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Erdoğan: İstanbul'da Yeşili Ancak Mezarlıkta Bulursunuz

İmara Açılarak Yok Edilen Bir Ada: Yassıada

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ken-
di dönemlerinde betonlaştırılan ve talan edilen 
İstanbul’dan şikayet etti, “Yeşillik arıyorsanız me-
zarlıkların olduğu yerde bulursunuz. İstanbul'da 
da selviyi bulacaksan Karacaahmet Mezarlığı'nda 
bulursunuz. Onun dışında bulamazsınız.” dedi.

Dünyadaki şehirleşme anlayışını da eleştiren 
Erdoğan, “Onca şatafata rağmen dünyadaki met-
ropollerin insanı mutsuz etmesinin nedeni bu-
dur. ‘Amerika'nın Manhattan'ı var.’ Tamam da 
Manhattan'ın nesi var? Yazın o aydınlık günle-
rinde bile bir karanlık dünyaya girersiniz. Aydın-
lık yok. Günümüz şehirleri insana huzur vermi-
yor. Beton, beton, beton. Orada ruh yok. Huzur 
yok” diye konuştu.

121 gökdelenin 117’si Erdoğan döneminde
CHP Milletvekili Musa Çam, Erdoğan’ın yö-

nettiği dönemde İstanbul’a verilen zararı gözler 
önüne seren bir veri paylaştı.

Çam, Çevre Şehircilik Bakanlığı’nın 2018 
yılı bütçesi görüşmelerinde yaptığı konuşmada, 
“Erdoğan’ın İstanbul Belediye Başkanlığına baş-
ladığı 1994 yılına kadar ise sadece 4 gökdelen inşa 

edilmiş, bir anlamda İstanbul’daki 121 gökdele-
nin 117’si Erdoğan’ın söz sahibi olduğu dönemde 
yapılmıştır” dedi. Çam, şu bilgileri verdi:

“AKP’nin on dört yıllık döneminde İstanbul’da 
yaklaşık 1.075 adet 47 metre veya daha uzun bina 
yapılmış. 1994’te başlayan, 2007’de çoğalmaya 
başlayan dikey mimari, 2010’lara gelindiğinde 
tepe noktasını görmüş durumda. 2010-2015 ara-
sında her sene 100’den fazla bu tarz yapı inşa edi-
lirken, rekor 158 binayla 2013 yılına aittir. Aynı 
şekilde, AKP öncesi dönemde 24 olan gökdelen 
sayısı 2016 sonunda 121’i bulmuştur.”

Hükümet tarafından “Demokrasi adası ve ha-
fıza mekanı yapılacak” denilerek imara açılan 
Yassıada’nın beton yığınına dönüştüğünü göste-
ren bir fotoğraf paylaşıldı.

Adalar Savunması’nın Twitter hesabı üzerin-
den paylaşılan fotoğrafta adada tek bir ağaç kal-
madığı, adanın her metrekaresinin betonlaştığı 
görülüyor.

Adalar Savunması bu doğa kıyımını, “Bir ada 
imara açılarak nasıl yok edilir, doğa ve kültür kat-
liamı nedir görmek istiyorsanız fotoğrafa bakın, 
Yassıada’yı hatırlayın. Unutmayın, biz hiç unut-
mayacağız!” sözleriyle tarif ediyor.

Ne Olmuştu?
18 Nisan 2013 tarihinde çıkarılan bir torba ka-

nun ile Yassıada ile Sivriada’nın imara açılabil-
mesi için özel hükümler getirilmişti.

Yassıada’daki yıkım ise 14 Mayıs 2015 tarihin-
deki temel atma töreniyle başlamış, 20 Mayıs’ta 
adada patlatılan dinamitlerle sürmüştü.

(Gazete Karınca)

Eski hali
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107 bin Ağaç Kesilecek

Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı Arttı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Cengiz-Mapa-
Limak- Kolin-Kalyon ortaklığı ile kurulan İGA 
Havalimanı A.Ş.’nin tartışmalı 3. havalimanına 
malzeme üretmek amacıyla kurulması planlanan 
maden ocağını 3 katına çıkarma talebine “Çev-
resel Etki Değerlendirmesi (ÇED) olumlu” kara-
rı verdi. Tamamı ormanlık alan olan sahada pat-
latma yöntemiyle çalışılacak. Maden ocağı için 
meşe, fıstık çamı ve gürgen türlerinden oluşan 
binlerce ağaç kesilecek. Proje alanında toplam 
107 bin 822 ağaç bulunuyor. Projeye Göktürk 
Göleti Tabiat Parkı kuş uçuşu 600 metre mesafe-
de yer alıyor.

