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‘İstanbul Cazibesi’nde 5 Yılda Çarpıcı Düşüş

İstanbul'daki Askeri Kışlaların Akıbeti Belli Oldu

İstanbul’un uluslararası yatırımcı nezdinde-
ki cazibesinde büyük aşınma oldu. 30 Avrupa 
metropolü arasında 9 – 10 yıl önce üst sıralarda, 
2012’de zirvede yer alan İstanbul’un cazibesi 5 
yılda büyük darbe aldı ve 2017’de 28’inci sıraya 
düştü. PwC Türkiye Gayrimenkul Sektörü Lideri 
Ersun Bayraktaroğlu, “Bölgedeki politik ve aske-
ri hareketlilik, yatırım isteğinde aşınma yarattı” 
dedi. ULI ve PwC’nin; yatırımcı, geliştirici, kredi 
kuruluşu, acente ve danışman 800’ü aşkın sektör 
temsilcisinin görüşlerine dayanarak oluşturduğu 
Avrupa metropollerini kapsayan listede Alman 
şehirleri öne çıktı.
Alman şehirleri öne çıkıyor, Dublin tırmanışta

Mevcut yatırımlar ve gelişim beklentileri açı-
sından Alman şehirleri öne çıkıyor. Münih, Ber-
lin bütün yıllarda ilk sıralarda yer alırken, 2018 
raporunda ilk beşte (Berlin, Frankfurt, Kopen-
hag, Münih ve Hamburg) 4 Alman kenti yer aldı. 
İstanbul, zirvelerden son sıralara gerilerken 2012 
listesinde 26’ıncı sırada yer alan Dublin, büyük 
bir tırmanış gösterdi ve birçok yıl ilk 3 içinde yer 
aldı. 2018 listesinde de 7’nci sırada. İstanbul’dan 

sonra en fazla cazibe kaybı yaşayan ikinci metro-
pol Varşova oldu.
"Mevzuat istikrarı da önemli"

Raporda Türkiye’den yer alan tek kent İstan-
bul, global kriz yılında ve sonrasında da aslında 
önemini hissettirdi ve özellikle 2012 yılında hem 
gelişme beklentileri hem de mevcut yatırımlar-
da birinciliğe çıktı. 2012 sonrası ise listede hızla 
aşağılara doğru indi. Anket ve mülakatlarla ha-
zırlanan bu raporlarda bu düşüşün sebepleri ola-
rak katılımcıların dile getirdiği iki tane ana konu 
var ve bunlar sadece Türkiye için de geçerli değil: 
Siyasi istikrar ve sınırlardaki savaş/göç dalgası…

Yapı

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, CHP 
Mersin Milletvekili Fikri Sağlar’ın 15 Tem-
muz’daki darbe girişiminin ardından kapatı-
lan askeri kışlaların akıbetine ilişkin sorusunu 
yanıtladı. 
Kuleli Askeri Lisesi müze oluyor

Şehir merkezlerindeki askeri arazi ve kışlala-
rın kamu yararı gözetilerek değerlendirileceği-
ni ifade eden Canikli, Kuleli Askeri Lisesi binası 
ve arazisinin yaklaşık 32 bin metrekarelik yüzöl-
çümlü kısmının müze olmak üzere Kültür ve Tu-
rizm Bakanlığı’na tahsis edileceğini söyledi. Ca-
nikli, Kuleli Askeri Lisesi’ne ait diğer alanların 
ise Milli Savunma Üniversitesi’nce harp okulla-
rına hazırlık sınıfı olacağını açıkladı. Türk Silah-
lı Kuvvetleri’nin modern bina ve tesis ihtiyaçla-

rının karşılanması koşuluyla İstanbul ili Esenler 
ilçesinde bulunan üç adet kışla, Esenler Beledi-
yesi Başkanlığı’na; Sancaktepe ilçesinde bulunan 
iki adet kışla Sağlık Bakanlığı’na; Maltepe ilçesin-
de bulunan bir adet kışla da Marmara Üniversi-
tesi Rektörlüğü’ne mevcut protokol çerçevesinde 
devredilecektir.                                                 T24

İstanbul 2012’de 30 Avrupa metropolü içinde, gayrimenkul yatırımlarında zirvedeydi. Bölge-
deki istikrarsızlık yüzünden 5 yılda son sıraya indi.

