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TÜRKİYE’DEN HABERLER

Kadir Topbaş Arkasında 13 Milyar Lira Borç Bıraktı

İşte Türkiye'nin 'Yabancı Haritası'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başka-
nı Kadir Topbaş'ın “meclisin sorgulanmasına ne-
den olur” diyerek teknik eksikliklerle dolu 5 imar 
dosyasını iadesiyle başlayan ve AKP'li üyelerin 
beklenmedik şekilde ısrar etmesi üzerine istifa 
etmesiyle sonuçlanan krizin yankıları devam edi-
yor. Topbaş'ın görevi bıraktığını açıklarken yap-
tığı konuşmadaki “Borçsuz bir belediye bıraktım” 
sözleri dikkat çekti. İBB CHP Grubu Basın Söz-
cüsü ve Meclis Üyesi Tarık Balyalı gerçeğin çok 
farklı olduğunu söyledi.

“Kaynaklar Doğru Kullanılmadı”
Balyalı, “İBB'nin 2016 yılı sonunda borcu 10 

milyar 120 milyon liraydı. Meclisten 2017 yılın-
dan bugüne kadar 2 milyar 900 milyon lira daha 
borçlanma yetkisi alındı. Borç 13 milyar lirayı 
buldu ve neredeyse 2017 gelir bütçesine denk” 
dedi. Böyle giderse yıl sonuna kadar borcunun 
gelir bütçesini aşacağını vurgulayan Balyalı, “Bu 
borçtan ne kadar ödeme yapıldığını ancak büt-

çe döneminde göreceğiz. Yani Topbaş arkasında 
borç batağında bir belediye bıraktı çünkü kay-
naklar doğru kullanılmadı” diye konuştu.

2017 Yılına Borçlu Girdi
İBB'nin ocakta yürürlüğe giren 2017 yılı büt-

çesi İSKİ, İETT ve şirket cirolarıyla birlikte top-
lam 42 milyar lira olarak belirlendi. İBB'nin ken-
di bütçesi de 18,5 milyar lira olarak açıklandı ve 
bütçenin 4.6 milyar lirası iç ve dış borçla denkleş-
tirildi (Sözcü).

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ndeki veto krizinin ardından istifa eden Topbaş, bir lira borç bı-
rakmadığını söyledi ama İBB’nin borcu bugün itibarıyla 13 milyar lirayı bulmuş durumda...

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, savaştan kaçarak 
Türkiye’ye sığınan Suriyelilerin, barınma, sağlık, 
eğitim, çalışma ve sosyal yardımlardan faydalan-
maları için kayıtları güncelemeye devam ediyor.

Kayıt altına alınan Suriyelilerin en fazla yaşa-
dığı 10 il şöyle: Birinci sıradaki İstanbul’u 445 bin 
584 Suriyeli ile Şanlıurfa izliyor. Hatay’da 416 
bin 598, Gaziantep’te 341 bin 649, Mersin’de 166 
bin 332, Adana’da 165 bin 28, Kilis’te, 128 bin 
306, Bursa’da 123 bin 376, İzmir’de 117 bin 434, 
Kahramanmaraş’ta da 95 bin 431 Suriyeli yaşıyor.

Resmi rakamlara göre Suriyeliler de dahil 
Türkiye’de 4 milyon 500 bin göçmen barınıyor. 
Suriyelilerden sonra Türkiye’de en fazla Irak-
lı göçmenler bulunuyor. Türkiye genelinde 250 
bine yakın Iraklı göçmenin yaşadığı belirtili-

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün bilgilerine göre, Türkiye genelinde biyo-
metrik kimlik verilerek kayıt altına alınan Suriyeli sayısı 3 milyon 208 bin 131 oldu. Kayıt al-
tındaki Suriyelilerin yaşadığı kentlerin başında 511 bin 308 kişi ile İstanbul geliyor.

yor. Göçmenlerin dışında 2017’de ikamet izniy-
le Türkiye’de bulunan yabancı sayısı da 591 bin 
982.

(Hürriyet)

http://www.sozcu.com.tr/2017/gundem/kadir-topbas-arkasinda-13-milyar-lira-borc-birakti-2022810/
http://www.hurriyet.com.tr/iste-turkiyenin-yabanci-haritasi-40601258
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AVM’ler Özel Hastaneye Dönüşüyor

Kabataş’ın ‘Devasa Martısı’ Deniz Üstünde Adım Adım Yayılıyor

Türkiye genelinde sayıları 414’e ulaşan alışve-
riş merkezlerinde (AVM) geriye gidiş hızlandı. 
Ankara’da 8 AVM birden kapandı ve özel hasta-
neye dönüştü. 1995’te sayıları 12 olan AVM’lerin 
yapımı ise yaşanan olumsuzluklara rağmen de-
vam ediyor. AVM sayısı bu yılsonunda 443’e, 
2018 yılında ise 448’e ulaşacak.