‘Patlatma yöntemi’
İGA Havalimanı AŞ, 3. havalimanı projesi-

ne malzeme üretmek için bakanlığa Işıklar kö-
yündeki ormanlık alanda 24 hektarlık arazi için 
“ÇED gerekli değildir” kararı almıştı. Şirket saha-
dan malzeme alımı yapmaya başladı ancak tesisi 
henüz kurmadı. Şirket bakanlığa yaptığı başvuru-
da havalimanı için 24 hektarın yetmediğini belir-
terek kapasite artışı istedi. Yani “ÇED gerekli de-
ğildir kararı” aldığı alanın 3 katı fazlası için izin 
istedi.

Bakanlık projenin 3 katına çıkarılma talebi-
ne “ÇED olumlu” kararı verdi. Talep kapsamında 

toplam 99.26 hektarlık ruhsatlı alanın tamamın-
da malzeme üretimi yapılması planlanıyor.

Yine ağaç dikme vaadi
Alanda patlatma ve açık işletme yöntemi kulla-

nılacak. Ayrıca 1 adet olarak planlanan ve henüz 
kurulmayan tesis sayısı da 4 adede çıkarılacak.

Ayrıca proje dosyasında bilgilere göre sahada 
toplam 107 bin 822 ağaç bulunuyor. Ağaçlara iliş-
kin dosyada şu ifadelere yer alıyor:

Tabiat Parkı’na komşu
“Proje kapsamında üretime başlanmadan önce 

alandaki ağaçlar orman izni görüşleri doğrultu-
sunda Fenertepe ve Kemerburgaz Orman İşletme 
Şefliği tarafından kestirilerek alınacaktır. Kesile-
cek ağaç sayısının 5 (beş) katı kadar ağaç dikilece-
ğinin taahhüt ederiz” (Hazal Ocak/Cumhuriyet).

Cengiz- Mapa-Limak-Kolin-Kalyon ortaklığı ile yapılan 3. havalimanı için komşu maden oca-
ğının üç kat kapasite artışına izin verildi. On binlerce ağaç kesilecek.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayı-
na ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini 
açıkladı.

Buna göre, eylül sonu itibarıyla trafiğe ka-
yıtlı toplam 21 milyon 940 bin 757 taşıtın yüz-
de 54'ünü otomobil, yüzde 16,4'ünü kamyonet, 
yüzde 14,1'ini motosiklet, yüzde 8,3'ünü traktör, 
yüzde 3,8'ini kamyon, yüzde 2,2'sini minibüs, 
yüzde 1'ini otobüs, yüzde 0,2'sini ise özel amaçlı 
taşıtlar oluşturdu.

Ocak-Eylül Dönemi 850 bin Artış
Ocak-eylül döneminde 924 bin 345 taşıtın tra-

fiğe kaydı yapıldı, 74 bin 12 taşıtın ise trafikten 
kaydı silindi. Böylece trafikteki toplam taşıt sayı-
sı 850 bin 333 arttı.

Trafiğe kaydı yapılan 45 bin 659 otomobilin 
yüzde 15'inin Volkswagen, yüzde 13'ünün Rena-
ult, yüzde 8,9'unun Fiat, yüzde 7,2'sinin Hyundai, 
yüzde 5,7'sinin Toyota, yüzde 5,1'inin Opel, yüz-
de 5'inin Skoda, yüzde 4,9'unun Mercedes-Benz, 
yüzde 4,7'sinin Dacia, yüzde 4,5'inin Ford, yüzde 
26'sının ise diğer markalardan oluştuğu görüldü.

(AA)
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Almanya’nın Bonn’ kentinde devam eden 
Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Taraflar 
Toplantısı’nın (COP23) bugün gerçekleşen 4. gü-
nünde, çevre STK’sı Urgewald ve uluslararası si-
vil toplum kuruluşları, termik kömür tedarik zin-
cirine katılan şirketlerin listelendiği kapsamlı bir  
veri tabanı olan “Küresel Kömür Çıkış Listesi”ni 
(GCEL-Global Coal Exit List) yayınladı.

Küresel düzeyde hazırlanan listede Türki-
ye’deki kömür yatırımları da yer alıyor.