Hasdal Kışlası ile bitişiğindeki Tümgeneral Selahattin Gökkartal Kışlası, TSK tarafından kulla-
nılmaya devam edecek

http://www.yapi.com.tr/haberler/istanbul-cazibesinde-5-yilda-carpici-dusus_162404.html
http://t24.com.tr/haber/istanbuldaki-askeri-kislalarin-akibeti-belli-oldu,518686
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İstanbul’un ‘Aidat Haritası’: En Yüksek Sarıyer, En Düşük Fatih’te

Konut Satışları Düşüşte

İstanbul’da ev aidatı ortalaması 160 TL. En 
yüksek aidat 650 TL’yle Sarıyer’de, en az aidat ise 
30 lirayla Fatih’te. AA’nın Türkiye Veri İşleme 
Merkezi’nin (TUVİMER) 39 ilçe ve 800’ü aşkın 
mahalleyi mercek altına aldığı ‘İstanbul Ortala-
ma Konut Aidatları’ başlıklı rapordan aktardığına 
göre, apartman daireleri dışında kalan site içi ya-
pılar, site içi müstakil yapılar, özel lüks konutlar 
ve rezidanslar incelendiğinde şehir genelinde ai-
dat rakamlarında farklılıklar göze çarpıyor. 
Sarıyer’den sonra Beşiktaş

Konut başına düşen ortalama aylık aidat raka-
mı İstanbul genelinde 160 TL. En yüksek aidat 
650 TL ortalamayla Sarıyer’de ödeniyor. Sarıyer’i 
475 TL ile ile Beşiktaş, 400 TL ile Beykoz, 250 TL 
ile Şişli, 235 TL ile Başakşehir izliyor. İstanbul’da 
aidat ortalamasının üstündeki diğer ilçeler sıra-
sıyla 234 lirayla Büyükçekmece, 229 lirayla Ata-
şehir, 209 lirayla Tuzla, 200 lirayla Eyüp, 194 
lirayla Bakırköy ve Çekmeköy, 171 lirayla Üskü-
dar, 165 lirayla Kadıköy.

En düşük Fatih ve Sultangazi’de
En düşük ortalama aidatın ödendiği ilçelerin 

başında aylık 30 lirayla Fatih geliyor. Fatih’i 45 
lirayla Sultangazi, 52 lirayla Bahçelievler, 60 li-
rayla Güngören ve 61 lirayla Avcılar izliyor. Bu 
ilçelerdeki aidatlar, konutların eskiliği, binalarda 
asansör bulunmaması, kapıcı, güvenlik ve merke-
zi ısıtmaya pek rastlanılmaması nedeniyle ortala-
manın altında.

Diken

Konut satışında en yüksek payı 19 bin 939 ko-
nutla (yüzde 16,2) İstanbul aldı. Satış sayılarına 
göre İstanbul'u, 14 bin 200 konut satışıyla (yüzde 
11,6) Ankara, 7 bin 360 konut satışıyla (yüzde 6) 
İzmir izledi.Konut satış sayısının düşük olduğu il-
ler ise 6 konutla Hakkari, 16 konutla Ardahan ve 
51 konutla Şırnak olarak kayıtlara geçti.
İpotekli satışlar

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları ka-
sımda, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 23,9 dü-
şüşle 37 bin 250'ye geriledi. Toplam konut satış-
ları içinde ipotekli satışın payı yüzde 30,4 olarak 
gerçekleşti. İpotekli satışlarda İstanbul 7 bin 9 
konut satışı ve yüzde 18,8 payla ilk sırayı aldı. 
Toplam konut satışlarında ipotekli satış payı en 
yüksek il yüzde 56,3 ile Ardahan oldu. Türkiye 
genelinde kasımda diğer satış türleri sonucunda 
el değiştiren konut sayısı ise geçen yılın aynı ayı-
na göre yüzde 2,1 artarak 85 bin 482'ye çıktı. Di-
ğer konut satışlarında İstanbul 12 bin 930 konut 
satışı ve yüzde 15,1 payla ilk sıraya yerleşti. 

59 bin 354 konut ilk defa satıldı
Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayı-

sı, kasımda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,5 
azalarak 59 bin 354 oldu.Toplam konut satışla-
rı içinde ilk satışın payı yüzde 48,4 olarak belir-
lendi. İlk satışlarda İstanbul 9 bin 166 konut satı-
şıyla en yüksek paya (yüzde 15,4) sahip olurken 
İstanbul'u 6 bin 863 konut satışıyla Ankara ve 3 
bin 37 konut satışıyla İzmir izledi.

Yapı

Türkiye genelinde kasımda 122 bin 732 konut satışı gerçekleşti. Geçen ay satılan konut sayısı 
bir önceki aya göre yüzde 0,1, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 7,5 düşüş kaydetti

http://www.diken.com.tr/istanbulun-aidat-haritasi-en-yuksek-sariyer-en-dusuk-fatihte/
http://www.yapi.com.tr/haberler/konut-satislari-dususte_162457.html
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Düzce Umut Evleri, 2017 Dünya Habitat Ödülleri Finalistleri Arasında

Kanal İstanbul Güzergahına 370 Bin Kişi Komşu Olacak!