50 metrekarelik bir dükkan kirasının 2 bin do-
ların üzerine çıktığı kaydedilen raporda, “Bu ki-
raların karşılanması olanaksız olduğu gibi, ülke 
genelinde AVM sektörünün daralmaya gitti-
ği, kiralanabilir alanlardaki boşluğun da hız-
la arttığı görülüyor” denildi. AVM sayısı açısın-
dan Avrupa'nın birinci ülkesi konumuna gelen 
Türkiye'nin son dönemde bu konuda baş aşağı-
ya gittiği vurgulanan raporda “Çok sayıda AVM, 
dükkânlara talep olmaması, kredi geri ödemele-
rindeki aksaklıklar gibi nedenlerle kapanmaya 
başladı ve bunun en büyük mağduru da işyeri sa-
hipleri ile çalışanlar'' denildi. Toprak raporunda 
şu görüşlere yer verdi:

Avm Çöplüğü Oluruz
“Ankara'da kapanan 8 AVM'nin yatırım değe-

ri milyarlarca liraya ulaştı. Ankara'daki bu du-

rumun diğer şehirler için de örnek alınıp, ön-
lem alınması talep ediliyor. Yakında Türkiye'nin 
ABD gibi AVM çöplüğüne dönmesi ihtimali kar-
şısında, hükümet girişimde bulunmalı. ABD'de 
yılbaşından bu yana kapanan AVM sayısı 400'e 
ulaştı. Bu gelişme Kanada ve Avustralya'ya da sıç-
ramış durumda. AVM modası hızla kayboluyor. 
Türkiye'de ise hükümetin yanlış ekonomi ve ya-
tırım politikaları ile dünyadaki bu trendin aksine 
AVM inşaatlarına hız verilmiş durumda.”

(Sözcü)

Türkiye genelinde sayıları 414’e ulaşan alışveriş merkezlerinde (AVM) geriye gidiş hızlan-
dı. Ankara’da 8 AVM birden kapandı ve özel hastaneye dönüştü. 1995’te sayıları 12 olan 
AVM’lerin yapımı ise yaşanan olumsuzluklara rağmen devam ediyor. AVM sayısı bu yılso-
nunda 443’e, 2018 yılında ise 448’e ulaşacak.

Kabataş’ta semtin ve Boğaz’ın dokusunu bo-
zacağı eleştirilerinin gölgesinde denize yüzlerce 
kazık çakılarak yapılan ‘Martı Projesi’nde sona 
yaklaşılıyor.

Bir yandan son kazıkların çakıldığı, diğer yan-
dan beton iskelelerin ve deniz üzerindeki plat-
formların yapımının sürdüğü inşaatın kuşbakışı 
fotoğrafları, projenin şekillendiğini gösteriyor.

Bugüne kadar denizin üzerinde iskele ve plat-
formların oluşturulması için yüzlerce kazık ça-
kıldı. Kazıkların üzerine beton bloklar konularak 
deniz dolduruluyor. Bölgeye havadan bakıldığın-
da beton blokların Boğaz’a doğru geniş bir alana 
yayıldığı görülüyor (Diken).

http://www.sozcu.com.tr/2017/ekonomi/avmler-ozel-hastaneye-donusuyor-2022818/
http://www.diken.com.tr/kabatasin-devasa-martisi-deniz-ustunde-adim-adim-yayiliyor/
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İstanbul'da kentsel dönüşümü bu iki dev ilçe 
üzerinden yürütmeyi planladıklarını kaydeden 
Özhaseki şöyle konuştu: "Avrupa Yakası'nda be-
lirlediğimiz yeni ilçe içine 10-12 ilçe alacak bü-
yüklükte. Anadolu Yakası'ndaki de sekiz-10 il-
çeyi alır. Biri askeri alan, diğeri o kadar askeri 
gözükmüyor. Bir ay içinde netleşecek. Benim 
kuracağım şehir Avrupa yakasında 1 milyon nü-
fuslu olacak. Hiçbir yükseltisi yok. Mahalle do-
kusunda olacak.

'Bağcılar taşınacak'
Bakan şöyle devam etti: "İstanbul'da Esenler, 

Güngören, Bağcılar, Eyüp ve Sultangazi'nin ol-
duğu çevreyi çok yakından ilgilendiriyor. İkinci 
halkada Fatih, Bahçelievler, sonra Avcılar en çok 
risk taşıyan yerler. En geç beş yıl içinde yepyeni 
bir şehir çıkar. Yeni ilçelerde zemin dahil en faz-
la altı kata izin verilecek."