Türkiye, Çin ve Hindistan’ın ardından, dünya-
nın en fazla planlama aşamasında kömür proje-
sine sahip ülke. Global Coal Exit List (GCEL)’de 
yer alan 34 Türk şirketinden 24’ü yeni kömü-
rü termik santral kurmak istiyor. GCEL, Türki-
ye’deki yeni kömürlü termik santral projelerinde 
yer alan 7 yabancı şirket de tespit etti. Tüm bu 
planlar gerçekleştiği takdirde, Türkiye’nin kö-
mürlü termik santral kurulu gücüne 69.492 MW 
eklenecek. Bu, 4 misli bir artışı anlamına geliyor. 
Bu projelerin büyük kısmına etkilenen yerel top-
luluklar tarafından itiraz ediliyor.

İklim bilimciler kömürlü termik santrallerle 
elektrik üretiminden hızlı bir şekilde çıkmamız 
konusunda hemfikir ancak halihazırda planlan-

Avrupa Çevre Ajansı, içinde Türkiye’nin de 
bulunduğu üye ülkelerin sera gazı salımlarını ta-
kip ettiği yıllık raporunun sera gazı salımı ile il-
gili olan kısmını geçtiğimiz günlerde yayınladı.

Rapor, Avrupa ülkelerinin 2005’den beridir 
yükselen yenilenebilir enerji kullanımı ile , 2015 
yılı rakamlarına göre sera gazını %20 oranında 
azaltma hedefinin daha önceden yakalanabile-
ceğini gösteriyor. Bununla beraber Türkiye için 
ayrı bir durum söz konusu.

Avrupa Çevre Ajansı’nın raporuna göre 
Türkiye’nin sera gazı salımları 2015 yılı ra-
kamlarına göre 1990 yılı ile karşılaştırıldığın-

Küresel Kömür Çıkış Listesi:
Türkiye, Planlanan Kömürlü Santralde Dünya Üçüncüsü

2030 Yılında Türkiye’nin Sera Gazı Salımı 5 Kat Artacak

makta olan 1.600 yeni kömürlü termik santral bu-
lunmakta. Bunlar kurulduğu takdirde, dünyada-
ki kömürlü termik santral kurulu gücünü %42.7 
oranında arttıracak. GCEL bu planların arkasın-
daki şirketlerin %87’sini tespit ediyor ve aynı za-
manda kömürden yatırımların çekilmesine yeni 
bir bakış açısıyla yaklaşılması gerekliliğini de or-
taya koyuyor. Yeni kömürlü termik santral plan-
layan en büyük 120 şirketten sadece yaklaşık ya-
rısında kömürün üretilen elektrikteki payı %30’u 
aşıyor.

Kömür sektörü veri tabanı ve grafiklerine 
www.coalexit.org adresinden erişilebilirsiniz.

(Yeşi Gazete)

Dünya’nın en kapsamlı kömür şirketleri veri tabanı olan, “Küresel Kömür Çıkış Listesi” ya-
yınlandı. Madencilikten, elektrik sektörüne kadar kömür tedarik zincirindeki tüm firma-
ları içeren listede, Türkiye’den özellikle EUAS dikkat çekiyor.

da tam %122 oranında artmış. Türkiye, 2030 
yılı için, olağan artışı %21 oranında azaltma-
yı Paris Anlaşması’nda Ulusal Katkı Niyet Beya-
nı olarak göstermiş durumda. Ama bu beyan bile 
Türkiye’nin sera gazı salımını 1990 yılında göre 5 
kat artırıyor (Yeşilist).
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Fırtınanın Yıktığı Ağaçların Yerine Yenileri Dikildi

Tarihi Hamam Restorasyon Sonrası Tanınmaz Halde

İstanbul’da 27 Temmuz’da akşamüzeri başlayan 
fırtına, kısa sürede etkisini arttırmış ve ceviz bü-
yüklüğünde dolunun yağmasıyla birlikte kentte 
büyük hasara neden olmuştu. Fırtınadan en çok 
etkilenen noktalardan bir tanesi de Kadıköy’de 
bulunan Koşuyolu Parkı’ydı. Parkta toplam 45 
ağaç zarar görmüş ve bu ağaçların 27 adeti şid-
detli rüzgarın etkisiyle kökünden sökülerek yıkıl-
mıştı. Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu 
yerinde incelemelerde bulunarak yıkılan ağaçla-
rın yerine yenilerinin dikileceği sözünü vermişti.

