeki açıklaması da hatırlatıldı. Ancak 
Melik Gökçek’in Twitter’dan paylaştığı fotoğrafa 
göre, yol gövdesi için açılan alanın 90-100 metre 
genişliğinde olduğu söylendi.

TMMOB Şehir Plancıları Odası, Ankara Büyükşehir Belediyesi, ODTÜ Rektörlüğü ve Ankara Va-
liliği arasında yapılan protokolün ardından 9 Eylül gecesi ODTÜ’de Büyükşehir’e bağlı iş ma-
kinelerinin ağaç kıyımı yapmasıyla ilgili basım açıklaması yayımladı

“Bu işbirliğinin sonucu tahribat neden gece
yarısı yapıldı?”

Açıklamada, “Valilik, Ankara Büyükşehir Be-
lediyesi ve ODTÜ Yönetimi işbirliği ile imzala-
nan protokol ile olası problemler görmezden ge-
linmiştir. Bu işbirliğinden sadece bir gün sonra 
Ankara Büyükşehir Belediyesi araziye girerek yol 
gövdesini oluşturmuştur. Gelinen bu hazin nok-
tada aklımızda bazı sorular bulunmaktadır” deni-
lerek şunlar soruldu:

• Yeni yol genişliğine göre teknik çalışma ve 
yeni bir imar planı neden yapılmamıştır?

• Ankara Büyükşehir Belediyesi bu kadar kısa 
sürede nasıl yeni bir yol projesi yapmıştır?

• Yol projesi ne zaman araziye aplike edil-
miştir, bu aplikasyon işlemi ODTÜ tarafın-
dan kontrol edilmiş midir?

• 38 metre olan yol için neden yaklaşık 100 
metre genişliğinde bir gövde açılmıştır? 
Bu tahribatın denetimi kimler tarafından 
yapılacaktır?

• Bu işbirliğinin sonucu olan doğal tahribat 
neden bir gece yarısı operasyonu olarak 
yapılmıştır?

(Sendika.Org)

http://sendika62.org/2017/09/spodan-odtu-aciklamasi-plan-ankara-ulasimini-kesmekes-hale-getirecek/
http://sendika62.org/2017/09/spodan-odtu-aciklamasi-plan-ankara-ulasimini-kesmekes-hale-getirecek/
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Almanakta İstanbul kent gündemine ilişkin 
geçtiğimiz yılın öne çıkan konuları derlenir-
ken, her ay İstanbul gündemine damgasını vuran 
konu başlığı da masaya yatırıldı.

Ocak ayında Gülsuyu-Gülensu, Şubat ayın-
da Kanal İstanbul, Mart ayında Boğaziçi, Nisan 
ayında Atatürk Kültür Merkezi, Mayıs ayında 
Kabataş Transfer Merkezi Projesi, Haziran ayın-
da İstanbul`un Dünya Mirası Alanları, Temmuz 
ayında Politik Temsil ve Kent Meydanları, Ağus-
tos ayında Askeri Alanlar, Eylül ayında Metro-
büs, Ekim ayında Belgrad Ormanı ve Su Bentleri, 
Kasım ayında İstanbul’un Sanayi Alanları, Ara-
lık ayında ise Eski Meteoroloji Arazisi için ayrı 
birer dosya açıldı. Her dosya içinde İstanbul’da 
sıkça konuşulan gündemlerin kronolojilerine de 
yer verildi. 

Eski Meteoroloji Arazisi de Alamanakta
Almanakta Kadıköy Belediyesi ile Taşyapı ara-

sında dava konusu haline gelen eski meteorolo-
ji arazisi de geniş bir şekilde yer aldı. Almana-
ğın 2016 Aralık gündemi tamamen bu konuya 
ayrıldı.

Almanakta şöyle denildi: "Son yıllarda kamu 
arazilerinde benzer biçimde gerçekleşen, donatı 
kaybı, imar artışı gibi kamu yararına aykırı uy-
gulamalardan biri de Kadıköy, Göztepe’de Me-
teoroloji arazisi olarak bilinen kamu arazisinde 
yaşandı. Ancak bu defa yerel yönetim kamuya 
ait bir arazinin ayrıcalıklı imar haklarıyla özel-
leştirilmesine karşı bir tavır sergiledi. Kadıköy 
Belediyesi önce İBB daha sonra ÇŞB ile mahke-
melerde karşı karşıya geldi. Örneğine pek rast-
lamadığımız söz konusu direnişe karşılık, mü-
teahhit firmanın açtığı davada verilen kararla 

İstanbul Kent Almanağı 2016 Yayımlandı

Kadıköy Belediyesi ağır bir tazminata mahkum 
edilerek cezalandırıldı."