Bakan, "Senede 500 bin konut yenileyece-
ğiz. Bunun 200-300 bini İstanbul, geri kalanı 

CHP İstanbul Milletvekili Yrd. Doç. Dr. Gü-
lay Yedekci, İstanbulluların trafik çilesini meclis 
gündemine taşıdı. Yedekci, İstanbul’da yaşayan 
bir sürücünün bir yılda gecikme sebebiyle fazla-
dan 219 saatini trafikte geçirmekte olduğuna dik-
kat çekti.

30 Dakikalık Mesafe 62 Dakikada Kat Ediliyor
"Trafik Sıkışıklık Endeksi" ne göre dünya-

da en çok trafik sıkışıklığı yaşanan şehir olan 
İstanbul'da araç sürücülerinin trafikte yüzde 
58'lik bir gecikme yaşadığını söyleyen Yedek-
ci, sürücülerin 30 dakikalık bir mesafeyi yüzde 
109’luk bir gecikmeyle 62 dakikada kat edildiği-
ni ve İstanbul’da yaşayan bir sürücünün bir yıl-
da gecikme sebebiyle fazladan 219 saatini trafikte 
geçirmekte olduğuna dikkat çekti.

Yedekci, “ İstanbul güzide bir kentimizdir. An-

İstanbul’a İki ‘Dev’ İlçe Eklenmesi Planlanıyor

İstanbul Trafiği Her Yıl Fazladan 219 Saatimizi Çalıyor

Anadolu'da olacak. Böylece bina stoğunun yüz-
de 40'ını yenileyeceğiz. Kişi kendisi binasını güç-
lendirmek veya değiştirmek istiyorsa, belediyeye 
harç-ruhsat filan hiçbir şey vermeyecek. Belediye 
bu işe girdiğinde ise, can suyu olan parayı sıfır fa-
izle vereceğiz. Yaptıkça para vermeye de devam 
edeceğiz" diye konuştu.

(Arkitera)

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "Öyle askeri alanlar var ki, şehrin hafif ke-
narlarında, iki tane ağaç bile yok. İstanbul'da Avrupa Yakası'nda böyle bir alan tespit et-
tim. O tespit ettiğim alan kabul görürse, yeni bir şehir kurulur ve en az 10 ilçenin kentsel 
dönüşümünü orada yapabiliriz. Anadolu Yakası'nda da benzer bir yer tespit ettik" dedi.

cak şehirde uygulanan merkezi idare politikaları 
yurttaşlarımızın yaşam alanlarına zarar vermek-
te ve İstanbul’u yaşanmaz bir şehir haline dönüş-
türmektedir. Yerel yöneticilerin ve merkezi ida-
renin görevi yurttaşlarımızın huzurla, keyifle ve 
güvende yaşamalarını sağlamaktır. İstanbullular 
trafik, araç çekicileri ve otopark sorunları nede-
niyle kendilerini güvende hissedemiyor ve çile 
çekiyorlar.” dedi (Cumhuriyet).

http://www.arkitera.com/haber/29359/bakan-duyurdu--istanbul-a-iki-dev--ilce-eklenmesi-planlaniyor
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/siyaset/838689/istanbul_trafigi_her_yil_fazladan_219_saatimizi_caliyor.html
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Alzheimer Merkezi Açıldı

Kadıköy Belediyesi’nden Bütüncül ve Katılımcı İklim Eylem Projesi

Kadıköy Belediyesi, yapımına geçtiğimiz yıl 
başladığı ve Alzheimer hastalarının sosyal yaşa-
ma katılmalarını sağlayacak “Alzheimer Merkezi 
ve Sosyal Yaşam Evi”ni Kadıköy Belediye Başka-
nı Aykurt Nuhoğlu’nun ev sahipliğinde, 21 Eylül 
Dünya Alzheimer Günü’nde hizmete açtı.

19 Mayıs Mahallesi’nde kurulan merkezin açı-
lışına Kadıköy Kaymakamı Dr. Mustafa Özars-
lan Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, 
Kadıköy İlçe Emniyet Müdürü İbrahim Kocaoğ-
lu,  CHP Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin, Türkiye 
Alzheimer Derneği Kadıköy Şube Başkanı Türker 
Şahiner, sanatçı Fatih Erkoç’un yanı sıra çok sayı-
da Kadıköylü vatandaş da katıldı.