Kadıköy Belediyesi ağaç dikim mevsiminin gel-
mesi ile birlikte çalışmalarını başlattı. Ve ilk ağaç-
landırma çalışması Koşuyolu Parkı’nda yapıldı. 
Kadıköy Belediyesi Park Ve Bahçeler Müdürlüğü 
çalışanları tarafından yapılan ağaç dikimine Ko-
şuyolu mahalle sakinleri, Validebağ Gönüllüleri, 
CHP Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin, Kadıköy Be-
lelediyesi başkan yardımcıları, Meclis üyeleri ve 
çevredeki yuvalarda eğitim alan çocuklar katıldı.

Ağaç dikiminde konuşan Kadıköy Belediye 
Başkanı Aykurt Nuhoğlu yaşam alanlarının art-

Marmara Üniversitesi Göztepe yer-
leşkesinde bulunan ve 19. yüzyılda Sul-
tan Abdülaziz’in yeğeni V. Murat’ın 
(1840-1905) ikâmetine tahsis edilen av 
çiftliğindeki hamama yapılan restoras-
yon tamamlandı. Marmara Üniversitesi, 
2104 yılında tarihî hamamın restoras-
yonu için İstanbul Valiliği İl Özel İda-
resi ile işbirliği yaparak projelendirme 
çalışmaları başlatmıştı. Hazırlanan pro-
jenin ilgili Koruma Kurulu onayından 
geçmesinden sonra restorasyon çalış-
ması başlatıldı ve yapının Sanat Merke-
zi olarak hizmet vereceği açıklanmıştı.
Restorasyon çalışmaları tamamlandı fa-
kat geçtiğimiz günlerde sosyal medya-
da tarihi yapının eski ve yeni halinin 
paylaşılması ile restorasyon çalışması 
bir anda gündem oldu. Tarihi taş yapı-
nın tavanı cam, zemini parke kaplandı. 
Duvarlarına sıva yapılıp somon rengine 
boyandı. Bunların dışında bir de tarihi 
yapıya klima takıldı.

tırılmasının temel hedefleri arasında olduğunu 
belirterek “Bütün hedefimiz insanlarım yaşamla-
rının daha sosyal daha renkli ve daha ileriye yü-
rüyebilecekleri daha aydınlık bir hedef göster-
mek. Dikilen bu ağaçlar çocuklarımızla birlikte 
büyüyecek. Parkımız geçmişte olduğu gibi gele-
cekte de yeşil bir park olacak” dedi.

Fırtınanın yıktığı ağaçlar yerine parka 75 adet 
yetişkin gürgen, kayın, çınar, ıhlamur ve akçaa-
ğaç gibi ağaçlar dikildi (Kadikoy.Bel.Tr).

Rektörlük Açıklama Yaptı
Marmara Üniversitesi Rektörlüğü, Göztepe yerleşkesinde 

bulunan 5. Murat Av Köşkü tarihi hamamının restorasyon 
çalışmaları ile ilgili sosyal medyada çıkan haberlere yönelik 
duyuru yaptı. Her şeyin usulüne uygun yapıldığını belirten 
Rektörlüğün yaptığı açıklamada, İstanbul 5 Numaralı Kül-
tür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nca onaylanmış pro-
jeye bağlı kalındığı ve tüm çalışmaların bu doğrultuda ta-
mamlandığı belirtildi.

(Gazete Kadıköy)
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Alphabet’in (Google’ın ana şirketi) yeni bir gi-
rişimi olan Sidewalk Labs, Toronto’da bir kıyı 
bölgesinin yeniden yapılandırılmasından sorum-
lu olacak.

Alphabet’in iştirakleri, otonom araçlardan 
akıllı evlere, yapay zekadan biyoteknolojiye ka-
dar değişen pek çok konuyu ele alıyor. Bu açı-
dan da şirketin bir şehri planlaması, inşa etmesi, 
işletmesi olağan gözükse de şaşırtıcı olan, büyük 
bir şehrin kendilerine ait cezbedici bir gayrimen-
kul alanını, Alphabet’e mutlulukla teslim etmesi. 
Geçen haftalarda bu proje ile, kentsel teknolojiye 
odaklı Alphabet’in iştirakı Sidewalk Labs ve To-
ronto kenti arasında bir ortaklık kuruldu. Side-
walk Labs bu kapsamda Quayside kıyı bölgesini 
yüksek teknolojili bir şehre dönüştürecek.