Kadıköy Belediyesi'nin söz konusu arazi için 
yürüttüğü mücadele almanakta 3 farklı katman 
şeklinde tarif edilmiş:

"Kadıköy Belediyesi’nin parselin dönüşümüne 
karşı gerçekleştirdiği mücadeleleri birbirini ta-
kip eden yer yer de birbirinin içine geçen üç kat-
mana ayırmak mümkün. Birinci katman kamuya 
ait arazinin ayrıcalıklı haklarla imara açılmama-
sı için İBB tarafından onaylanan plan değişiklik-
lerine karşı yapılan mücadeleleri kapsıyor. İkinci 
katmanda, kaçak yapıların tespit edilmesiyle baş-
layan daha sonra ÇŞB tarafından Şubat 2016’da 
verilen ve kaçak yapının meşrulaşmasına yol aça-
cak ruhsat tadilatı ve iskan belgelerine karşı yü-
rütülen mücadeleler var. Son olarak üçüncü kat-
manda, firmanın Kadıköy Belediyesi’ne karşı 
açtığı tazminat davalarına karşı yürütülen müca-
dele var."

Almanağın tamamına buradan ulaşabilirsiniz.
(Spoİst.Org)

İstanbul‘un bir yılını, o yılın gündemini özetlemek ve İstanbul için bir arşiv belgesi oluştur-
mak üzere TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi tarafından her yıl hazırlanan 
İstanbul Kent Almanağı 2016 yayınlandı

http://www.spoist.org/haberler/istanbul-kent-almanagi-2016-yayimlandi
http://www.spoist.org/Pdfler/almanak/istanbulkent_almanagi.pdf
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Tarihi Çarşı Tezi Bitti, Sunumu Yapıldı

Yıldız Teknik Üniversitesi Kentsel Dönüşüm ve Planlama 
Programı kapsamında Kadıköy tarihi çarşı ve çevresinde araş-
tırma yapan ve tez konusu olarak burayı seçen Elif Kırpık, 
hazırladığı “Toplum Katılımlı Coğrafi Bilgi Bilimi Uygulama-
larının Kentsel Dönüşüm Çalışmalarında Kullanımı: Kadıköy 
Tarihi Çarşı ve Çevresinde Örnek Çalışma” başlıklı tezinin 
sunumunu Kadıköy Belediyesi Başkanlık Brifing Salonunda 
gerçekleştirdi. Sunumu, Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt 
Nuhoğlu, başkan yardımcıları ve belediye çalışanları dinledi.

Sunum öncesi tez konusu ile ilgili kısa bilgi veren kırpık, 
günümüzde kentsel dönüşüm stratejilerinin planlama günde-
minde ağırlıklı bir yer tuttuğunu söyledi. Bundan dolayı eko-
nomik ve sosyal yapıdaki değişimler, doğal afetler ve riskler 
ile özellikle kent merkezlerinin değişim geçirdiğini belirten 
Kırpık, zamanla bu alanların üzerinde artan baskılar sebebiy-
le kentsel dönüşüm uygulamalarının sıklıkla karşımıza çıktı-
ğını ifade etti.

Elif Kırpık, kentsel dönüşüm çalışmalarında vatandaşla-
rın bu dönüşüm sürecine katılmamasından dolayı yerel de-
ğerlere önem verilmeden, yalnızca fiziksel değişimin yapıl-
dığını ve katılım çalışmaları olsa dahi grup toplantıları gibi 
geleneksel yöntemler uygulandığını açıkladı. Kırpık, bu yön-
temlerin birçok yönden zayıf kaldığını, bu noktada internet 
ve teknolojinin de gelişimiyle katılım yöntemlerine olan eri-
şimin kolaylaştığını, kent bilgi sistemleri (TKCBS) olduğunu 
ve bu sistemin toplumun katılım süreçlerine internet sayesin-
den kolayca erişebileceğini sözlerine ekledi.