Building and Social Housing Foundation 
(BSHF) tarafından Birleşmiş Milletler Habi-
tat Örgütü işbirliğinde 1985 yılında oluşturulan 
Dünya Habitat Ödülleri, iyi yerleşim örnekleri-
ni tanıtmak ve teşvik etmek amacıyla veriliyor. 
Ödüller kapsamında yalnızca iyi konut pratikle-
rinin seçilmesine odaklanmayıp; aynı zamanda 
bilginin ve deneyimin paylaşımına dikkat çek-
mek hedefleniyor. Türkiye’nin ilk kiracı hareketi 
Düzceli Evsiz Depremzedeler Kooperatifi’nin 15 
yıllık hak arama süreci sonunda inşa edilen Düz-
ce Umut Evleri, 2017 Dünya Habitat Ödülleri’nin 
10 finalisti arasında yer aldı. Proje, 1986 yılında 
finale kalarak ödül almaya hak kazanan Anka-
ra Batıkent projesinden sonra Türkiye’den finale 
kalan tek proje oldu.
“Birlikte Hak arama, Birlikte Tasarım, Birlikte 
İnşaat”

1999 Marmara depremlerini kiracı olarak kar-
şılayan depremzedeler sağlıklı ve güvenli konut 
talebini hak mücadelesine dönüştürdü. Düzce’de 
yaşayan kiracı depremzedeler önce haklarını öğ-

rendi ve aradı, sonra kooperatifleşti. On beş yıl-
lık "Birlikte Hak arayışının" ardından arsa tahsisi 
gerçekleşti. Düzceli Kiracı Depremzedeler yaşa-
yacakları mahalleyi birlikte tasarlamak için açık 
çağrı yaptı. Bu çağrıya cevap veren farklı disip-
linlerden ve mesleklerden birçok insan 2015’te 
bir araya gelerek Düzce Umut Atölyesi’ni kurdu. 
Atölye Depremzedeler’le “Birlikte Tasarım”ı kur-
guladı, katılımcı tasarımı destekleyecek çalışma-
lar yaptı. Düzce Umut Evleri projesi bir yılda ta-
sarım süreci tamamlandı.

Beyond İstanbul

Kanal İstanbul için ilk resmi adım önceki gün 
atıldı ve ÇED süreci başlatıldı. Avcılar, Küçük-
çekmece, Başakşehir ve Arnavutköy’den geçe-
cek projenin etki alanında 22 mahalle yer alıyor. 
Toplam 131 bin 181 konutun yer aldığı bu mahal-
lelerde, 369 bin 222 kişi Kanal İstanbul’a komşu 
olacak.

İstanbul Boğazı’na alternatif olarak planla-
nan Kanal İstanbul projesinin güzergâhı geçtiği-
miz gün belli oldu. Çevresel Etki Değerlendirme 
(ÇED) süreci başlatılan proje Avcılar, Küçükçek-
mece, Başakşehir ve Arnavutköy’den geçiyor. 
Türkiye Veri İşleme Merkezi (TUVİMER) Ha-
bertürk Gazetesi ile birlikte güzergâhın etki ala-
nında kalan en yakın 22 mahalleyi inceledi. So-
nuçlara göre toplam 131 bin 181 konutun yer 
aldığı bu mahallelerde, 369 bin 222 kişi yaşıyor. 
TÜİK 2016 verilerine göre de, projenin geçeceği 

güzergâhtaki ve yakın çevresindeki yerleşim yer-
lerinin toplam nüfusu 823 bin 834 kişi olarak he-
saplanıyor. TÜVİMER verilerine göre bu mahal-
lelerde aynı zamanda toplam 16 bin 338 özel iş 
yeri bulunuyor. 
3 yeni ada geliyor

5 yılda tamamlanması planlanan Kanal İstan-
bul projesi kapsamında kanal kazısından çıkan 
malzemeler ile Marmara Denizi’nde Karadeniz’e 
doğru kanalın solunda 2 adet, sağında da 1 adet 
olmak üzere toplam 3 adet ada yapılacak.

Tuvimer

Konut ihtiyacına yönelik pratik, yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler geliştiren projelerin ödül-
lendirildiği dünyadaki prestijli ödüllerden Dünya Habitat Ödülleri’nin 2017 yılı finalistleri 
arasında Türkiye’den Düzce Umut Evleri Projesi yer alıyor.

http://beyond.istanbul/d%C3%BCzce-umut-evleri-2017-d%C3%BCnya-habitat-%C3%B6d%C3%BClleri-finalistleri-aras%C4%B1nda-9623027f95a4
http://haber.tuvimer.com/kanal-istanbul-guzergahinda-370-bin-komsu-olacak/
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TomTom Raporu: İstanbul Trafiği Yılda 175 Saatimizi Çalıyor

Saatte 1 Araç İçin Kaş'ı Katledecek Otoyola Halk İsyan Etti!

Hollandalı navigasyon sistemi üreticisi TomTom’a 
göre İstanbul trafiğin en kötü olduğu dördüncü şe-
hir. İstanbul 2015’te birinci sıradaydı. Ancak o dö-
nem günlük 29 dakika, yıllık 125 saat olarak kaydedi-
len ‘trafikte gecikme süresi’ son verilere göre günlük 
46 dakika, yıllık 175 saate çıktı. 