‘Sidewalk Toronto’ adlı proje, planlandığı ha-
liyle gerçekleşirse Kuzey Amerika’nın bu ölçek-
teki ilk akıllı şehir örneği olacak. The Globe and 
Mail’de yer alan habere göre, girişimin Kana-
da’daki yeni Google merkezinin de dahil oldu-
ğu 300 bin metrekareyi aşkın bölgenin teknoloji 
ve şehirciliği birleştiren bir test alanı olabilece-
ği belirtiliyor. Bu alan, Alphabet’in kendi ‘kent-
sel yaşam laboratuvarına’ sahip olması anlamına 
gelebilir. 

Dünyanın çeşitli şehirlerinde de örnekleri gö-
rüldüğü üzere, kent laboratuvarlarına doğru bir 
eğilim görülüyor. Sidewalks Labs’in New York’ta 
da dahil olduğu bir proje var. Belediye başkanla-
rı ve teknoloji yöneticileri, kentsel laboratuvarla-
rını yenilik ve ekonomik büyüme alanları olarak 
yüceltiyor. Bu girişimin küresel ölçekte etkileri 
olabilir, buna benzer projeler diğer şehirler için 
de birer örnek haline gelebilir. Oysa, kentsel ge-
leceğimizin yaratılmasına ilişkin bu model, aynı 
zamanda, insanların üzerinde kar odaklı şirket-
lere daha fazla kontrol sunmanın sinsice bir yolu 
da olabilir.

Akıllı Şehir Projeleri, Teknoloji Şirketlerine Test Sahası mı Yaratıyor? - The Guardian

Şehirler arasında kaynaklar için yoğun bir re-
kabetin yaşandığı bir dönemde, birçok şehirde 
yönetimler, sürekli büyümeye, büyük getirilere 
ve kamu-özel ortaklıklarına odaklanıyor. Bunun 
sonucunda girişimleri cezbetmek için adım atılı-
yor, bir çeşit yenilikçilik ekosistemi yaratılıyor. 
Ayrıca, teknoloji şirketlerine düşük vergi ve gev-
şek hukuki düzenleme olanakları sunuluyor. 

Teknokratlar ve şirketler, sosyal problemleri 
ve ekonomik durgunluğu, ilerlemeye ve büyü-
meye dönüştürebileceklerini düşünebilir. Ancak 
şehirler, optimize edilebilen makineler, deney 
yapılacak laboratuvarlar ya da kullanıcıların bu-
lunduğu platformlar değildir. Bu ortaklıklarla 
kentin bazı kısımlarını şirketlere teslim edilmesi, 
yetkililerin yurttaşlarına karşı sorumluluk ve he-
sap verilebilirlikten çekilebileceği bir yol olamaz. 
Kimse, şehir yönetimini özelleştirmeye uğraşan 
Alphabet’i, Uber’i ya da başka bir şirketi seçmedi.

Kentsel laboratuvarların güçlü, kullanışlı tek-
nolojilerin tasarımında yardımcı olabileceğinden 
şüphe yoktur. Ancak akıllı kentsel geleceğin inşa 
edilmesi, teknoloji uzmanlarına milyarlarca şeh-
rin üzerinde hakimiyet yolunu açacağı anlamına 
gelmiyor. Eğer öyleyse de, bu yaşamak istememiz 
gereken bir gelecek değil.

(Kadıköy Belediyesi Akaedmi)

“Teknokratlar ve şirketler, sosyal problemleri ve ekonomik durgunluğu, ilerlemeye ve büyü-
meye dönüştürebileceklerini düşünebilir. Ancak şehirler, optimize edilebilen makineler, de-
ney yapılacak laboratuvarlar ya da kullanıcıların bulunduğu platformlar değildir. Bu or-
taklıklarla kentin bazı kısımlarını şirketlere teslim edilmesi, yetkililerin yurttaşlarına karşı 
sorumluluk ve hesap verilebilirlikten çekilebileceği bir yol olamaz. Kimse, şehir yönetimini 
özelleştirmeye uğraşan Alphabet’i, Uber’i ya da başka bir şirketi seçmedi.”
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Norveç’te Okul Öncesi Sektör Üzerine Yeni Bir Araştırma Projesi - Child in the City

Norveç  Araştırma Konseyi’nin finanse ettiği 
12m Norveç kronu (1.265m Euro) değerindeki bu 
yeni proje, okul öncesi çocukların fiziksel ve me-
kansal çevrelerinin kalitesinin artırılabilmesi ko-
nusunda ilgili kurumların bilgi ve becerilerinin 
nasıl geliştirilebileceğini araştıracak.