“Hayal Ettik ve Gerçekleştirdik”
Kadıköy Belediye Aykurt Nuhoğlu, Alzheimer 

hastalığının ülkenin geleceğiyle ilgili ciddi bir 
tehdit olduğunu belirterek, “Kentlerin büyüme-
siyle beraber insanların yalnızlığı artıyor. Aslın-
da kalabalıklar içinde yalnız yaşıyoruz. Çekirdek 
ailelerimiz artık küçüldü. Bu yalnızlık içinde de 
Alzheimer hastalığı ciddi bir tehdit oluşturuyor. 
Bu tehdidi azaltılması, hastalık seyrinin uzatıl-

Kadıköy Belediyesi’nin  Alzheimer hastalarının sosyal yaşama katılmalarını sağlamak ve has-
ta yakınlarını desteklemek amacıyla projelendirdiği “Alzheimer Merkezi ve Sosyal Yaşam 
Evi” 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü’nde açıldı

ması bizim için çok önemli. (...) Kadıköy Beledi-
yesi olarak doğumdan bütün bir yaşam boyunca 
sizinle olacağız derken çekirdek ailenizin bir bi-
reyi de biz olacağız. Artık çağımızın yerel yöne-
tim anlayışı bu. Başka türlü bunu çözme şansımız 
yok. Yönetimde bulunduğumuz üç buçuk yıllık 
süre boyuna farklı projeler hayata geçirdik. Ha-
yal ettik, düşündük ve ihtiyaçlarımız nedir diye 
sorduk. Sizlerle beraber ihtiyaçlarımızı konuş-
tuk, tartıştık, ve karşılıklı diyalog şeklinde proje-
lerimizi hayata geçirdik. Bundan sonraki süreçte 
de bu açılışları yapmaya devam edeceğiz" şeklin-
de konuştu (Kadikoy.Bel.Tr).

Kadıköy Belediyesi, 'Türkiye'de İklim Deği-
şikliği Alanında Kapasitenin Geliştirilmesi Hibe 
Programı' çerçevesinde hibe almaya hak kazan-
dı. Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı’nın (IPA) 
“Türkiye’de İklim Değişikliği Alanında Kapasite-
nin Geliştirilmesi Hibe Programı”na Türkiye Av-
rupa Vakfı ortaklığı ile “Kadıköy Belediyesi Bü-
tüncül ve Katılımcı İklim Eylemi (Integrated and 
Participatory Climate Action for Kadıköy Muni-
cipality)” projesi ile katılım sağlayan Kadıköy Be-
lediyesi 49.882,2 Avro hibe almaya hak kazandı.

Proje Kadıköy’de iklim değişikliği konusunda 
öncü olacak.  15 Eylül tarihi itibarıyla başlayan 
ve 1 yıl sürecek projede, katılımcı bir perspektifle 
belediye personeli ve Kadıköylülerin aktif katı-
lımıyla, iklim değişikliğinin etkilerini azaltmaya 
yönelik çalışmalar yapılacak.

Proje kapsamında Kadıköy sakinleri arasında 
yerel sahiplenme platformları oluşturmak; 3-6 
yaş grubundaki çocuklara yönelik eğitim prog-
ramları geliştirmek; Kadıköy Belediyesi’nin ik-
lim değişikliğinin negatif etkilerine karşı direnç-
li hale gelmesinde kapasite arttırmak; özellikle 
gençler ve çocuklara odaklanmak ve belediye-
nin iklim değişikliği ile ilgili faaliyetlerinde pay-
daşlar arasında sahiplenme duygusu yaratmak 
amaçlanıyor.

Proje paydaşları arasında belediye çalışanları, 
Kadıköy Kent Konseyi, sivil toplum kuruluşları, 
Kadıköy mahalle muhtarları, gençler ve çocuklar 
başta olmak üzere Kadıköy sakinleri yer alıyor. 
Proje ayrıca Kadıköy’de yaşayan ve /veya Kadı-
köy için çalışan ve iklim değişikliğinden etkile-
nen herkesi kapsıyor (Gazete Kadıköy).

http://www.kadikoy.bel.tr/Haberler/alzheimer-merkezi-acildi
http://www.gazetekadikoy.com.tr/cevre/kadikoy-belediyesine-abden-destek-h11236.html
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Açık Akademi Kent Seminerleri Başlıyor: İstanbul Yeniden

