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TÜRKİYE’DEN HABERLER

İÜ Araştırması:

İstanbul’un En Zengin 20 Mahallesinde Nüfusun Yüzde 1,6’sı Yaşıyor

İstanbul Üniversitesi (İÜ) İktisat Fakültesi’nin 
yürüttüğü ‘Mahallem İstanbul Projesi’ne göre, 
İstanbul’un en yüksek sosyoekonomik statüye 
sahip 20 mahallesinde şehrin nüfusunun yüzde 
1,6’sı yaşıyor.

Proje kapsamında İstanbul’un 959 mahallesi 
incelenerek sosyoekonomik statü değerleri sap-
tandı. Elde edilen eğitim, gelir ve yaşam koşul-
larına ilişkin verilerden hareketle İstanbul’daki 
mahalleler sekiz farklı kategoride sınıflandırıldı.

A+’dan E’ye kadar yapılan sınıflandırmada en 
yüksek sosyoekonomik statünün gösterildiği A+ 
grubunda 20 mahalle yer aldı. Beşiktaş’tan 10, 
Kadıköy’den dört, Beyoğlu’ndan ve Bakırköy’den 
iki, Şişli ve Beykoz’dan ise bir mahalle en yüksek 
sosyoekonomik statü skoruna sahip oldu.

Araştırmanın sonucuna göre en yüksek sosyo-
ekonomik statüye sahip olan A+ 20 mahallede İs-
tanbul nüfusunun yüzde 1,6’sı yaşıyor.

İkinci grupta yüzde 4,9 yaşıyor
İkinci grupta yer alan 58 mahalle ise nüfusun 

yüzde 4,9’unu kapsıyor. İstanbul’da yaşayan her 
100 kişiden altısı sosyoekonomik statü olarak 
yüksek gruplarda yer alıyor.

Üst orta kesim olan B+ ve B grubunda yer alan 
toplam 135 mahalle ise İstanbul nüfusunun yüz-
de 16,3’ünü barındırıyor.

Çoğunluk orta ve alt grupta
Orta orta grupta ise 329 mahalle yer alırken 

bu mahallelerde yaşayanlar İstanbul’un yüzde 
42,2’sini temsil ediyor.

Sosyoekonomik statüsü düşük grupta yer alan 
mahallelerin nüfustaki karşılığı yüzde 35,1 olur-
ken, bu grupta 417 mahalle bulunuyor.

‘Göç dalgaları görünümü değiştiriyor’
Projeyi yürüten İÜ İktisat Fakültesi Öğretim 

Üyesi Prof. Dr. Murat Şeker, İstanbul’un sos-
yoekonomik statü skorunun düşme eğilimin-
de olduğunu belirterek şunları söyledi: “Bunda 
İstanbul’un halen en fazla göç alan şehir olması-
nın önemli payı bulunuyor. Nitelikli göçten ziya-
de sosyoekonomik statünün düşük seyrettiği göç 
dalgaları İstanbul’un genel görünümünü değişti-

riyor. Öte yandan Suriyeli göçmenler bu araştır-
maya sağlıklı veri olmadığından dahil edilmedi. 
Bu göçmenler de eklendiğinde sosyoekonomik 
statü skorunun daha hızlı düşme eğiliminde ol-
duğu ortaya çıkacaktır.”

Haritalara ve mobil uygulamalara Ara-
lık 2017'de mahallemistanbul.com adresinden 
ulaşılabilecek.

(Diken)

http://www.diken.com.tr/iu-arastirmasi-istanbulun-en-zengin-20-mahallesinde-nufusun-yuzde-16si-yasiyor/
http://www.diken.com.tr/iu-arastirmasi-istanbulun-en-zengin-20-mahallesinde-nufusun-yuzde-16si-yasiyor/
http://mahallemistanbul.com/
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Uzmanlardan Türkiye Tahmini:

Kuraklık Başlayacak, Gıdaya Ulaşma İmkanı Azalacak

"İBB'nin 1.2 Milyar Lira Daha Pahalı Sözleşmeye İmza Atmasının Sebebi Ne?"

Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekle-
ri Federasyonu (TGDF) Çevre ve Tarım Komis-
yonu adına; İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bö-
lümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu 
başkanlığındaki bir ekip tarafından hazırlanan 
‘Türkiye’de İklim Değişikliği ve Tarımda Sürdü-
rülebilirlik’ Raporu, TGDF Çevre ve Tarım Ko-
misyonu Başkanı Ayhan Sümerli, FAO Türkiye 
Temsilci Yardımcısı Dr. Ayşegül Selışık ile Prof. 
Dr. Mikdat Kadıoğlu’nun katılımıyla düzenlenen 
toplantısında açıklandı.

Rapora göre, yağış yetersizliği, su sıkıntısı ve 
aşırı hava olaylarındaki artış; bitkisel üretime uy-
gun alanların azalması tarım ve gıda üretimini sı-
nırlayacağı için fiyatlar yükselecek, ithalat artıp 
ihracat düşecek.