Projenin amacı; bilgi birikimi oluşturmak ve 
EÇBE hizmeti veren kurumların fiziksel çev-
relerini planlama ve tasarım açısından geliştir-
mesi beklenen yeni araçları test etmek şeklinde 
açıklanıyor.

Çalışmada hedeflenen, çocukların oyun ve öğ-
renme sırasında fiziksel çevreyle nasıl etkileşime 
geçtiğini, onu nasıl kullandığını gözlemlemek.  
Ayrıca fiziksel ortamın ne şekilde, oyun ve öğ-
renme becerileri gelişimine katkıda bulunduğu-
nu; psikososyal ve bedensel sağlığı iyileştirdiğini 
saptamak.

Bu proje ile elde edilen bilgiler ve kullanılan 
yöntemler; araştırmacılar ve EÇBE öğretmenleri 
arasındaki yakın işbirliği ile geliştirilecek. Ayrıca 
proje; eğitim, pedagoji,  sağlık, mimarlık ve pe-
yazj mimarlığı gibi farklı alanlardan profesyonel-
lerin dahil olması açısından disiplinlerarasıdır.

(Kadıköy Belediyesi Akademi)

Avrupa Çocuk Dostu Şehirler Ağı’nın internet sitesinde Adrian Voce imzasıyla yayınlanan bir habere 
göre; Norveç’te yeni bir girişim, erken çocukluk bakımı ve eğitimi (EÇBE) hizmeti veren kurumların 
sahip olduğu açık ve kapalı alanların niteliğinin artırılmasıyla ilgili bir araştırma yürütecek

Sokağınızın Hangi Tipte Bir Bisiklet Yoluna İhtiyacı Var? - Planetizen / Copenhagenize

Yeni hazırlanan bir rehber dünyanın herhangi 
bir sokağı için bu soruyu yanıtlamayı amaçlıyor.

ABD Ulusal Şehir Taşımacılığı Birliği yetkilile-
ri, herhangi bir sokakta hangi türde bisiklet yolu 
altyapısının kurulması gerektiğine dair bir rehber 
yayınladı. Yetkililerin aktardığına göre, bu, ulu-
sal ölçekte yayınlanmış en kapsamlı rehberlerden 
biri. Rehberin başlığı ise şöyle: “Her Yaşa ve Ye-
teneğe Göre Tasarım: Yüksek Konforlu Bisiklet 
Sürüş İmkanı”

Bu rehber aracılığıyla, hız, trafik hacmi ve şe-
rit sayısı gibi sokağın temel bileşenleriyle yapılan 
analizle, sokaklar için en uygun bisiklet yolu tipi 
öneriliyor. Örneğin:

İki şeritli, çift yönlü, saatte 25 mil hız yapılan 
ve günlük 4000 araç geçen bir sokak mı var? Ulu-
sal Şehir Taşımacılığı Birliği’ne göre bu sokakta 
tamponlu (korunaklı) bir bisiklet şeridi olacak. 
Ama trafik hızı saatte 30 mil ise bu kez bisik-
let yolunu bordür taşı veya direklerle korumak 
gerekecek.

Sıkı tedbirler almayı gerektiren  bazı durum-

larda ise rehber değişkenler üzerinde oynamayı 
önerebilir. Mesela, araç trafiğini yavaşlatarak bi-
siklet kullanıcıları tarafından geçen araçların sa-
yısını ve hızını azaltmak gibi.

Böylesi bir rehber ABD ölçeğinde yenilikçi bir 
iddia taşıyor olsa da Kopenhag gibi bisiklet ko-
nusunda ileri bir şehir için yeni bir uygulama sa-
yılmaz. Kopenhag’da da benzer bir bisiklet yolu 
altyapı tasarım standardı uzun zamandır uygu-
lanıyor. Kopenhag Bisiklet Planlama Rehberi ile 
otomobillerin hız sınırlarına bağlı olarak tasarla-
nabilecek  farklı bisiklet yolu modelleri gösterili-
yor (Kadıköy Belediyesi Akademi).
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COP23’te İlk Hafta Neler Yaşandı?