İstanbul, son yıllarda yaşadığı hızlı tahribat nedeniyle gündem-
den düşmüyor. 3. hava limanı ve 3. köprü gibi projelerin yarattığı 
ekolojik riskler ve durdurulamayan kentin kuzeye doğru büyüme 
eğilimi, planlama ilkelerine aykırı şekilde yaşanan dönüşümler, 
artan imar yoğunluklarıyla yetersiz hale gelen donatı alanları ve 
peşinden gelen sosyal problemler, kamusal hizmetlerin alıcısına 
ulaşmasında yaşanan problemler, keşmekeş haline dönüşen ula-
şım problemi, iyiden iyiye büyüyen göçmen-mülteci krizi ve daha 
bir çok faktörden dolayı tartışılan İstanbul’dan kaçma eğilimi… 
Peki ama İstanbul bu keşmekeşin dışında tahayyül edilemez mi? 
Bu ve benzeri sorunlara adil, eşitlikçi ve özgürlükçü bakış açısıy-
la yaklaşarak alternatifler üretmenin ve bu sorunlarla başa çıkma-
nın yollarını konuşmak ve bu anlamıyla İstanbul’u yeniden dü-
şünmek için Kadıköy Belediyesi Akademi’nin Açık Akademi Güz 
2017 döneminin seminer programının başlığı İstanbul Yeniden 
olarak belirlendi.

Seminer Programı:

Her Salı 19:00-21:00 (17, 24, 31 Ekim, 7, 14, 21 Kasım)

Aşırı İklim Olayları ve Kentlerin Uyumu / A Salonu
Efe Baysal, Erdem Ergin

Sinemanın İstanbul’u / B Salonu
Ayça Çiftçi

Geçtiğimiz dönem ilki gerçekleştirilen Açık Akademi Kent Seminerleri’nin ikincisi, İstanbul Ye-
niden başlığıyla 17 Ekim-23 Kasım tarihleri arasında Kadıköy Belediyesi Akademi’de gerçek-
leştiriliyor. Seminer programında yine birçok farklı olgu, alanında yetkin isimlerin yönlen-
dirmesiyle tartışılacak.

Her Çarşamba 19:00-21:00 (18, 25 Ekim, 1, 8, 15, 22 Kasım)

Yurttaş Temelli Siyaset: Siyasal Katılım Modellerinden Toplumsal Hareketlere / A Salonu
Yüksel Taşkın, Baran Uncu

Çeşitlenen Kentlerde Eşit Yurttaşlık ve Birlikte Yaşam: Göç, Toplumsal Cinsiyet, Beden ve Kamusallık 
/ B Salonu

Kumru Çılgın, Erhan Kurtarır, Soner Çalış, Ece Öztan

Her Perşembe 19:00-21:00 (19, 26 Ekim, 2, 9, 16, 23 Kasım)

Demokratik Kent için Kamusal Tartışmalar: Bu meydanlar, bu sokaklar bu parklar hepimizin (mi?) / A 
Salonu

Ebru Firidin Özgür, İdil Akyol Koçhan

Tarihi Dokunun Sürekliliği Bağlamında Yeldeğirmeni Örneği / TAK
Gül Köksal

(Seminerler tanımlarına, ayrıntılı haftalık programlara ve okuma önerilerine

www.kadikoyakademi.org/acikakademi/ sekmesinden erişebilirsiniz.)

http://www.kadikoyakademi.org/acikakademi/
http://www.kadikoyakademi.org/acikakademi/ 
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Eşitsiz Gelişim: Doğa, Sermaye ve Mekânın Üretimi

Köprüden Geçmeyen 8 Milyon Aracın Maliyeti Hazine'den

Geçtiğimiz günlerde yayınlanan kitabın tanı-
tım bülteninde şu ifadelere yer verildi:

"Eleştirel coğrafyanın önde gelen isimlerin-
den Neil Smith'in Eşitsiz Gelişim: Doğa, Serma-
ye ve Mekânın Üretimi başlıklı bu eseri tutkulu 
bir çalışmanın ürünü. Tezine Henri Lefebvre'in 
Mekânın Üretimi'nde bıraktığı yerden başlayan 
Smith, insan doğasından yapılı çevreye, kent ölçe-
ğinden kolonyalizmin coğrafyasına ve emperya-
lizmin küreselliğine kadar uzanan soyut ve somut 
mekânlarda görülen, düşünülen, incelenen doğa-
yı merkeze alıyor. Doğa, sermaye ve mekânı bir 
bütünsellik içerisinde inceleyerek, doğayı insa-
na dışsal bir "nesne"ymiş gibi ele alan yaklaşımın 
metafizik karakterinden kurtarıp maddileştiriyor.

Frankfurt Okulu teorisyenlerinin savının aksi-
ne, doğanın insanın üretici eyleminin kapsamı ol-
duğunu ve verili koşullar çerçevesinde onu kendi-
siyle birlikte dönüştürdüğünden kapitalist gelişim 
dinamiklerinin çeşitli ölçeklerdeki mekânlar üze-
rinde nasıl eşitsiz bir karakter taşıdığına işaret 
ediyor. Tarihi coğrafyayla, kenti kırla, şehrin ya-

Karayolları Genel Müdürlüğü, CHP İstanbul 
Milletvekili Onursal Adıgüzel’in Başbakanlık İle-
tişim Merkezi’ne (BİMER) başvurusu üzerine Os-
mangazi Köprüsü ve bağlantı yollarının 13 aylık 
verilerini açıkladı.