Raporda Türkiye’nin mevcut su kaynakları ve 
gıda sorunlarına yeni sorunların ekleneceği, su-
lama, içme ve kullanma suyunda sıkıntıların ya-
şanacağı aktarıldı. Sektörler ile birlikte iller- böl-
geler arasında su için büyük bir rekabetin ortaya 

çıkacağı ayrıca, artan hava sıcaklığından büyük-
baş hayvancılık olumsuz bir şekilde etkilenece-
ği de kaydedildi. Şiddetli sağanaklar ile hortum, 
dolu ve ani yağışlardaki artışların da, Türkiye’de 
güvenli gıdaya ulaşma imkanlarını azaltacağı 
belirtildi.
“Marmara’da sıkışan sanayinin yükü Anadolu’ya 
aktarılmalı”

Tarımda sürdürülebilirliği artırmak için tarım 
alanlarının ve su havzalarının korunması gerek-
tiğini söyleyen Kadıoğlu, “Bölgedeki iklim şart-
larına yağışa göre uygun ürün ekmek gerekiyor. 
İklim değişikliğinden dolayı bazı bölgeler daha 
da kuraklaşacak. Tarımın kuru ya da ıslak tarı-
mın mümkün olmayacağı yerleri bugünden be-
lirleyerek oraların kalkınma stratejilerini tarım 
dışına çıkarmak gerekir. Marmara’da sıkışan sa-
nayinin yükünü Anadolu’ya ve bu yerlere akta-
rarak oranın kalkınmasını devam ettirmemiz ge-
rekiyor” dedi.

(KOS Medya)

Türkiye Gıda ve İçecek Sanayisi Dernekleri Federasyonu (TGDF), ‘Türkiye’de İklim Değişikliği ve 
Tarımda Sürdürülebilirlik’ raporu ile tarım ve gıda üretiminin iklim değişikliği ile karşı karşı-
ya kalacağı tehdidin boyutlarını ortaya koydu. Raporda, sürdürülebilir tarım ve gıda güven-
cesi için ‘günübirlik politikalarla değil, uzun vadeli ve bilimsel bir yaklaşımla hemen hareke-
te geçilmesi’ gerektiğinin altı çizildi.

Cumhuriyet yazarı Çiğdem Toker, İstanbul'a 
yapılması planlanan 5 metro hattı için yapı-
lan ihalelerin keşif ve sonuç bedelleri arasındaki 
farkları yazdı.

"Beş metro ihalesinde bir kamu kuruluşu olan 
belediyenin, 1.2 milyar TL daha pahalı sözleşme-
lere imza atmasının sebepleri ne olabilir?" diye 
soran Toker, "Belki ileride öğreniriz" diyerek tep-
kisini gösterdi.

Toker'in "İstanbul’un metro hatlarına saçılan 
vergiler" başlığıyla (18 Ekim 2017) yayımlanan 
yazısı şöyle:

Adalet Bakanlığı’nın Konya’da yaptırmayı 
planladığı iki büyük cezaeviyle ilgili “davet” ge-
lişmelerini iki yazıda duyurduk.

Cengiz İnşaat’ın en düşük teklifi verdiği pazar-
lıkta, söz konusu tutar, bakanlığın ihale duyuru-
sunu yaparken belirlediği yaklaşık maliyet 65.5 
milyon TL üzerindeydi.

675.9 milyon TL’lik Konya Yüksek Güvenlikli 
Kadın Ceza ve İnfaz Kurumu’nun yaklaşık mali-
yeti 675.5 milyon TL’yken Cengiz 741.5 milyon 
TL verince, Bakanlık ihaleleri iptal etti.

Etti zira, normal koşullarda, kamu idarelerin-
den hangi yöntem, hangi maddeyi uygularlarsa 
uygulasın kamu çıkarlarını gözetmesi beklenir.

[Yazının tamamı için tıklayınız.]

(Cumhuriyet)

http://www.kuzeyormanlari.org/2017/10/19/uzmanlardan-turkiye-tahmini-kuraklik-baslayacak-gidaya-ulasma-imkani-azalacak/
http://www.kuzeyormanlari.org/2017/10/19/uzmanlardan-turkiye-tahmini-kuraklik-baslayacak-gidaya-ulasma-imkani-azalacak/
http://www.cumhuriyet.com.tr/koseyazisi/846998/istanbul_un_metro_hatlarina_sacilan_vergiler.html
http://www.cumhuriyet.com.tr/koseyazisi/846998/istanbul_un_metro_hatlarina_sacilan_vergiler.html


TÜRKİYE’DEN HABERLER

İzmit Körfezi’nde canlılarda ve kıyıda yüksek 
miktarda ağır kanserojen madde olan 'poliaroma-
tik hidrokarbon' tespit edildiğini belirten ÇMO 
Kocaeli Şube Başkanı Sait Ağdacı, "Körfez’den çı-
kan midye ve balıklar kesinlikle tüketilmemeli" 
dedi. 

12 Ocak günü İzmit Körfezi’nde büyük bir 
çevre felaketi meydana gelmişti. Dilovası’nda 
bulunan Poliport Limanı’nda 2 tank arasında ik-
mal yapılırken denize çok büyük oranda akarya-
kıt sızmıştı. Olay sonrası çok sayıda deniz canlısı 
yaşamını yitirmiş, temizlik çalışması ise hafta-
larca sürmüştü. Çevre kirliliğine neden olan fir-
ma ise 2 milyon 100 bin lira idari para cezası ile 
cezalandırılmıştı.

Bu olaydan sonra Çevre Mühendisleri Odası 
(ÇMO) Kocaeli Şubesi Ocak, Haziran ve Ağustos 
ayında Körfez’de yaptığı incelemenin raporunu 
açıkladı. ÇMO Kocaeli Şube Başkanı Sait Ağda-
cı yaptığı açıklamada, canlılarda ağır metallerin 
tespit edildiğini, İzmit Körfez’inden çıkan midye 
ve balıkların tüketilmemesini gerektiği ifade etti.

'Fazla Miktarda Ağır Metal Görüldü'
Başkan Ağdacı, “Dökülen kirletici maddelerin 

miktarı 100 tonun çok üzerinde. İlk alınan nu-

Bitlis'in Tatvan İlçesi'ne bağlı Sarıkum Kö-
yü'ndeki su sorunu, kurulan güneş panellerinden 
elde edilen enerji ile çözüldü.