Bonn’da geçtiğimiz hafta başlayan müzakereler 
hızla devam ederken gündemin ilk maddesi Kural 
Kitabı oldu. Paris Anlaşması’nın Kural Kitabı’nın 
2018 yılında tamamlanması gerekirken bu kap-
samda, Bonn’da bürokratlar, iklim adaptasyon fo-
nunun kalıcı hale getirilmesi, en çok riske maruz 
kalan yoksul ülkelerin farklı düzeylerdeki ihti-
yaçlarının karşılanması gibi önemli konularda 
tartışmalar yürüttüler. Önemli aşama kaydeden 
bürokratlar, politik kararları alacak olan bakanla-
rın zirveye katılacağı ikinci hafta için gerekli ha-
zırlığı yaptılar. Ancak, ortak kuralların nasıl ve 
ne zaman belirleneceği ve ülkelerin iklim planla-
rının (ulusal niyet beyanları) kurallarının ne ka-
dar detaylı olacağı gibi politik soruların tartışma-
ları devam ediyor.

Türkiye’nin Gündemi de Masada!
Paris Anlaşması’nı geçen sene imzalamasına 

karşın halen parlamentodan geçirmeyen 28 ül-
keden biri olan Türkiye’nin talepleri de zirve-
de masaya yatırılıyor. BM fonundan mali des-
tek ve teknoloji transferi talep eden Türkiye, 
şartların yerine getirilmemesi halinde anlaşma-
yı TBMM’den geçirmeyeceğini duyurmuştu. 
Türkiye’nin özel gündemi için ise Almanya Çev-
re Bakanlığı Müsteşarı Jochen Flasbarth, Fiji tara-
fından arabulucu olarak görevlendirildi.

Amerika’nın Sözü : #WeareStillInn Hareketi
Trump’un Paris Anlaşması’ndan çekilme ka-

rarına karşı geçen yıl ABD’de birçok eyalet, be-
lediye, şirket ve sivil toplum örgütü “Biz halen 
buradayız” deklarasyonu ile Amerika’nın Sözü 
hareketini başlatmıştı. 11 Kasım’da ise, yıl boyun-
ca çeşitli kamu kuruluşları ve şirketler tarafından 
verilen sözlerin olduğu bir rapor yayımlandı.

Kaliforniya Valisi Edmund G. (Jerry) Brown 
Jr. ile ünlü iş adamı ve hayırsever Michael Blo-

Bonn’da Fiji Başkanlığı’nda yapılan iklim zirvesinde ilk hafta geride kaldı. İklim zirvesinin ilk 
haftasında müzakereler, Paris Anlaşması’nın uygulama kuralları (Kural Kitabı), 2020 Önce-
si İklim Eylemi ve 2018 Kolaylaştırıcı Diyalog (Talanoa Dialogue) başlıklarında yoğunlaş-
tı. Türkiye’nin iklim fonlarına ulaşımla ilgili özel gündemi için ise Almanya Çevre Bakanlığı 
Müsteşarı Jochen Flasbarth, Fiji tarafından arabulucu olarak görevlendirildi. Zirve’nin ilk 
haftasına ise çeşitli ülkelerin ve kurumların yaptığı önemli duyurular damga vurdu.

omberg tarafından yayınlanan rapor, Amerika’da 
#bizhalaburadayız deklarasyonunu imzalayanla-
rın sayısının 2400’e ulaştığını gösterdi.

Almanya’dan 100 Milyon Dolar Fon Katkısı
Zirvede ilk hafta birçok önemli duyuru da ya-

pıldı. Almanya, zirvenin başında, Adaptasyon 
Fonu’na 50 milyon Euro ve En Az Gelişmiş Ül-
keler Fonu’na 50 milyon Euro olmak üzere, 100 
milyon Euro aktaracağını açıkladı.

İtalya’nın Kömürden Çıkış Planı
Diğer bir Avrupa ülkesi İtalya ise, 204 milyar 

dolar tutarındaki bir kaynağı altyapıya, yenilene-
bilir enerjiye ve enerji verimliliği gelişimine yatı-
racağını ve kömür santrallerini 2025 yılına kadar 
kapatacağını açıkladı. 10 Kasım’da Parlamento’da 
kabul edilen yeni enerji stratejisine göre, ülke 
2030’a kadar enerjiden kaynaklanan emisyonları 
%39, 2050 yılına kadar ise %63 azaltacak. İtalya 
2015 yılında elektriğinin %16’sını fosil yakıtlar-
dan sağlamıştı.

Suriye Paris’i İmzalıyor, ABD Yalnız Kalıyor
Suriye, Zirve’nin ikinci gününde Paris 

Anlaşması’nı imzalayacağını açıkladı. Suriye’nin 
de Anlaşma’ya dahil olmasıyla birlikte, BM üye-
leri ülkeler içinde, Dünya’da anlaşmayı imzala-
mayan tek ülke ABD kaldı.