“Dönüşüm Tek Bir Tipte Yapılmaz”
Toplumun kentsel dönüşümü sadece yıkıp yeniden yapmak 

olarak anladığını ve bunun sadece kentsel dönüşümün 11 adet 
yönteminden biri olduğunu açıklayan Kırpık, diğer yöntem-
lerin yenileme, sağlıklaştırma, koruma, yeniden canlandırma, 
yeniden geliştirme, düzenleme, temizleme,  yeniden üretim, 
kalitenin yükseltilmesi ve soylulaştırma olduğunu belirtti.  
Kırpık,“Kentsel dönüşüm, kalıp kelimedir. Yıkıp-yapma alt 
yöntemlerden biridir sadece. Ekonomik ve kültürel olarak da 
yapılabilir.” diye sözlerine ekledi.

“Geleneksel ve Elektronik Katılım”
Kadıköy çarşı ve çevresi kentsel dönüşüme toplum katı-

lımı için geleneksel ve elektronik katılımı birleştirerek elde 
ettiği bilgileri istatistiğe döken Kırpık, geleneksel yöntemin 

kusurlu olduğunu ve elektronik sis-
temin de tek başına yeterli gelme-
diği için ikisini birleştirerek verile-
ri değerlendirdiğini belirtti. Toplum 
katılımını beş aşamada ele alan Kır-
pık, bunların; bilgilendirme, danış-
ma, dâhil etme, iş birliği ve yetkilen-
dirme olduğunu açıkladı. Elde ettiği 
verilerde coğrafi kısıtlılıklar ve mali 
sebeplerden ötürü katılımın yeter-
siz kalabildiğini ve bundan kaynaklı 
elektronik sistemin bu tür durumlar-
da yardımcı olduğunu açıklamaları-
na ekledi.  Elif Kırpık daha sonra so-
ruları yanıtladı.

(Gazete Kadıköy)

Yıldız Teknik Üniversitesi Bölge Planlama Bölümü Öğretim Görevlisi Elif Kırpık, 
Kadıköy Tarihi Çarşı üzerine hazırladığı tezinin sunumunu, Kadıköy Belediyesi 
Başkanlık Brifing Salonu’nda yaptı

http://www.gazetekadikoy.com.tr/gundem/tarihi-carsi-tezi-bitti-sunumu-yapildi-h11101.html
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Kent ve Toplumsal Mücadeleler Belgesel Film Gösterimi Başlıyor

Sürdürülebilir Toplum ve Yapılı Çevre

Kent ve Toplumsal Mücadeleler Belgesel Film Gösterimi, film-
lerin yönetmen, yapımcı ve oyuncularının katılımıyla, 14 Ey-
lül – 5 Ekim tarihleri arasında, Perşembe günleri, saat 20.00’de 
Kadıköy Belediyesi Akademi’de gerçekleştirilecektir. Etkinlik 
takvimi, yapımlara ilişkin bilgi ve ulaşım bilgilerine buradan 
ulaşabilirsiniz.

Etkinlik Takvimi

14 Eylül Perşembe, saat 20.00
Özgürleşen Seyirci: Emek Sineması Mücadelesi

21 Eylül Perşembe, saat 20.00
Ekümenopolis: Ucu Olmayan Şehir

28 Eylül Perşembe, saat 20.00
Mülteciyim, İşte Buradayım! ve Knitstanbul

5 Ekim Perşembe, saat 20.00
Benim Çocuğum

(Kadıköy Belediyesi Akademi)

İlhan Tekeli ve Anlı Ataöv'ün "Sürdürülebilir Toplum ve Yapı-
lı Çevre" İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları'ndan çıktı. Kitabın 
tanıtım metni şöyle:

"Günümüzde insanlığın yaşamakta olduğu çevre, bugün dün-
yamızın en canalıcı ve yıkıcı sorunlarını yaratarak, çok geniş bir 
alanı etkilemekte; en önemlisi giderek insan yaşamını tehdit eden 
boyutlara ulaşmakta, hergün iklim değişikliğinin sonucunda on-
larca sel felaketi, kendi yarattığımız doğa tahribatı ve bunun gibi 
bilinçsiz üretim ve gelişmenin doğurduğu sayısız tahribat artarak 
sürmektedir. Bunun doğurmuş olduğu tehditler son kırk yıl için-
de belirli kurum ve kişilerce farklı politikaların geliştirilmesine, 
özellikle önleyici tedbirlerin tartışılmasına yolaçtı. 80'li yıllardan 
sonra çevre ve çevre sorunları üzerine çalışan araştırmacılar ile 
plancılar toplumun ve çevrenin "sürdürülebilirliği" üzerine stra-
tejiler geliştirdi. İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları'nın bu ko-
nuda başlattığı dizinin ilk kitabı olan ve akademik dünyamızın 
öndegelen bilim insanı İlhan Tekeli ile genç bilim insanı Anlı 
Ataöv'in kaleme aldıkları Sürdürülebilir Toplum ve Yapılı Çev-
re – Stratejiler Yelpazesi, sürdürülebilirlik kavramının farklı ta-
nımlarını ele alırken, bu tanımların planlama pratiğine nasıl ak-
tarıldığını inceliyor ve bu konuda bir yöntem önerisi yapıyor. 
Çalışmanın bir önemli özelliği de, sürdürülebilirliğin sağlanması 
konusunda, dünyada uygulanan değişik stratejilerin derlenerek, 
önerilen yönteme bağlı bir stratejiler yelpazesinin sistemleştiril-
mesi olarak öne çıkıyor. Yazarlar, bugün tüm dünyada çevreci 

kültür konusunda oluşan duyar-
lılığın farklılığa açık olduğunu 
öne sürerken; sürdürülebilirliğe 
katkı yapma konusunda plancı-
lara, tasarımcılara önemli görev-
ler düştüğünü, onların da toplu-
mun yaşam biçimlerinin çevreci 
kültürün gereklerine göre de-
ğişimi için geniş ve kapsayı-
cı bir vizyona sahip olmalarını 
öngörüyor."

(Arkitera)

http://www.kadikoyakademi.org/kent-ve-toplumsal-mucadeleler-belgesel-film-gosterimi-basliyor/
http://www.arkitera.com/haber/29250/surdurulebilir-toplum-ve-yapili-cevre
http://www.kadikoyakademi.org/wp-content/uploads/2017/09/Kent-ve-toplumsal-mucadeleler-belgesel-programi.pdf


DÜNYADAN HABERLER

Uzun zamandan beri araştırmacılar ve plan-
cılar, kentsel çevreler ile sağlık arasındaki ilişki 
üzerine çalışmalar yapmakta. Sağlıklı kent plan-
lamasını destekleyen Dünya Sağlık Örgütü İşbir-
liği Merkezi’nin liderleri, sağlıklı yaşamı kentsel 
planlamaya entegre etmek için yeni ve kapsamlı 
bir rehber hazırlamış durumda. Son zamanda ya-
pılan araştırmalar, kentlerin özellikle zihin sağ-
lığı üzerinde nasıl etkili olabileceğini ve zihinsel 
sağlık ve refahı artırmak için neler yapılabileceği 
konusunda daha fazla bilgi içeriyor. Aynı zaman-
da araştırmacılar, yeni araçlar ve veriler sayesin-

Meksika’daki 8,1 büyüklüğündeki depremin 
bilançosu artıyor. 8 Eylül’de meydana gelen dep-
remde ölü sayısının 90’a ulaştığı belirtildi. Yet-
kililer sayının artabileceği uyarısında bulundu. 
2 milyon kişinin etkilendiği depremde binler-
ce kişi evsiz kaldı. Reuters, 8,1 büyüklüğündeki 
depremin 1985 yılından bu yana bölgeyi vuran 
en büyüğü olduğunu duyurdu. Söz konusu dep-
remde binlerce insan hayatını kaybetmiş, binalar 
yıkılmıştı.

Kentler Daha İyi Bir Zihinsel Sağlığa Sahip Olabileceğimiz Şekilde 
Tasarlanabilir mi? - American Psychiatric Association

de kentsel çevrenin ruh sağlığına etkilerini daha 
iyi ortaya koyuyor.