Yıllardan bu yana içme suyu ihtiyacını elekt-
rikle çalışan su pompalar ile karşılayan köyülüler 
enerji maliyetlerinden yakınınca İl Özel idaresi, 
Tatvan Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme 
Birliği yeni bir formül arayışına girdi. Yapılan 
çalışmalar sonucu 265 bin TL maliyetli güneş pa-
nellerinden elde edilen enerji ile köye maliyetsiz 
su getirildi. Panellerin olduğu bölgede inceleme 
yapan Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu, bu uygulama-
nın bölgede 8 ayrı köyde uygulanacağını söyledi. 
Vali Ustaoğlu, 25 gün önce faaliyete giren tesi-

ÇMO Kocaeli Şubesi: İzmit Körfezi’nden Çıkan Balığı Yemeyin!

Köye Kurulan Güneş Panelleri İle İçme Suyuna Kavuştular

muneler Tavşancıl, Hereke ve İzmit Marina böl-
gesinden alınmış analiz sonuçları korkunç boyut-
ta kirlenmeyi göstermiştir. Ardından 6 ay sonra 
aynı mevkilerden alınan numuneler de özellikle 
Tavşancıl bölgesinde karada ve denizde sabit can-
lılarda çok fazla miktarda ağır metal görülmüş-
tür” dedi.

Ağdacı, "Ayrıca Körfez dibinde sezyum dahil 
ağır metaller mevcuttur. Hal böyleyken birileri-
nin çıkıp ‘Körfez temizdir’ demesi, mavi bayrak 
aldatmacasıyla halkı yüzmeye teşvik etmesi abes-
tir." ifadelerini kullandı.

(Evrensel)

Çevre Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi, yayınladığı raporda İzmit Körfezi’ndeki canlılar-
da ve kıyıda kanserojen madde tespit edildiğini duyurdu.

sin birçok köyde de uygulanabileceğini, tesislerin 
maliyetlerini 4 yıl içerisinde kendini amorti ede-
ceğini belirtti (Cumhuriyet).

https://www.evrensel.net/haber/335075/cmo-kocaeli-subesi-izmit-korfezinden-cikan-baligi-yemeyin
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/851527/Koye_kurulan_gunes_panelleri_ile_icme_suyuna_kavustular.html
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Kent Sosyolojisi Kitabı

Nuray Çolak: İstanbul'un Nüfusu Çin'deki Yoğunluğa Benzeyecek

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

"Kent, engin bir dünya, sırlı bir ayna... Kent ay-
nasında yansıyan hayat ve insan hâlleri... Kent, 
insanın aynası... Bir gösterge, bir işaret... Çok kat-
manlı ve çok boyutlu bir dünya... Bir bakışta ta-
nınması mümkün olmayan bir dünya... Mutlaka 
farklı bakışların yoğunlaşması gereken bir alan... 
Edebiyat, sanat, felsefe, sosyoloji, antropoloji, si-
yaset, tarih, psikoloji, din ve diğerleri. Hepsinin 
gözünde farklı bir kent, hepsinin kentten aldığı 
farklı bir duygu ve bilgi...

Kent Sosyolojisi, kente, insan ve toplum ger-
çekliğinden bakmayı deniyor. Sadece sosyolo-
jinin kelimelerine yaslanmıyor ama. Farklı di-
siplinlerin kelimelerini de önemsiyor ve öyle 
bakıyor kente. Gerçekte kentin ne olduğu, nere-
den nereye gittiği araştırılıyor.

Aynı zamanda kentte yaşamanın önemi ve so-

Erdoğan, 2011 yılında da ‘Kanal İstanbul’ için 
‘Çılgın projesi’ demişti fakat projenin güzergah-
ları kamuoyuna tam olarak açıklanmadı. Proje-
nin rotaları henüz netlik kazanmış değil. Fakat 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 2016’nın so-
nunda belediyelere gönderilen yazıda güzergahın 
Küçükçekmece ve Arnavutköy ilçeleri üzerinden 
geçeceğine kesin gözüyle bakılıyor.

‘Nüfus 25 Milyon Olarak Öngörülüyor’
Şu an ki bilgilere göre, Erdoğan’ın ismini ‘Ka-

nal İstanbul Projesi ‘ olarak duyurduğu güzerga-
hın tartışmalı rotaları 44 kilometre uzunluğunda 
ve 200 metre genişliğinde olacağı tahmin edili-
yor. Şehir Plancısı Nuray Çolak, konuyla ilgili ka-
muoyuna bilgi verilmemesine tepki gösteriyor; 
“Bunun hem denizlere hem de projenin geçtiği 
su havzasına etkileri olacak. En önemlisi de biz 
İstanbul’un çevre düzeni planında 16 milyonla 
nüfusla sınırlı kalması gerektiğini belirtmiştik. Şu 
an neredeyse 16 milyona ulaşmış durumdayız. İs-
tanbul’daki büyük projelerin büyük bir kısmı 25 
milyona nüfusa göre hesaplanıyor. Aslında ‘Kanal 

Köksal Alver'in hazırladığı "Kent Sosyolojisi" kitabı geçtiğimiz günlerde Çizgi Kitabevi'nden çıktı.

nuçları üzerine odaklanıyor. Kent Sosyolojisi, 
kent imgesinden kentleşmeye, kentsel toplum-
dan kentsel dönüşüme, kente dâhil olan pek çok 
meseleyi irdeliyor. Kentin tükenmez bir kaynak 
olduğunu dile getiriyor.