Ücretli geçişe 11 Temmuz 2016'da açılan köp-
rüyü, Temmuz 2017 sonuna kadar 7 milyon 662 
bin 105 otomobil eşdeğeri araç kullandı. Köp-
rü ve bağlantı yollarının 2016 geliri, 194 milyon 
776.117 lira oldu.

CHP'li Adıgüzel, köprüden otomobil eşdeğeri 
araç garantisinin günlük 40 bin, yıllık 14 milyon 
600 bin olduğunu, ancak 12 ayda ücretli araç sayı-
sının 6 milyon 159 bin 685'te kaldığını vurguladı.

Adıgüzel, "Geçmeyen 8 milyondan fazla aracın 

Neil Smith'in orijinal adı "Uneven Development: Nature, Capital and the Production of Space" 
olan kitabı Sel Yayıncılık tarafından Türkçe'ye çevirildi.

pılarını ormanlarla, Güney Asya'nın fabrikaları-
nı Amerika'nın düzlükleriyle buluşturan Smith, 
eleştirel mekân teorisinin kapsamını genişletiyor. 
Bundan milli parklar da nasibini alıyor!"

parası yine vatandaşın cebinden çıkacak. Yani, 
vatandaş talep etmediği hizmetin bedelini cebin-
den ödeyecek" dedi. (Dünya)

https://www.dunya.com/ekonomi/kopruden-gecmeyen-8-milyon-aracin-maliyeti-hazineden-haberi-384315
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Londra Belediyesi yayınladığı taslak "Çev-
re Strateji Raporu"nda güneş enerjisi alanında 
önemli bir hedef getirdi.

2050 yılında Londra’yı karbon salımı artışına 
neden olmayan bir şehir yapma hedefinin belir-
lendiği raporda, güneş enerjisi alanındaki yatı-
rımların da artırılacağı bildirildi.

Zaryadye Park çalışması ile Moskova’nın tarihi 
değer taşıyan ticari merkezini canlı bir kamusal 
alana dönüştürmek isteyen Diller Scofidio + Ren-
fio, tasarımı ile doğa ve mimari arasında kusursuz 
bir uyum arıyor.

2013 yılında kazanmış olduğu yarışmanın ar-
dından Diller Scofidio + Renfio, Zaryadye Park 
projesinde dört yılın ardından sona yaklaştı. Pro-
je, son elli yılda Moskova'da açılmış olan ilk bü-
yük ölçekli park olma özelliğini taşıyor.

Diller Scofidio + Renfio'dan Charles Renfro, 
projeyi şöyle açıklıyor:

"Zaryadye Park, kategorizasyona direnen bir 
kamusal alan sunuyor. Burası aynı anda hem 
park, hem kentsel plaza, hem sosyal mekân, hem 
kültürel tesis ve hem de rekreasyonel bir arma-
tür. Tasarımımız , erişilebilirliği maksimum sevi-
yede koruyabilmek için yarışma tarafından talep 
edilen 14.000 metrekarelik bir program üzerine 
yerleştirildi. Ortaya çıkan eş zamanlılık ise doğal 
ve yapay, kentsel ve kırsal, iç ve dış arasında bir 
dizi karşıtlık üretiyor."

Kentin geleneksel, simetrik dokusunu tamam-
layıcı bir park ile kente yeni tipolojiler sunabi-
lecek canlı bir kamusal alan yaratma niyetindeki 
ekip, projede doğayı ve mimariyi kusursuz bir şe-

Londra Belediyesi 2050 İçin Güneş Enerjisi Hedefini Açıkladı
Rapora göre halihazırda Londra’nın güneş 

elektriği gücü 95 MW seviyesinde iken ilk etap-
ta 2030 yılında 100 MW’lık yeni kurulu güç artışı 
hedefleniyor.

Belediye bu hedefe mahalle birliklerine bağış-
lar, farkındalığı artıracak pilot projelerin devre-
ye alınması ve Londra Ulaşım İdaresi’nin binala-
rında gerçekleştirilecek kurulumlar ile ulaşmayı 
hedefliyor.

Belediye, enerji depolama sistemlerine sahip 
konut kurulumlarına yönelik teşvik programları 
devreye almayı da planlıyor.

Bununla birlikte belediye 2050 yılı için belirle-
diği 2.000 MW’lık hedef için devlet desteğine de 
ulaşmaya çalışacak.