Önemli araştırma alanlarından biri, sakinleşti-
rici bir atmosfer sağlayan, olumlu duyguları uyan-
dıran ve öğrenme ve atikliği kolaylaştıran doğal 
ortamların veya yeşil alanların yararına odakla-
nıyor. Doğanın içerisinde bulunmak, insanla-
rın iş hayatının getirdiği zihinsel yorgunluktan 
kurtulmasına yardımcı oluyor. Bazı araştırma-
lar, açık havada yapılan etkinliklerin çocuklarda 
dikkat dağınıklığı ve hiperaktivite semptomları-
nı azalttığını ortaya koyuyor. Scientific Reports 
dergisinde yayımlanan bir araştırma, kentin so-
kaklarındaki ağaçların etkisini ölçmek için Kana-
da, Toronto’daki uydu görüntülerini, yerel ağaç 
verilerini ve yerel sağlık verilerini kullanmış du-
rumda. Araştırmanın sonuçlarına göre sokaklar-
daki ağaçların sağlığı olumlu etkilediği ve ağaçla-
rın sayısındaki en ufak artışın bile sağlık üzerinde 
yararının olduğu belirtiliyor.

(...)
[Haberin tamamını okumak için tıklayınız]

(Kadıköy Belediyesi Akademi)

Bilindiği üzere dünya nüfusunun yarısından fazlası büyük kentlerde yaşıyor. Ancak gelişmiş 
kentlerde yaşamanın avantajları olduğu kadar dezavantajları da mevcut. Yapılan bir araş-
tırmanın sonuçları, kent yaşamının zihin sağlığı üzerinde olumsuz etkileri olabileceğini be-
lirtiyor. Örneğin depresyon ve psikozların görülme sıklığının büyük şehirlerde yaşayan in-
sanlarda daha fazla olduğu gözlenmiş durumda. Bu durumun nedenleri henüz tam olarak 
açıklığa kavuşmamış olsa da kent yaşamında günden güne artan stres, soyutlanma ve yal-
nızlık hissiyatı muhtemel faktörler olarak karşımıza çıkıyor.

Meksika’daki Depremde 800 Bin Kişi Her Şeyini Kaybetti
Oaxaca eyaleti Valisi Alejandro Murat, dep-

remde 800 bin kişinin her şeyini kaybettiğini 
açıkladı. Juchitan da 5 bini aşkın ev zarar gör-
dü. Binlerce Meksikalı su ve elektrik sıkıntısı çe-
kiyor. Chiapas eyaleti Valisi Manuel Velasco 41 
bin evin kullanılamaz hale geldiğini, yaklaşık 1,5 
milyon kişinin depremden etkilendiğini söyledi.

(Reuters, Yeşil Gazete)

http://www.kadikoyakademi.org/bisiklet-paylasim-sistemleri-hindistanda-var-olmaya-devam-edebilir-mi/
http://www.kadikoyakademi.org/kentler-daha-iyi-bir-zihinsel-sagliga-sahip-olabilecegimiz-sekilde-tasarlanabilir-mi/
https://yesilgazete.org/blog/2017/09/11/meksikadaki-depremde-olu-sayisi-90a-yukseldi-800-bin-kisi-her-seyini-kaybetti/
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Sadece Yürüyerek Bir Kenti Aydınlatabilirsiniz

İklim Değişikliği “Cep” Yakıyor:
New York İçin En Az 19 Milyar Dolarlık Uyum Maliyeti

Teknoloji şirketi Pavegen, Londra Batı Ucu’nda 
(West End of London) kinetik zemin levhaları 
kullanarak dünyanın ilk, kinetik enerjiyi elekt-
rik enerjisine dönüştüren akıllı yolunu yarat-
tı. Yayaların adımlarını enerjiye dönüştüren sis-
tem, şirketin daha önce Washington DC ve Rio 
de Jeneiro’da kullandığı sistemden (bir futbol sa-
hası zemini için kullandıkları panel sistemler-
den) daha farklı: Kullanıcılara ürettikleri enerji 
miktarıyla ilgili bilgiler veren döşemeler inte-
raktif tasarımıyla yaya popülasyonunu arttırma-
yı hedefliyor.