İstanbul’daki o tarım havzasının imara açılmasıy-
la İstanbul’un nüfusunu 25 milyon olarak öngö-
rüldüğü söylenebilir”

‘Su Sorununu Neyle Telafi Edecekler?’
“Bu İstanbul için büyük bir yıkım demek” di-

yen Çolak, bu bölgelerin imara açılmasıyla bir-
likte en büyük payın ekolojik alanda olacağını 
söylüyor: “Ekolojik yıkım da bundan en büyük 
payını alacak. Çevre Şehircilik Bakanlığı bir yö-
netmelik yayınlamış. Yönetmelikte kent plan-
lamasıyla ilgili çok güzel şeyler yazmışlar. Ama 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bunları planlarken 
bütün bu söylediklerine dikkat ediyor mu bun-
ları düşünmek gerekiyor. Biz bugüne kadar ya-
pılan değişikliklerde teknik alt yapıya ilişkin bir 
düzenleme yapıldığını görmüyoruz. Örneğin şu 
an güzergahın geçtiği Sazlıdere Barajı önemli bir 
kapasite sağlıyor. Bu baraj kentin hala önemli bir 
su kaynağı. Bunu neyle telafi edecekler?

[Haberin devamı için tıklayınız.]
(Duvar)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'Kanal İstanbul' için tarih verdi. Peki İstanbul'un alt yapısı bu projeye 
uygun mu? Şehir Plancısı Nuray Çolak, 'Kanal İstanbul için; “16 milyonla sınırlı kalması gerektiğini söyledi-
ğimiz İstanbul'un nüfusu 25 milyon olacak. Bu İstanbul için büyük bir yıkım demek” diyor.

https://www.gazeteduvar.com.tr/gundem/2017/10/13/315949/
https://www.gazeteduvar.com.tr/gundem/2017/10/13/315949/
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Açık Akademi Güz Programı Başladı

Nuhoğlu, akademik alanda yapılan çalışmalarla 
yerel yönetimlerin buluştuğu zeminlerin artırıl-
masının önemli olduğunu, bu alanlarda yapılan 
tartışmaların her iki kesimi de zenginleştirece-
ği ve faaliyetlerini geliştireceğini belirtti. Kadı-
köy Belediyesi olarak bu tarz buluşmaları des-
teklemeye devam edeceklerini belirten Nuhoğlu, 
akademinin, belediyenin ve vatandaşın bir ara-
ya gelerek yaşanan sorunlara dair birlikte çözüm 
arama çabalarının demokratik kültürün ve katı-
lımcılığın gelişmesine de katkısı olduğunun altı-
nı çizdi.

Açılış konuşmalarının ardından seminer prog-
ramının ilk oturumları gerçekleştirildi. Aynı 
anda iki farklı salonda gerçekleştirilen oturum-
larda, Efe Baysal’ın yönlendirmesiyle “Aşırı İk-
lim Olayları ve Kentlerin Uyumu” semineriyle, 
Ayça Çiftçi’nin yönlendirmesiyle “Sinemanın 
İstanbul’u” seminerinin ilk oturumları yapıldı.

Efe Baysal sunumunda; ortaya çıkmasında in-
sanın başat rol oynadığı “Antroposen Çağ” tema-
sını ele alırken, bu kapsamda; gezegen ölçeğin-
de kentleşme, kentleşmenin içe doğru patlama 
ve dışa doğru patlama olgularını ve bunların 
Türkiye’den örneklerini ele aldı. Ayça Çiftçi ise 
Sinemanın İstanbul’u oturumunda Atıf Yılmaz’ın 
yönetmenliğini yaptığı 1966 yapımı Ah Güzel İs-
tanbul filmi üzerinden filmdeki İstanbul temsil-
lerini karşıtlıklar, çatışmalar ve ikilikler üzerin-
den yorumladı.

17 Ekim’de açılış seminerleri yapılan progra-
mın diğer oturumları da 18 ve 19 Ekim’de ger-
çekleştirildi. 18 Ekim Çarşamba günü “Çeşitle-
nen Kentlerde Eşit Yurttaşlık ve Birlikte Yaşam: 
Göç, Toplumsal Cinsiyet, Beden ve Kamusallık” 
oturumu Erhan Kurtarır ve Soner Çalış’ın yön-
lendirmesiyle yapıldı. Oturumda, Erhan Kurta-
rır bugün İstanbul’daki sayıları 512 binin üzerin-
de olan mültecilerin hesaba katılmadan yapılan 
planlama süreçlerinin başarısız olacağına işaret 
etti. Mülteciliğin uluslararası hukuktaki yerinin 
ve merkezi politikayla yerel politika arasındaki 

Kadıköy Belediyesi Akademi’de bu yıl ikincisi düzenlenen Açık Akademi Kent Seminerleri prog-
ramının açılışı gerçekleştirildi. Açılış etkinliğinde Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu 
ilk sözü alarak bu tarz etkinlikleri neden önemsediklerinin altını çizdi. 

ilişkiselliğin de irdelendiği oturumda, uluslarara-
sı hukukta konuya ne kadar kapsayıcı ve eşitlik-
çi yaklaşılsa da tek tek devletlerin meseleye bir o 
kadar dışlayıcı yaklaştığının altı çizildi.

19 Ekim Perşembe günü ise “Demokratik Kent 
İçin Kamusal Tartışmalar: Bu meydanlar, bu so-
kaklar, bu parklar hepimizin (mi?)” oturumu 
Akademi seminer salonunda Ebru Firidin Özgür 
ve İdil Akyol Koçhan’ın yönlendirmesiyle yapıl-
dı. Oturum boyunca kentlerde kamusallığın bo-
yutları Jürgen Habermas ve Hannah Arendt gibi 
teorisyenler üzerinden tartışmaya açıldı. Kamu-
sal mekanizmaların demokratik bir toplum için 
oynadığı rol, özel-kamusal ayrımı ve kamusal-
lığa yüklenen farklı anlamlar oturum boyunca 
irdelendi.