TomTom yıllık hesabı yaparken 230 günü dikkate 
alıyor. İstanbul yüzde 49 ‘trafikte sıkışıklık’ oranıy-
la nüfusu 8 milyondan fazla 18 ‘mega şehir’ arasında 
dördüncü, nüfusu 800 binden fazla 189 ‘büyük şehir’ 
arasında altıncı sırada yer aldı. Rapora göre, mega şe-
hirler arasında ilk onda yer alan kentlerde trafik sıkı-
şıklığı oranları şöyle:

1. Meksiko (Meksika): Yüzde 66
2. Bangkok (Tayland):Yüzde 61
3. Cakarta (Endonezya):Yüzde 58
4. İstanbul: Yüzde 49
5. Rio de Janeiro (Brezilya): Yüzde 47
6. Pekin (Çin):Yüzde 46
7. Los Angeles (ABD):Yüzde 45
8. Moskova (Rusya):Yüzde 44
9. Guangzhou (Çin):Yüzde 44
10. Shenzhen (Çin):Yüzde 44

Raporda İstanbul’a ilişkin diğer detaylarsa 
şöyle: 

• Diğer büyük kentlere kıyasla dünyadaki sırala-
ması: 6/189

• Otoyollardaki trafik sıkışıklığı oranı:Yüzde 70
• Ara yollardaki trafik sıkışıklığı oranı:Yüzde 43
• Trafikte yaşanan günlük gecikme süresi: 46 

dakika
• Trafikte yaşanan yıllık gecikme süresi: 175 saat
• En fazla trafik sıkışıklığının yaşandığı gün: 28 

Kasım 2016
Diken

Antalya’nın Kaş ilçesinde mevcut sahil yolunun 
hemen üstünden yapılması planlanan 29 kilometre-
lik otoyol projesine ilçe halkı isyan etti. Yaklaşık ma-
liyetinin 130 milyon TL’yi bulacağı belirtilen otoyol, 
arkeolojik ve doğal sit alanlarının ortasından geçiyor. 
Tarım arazileri ve ormanlık alana da büyük zarar ver-
mesi beklenen otoyolun iptali için dava açan 76 kişi 
ve sivil toplum örgütü temsilcileri, Antalya 2. İdare 
Mahkemesi’nde görülen duruşmaya katıldı.
Otoyol güzergahında SİT alanları bulunuyor

Toplam 28,7 kilometrelik otoyol projesi için 3 tü-
nel, 4 viyadük, 7 kavşak, 3 tane de alt geçit inşa edil-
mesi planlanıyor. Ancak bölgenin önemli turizm 
merkezi Kalkan dahil 6 köyü etkilemesi beklenen 
otoyolun geçeceği güzergahta, arkeolojik ve doğal sit 
alanları, tarım arazileri, ormanlar ve yerleşimlerin 
bulunması yöre halkının tepkisini çekiyor. Yaklaşık 
30 kilometrelik otoyolun maliyetinin yüz milyon li-
rayı aşacağının tahmin edilmesi de kamu kaynakları-
nın amaçsızca harcanacağı eleştirisine neden oluyor.

‘Otoyola harcanacak parayla 5 hastane, 20 okul 
yapılabilir

Buraya harcanan parayla 5 devlet hastanesi, 20 
okul çok rahat yapılabilir. Bu parayla, köy yolla-
rı dahil mevcut tüm yollar iyileştirilebilir. Proje-
den asıl kazanç sağlayacaklar, taş ocakları, beton 
santrali ile ihaleyi üstlenen müteahhit ve taşeron 
firmalar olacak. Ayrıca yeni taş ocaklarının, kam-
yon bakım-onarım merkezleri ve benzin istas-
yonlarının kurulması kaçınılmaz olacak.

İleri Haber

http://www.diken.com.tr/tomtom-raporu-istanbul-trafigi-yilda-175-saatimizi-caliyor/
http://ilerihaber.org/icerik/saatte-1-arac-icin-kasi-katledecek-otoyola-halk-isyan-etti-79863.html
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Cemil Aksu ve Ramazan Korkut tarafından ha-
zırlanan, “Ekoloji Almanağı 2005–2016” Yeni İn-
san Yayınevi’nden çıktı.

Yaşam alanı mücadelesinin konut sorunu-
nu aşarak doğayı ve yaşam alışkanlıklarını kap-
sayacak şekilde geniş bir coğrafyaya yayıldığı, 
Karadeniz’den yükselen ve ülkenin dört bir ya-
nına yayılan ekoloji mücadeleleri ile kanıtlanmış 
oldu. Cemil Aksu ve Ramazan Korkut tarafından 
hazırlanan ve 2005–2016 yıllarına odaklanan al-
manakta iklim krizi, madencilik, enerji politika-
ları, GDO, hayvan hakları, afetler, kentsel dönü-
şüm gibi çeşitli başlıklarda içerikler yer alıyor.

Beyond İstanbul

Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük 
Tabiat Parkı'na dağ köşkü, 25 bungalov yapılma-
sı ve göl gazinosunun özel işletmeye devredilme-
si için ihale öncesi yaklaşık 500 kişi, göl etrafında 
yürüyüş yaparak tepki göstermişti.
Projenin içeriğinde neler var?