Kinetik enerjiyi elektrik enerjisine dönüştüren 
sistem kolay uygulanabilir modüler parçalardan 
oluşuyor. Yaya hareketlerini gün ışığı azaldığın-

İklim değişikliğin sorumlusu kim ve buna bağ-
lı masrafları kim ödemeli sorusunun yanıtı iklim 
etkileri ağırlaştıkça ve maliyet de arttıkça daha 
büyük aciliyet kazanıyor. Yetkililerin tahminine 
göre, sadece New York şehrinin iklim değişikliği-
ne uyum maliyeti 19 milyar ABD dolarını aşacak. 
Küresel düzeyde uyum maliyet projeksiyonla-
rı da aynı derecede aşırı yüksek maliyetler orta-
ya koyuyor. Birleşmiş Milletler Çevre Programı 
(UNEP) gelişmekte olan ülkelerin uyum maliyet-
lerinin 2030’a kadar yılda 140 milyar ile 300 mil-
yar ABD doları ve 2050’ye kadar yılda 280 milyar 
ile 500 milyar ABD doları arasında olacağını tah-
min ediyor.

İklim değişikliğiyle mücadele ve uyum tartış-
ması uzun süre Paris iklim müzakerelerinin çer-
çevesi olarak da kullanılan, ülkelerin “ortak fa-
kat farklılaştırılmış sorumluluklar”ına odaklandı. 
Gün geçtikçe dikkatler devlet dışı aktörlere, özel-
likle de büyük fosil yakıt üreticilerine çevrildi.

Ekwurzel ve arkadaşlarının araştırmasının etik 
sonuçları hakkında bir yorum kaleme alan Ox-
ford Üniversitesi’nde Siyaset ve Uluslararası İliş-
kiler Profesörü Henry Shue’ya göre:

“Sanayi Devrimi’nin başlangıcında, karbon-

dioksit emisyonlarının biriktikçe iklim dengesi-
ni bozduğu çok az kişi tarafından anlaşılmıştı ve 
dolayısıyla satın almak isteyenlere fosil yakıt sat-
manın suçlanabilecek bir yanı yoktu. Ancak özel 
mülkiyetli birkaç şirketin uzun süredir ürünle-
rinin yol açtığı zararı biliyor oldukları ve buna 
rağmen fosil yakıtların küresel enerji üretimi-
nin merkezinde yer almasına devam etmesi için 
bu zararlar hakkında kuşku tohumları ektikleri 
bulgusu bu şartları tamamıyla değiştirdi. Şirket-
ler bilerek en temel ahlak kuralı olan “zarar ver-
meme” kuralını ihlal etti ve artık neden oldukları 
zararları tazminat ödeyerek ve uyum maliyetinin 
kendilerine düşen payını ödeyerek telafi etmeleri 
gerekiyor” (Yeşil Gazete).

da çalışan zemin ve sokak aydınlatmalarına dö-
nüştüren proje, global ölçekte enerji tüketimini 
azaltmak için uygulamayı yaymayı amaçlıyor.

[Haber videosunu izlemek için burayı tıklayın.]

http://kot0.com/sadece-yuruyerek-bir-kenti-aydinlatabilirsiniz/
https://yesilgazete.org/blog/2017/09/11/iklim-degisikligi-cep-yakiyor-new-york-icin-en-az-19-milyar-dolarlik-uyum-maliyeti/
https://yesilgazete.org/blog/2017/09/11/iklim-degisikligi-cep-yakiyor-new-york-icin-en-az-19-milyar-dolarlik-uyum-maliyeti/
https://www.youtube.com/watch?v=VD15-2Uriyc
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David Harvey: Bir Doğal Afette ‘Doğal’ Olan Hiçbir Şey Yoktur

Çin Benzinli ve Dizel Yakıtlı Araçları Yasaklıyor

(...) Bir kasırga ya da deprem olayında değişken 
dağılımsal etkiler mikroskop altına koyulduğun-
da bu daha net bir hale gelir. New Orleans’daki 
Katrina Kasırgası ile ölenler ya da muhtaç duru-
ma gelenler yoksullar ve ötekileştirilenlerdi (bü-
yük oranda Afro-Amerikanlar).