Aynı gün Tasarım Atölyesi Kadıköy’de ise Gül 
Köksal’ın yönlendirmesiyle “Tarihi Dokunun Sü-
rekliliği Bağlamında Yeldeğirmeni Örneği” semi-
neri yapıldı. İkinci dünya savaşından günümüze 
kente müdahale metotlarını tarihsel olarak sıra-
layan Köksal, bu kapsamda yeniden inşa, kentsel 
sağlıklaştırma, kentsel yenileme, kentsel yeniden 
canlandırma ve kentsel yeniden oluşum-kent-
sel dönüşüm gibi kavramların içeriklerinden 
bahsetti.

Seminerler 23 Kasım'a kadar devam edecek. 
Ayrıntılı bilgi için:

http://www.kadikoyakademi.org/acikakademi/

(Kadıköy Belediyesi Akademi)

http://www.kadikoyakademi.org/acik-akademi-guz-programi-basladi/
http://www.kadikoyakademi.org/acikakademi/ 


TÜRKİYE’DEN HABERLER

#YüzünüBisikleteDön

İzmir, Tereciye Tere Satacak

Çalıştaya İstanbul dışından Adana, Bartın, Bur-
sa, Diyarbakır, Eskişehir, İzmir, İzmit ve Şırnak 
olmak üzere 8 farklı ilden yaklaşık 300 kişi katıl-
dı. Çalıştayda, şehirlerde bisikletin yaygınlaşma-
sı, gündelik yaşantıda bisikletin bir ulaşım aracı 
olarak kullanımının arttırılması ve bu bağlamda 
bisikletçilerin yan yana getirilmesi hedeflendi.

2 gün süren “Bisiklet ve Kent Çalıştayı”nın ar-
dından forum ve çalışma grupları ile aşağıda be-
lirtilen maddeleri hayata geçirme konusunda ka-
rarlar aldı.
• Sekiz sunuş başlığına paralel olarak çalışma 

grupları oluşturulacak ve bu çalışma grupları-
nın bir ay içerisinde hazırlayacakları deklaras-
yonlar ile bir kitap çıkartılacak.

• Çalışma gruplarının çıkartacağı kitap ücretsiz 
olarak yayınlanacak, basılı ve dijital formatı en 
yaygın dağıtım alanına sunulacak.

• Çalıştay boyunca çekilen görüntüler en hızlı şe-
kilde internet ortamında yaygınlaşacak.

• Bu çalıştayın benzerinin diğer illerde de ör-

Don Kişot Bisiklet Kolektifi, TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi, Sokak Bizim Der-
neği ve Kadıköy Belediyesi Bisiklet Birimi, Tasarım Atölyesi Kadıköy’de #YüzünüBisikleteDön 
sloganıyla 21-22 Ekim tarihlerinde Bisiklet ve Kent Çalıştayı gerçekleştirdi

gütlenmesi için yerellerdeki bisiklet ekiplerine 
destek sunulacak.

• İstanbul’daki üniversitelerde bu çalıştayın daha 
küçük formları yapılacak.

• Çalıştay her sene tekrarlanacak ve gelişmeler 
gözlemlenecek.
Çalıştayın sonuç bildirgesinin tüm metnine 

Don Kişot Bisiklet Kolektifi web adresinden eri-
şim mümkün.

(Yeşil Gazete)

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle 
Türkiye'de "çiçeğin başkenti" haline gelen Bayın-
dır, dünya çiçek ihracatında yüzde 49'luk paya 
sahip Hollanda adına çiçek tohumu üretmeye 
başladı. Bayındırlı çiçek üreticilerinin kurduğu 
BAYÇİKOOP, "sıcağa dayanıklı" siklamen türü 
geliştirerek dünyanın en büyük çiçek üreticileri 
arasında yer alan Hollandalı bir firma ile 5 yıllık 
ortak proje anlaşması imzaladı. 

2007 yılından beri çiçek üreticilerine alım ga-
rantili sözleşmeli üretim yaptırarak lokmalarını 
büyüten İzmir Büyükşehir Belediyesi sayesinde, 
Bayındırlı üreticiler, dünyanın en büyük çiçek 
üreticileriyle ortak proje yapacak güce ve biriki-
me ulaştı. Bayındırlı çiçek üreticilerinin kurduğu 
ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin destekledi-
ği Bayındır Çiçek Üreticileri Tarımsal Kalkınma 
Kooperatifi (BAYÇİKOOP), dünya çiçek devi 
Hollanda için üretim yapmaya başladı.  

30 yıldır siklamen çiçeği tohumu üreten Hol-
landalı bir firmayla 5 yıllık alım sözleşmesi imza-
layan BAYÇİKOOP, önemli bir AR-GE çalışması 
sonucunda geliştirdiği siklamen tohumlarını ar-
tık Hollandalılar için hazırlayacak. Dünyanın en 
büyük çiçek ihracatçı ülkesi olarak pazarda yüz-
de 49’luk paya sahip olan Hollanda'yla yapılan bu 
anlaşma, Bayındırlı çiçek üreticileri için de tarihi 
bir dönüm noktası olacak (İzmir.Bel.Tr).

https://yesilgazete.org/blog/2017/10/24/tasarim-atolyesinde-bisikletin-gelecegi-konusuldu-yuzunubisikletedon/
http://www.izmir.bel.tr/HaberDetay/30020/tr
https://calistay.donkisotbisikletkolektifi.org/sonuc
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Odivelas Okul Geçidi Devriyesi
Portekiz Odivelas’da gerçekleştirilen proje; 55-

70 yaş aralığında, daha önceden Safe School PSP 
(Güvenlik Okulu) tarafından eğitilmiş emekliler-
le hayata geçirilmektedir. Bu projede; özellikle 
trafik yoğunluğunun yüksek, trafik akışının hızlı 
olduğu ve okula gidip gelen öğrencilere tehlikeli 
bir ortam sunan yerlere, Belediye tarafından tra-
fik gözlemcileri/bekçileri atanır. Gözlemcilerin 
ilk işlevi, özellikle okula geliş ve gidişler ile öğle 
saatlerinde, yoğun kullanım zamanlarında öğren-
cilerin yaya geçidinde karşıdan karşıya geçişleri-
ni güvenli hale sokmaktır.