Bolu Belediyesi tarafından Orman ve Su İşle-
ri Bakanlığı'ndan 2012 yılında 29 yıllığına kira-
lanan Gölcük Tabiat Parkı, 22 yıllığına özel iş-
letmeye verilecek. 19 Aralık günü yapılacak olan 
ihaleyle park sınırları içinde belirlenen alana, 
dağ köşkü ve 25 bungalov yapılacak.

Ayrıca park içinde bulunan Gölcük Göl Ga-
zinosu da ihale kapsamında yer alacak ve 1 yıl 
içinde yeni işletmeciye geçecek. Göl kenarın-
da bulunan restoranın yanına da 19 odalı butik 
otel yapılacak. Gölcük çevresiyle ormanın içine 

Ekoloji Almanağı Çıktı! İBB İstanbul'daki Yapı Sayısını Açıkladı

Gölcük Tabiat Parkı İhalesi Tamamlandı

5'er kilometrelik patikalar yapılacak ve göl çev-
resinde mangal yakılmasına izin verilmeyecek. 
Gölcük ile Karacasu beldesi arasında ise 1.5 kilo-
metre uzunluğunda dağ kızağı ve 3 kilometrelik 
teleferik hattı kurulacak.

Cumhuriyet

İBB Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından 
hazırlanan "Tech İstanbul" dergisinin Aralık ayı 
sayısında yer alan bilgilere göre, İstanbul sınır-
ları içerisinde 1 milyon 528 bin 782 adet yapı-
nın bulunduğu belirtildi.

İstanbul'da kategorilerine göre ulaşım birimi 
adetleriyse şöyle:

- İskele sayısı: 74 
- Taksi dolmuş güzergah sayısı: 142 
- Taksi dolmuş durak sayısı: 61 
- Taksi durak sayısı: 455 
- Minibüs durak sayısı: 6 bin 942 
- Minibüs hat sayısı: 911 
- İETT güzergah sayısı: Bin 436 

soL

Bolu Gölcük Tabiat Parkı'nda dağ köşkü ile 25 bungalov yapılması ve göl gazinosunun özel işletmeye 
devredilmesi için yapılan ihale sonuçlandı. İhaleyi, Düzceli iş adamı Kurtuluş Tokcan kazandı.

https://beyond.istanbul/ekoloji-almana%C4%9F%C4%B1-%C3%A7%C4%B1kt%C4%B1-397b16393f3
http://haber.sol.org.tr/toplum/ibb-istanbuldaki-yapi-sayisini-acikladi-222165
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/889257/Golcuk_Tabiat_Parki_ihalesi_tamamlandi.html
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Frankfurt’taki Kamuya Açık Alanlarda Uyuyan ‘Evsizlere’ Para Cezası Geliyor
DW Türkçe’nin haberine göre, Avrupa 

Merkez Bankası ve birçok finans kurumu-
nun bulunduğu şehirde gökdelenlerin yanın-
da sokaklarda uyuyan evsizler büyük bir tezat 
oluşturuyor. Karar, Almanya Cumhurbaşkanı 
Frank-Walter Steinmeier’in ülkedeki evsizler 
için daha iyi destek çağrısında bulunmasıyla 
aynı döneme denk geldi.

Yeni önlem çok sayıda belediye meclis üye-
si tarafından onaylandı. Yetkililer cezanın 
miktarı hakkında açıklama yapmadı. Ancak 
cezanın derhal ödenmediği taktirde artırılma-
sı planlanıyor.

Başbakan Angela Merkel’in lideri oldu-
ğu Hristiyan Demokrat Birlik’in meclis üye-
si Christoph Schmitt şehirde evsizler için bir-
çok sığınma yeri ve hizmet noktası olduğunu 
söylerken, Yeşiller Partisi’nden Beatrix Bau-
mann de bu hizmetlerin pek çok evsiz tarafın-
dan “maalesef” kullanılmadığını belirtti.

Sol Partili meclis üyesi Astrid Buchheim ise ev-
sizlerin değil, şehirdeki fakirliğin sorun olduğunu 
savundu.

Şehir polis yetkilileri ise söz konusu cezanın evsiz-
lerin birkaç kez uyarılmalarına rağmen bulundukla-
rı yeri terk etmemeleri durumda verileceğini belirtti.

Diken

Çin’de Akıllı Arabalar Yolda Sarj Edilebilecek
Çin’de güneş panellerinden oluşacak yol in-

şası projesiyle, elektrikli araçlar yollarda şarj 
edilebilecek. Jinan Kenti Çevreyolu projesi-
nin bir parçası olan çalışmada 1,9 kilometre-
lik, güneş panellerinden oluşan bir yol inşa 
ediliyor. Yolun inşasının tamamlandığı ancak 
şebeke bağlantılarının yılsonuna yetiştirilme-
si öngörülüyor.
Yollarda saydam beton tabaka

Üç ayrı katmandan oluşan yolun en üst kat-
manını standart asfaltla benzer özellikler gös-
teren saydam bir beton tabakası oluştururken, 
betonun altında güneş panellerinden oluşan 
bir katman ve en altta ise güneş panellerinin 
toprakla temasını engelleyecek bir katman 
bulunuyor. Yolun orta büyüklükteki kamyon-
ları taşıyacak kapasitede olduğu da paylaşılan 
bilgiler arasında. Projede çalışan mühendisler, 
kablosuz şarj etme özelliğinin inşa edilen yola 
entegre edileceğini ve otomatik araçların yol-
dan toplanacak verileri kullanabileceğini ifa-
de ediyorlar.