Londra’nın ortalama yıllık güneşlenme süresi 
1.493 saat. Bu rakam Ankara için 2.611, İstanbul 
için 2.446, İzmir için ise 2.986 saat (Solar.İst).

Moskova'nın Yeni Kent Parkı: Zaryadye Park
kilde harmanlamaya çalıştı.Uzun süreli sürdürü-
lebilir yönetim modeli, doğa keşfi için planlanan 
sosyal ve kültürel programlar, şehrin sert iklimi-
ni yumuşatan yapay çevre elemanları gibi çeşitli 
müdahaleler ile parkı yıl boyu aktif tutacak bü-
tüncül stratejiler planlandı (Arkitera).

http://solar.ist/londra-belediyesi-2050-icin-gunes-hedefi-acikladi/
http://www.arkitera.com/haber/29286/moskovanin-yeni-kent-parki--zaryadye-park


DÜNYADAN HABERLER

Uluslararası Sahil Temizlik Günü’nde 8 Bin Ton Çöp Toplandı

Maria Kasırgası Porto Rico’yu 6 Ay Elektriksiz Bırakacak

Bu yıl 32. düzenlenen Uluslararası Sahil Temiz-
lik Günü geçtiğimiz ay gerçekleşti. Ocean Con-
servancy (Okyanus Koruma) organizasyonu ta-
rafından düzenlenen bu organizasyon Teksas’da 
1986 yılında başladı. 2017 yılında geldiğimizde 
ise bu etkinlik 100’den fazla ülkeden 6 bin ayrı 
etkinliğe büyümüş durumda.

Ocean Conservancy, her etkinlikte denizlere 
ulaşan çöpün arttığını belirtiyor. Her yıl yaklaşık 
8 milyon ton plastik atık okyanusa ve sahillere 
ulaşıyor. Bu plastik atıklar yabani hayatı etkili-
yor, kumsalları kirletiyor, yerel hükümetlere çok 
büyük mali yük yaratıyor.

Kumsallardan en çok toplanan çöpler ise; siga-
ra izmariti, plastik şişeler, gıda ambalajları, plas-
tik şişe kapakları ve pipetler. Bunlar özellikle de-
niz kuşlarına ve kaplumbağalarına karşı ölümcül 
bir tehlike yaratıyor.

Doğada çözünemeyen plastikler giderek daha 
küçük parçalara ayrılarak, mikroplastik denilen 
parçacıkları oluşturuyor. Bu maddeler özellikle 

İklim değişikliğinin yol açtığı Maria 
Kasırgası’nın vurduğu Porto Rico adasının 6 ay 
boyunca elektriksiz kalacağı duyuruldu. Karayip-
ler bölgesinde en az 15 kişinin hayatını kaybet-
mesine yol açan Maria Kasırgası, Porto Rico ve 
Dominica dahil bir çok adayı vurdu.

Porto Rico Acil Durum Yönetimi İdaresi’ne 
göre Çarşamba sabahı Atlantik havzasında güç 
kazanarak saatte 155 kilometre hızla 4. katego-
ri kasırga sınıfına yükselen Maria Kasırgası Porto 
Rico’da karaya çıkarak adanın tüm gücünü kay-
betmesine neden oldu. 6 ay boyunca elektriksiz 
kalacak olan Porto Rico adasının valisi Ricardo 
Rossello, “Modern tarihimizde böyle büyüklükte 
bir olay yaşamadık” dedi.
Harvey, Irma ve Maria kasırgalarının
iklim değişikliğiyle ilgisi ne?

İklim değişikliği nedeniyle okyanus yüzeyinin 
ısınması ve buharlaşmanın artması hem kasır-
gaların daha fazla enerji biriktirmesine, hem de 
daha ağır yağış bırakmasına neden oluyor. Küre-

sel ısınmaya bağlı olarak deniz seviyelerinin yük-
selmesi de denizden karaya vuran kasırgaların 
meydana getirdiği fırtına dalgalarının (storm sur-
ge) daha yükselmesine ve tehrip gücünün artma-
sına neden oluyor.

(Yeşil Gazete)

son yıllarda, deniz tuzunda, balıklarda ve hatta 
birada bile bulunmaya başladı.