Proje Odivelas Belediyesi ile Safe School PSP 
(Güvenlik Okulu) arasındaki işbirliği ve çevrede-
ki eğitim kuruluşları ile yürütülmektedir. Göz-
lemciler görevlerini yerine getirmek için günlük 
bir ücretin yanı sıra, yaşadıkları mahalleler dışın-
daki okullarda da görevlendirilebildiklerinden, 
otobüs pasosu alır.

Leeds Zamanda Dans
Bu bir yıllık program; İngiltere’nin Leeds şeh-

rinin üç farklı bölgesinde dans etmeye sınırlı eri-
şimi olan yaşlı insan gruplarına 3 defa 10 haftalık 
dans eğitimi verme projesiyle ilgilidir. Program, 
ileri yaştaki bireylerin dans ile irtibatlanmaları 
için kolaylaştırıcı ve engelleri kaldırıcı biçimde, 
araştırma yapılmak suretiyle geliştirilmiştir.

Oturumlar haftada iki kere yapılmakta, eğlen-
celi ve canlandırıcı olmaktadırlar. Dans, 10 haf-
tanın üzerinde planlanıp, grup tarafından geliş-
tirilen bir koreografi ve çalışmayı kutlamak için 
küçük bir gruba sahnelenmesi şeklinde yapılan-
dırılmış hareket ve yaratıcı doğaçlama içerir. Fi-
ziksel ve müzikal teşvikten elde edilen faydaların 
yanında, katılımcıların her oturumu takiben be-
raber çay ve bisküvi yemeleri esnasında sosyal-
leşmelerinde artış olur.

Çalışmalar yerel mekanlarda, ileri yaşta olanlar 
için hizmet ve etkinlik sağlayan Komşuluk Ağ-

Yaşlı Dostu Kentlerden Uygulama Örnekleri

ları (Neighbourhood Networks) ortaklığında yer 
alır. Program Leeds Şehir Meclisi  tarafından yet-
kilendirilmiştir ve eğitim Yorkshire Dans oku-
lundan, işinde uzman eğitimli dans sanatçıları 
tarafından verilmektedir. Bununla birlikte, dans 
etmenin, sağlıklı ve mutlu olmanın başlıca unsu-
ru olarak tanımlanan ileri yaştakilerin sağlığı ve 
iyiliği üzerindeki etkisi, özellikle fiziksel hare-
ket seviyeleri üzerindeki etkisi üzerine araştırma 
yapılmaktadır. 

Volgograd Daha Nazik Dünya
“Daha Nazik Dünya” okul öncesi ve okul ça-

ğındaki yetim kalmış çocukları hedefleyen yara-
tıcı ve hayırsever eylemleri, ileri yaşta insanlarla 
birlikte yaptırarak kuşaklararası ilişkiyi güçlen-
dirmeyi amaçlar. Proje dört parçaya bölünür ve 
her birinin odaklandığı kendi eylemleri vardır; 
bunlar “Doğuştan Yaratıcılık”, “Yardımsever-
lik”, “Koçluk” ve “Değerli anlar” olarak sıralana-
bilir. Bu çalışma Rusya Federasyonu Volgograd 
Şehir Yönetimi Sosyal Destek Komitesi, Volgog-
rad Kamu Odası ve İleri Yaşlı İnsanlar Kulübü 
sektörler arası işbirliği ile yürütülür. Programın 
ana hedefleri yaşlı insanlara kuşaklararası sosyal-
leşme ve bireysel tatmin sağlamak ve yaşadıkları 
topluma katkı sağlamalarına destek olmaktır.

[Haberin tamamı için burayı tıklayınız.]
(Kadıköy Belediyesi Akademi)

Dünya nüfusu hızla yaşlanırken, birçok kent bu sürece adapte olabilmek için çeşitli politikalar 
geliştiriyor. Kadıköy Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü / Dış İlişkiler ve Kaynak Geliş-
tirme Birimi’nin Dünya Sağlık Örgütü Yaşlı Dost Kent Uygulamaları veri tabanından derle-
diği aşağıdaki projeler de son dönemde bu alanda yapılmış kimi uygulamaların derleme-
sinden oluşuyor.

http://www.kadikoyakademi.org/yasli-dostu-kentlerden-uygulama-ornekleri/
http://www.kadikoyakademi.org/yasli-dostu-kentlerden-uygulama-ornekleri/
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Geleceğin Kentleri Çok Farklı Görünecek, İşte Nedenleri - World Economic Forum

Neden Kentler?
Kentler modern toplumların merkezleridir. 

Global ekonomilere güç vermekle beraber, yük-
sek oranda doğal kaynakları tüketiyorlar ve dün-
ya nüfusunun büyük bir çoğunluğuna ev sahip-
liği yapıyorlar. Kentlerin bu denli büyümesine 
paralel olarak tüketimin artması, peşinden gelen 
çevre kirliliği ve emisyon salımındaki artış çoğu 
bilim insanının geleceğe dair endişe duymasına 
neden oluyor.

