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TÜRKİYE’DEN HABERLER

“Cami'nin Yüksekliği 15 Katlı Binaya Eşit"

İstanbul ‘Akıllı Şehir’ Değil

İstanbul V Numaralı Koruma Kurulu, Kadıköy 
Cami Projesi’ni onayladı. Uzmanlar, 34 bin met-
rekarelik dolgu alanına inşaat yapılmasının dep-
rem açısından riskli olacağını belirtirken aynı za-
manda projenin, kıyıların kullanımına aykırı bir 
düzenleme içerdiğine işaret ediyor. 
Neden Dolgu Alanına Yapılıyor?

Konuya ilişkin konuşan Kadıköy Belediye Baş-
kanı Aykurt Nuhoğlu şunları söyledi: “Mesele 
ibadethane meselesi değil. Bunun çok net anla-
şılması lazım. Buranın yeri çok büyük bir sorun. 
Dava devam ederken proje onaylandı. Bu; İBB is-
terse yarın oraya ruhsat verebilir ve inşaat çalış-
maları başlayabilir demek. Bu alan dolgu alanı. 
Dolgu alanlarında; Kıyı Kanunu’na göre, emsali 
aynı amaçla ayrılan alanın yüzde 3’ünü, yüksek-
liği 5.50 metreyi aşmayan takılıp sökülebilir ele-
manlarla inşa edilen yapılar yapılabilir. Buraya 
toplam 34 bin metrekarelik inşaat yapılacak. Bu 
planla tüm alan imara açılıyor. Bu kıyı kanunu-
na aykırı.” Bu ibadethane, çevre düzeni planında 
yok. Yüz binlik imar planlarında yok, bulundu-
ğu yerin onaylanmış bir binlik imar planı yok. Bu 

plan ne oldu da birdenbire ortaya çıktı? Bunun 
yanı sıra bize Kadıköylüler tarafından iletilen 
böyle bir ihtiyaç da yok. Bu plan Kadıköy Bele-
diyesi Meclisi’nde hiç kimse tarafından gündeme 
getirilmedi, İstanbul Büyük Şehir Belediyesi’nde 
konuşulmadı. Bu ihtiyacı kim, neye göre belirli-
yor? Planlanan yere 4 tane caminin önünden ge-
çerek gidiyorsun. Yerleşim yerine yakın değil. 
Eğer Kadıköylülerin böyle bir talebi olursa biz 
belediye olarak bu talebi karşılarız. Vatandaşla-
rımızın inançlarının ve değerlerinin propaganda 
malzemesi olarak kullanılmasını çok çirkin bulu-
yoruz. Kadıköy’de buna izin vermeyeceğiz.”

Gazete Kadıköy

TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu’nun 
Harbiye Askeri Müzesi Kültür Sütesi’nde düzen-
lediği Kent Sempozyumu’nun son gününde ko-
nuşan İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üye-
si Yrd. Doç. Dr. Caner Güney, İstanbul’un akıllı 
şehir olmaktan uzak olduğunu vurguladı.
Akıllı şehir ne değildir? 
Akıllı şehri sadece kent ve teknoloji uyumu ola-
rak görmek yanlış. Etkin ve yenilikçi teknolojile-
rin şehre uygulanması demek değil bu. Hizmetle-
rin geliştirilmesi de bir başına akıllı şehir değildir. 
Akıllı şehir kentin kalkınması değildir. Şehirlerin 
kendi aralarındaki rekabeti değildir. Marka şehir 
yaratmak, şehri pazarlamak değildir. Nedir akıl-
lı şehir? Akıllı şehir; basit anlamıyla kentlinin, 
kentte bütün yaşayanlarla eşit olanaklardan ya-
rarlanması için teknolojinin sürdürülebilirliğinin 
dikkate alınarak verimlilik çerçevesinde uygu-

lanmasıdır” ifadelerini kullandı. Beylikdüzü’nden 
Beşiktaş’a 2 saatte 2-3 araçla gelinen bir kentte, 
kent içinde kent ortaya çıktığını ifade eden Yrd. 
Doç. Dr. Caner Güney, “İstanbul’un akıllı kent 
olması için strateji oluşturulması gerekiyor. Tek-
nolojiyi tek başına kente uygulamak o kenti akıllı 
yapmıyor. Büyükşehirle birlikte 40 belediye ça-
lışıyor. Ancak İstanbul’un sorunları kangren du-
rumda” dedi. / BirGün

Yrd. Doç. Dr. Güney: Teknolojiyi kente uygulamak o kenti akıllı yapmıyor. İstanbul’da büyükşe-
hirle birlikte 40 belediye çalışıyor. Ancak İstanbul’un sorunları kangren durumda

http://www.gazetekadikoy.com.tr/gundem/caminin-yuksekligi-15-katli-binaya-esit-h11564.html
www.birgun.net/haber-detay/istanbul-akilli-sehir-degil-193826.html
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Rant Hırsında Son Dedef Silivri... Yurttaşa 2, Kiptaş’a 12

İzmir 17 Kentin Katıldığı Yarışmada Çevre Dostu Şehir Ödülünün Sahibi Oldu

Silivri’nin tarım arazileri yapılaşma tehdi-
di altında. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “bina 
yükseklikleri 5+1 katı geçmesin” talimatını bile 
dikkate almıyor. Silivri’de, belediyenin iştira-
ki KİPTAŞ’ın satın aldığı 173 bin metrekarelik 
araziye 12 kat inşaat izni verildi. İBB Planlama 
Müdürlüğü bile karara itiraz etti. Müdürlük, be-
lediyeye “bölgede en fazla 6 kat” sınırı var diye 
uyarıda bulundu. Silivri Belediyesi de aylardır ta-
rım arazilerini korumak için mücadele ediyor. 
Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar, "Eğer bu 
proje gerçekleşirse burada gökyüzü görünmeye-
cek" dedi.