Bu sorunların farkında olan Ocean Conser-
vancy ve gönüllüler, Hawaii Adalarından Latin 
Amerikaya, Hong Kong’dan İsveç’e yaklaşık 500 
bin kişi ile plastikten kurtulmuş temiz bir deniz 
için harekete geçti. Bu yıl 8 bin tonun toplandığı 
etkinlik ile beraber son 30 yılda bu etkinlikler ile 
93 bin ton çöp toplandı (Yeşilist).

http://www.yesilist.com/uluslararasi-sahil-temizlik-gununde-8-bin-ton-cop-toplandi-en-cok-toplanan-copler-sigara-izmariti-ve-plastik-sise/
https://yesilgazete.org/blog/2017/09/22/maria-kasirgasi-porto-ricoyu-6-ay-elektriksiz-birakacak/
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Kopenhag, Dünyanın En Büyük Mimarlık Kongresine Ev Sahipliği Yapacak

IEEFA Raporu yayınlandı:

Fosil Yakıtların Elektrik Şirketlerine Maddi Zararı 180 Milyar Dolar

Bu yıl Seul'de gerçekleştirilen kongrede "Sür-
dürülebilir Gelecek" temalı teklifi ile dikkatleri 
üzerine çeken ve sürdürülebilir mimari konusun-
da dünya lideri olan Kopenhag, 2023 yılında dü-
zenlenecek kongreye ev sahipliği yapacak. Ulus-
lararası Mimarlar Birliği tarafından üç yılda bir 
organize edilen ve mimarlık camiasındaki en bü-
yük etkinliklerden biri olarak görülen kongre, 
böylece ilk kez Nordik bir ülkede gerçekleşmiş 
olacak.

Daha sürdürülebilir kentler inşa etmek, önü-
müzdeki on yıl içinde dünyanın karşılaşacağı en 
büyük sınavlardan biri. 2023'te Dünya Mimarlar 
Kongresi'ne ev sahipliği yapacak olan Kopenhag, 
kentleşmeden kaynaklanan zorlukları, kaynaklar 

Enerji Ekonomisi ve Finansal Analiz Enstitü-
sü (IEEFA) tarafından hazırlanan “Dönüşmekte 
Olan Küresel Elektrik Şirketleri: Liderler ve Ge-
ride Kalanlar: 11 Vaka Çalışması” raporu yayın-
landı. Enel, RWE ve Engie gibi 11 büyük elektrik 
üretim şirketi ile ile bu şirketlerin ellerinde bu-
lundurduğu elektrik santralleri incelendi.
Enerji dönüşümü yakalayamayan enerji şirketle-
ri kaybediyor

Raporda 2007 ve 2016 yılları arasında bekle-
nenden daha az performans gösteren elektrik şir-
ketlerinin hisse senedi değerinde 180 milyar do-
lar kayıp görülürken; güneş ve rüzgara dayalı 
enerji üretimi tüm dünyada artık fosil yakıta da-
yalı elektrik üretiminden daha düşük maliyetli 
olduğu ortaya çıkıyor.

Raporun başyazarı ve IEEFA Avustralya 
Enerji Finansmanı Çalışmaları Direktörü Tim 
Buckley, “Yenilenebilir enerji üretimi saye-
sinde, Avrupa’dan Asya’ya, Kuzey ve Güney 
Amerika’dan Afrika’ya toptan elektrik fiyatları 
aşağıya çekiliyor. Yenilenebilir kaynaklarla üre-
tilen elektrik artık istikrarlı bir şekilde fosil ya-

Dünyanın önde gelen mimarları, 2023 senesinde Kopenhag'da düzenlenecek olan Dünya Mi-
marlar Kongresi'nde bir araya gelerek Birleşmiş Milletler'in sürdürülebilir kalkınma hedefleri 
üzerinde mimarlığın rolünü tartışacak.

kıtla üretilen elektrikten daha az maliyetli zira 
yakıt maliyeti yok. Diğer önemli bir nokta da, ye-
nilenebilir enerjinin pazar payının halen görece-
li olarak çok küçük olmasına rağmen piyasalarda 
bu dalgalanmaları yaratabiliyor olması; dalgalan-
maların bu yüzden devam edeceğini öngörebili-
riz. Her ne kadar yenilenebilir kaynakların küre-
sel elektrik üretiminin başlıca kaynakları olması 
için birkaç on yılın daha geçmesi lazım olsa bile, 
yenilenebilirlerin bugünkü varlığı kalıcı ve geli-
şimleri önlenemez.” açıklamasında bulundu.

(Yeşil Gazete)

üzerinde giderek artan kıtlığı ve iklim değişikli-
ğini bu etkinlik boyunca ele almayı amaçlıyor.

(Arkitera)

http://www.arkitera.com/haber/29303/kopenhag-dunyanin-en-buyuk-mimarlik-kongresine-ev-sahipligi-yapacak
https://yesilgazete.org/blog/2017/10/04/ieefa-raporu-yayinlandi-fosil-yakitlarin-elektrik-sirketlerine-maddi-zarari-180-milyar-dolar/
https://yesilgazete.org/blog/2017/10/04/ieefa-raporu-yayinlandi-fosil-yakitlarin-elektrik-sirketlerine-maddi-zarari-180-milyar-dolar/
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