Büyük kentler halihazırda doğal kaynakların 
çoğunu tüketiyor ve yakın gelecekte çok daha 
fazlasını tüketeceğe benziyor. Aslında bakılır-
sa gelecekte insanların büyük bir çoğunluğunun 
büyük kentsel alanlarda yaşamaya başlayacağı-
nı görebiliriz. Bugünlerde Asya ve Afrika’daki 
şehirlerin nüfusu 50 milyona ulaşmaya başladı 
bile. Bu ülkelerde kentlerdeki nüfus arttıkça di-
ğer bölgelere göre gıda ve enerji tüketimi de daha 
fazla artmaktadır.

Doğru Zamanlama
Metropollerde doğan sorunların optimize edil-

mesi ihtimali göz korkutucu gözükse de  aslında 
zamanlaması mükemmel.  Bu sorunlar çok büyük 
gözükse de ucuz sensör teknolojisindeki yenlik-
leriyle, büyük datalarla tahmin edici analizleri 
yapabilen Internet of Things (IoT) bütün kentsel 
meseleleri ele alabiliyor.

Böylelikle, akıllı şehir vizyonu olan kentsel 
planlama süreçleriyle, bilgi iletişim teknolojisin-
deki diğer gelişmeler entegre edilebiliyor.

Daha akıllı çalışmak zor değil
Bugün akıllı şehirleri yöneten insanlar tarafın-

dan gerçekleştirilen girişimlerden bazıları:
Akıllı Yollar:
Bu yollar, araçların ve yayaların seviyesi-

ni gözlemleyerek, duruma göre trafiği optimize 
eder veya yönlendirir. Bu yollar, hızlı ve yavaş 
olmaya uyumlu, akıllı yürüyüş ve bisiklet yolla-
rını da içerir.

Akıllı Binalar:
Yapılardaki çatı bahçeleri veya bina cephele-

rindeki bitki örtüsü binaların yalıtımına yardım-
cı olur. Isınmayı, enerji kullanımını, aydınlatma-
yı ve havalandırmayı optimum seviyeye getirir. 
Bina tasarımlarına güneş panelleri ve rüzgar tür-
binleri entegre edilir.

Akıllı Atık Yönetimi:
Atık toplama rotalarını optimize etmek için 

konteynırlardaki atık seviyeleri gerçek zamanlı 
olarak izlenir.

Akıllı Şebeke:
Bu sistemde enerji tüketimi izlenir ve yöneti-

lir. Kullanımdaki yerel değişiklikler belirlenir ve 
buna reaksiyon vermek için teknoloji kullanılır.

Tüm bunlar kentlerin daha akıllı olmasına dair 
örnekler. Ama akıllı olan tek şey kentler değil. 
Evler de aynı şekilde daha akıllı hale geliyor.

(Kadıköy Belediyesi Akademi)

Dünyanın en büyük kentleri milyonlarca insanla beraber büyümeye devam ediyor ve kentsel 
nüfusun büyümesiyle bağlantılı olarak oluşan problemler, akıllı kent teknolojileriyle dizgin-
lenmeye çalışılıyor. Her ne kadar ekolojik risklerin azaltılması kentlerin daha köklü üretim 
ve tüketim alışkanlıkları kazanmasıyla mümkün olsa da akıllı kent teknolojileriyle var olan 
riskler daha minimalize edilmeye çalışılıyor.

http://www.kadikoyakademi.org/gelecegin-kentleri-cok-farkli-gorunecek-iste-nedenleri/
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Bank Formuna Dönüşen Yol Çizgileri

Ekolojik Bir ‘Kıyamete’ Doğru:
Almanya’da Uçan Böceklerin Sayısı Yüzde 75 Oranında Düştü

Londra’da gerçekleşen 2012 RHS Hampton 
Court Palace Çiçek Şovu‘nun bir parçası olarak 
sarı renkli yol çizgileri yükselip bank formuna 
dönüştü.

Peyzaj ve tasarım danışmanlığı yapan The 
Edible Bus Stop stüdyosu, şov kapsamında, bah-
çeleri ve sanat çalışmalarını iç içe geçirebildiği ve 
caddeleri kamusal alanlara dönüştürebildiği bir 
proje gerçekleştirmişti. Riot of Color adlı proje, 
2011 Londra Ayaklanması sonrasındaki etkilerin 
yorumlanması olarak tanımlanıyor.

Projede yer alan çalışmaların en dikkat çeken-
lerinden biri de, asfalt çizgilerinin yükselip bir 
ağacın etrafından dolaşarak yarattığı bank formu.

(Kot 0)

Almanya’da uçan böceklerin sayısı geçtiğimiz 
son 25 yılda yüzde 75 oranında azaldı.

Yapılan yeni çalışmaya göre dünya genelinde 
de istatistiklerin pek farklı sayılara işaret etmedi-
ği bu büyük kayıplar, ‘ekolojik bir Armageddon’a 
yol açabilir.

Yani nasıl ‘Armageddon’da, bazı inanışlarda ol-
duğu üzere dünyanın sonundaki ‘kıyamet savaşı’ 
olacak ise, böceklerin dünyadan silinmesi de eko-
lojide bu etkiyi yaratacak.

Independent’ın haberine göre uçan böceklerin 
yok olmasının ekolojinin yanında tabii ki insan-
lığa etkisi de çok büyük olacak: Onlar bitkilerin 
polen alışverişini sağlıyorlar, bir kısım hayvanlar 
böcekler ile besleniyor.

Böceklerin ölmesinin sebebi kimyasallar ve ik-
lim değişikliği

Arıların ve kelebeklerin azaldığı biliniyordu; 
fakat Sussex Üniversitesi’nden araştırmacılar ner-
deyse diğer bütün uçan böceklere dair de şok edi-
ci veriler buldu.

‘Tek bir sebep’ belirtilemezken yayılan bu yıkı-

mın sebebinin daha çok tarım alanlarının tahribi 
ve böcek ilaçları olduğu belirtildi.