(İklimHaber.Org)
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İngiltere Arılara Zarar Veren Pestisitleri Tamamen Yasaklıyor

De Blasio, 21 Yeni Rota İçeren Ulaşım Planını Açıkladı - NYC.streetsblog

İngiltere, arılara zarar veren tarım ilaçlarını 
(pesitisit) yasaklamaya hazırlanıyor. Açıklama 
Çevre Bakanı Michael Gove’dan geldi.

Bun karara varılmasında daha önceki yakla-
şımlarını değiştirecek bulgularla karşılaştıklarını 
belirten bakan Gove, bulguların arı populasyo-
nunun çok büyük bir kesiminin kullanılan pesti-
sitlerden olumsuz şekilde etkilendiklerini ortaya 
çıkardığını söyledi. Almanya’da geçtiğimiz gün-
lerde açıklanan uçan böceklerin %75’inin yok ol-
duğuna dair raporun da kendisini şok ettiğini ak-
taran Michael Gove, tahminlerinin ötesinde bir 
alanın bu durumdan etkilenmiş olduğunu öğren-
diğini de sözlerine ekledi.

New York Belediye Başkanı Bill De Blasio, 
New York için önümüzdeki 10 yıl içerisinde 21 
yeni Select Bus Service (SBS) rotasını ve diğer ro-
taların öncelikli iyileştirme planlarını açıkladı. 
“Bus Forward” planında önerilen SBS güzergah-
ları, mahalleleri metro istasyonlarına bağlayarak 
metro sistemlerini tamamlayan bir hizmet esa-
sına dayanıyor. Sistemde otobüs şeritleri, trafik 
sinyali önceliği gibi özellikler bulunuyor ve bu 
sistem metro hizmetinin yeterli olmadığı beş il-
çede önemli ulaşım koridorları yaratıyor.

İlk “Select Bus Service” uygulaması 2008 yılın-
da Fordham Yolu’nda başlatıldı. O dönem yaşa-
nan bu gelişme önemli bir gelişmeydi. Günümüz-
de New York’ta transit yolculuğu hızlandırmak 
için, ön ödemeli biniş, otobüs şeritleri, kavşaklar-
da sinyal önceliği ve yolcuların daha seri binme-
si için duraktan yola doğru uzanan platformlar 
(bus bulbs) gibi uygulamalarla kombine edilmiş 
14 tane SBS güzergahı bulunuyor.

SBS rotaları genel olarak, New York şehir mer-
kezi toplu taşımadaki yolcu sayısının düşmesine 
yönelik genel eğilimin içinde. Bununla birlikte,  
şehirdeki otobüs kullanıcılarının %13’ünü SBS 
hatlarını kullananlar oluşturuyor.

New York’un ulaşım sisteminde önemli ulaşım koridorları yaratma konusunda misyon biçi-
len Select Bus Service’e (SBS) önümüzdeki 10 yıl içerisinde 21 yeni güzergah eklenmesi gün-
demde. Ancak sisteme yönelik eleştiriler de mevcut.

Blasio’nun 10 yıllık planı ise, SBS yollarındaki 
otobüs yolcularının oranını yüzde 30’a yükselt-
meyi hedefliyor. Ancak yeni planın ölçeği ve hızı 
gelişen hizmetlerin acil ihtiyaçlarına yeterince 
yanıt olamıyor. Öyle ki her yıl gittikçe artan sa-
yıda insan otobüs kullanmayı terk edip, Uber ve 
Lyft gibi yeni ulaşım olanaklarını tercih etmeye 
başlıyor. 

Ağustos’ta Otobüse Geri Dönüş Kampanyası 
yandaşları DOT ve MTA’nın otobüs sağlıklaştır-
ma tanıtımlarına puan verdiler. Ulaştırma Depart-
manı, caddeleri yeniden tasarlama ve otobüslere 
öncelik vermede yeterince hızlı davranamadığı 
için D+ aldı (Kadıköy Belediyesi Akademi).

Tarım alanlarında dünyanın çok büyük bir ke-
siminde kullanılan pestisitler Avrupa Birliği tara-
fından 2013’de yasaklanmış olsa da Birleşik Kral-
lık bu yasağın dışında kalma yolunu seçmişti.

(Yeşil Gazete)
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