660 güneş paneli kullanıldı
Yolda kullanılan güneş panelleri ile ilgili bilgi ve-

rilmezken, paylaşılan görsellerde iki farklı boyutta 
paneller kullanıldığı görülüyor. Quilu Nakliye Geliş-
tirme firması geçtiğimiz yılın Eylül ayında Jinan ken-
tinin ilk güneş panelli yolunu inşa etmişti. 10 ay sü-
ren ilk projede 660 metrekare alanında güneş paneli 
kullanıldı. Dünyanın ilk güneş panellerinden oluşan 
yolu Hollanda’da 2014 yılında bir bisiklet yolunda 
kullanılmıştı.

ArtıGercek
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https://www.artigercek.com/cin-de-akilli-arabalar-yolda-sarj-edec


DÜNYADAN HABERLER

Children Living in Sustainable Built Environments: New Urbanisms, New 
Citizens

İngiltere’de Kuşlar Dallara Konmasın Diye Ağaçlara Dikenli Tel Astılar!

Pia Christensen, Sophie Hadfield-Hill, John 
Horton, Peter Kraftl editörlüğünde hazırlanan 
kitap, yapılı çevrede çocukların ve gençlerin 
gündelik yaşam deneyimlerine odaklanıyor, sür-
dürülebilir kentleşmeye çocukların ve gençlerin 
bir sosyal grup olarak dahil edilmesini tartışıyor. 

Kentsel yaşam geçmiş nesil üzerinde çarpıcı 
biçimde değişim gösterdi; çocukların yaşadıkları 
kentlerle olan iletişimini yeniden şekillendirdi ve 
yaşam biçimlerini değiştirdi. Master planlı “sür-
dürülebilir topluluklar”dan mevcut kentsel çev-
relerdeki yeşil iyileştirmelere kadar kentsel plan-
lamadaki küresel değişime odaklanarak Children 
Living in Sustainable Built Environments, bu 
çevrelerde yaşayan çocuklar ve genç insanlar için 
fırsatların, zorlukların ve gerilimlerin eleştirel 
bir analizini sunuyor.

Özgün verilere dayanarak, kitap, çocukların ve 
gençlerin ihtiyaçlarının, ilgilerinin ve katılımla-
rının tasarımda, planlamada ve yerel politikalarda 
nasıl geri planda kaldığını gösteriyor. Toplumun 
ruhuna katkıda bulunan ve onunla bütünleşen 
bir kent sakini gibi etkili bir rolden sürdürülebi-
lir tasarım özelliklerini anlayan ve kullanan tüke-
ticiler rolüne kadar çocukları dikkate alarak, sür-

dürülebilir kentleşmede çocukların ve gençlerin 
bir sosyal grup olarak dahil edilmesinin yöntem-
lerini tartışıyor.

Eğitim, çocukluk çalışmaları, sosyoloji, antro-
poloji, insan coğrafyası ve kent çalışmaları alan-
larında çalışan akademisyenler ve öğrencinlerin 
yanı sıra politikacılara, mimarlara, kent plancıla-
rına ve sürdürülebilir kentsel tasarım üzerine ça-
lışan diğer profesyonellerin ilgisini çekecek di-
siplinlerarası bir çalışma olan Children Living in 
Sustainable Built Environments, çocukların ve 
gençlerin gündelik yaşamlarını anlamak üzerine 
orijinal bir teorik ve ampirik katkı sunuyor.

Beyond İstanbul

İngiltere’nin Bristol kentinde, kuşların pahalı 
otomobillerin üzerine pislemesinin önüne geç-
mek için ağaç dallarına ‘kuş savar dikenli teller’ 
asılarak kuşların buralara konması engellenmeye 
çalışıldı. Uygulama büyük tepki çekti.

Kentin Clifton bölgesinde, park alanlarının 
üzerindeki ağaç dallarına kuşların konmasını en-
gellemek üzere kuş savar dikenli teller asıldı. Uy-
gulama, çevreciler ve hayvan hakları savunucula-
rı tarafından büyük tepki topladı. Kuşların dallara 
konmasını ve buralara yuva kurmasını istemeyen 
bölge sakinleri, dallara dikenli teller çiviledi. Ye-
şiller Partisi’nin yerel meclis üyelerinden Paula 
O’Rourke, Clifton bölgesindeki özel bir konutta 
kaydedilen görüntüyü “kuşların yaşam alanları-
na kesinlikle aykırı” olarak niteledi. Independent 
gazetesine demeç veren bir bölge sakini, uygu-
lamanın otomobillerin kuş dışkıları yüzünden 

kirlenmemesi için yapıldığını aktardı. Kuş savar 
dikenli teller, Bristol’ün Broadmead and Cabot 
Circus alışveriş merkezinde de kullanılıyor. An-
cak buradaki uygulama, otomobilleri değil alışve-
riş yapanları korumak için geliştirilmiş.