Bu tür ötekileştirilmiş halklar, genellikle daha 
düşük mülkiyet değeri olan, ikinci derece bilgi 
bulunan, sağlıksız altyapıya sahip ve daha az sos-
yal tedbirleri (sigorta gibi) olan daha savunmasız 
alanlarda yaşarlar. Kurtarma operasyonları ve acil 
yaşamsal ve mali destekler bu ahaliye genellikle 
en son ulaşır (ki şayet yapılıyorsa). 

Benzer olarak, 2007-2008 yıllarında ABD em-
lak piyasasında hızla yayılan kasırga aynı şekil-
de daha varlıklı beyaz nüfusu daha az etkilerken, 
düşük gelirli siyah ve Hispanik nüfusu, malvarlığı 
değerlerinin yaklaşık olarak üçte ikisini yok ede-
rek mülksüzleştirdi. Üstünden zaman geçmesiyle 
Houston’daki değişken etki verilerini görmek il-
ginç olacak.

(...)
Bununla birlikte, kasırga ya da böylesi başka 

olaylarda genellikle kitleler, sorunlarla olabildi-

ğince etkin bir şekilde ilgilenilmesi için hükü-
mete ve devlete bel bağlarlar. ‘Baskıcı’ kapitalist 
(ancak her zaman ‘sosyalist’ olarak adlandırılır) 
devletin aralıksız eleştirisi aniden babalık işlev-
lerini etkin ve iyi bir şekilde yerine getirme ta-
lebine dönüşür. Bu, Başkan Bush’un, Katrina 
karşısında en berbat şekilde başarısız olduğu bir 
sınavdı. Ona siyaseten çok pahalıya mal oldu. 

Bu nedenle, şu anda ABD’deki gazete manşet-
lerinde arta kalan soru şu: ‘Trump, Harvey’e hazır 
mı?’ Yakında göreceğiz.

(GerçeğinGünlüğü)

Fransa ve Birleşik Krallık’tan sonra Çin de ben-
zinli ve dizel yakıtlı araçların satışını durdurma-
yı planlıyor. Hükümet kaynaklarına göre sanayi 
bakanlığı yakıtlı araçların üretimini ve satışını 
sonlandırarak daha temiz bir enerji türü olan 
elektrik enerjiisiyle çalışan araç modellerini yay-
gınlaştıracak bir program hazırlıyor.

Sanayi bakanı yardımcısı Xin Guobin geçtiği-
miz Cumartesi günü yaptığı açıklamada bakanlı-
ğın geleneksel enerji türleriyle çalışan araçların 
üretimini ve satışını durdurmak için bir program 
üzerinde çalıştığını söyledi. Henüz belli bir tarih 

“Afetlerin eşitsiz etkileri vardır –en çok mağdur olanlar yoksullar ve ötekileştirilmişlerdir-“ di-
yen David Harvey, ABD’de geçtiğimiz günlerde gerçekleşen Harvey Kasırgası’nın etki ve so-
nuçlarından yola çıkarak, doğal afetlerin sonuçlarının ekonomik ve sınıfsal faktörler ile iliş-
kilerine ilişkin bir yazı kaleme aldı. Makalenin küçük bir kısmı şöyle:

Araç satış rakamları bakımından dünyadaki en büyük pazara sahip olan Çin, küresel endüstri 
için önemli bir politika değişikliğine gidiyor.

olmasa da yasada ve vergilerde oluşacak değişim, 
dünya çapındaki araba üreticileri için büyük bir 
zorluk oluşturabilir.

Çin geçen yıl dünyanın en büyük elektrikli 
araç pazarına sahip olarak Birleşik Devletler’i ge-
ride bırakmıştı.

Fransa ve Birleşik Krallık geçtiğimiz Temmuz 
ayında hava kirliliğini ve karbon salınımını azalt-
mak için benzinli ve dizel yakıtlı araçların satı-
şını 2040’a kadar durduracaklarını duyurmuştu.

(Gaia Dergi)

http://gercegingunlugu.blogspot.com.tr/2017/08/david-harvey-bir-dogal-afette-dogal.html
https://gaiadergi.com/cin-benzinli-ve-dizel-yakitli-araclari-yasakliyor/
http://www.kadikoyakademi.org/fransa-benzinli-tasitlari-2040-yilina-kadar-yasaklayacak/
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