Tabii ki iklim değişikliği de kilit bir rol oynuyor.
Araştırmayı yürütenlerden Dava Goulson, 

“Böcekler, Dünya’daki canlı yaşamının üçte ikisi-
ni oluşturuyor, fakat inanılmaz bir düşüş yaşandı. 
Belli ki onların yaşam alanlarını tahrip ediyoruz, 
ekolojik bir Armageddon’un eşiğindeyiz. Eğer 
böcekler yok olursa bütün sistem çöker” diyor.

(Gazete Karınca)

Son 25 yılda Almanya’da uçan böceklerin sayısının yüzde 75 oranında düştüğü açıklandı. Ta-
rım ilaçlarının yanlış kullanımı, tarım alanlarının tahribi ve iklim değişikliği yüzünden bö-
ceklerin ortadan kalkması, bilim insanlarına göre ‘ekolojik bir Armageddon’un, yani ‘kıya-
met savaşının’ göstergesi.

http://kot0.com/yol-cizgileri-bank-formuna-donusuyor/
http://gazetekarinca.com/2017/10/ekolojik-bir-kiyamete-dogru-almanyada-ucan-boceklerin-sayisi-yuzde-75-oraninda-dustu/
http://gazetekarinca.com/2017/10/ekolojik-bir-kiyamete-dogru-almanyada-ucan-boceklerin-sayisi-yuzde-75-oraninda-dustu/
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Singapur'da Yeni Otomobiller Trafiğe Çıkamayacak

Daha Fazla İnsan ve Daha Az Araba - Next City

Singapur Ulaştırma Bakanlığı bünyesinde-
ki Kara Ulaştırma Müdürlüğü'nün internet site-
sinde yayımlanan açıklamada, Singapur'da Şubat 
2018'den itibaren trafiğe yeni otomobil çıkışına 
izin verilmeyeceği duyuruldu.

Yolların daha fazla genişletilmesinin mümkün 
olmadığı belirtilen açıklamada, hükümetin gele-
cek 5 yıl için toplu taşımaya 21 milyar dolarlık 
yatırım planladığı ifade edildi.

Oldukça küçük bir ada ülkesi olan Singapur'da 
araba sahipleri, 10 yıllık ruhsat alabiliyor ve sı-
nırlı sayıda olan ruhsatlar ihale yoluyla araç sa-
hiplerine veriliyor.

Dünyada araba sahibi olmak için en pahalı ül-

Los Angeles ve New York önümüzdeki 40 yıl 
boyunca nüfus artışına maruz kalacaklar. Bu böl-
gelerin nüfusu hızla artıyor ve bölgelerin 2040 
yılına kadar yaklaşık 800.000 yeni sakin kazan-
ması bekleniyor. Peki bölgenin ulaşım ağı için bu 
ne anlama geliyor? Şimdiki araç sahiplik oranıyla 
bakılacak olunursa, karbondioksit salımı, karma-
şıklık ve sosyal eşitsizliklerle birlikte 675.000’den 
fazla kişisel aracın yollarda olması anlamına 
geliyor.

Share-Use Mobility Center ve McKnight ku-
rumlarının yardımıyla, bölge yetkilileri bu artan 
araç sayısını azaltmayı planladılar. Daha belirgin 
bir şekilde, önümüzdeki 10 yıl içerisinde bölge-
sel yollardan 50.000 özel araç sayısını azaltmayı 
hedefliyorlar.

Kısa dönemdeki planın hedefi, kombine-
li bir şekilde gelecek önümüzdeki 5 yıl içerisin-
de 20.000 arabayı trafikten çıkarmayı amaçlıyor. 
30.000 yeni günlük transit kullanıcıya cazip hale 
getirmek için; yeni demiryolu sermayesi pro-
jeleri, Metrobüs hatlarının iyileştirilmesi, araç 
paylaşım sisteminin 600 adet araçla beslenmesi, 
Nice Ride MN network bisiklet yolu ağına 800 
paylaşımlı bisiklet eklenmesi (toplamda 2500 bi-
siklet var) ve diğer girişimlerin arasına da gün-

Singapur'da 2018 yılının şubat ayından itibaren, yeni otomobillerin trafiğe çıkmasına izin 
verilmeyecek.

lük 1000 Vanpool (dolmuş) kullanıcısı eklenmesi 
planlanıyor.

Bu planlama eliyle, daha geniş anlamıyla diğer 
stratejiler arasında aktarma ağını tamamlamak 
için artan, paylaşımlı hareket kabiliyetine sahip 
yetkililer görevlendiriyor ve ilk/son miline kadar 
bütün planlama yapılıyor. Transit istasyonlarını 
mobil aktarma merkezlerine çeviren ya da hafif 
raylı sistemler ve otobüs durakları için yer ayı-
ran paylaşım sistemlerini destekleyen altyapı ya-
tırımları büyük yatırım miktarları içermektedir. 
Tıpkı önemli miktarda zaman ve para harcayan 
kamu-özel ortaklıklarında olduğu gibi. Ameri-
ka’daki şehir yönetimleri tarafından da bu tür or-
taklıklar gittikçe artan bir oranda rağbet görüyor.

(Kadıköy Belediyesi Akademi)

kelerin başında gelen Singapur'da küçük bir oto-
mobil için ruhsat ücreti 30 bin doları bulabiliyor.

(Sputnik)

https://tr.sputniknews.com/turkiye/201710231030714424-singapur-yeni-otomobil-trafik-izin-yok/
http://www.kadikoyakademi.org/los-angeles-ve-new-york-gelecegini-daha-fazla-insanla-ve-daha-az-arabayla-planliyor/
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