Siyasihaber

https://beyond.istanbul/children-living-in-sustainable-built-environments-new-urbanisms-new-citizens-af9730f5ee48
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5 Soru ile Google’ın Kentleri Yeniden Yaratma Planı: Sidewalk Toronto

Google, ya da ana şirketi olan Alphabet'in aşırı 
hızlı sonuçlar sunmasının ötesinde muazzam zor-
luklarla boy ölçüşmesi artık şaşırtıcı değil. Sonuç-
ta, gezegenin büyük kısmını haritalandırdı, sürü-
cüsüz araçların geliştirilmesine yol açtı ve kırsal 
alanlar ve uzak yerlerde geniş bant hizmeti sunmak 
için tasarlanmış yüksek irtifa balonları ağı kurma-
ya başladı.

Ancak şimdi, daha iddialı ve karmaşık bir şeyi 
çözmek üzereler- insanların şehirlerde nasıl yaşa-
dığını keşfetme. Bu sonbaharda, Alphabet iştiraki 
olan Sidewalk Labs ve Waterfront Toronto adlı bir 
kamu kurumu, Ontario Gölü yakınında eski bir en-
düstriyel mülkün bir parselini en yeni dijital tek-
nolojinin kullanımı yoluyla, 21. yüzyıl şehir yaşamı 
için model olacak, son teknoloji bir kentsel alana 
dönüştürmek üzere ortaklığını duyurdu. 

-smithsonianmag

Toronto’da bir kıyı mahallesi, Google tarafından teknolojik yenilikler denemek için pilot bölge seçildi

Neden Toronto?
Sidewalk Labs’da kentsel sistemler şefi Rohit Ag-

garwala şöyle açıklıyor; “Gerçekten tepeden tırna-
ğa bir mahalle inşa edebileceğimiz bir yer bulmak 
istedik. Bir yıldır bunun üzerine düşünüyoruz ve 
birçok şehirde birçok alanı inceledik. Kuzey Ame-
rika ve Avrupa’da bir sürü bölgeye baktık.”

Waterfront Toronto’nun kalkınma departmanı 
başkanı Meg Davis’e göre bir başka faktör; bu kent; 
temiz teknoloji, yapay zeka ve mobilite yeniliği 
gibi esas olarak modern kentsel sorunlara değine-
rek teknolojiye odaklanan birçok start-up şirket de 
dahil olmak üzere, enerji dolu ileri teknolojili bir 
halka sahip.
Ne tür yenilikler düşünülüyor?

Sidewalks’un öncelikleri mahalleyi yaya dostu 
yapmak ve binaların kolayca dönüştürülebilmesi-
ni sağlayarak konut maliyetlerini daha düşük tutan 

karışık kullanımlı modüler yapıları dahil etmek. 
Tasarıda vurgulanan diğer fikirler ise; yeraltı tü-
nelleri ile geri dönüşümlü çöp ve atıkları yeniden 
kullanma yolları, ısıtılan bisiklet yolları (donma-
yı engellemek amacıyla) ve rüzgâr kalkanları gibi 
0 karbon tüketimine ve iklimin etkilerini yumu-
şatmaya yönelik elemanlar geliştiren tasarım po-
litikaları ve enerji sistemi.
Sidewalk, Quayside’ın aşırı mühendislik orta-
mı yerine gerçek bir şehir gibi olmasını nasıl 
sağlayabilir?

Sidewalk yetkilileri, projenin dijital ürünleri 
ve yeni fikirleri test etmek için tasarlanmış bir tür 
kent laboratuvarı gibi olmayacağı konusunda ıs-
rar ediyor. Bölgeden sürekli bilgi toplamanın her 
zaman mahalleyi daha sürdürülebilir ve daha ya-
şanabilir kılma amacı ile olacağını savunuyorlar.
Quayside’daki insanlardan ve mekanlardan çok 
fazla veri toplandığında gizlilik nasıl korunacak?

Veri toplama, Toronto Sidewalk tasarısının 
merkezini ve mahalle sakinlerinin-işletmelerinin 
ihtiyaç ve davranışlarına duyarlı olmasının teme-
lini oluşturmaktadır. Ayrıca, Quayside sakinleri-
nin kimlik doğrulama işlemi ile “şehir ortamı ve 
hizmetleri ile etkileşime girmelerini” sağlayan 
hesaplara sahip olacağı, planın bir bileşeni.
Gelecek adımlar nelerdir?

Sidewalk Labs, Quayside arsası için detaylı pla-
nı düzenlemek ve 800 dönümlük rıhtım alanının 
tamamı için bir öneri geliştirmek için gelecek yıl 
50 milyon dolar harcama taahhüdü verdi. Bu es-
nada Sidewalk ve Waterfront Toronto, uzmanlar-
dan, hükûmet yetkililerinden ve halktan geri bil-
dirim almak için bir dizi oturum düzenleyecek.

Kadıköy Akademi / çev: Melike Akkaya

http://www.kadikoyakademi.org/5-soru-ile-googlein-kentleri-yeniden-yaratma-plani-sidewalk-toronto/
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Yeni Londra Planı Sadece Başlangıç

Son iki yılımın en iyi zamanlarını Büyük Lond-
ra İdaresi’nde Londra planı için çeşitli başlıklar 
arasından çocuk ve oyun konusunda politikalar 
oluşturarak geçirdim. Bu iki yıllık çalışmanın so-
nucu geçtiğimiz hafta yayınlandı, belirlediğim 
politikaların düzenleme sürecinden sağ salim 
geçtiğini ve taslağın son halinin oldukça iyi gö-
ründüğünü söylemekten mutluluk duyarım.

üreç boyunca partnerlerimizden ve topluluk-
lardan oluşan geniş bir ağ ile birlikte çalıştık, bil-
hassa da ‘The Allience for Childhood’ [Çocukla-
rın sağlıklı gelişimi için geliştirilen politikaları 
destekleyen, kar amacı gütmeyen bir araştırma 
ve aktif destek organizasyonu.- çn] ve sağladığı 
çalışma ağı ile. Umuyorum ki ‘Play and Informal 
Recreation’ (Oyun ve Enformel Rekreasyon) po-
litikası doğru yolda attığımız bir adım olarak de-
ğerlendirilir. Artık çocuklar ve gençler için, eri-
şilebilir rotaların ve kendi çevrelerinde özgür ve 
güvenli bir şekilde hareket edebilmelerini sağla-
mak adına her bir çocuk için en az 10 metrekare 
oyun alanının olduğu bir referans var.

Geçtiğimiz günlerde belediye başkanı Sadiq Khan tarafından yayınlanan yeni Londra planı, Birleşik Krallık’ın 
başkenti Londra’nın taahhütlerinin tamamen çocuk dostu haline geldiğinin müjdecisi mi? Büyük Londra 
İdaresi’nde iki yıldır bu plan üzerine çalışan Holly Weir, planın süregelene kıyasla büyük bir gelişme olduğu-
na inanıyor. En önemlisinin de belediye başkanının vereceği destekle planı sürdürülebilir kılmak olduğunu 
vurguluyor. Holly Weir’ın Avrupa Çocuk Dostu Şehirler Ağı’nın internet sitesinde yayınlanan makalesinin 
bir kısmı şu şekilde:

-Child in the City

Geliştirilen yeni politika Boris Johnson’ın bele-
diye başkanlığı yaptığı zamandakinden çok daha 
güçlü. Bu eski politika ağırlıkla çocukların oyun 
oynamasının desteklenmesi konusuna odaklan-
mış olsa da daha geniş bir oyun alanı için referans 
vermemekte ayrıca çocuklara sokakların güven-
liliğini de taahhüt etmemekteydi. Yeni planda 
ise, bu sebeple geliştirilen politika ‘The Healthy 
Streets’, Transport for London’ın [Londra’da 2001 

yılından bu yana şehir ulaşımının büyük bir bö-
lümünden sorumlu olan yerel yönetim organı. 
– çn] çalışmasını devralacak. Bu değişiklik, ço-
cukların şehrin içindeki sokakları daha özgürce 
kullanabilmesi konusunda son derece önemli bir 
rol oynuyor. 
Ek kılavuzlara ihtiyaç var

Play and Informal Recreation’ politikasına 
göre, gelecekteki ek kılavuzlar uygulama hatala-
rı masaya yatırılarak belirlenecek. Büyük Londra 
İdaresi’nin halihazırda üzerinde çalıştığı ‘Child-
ren and Young People’s Strategy’ (Çocuklar 
ve gençler için stratejiler) ‘A City of all Young 
Londoners’ yani Genç Londralıların Şehri ola-
rak yeniden adlandırılacak ve belediye başkanı-
nın çocuklar ve gençler için hazırladığı yeni pla-
na öncülük edecek. Bununla birlikte, gelecekteki 
muhtemel planlama kılavuzlarının da temelinin 
atılmasına yardımcı olacak.
Momentum

Bir diğer önemli kısım ise yakalanan ivmeyi 
devamlı hale getirmektir. Yeni Londra planı şim-
diki haliyle sadece bir taslak. Bundan sonraki aşa-
mada Londra halkı tarafından yaklaşık iki yıllık 
bir gözlem ve incelemeden geçmesi gerekiyor. 
Bu süreç içerisinde oluşturduğumuz politikaların 
insanlar tarafından kelimesi kelimesine didikle-
necek olmasıyla, büyük resmi unutup hedefimizi 
kaybetmemiz kolay bir hale gelecek.

[Makalenin tamamını okumak için tıklayınız.]

Kadıköy Akademi / Çev: Asrın Uğur Güngör
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