Plana itiraz eden Silivri Belediye Başkanı Öz-
can Işıklar, KİPTAŞ’ın vatandaşın 2 kat yapma 
izni olan arazilerini ucuza topladığını belirterek 
"Bu değişiklik Cumhurbaşkanı’nın talimatındaki 
5+1 kat sınırını kat be kat aşıyor. Emsal de yük-
seltilerek vatandaşın elindeyken 25 bin 400 met-
rekare olan inşaat hakkı 79 bin metrekare artırı-
larak 104 bin 410 metrekareye çıkarıldı. İBB’nin 
iştiraki KİPTAŞ taraf olduğu için araziye sihirli 
değnek dokunmuş gibi oldu. 

'İstanbul’da kentsel dönüşümde emsal artışı ol-
mayacak' diyen yeni İBB Başkanı Mevlüt Uysal’ı 
da Cumhurbaşkanı’nın talimatını uygulamaya 
çağırıyoruz" diye konuştu.
'Silivri’de ekili tarlaya 12 kat imar' haberine 
İBB'den itiraf gibi yanıt

"Silivri’de ekili tarlaya 12 kat imar" haberine 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden itiraf gibi 
yanıt geldi. İBB'den yapılan açıklamada "12 katlı 
binalar yapılması söz konusu değil. 6-8 kat yapı-
lacak" ifadesi kullanıldı. 

Cumhuriyet

Akdeniz’e kıyısı olan 21 ülke ve Avrupa 
Birliği’nin taraf olduğu Barselona Sözleşmesi çer-
çevesinde ilk kez bu yıl verilen “Çevre Dostu Şe-
hir Ödülü”nün sahibi İzmir oldu. İzmir, finale 
kalan İsrail ve Hırvatistan’daki rakiplerini geride 
bırakarak çevreye duyarlılığını bir kez daha tes-
cillemiş oldu.

BM Çevre Programı/Akdeniz Eylem Planı, 
Akdeniz makamlarının çevre ve yaşam kalitesi-
ni iyileştirme çabalarını tanımak, ödüllendirmek 
ve Akdeniz’e kıyısı olan şehirlerde sürdürülebilir 
kalkınmayı teşvik etmek amacıyla “Çevre Dostu 
Şehir Ödülü” sürecini başlattı. Barselona Sözleş-
mesi taraflarının İstanbul’da gerçekleştirdiği top-
lantıda karar altına alındığı için de ödülün adı, 

geçtiğimiz yıl Atina’da yapılan toplantıda “İstan-
bul Çevre Dostu Şehir” olarak belirlendi.

Yeşilist

Silivri'nin tarım arazileri yapılaşma tehdidi altında. İstanbul Büyükşehir Belediye iştiraki KİPTAŞ'ın iki 
kat yapılaşma izni olan arizleri satın almasının ardından bölgede yapılaşma izni 12 kata çıkarıldı.

http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/cevre/881902/Rant_hirsinda_son_hedef_Silivri..._Yurttasa_2__KiPTAS_a_12.html
http://www.yesilist.com/akdenizin-yildizi-izmir-17-kentin-katildigi-yarismada-cevre-dostu-sehir-odulunun-sahibi-oldu/
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Hafriyat Kamyonları 38 Kişinin Ölümüne Neden Oldu

Bu Yaya Geçidini Gören Duruyor

Hafriyat kamyonları sebebiyle hayatını kaybe-
denleri Meclis gündemine taşıyan CHP’li Adıgü-
zel, sadece İstanbul’da son 20 ayda 38 kişinin haf-
riyat kamyonları nedeniyle hayatını kaybettiğini 
aktardı.
Sorumlu iktidardır, AKP’li yöneticilerdir’ 

"AKP’nin durmak bilmeyen rant ve talan hırsı, 
artık vatandaşlarımızın sağlığına ve canına kast 
eden boyutlara ulaşmıştır" diyen CHP’li Adıgüzel, 
şöyle konuştu: "Başta koca bir şantiyeye dönüşen 
İstanbul olmak üzere, son birkaç yılda hafriyat 
kamyonlarının estirdiği terör onlarca insanımı-
zın hayatına mal olmuş, ailelerinin hayatları-
nı bir anlamda cehenneme çevirmiştir. Bu cina-
yetlerin sorumlusu, Kentsel Dönüşüm Yasası’nın 
rant yasasına dönüşmesine göz yuman ve deprem 
toplanma alanlarını müteahhitlere peşkeş çeken 
AKP iktidarıdır. Bu cinayetlerin sorumlusu, di-
key yapılaşmadan şikâyet edip timsah gözyaşla-
rı dökerken ve İstanbul’da ihanet itirafları yapar-
ken gördüğümüz AKP yöneticileridir."
‘Daha kaç can vereceğiz?’

Kadıköy’deki Yoğurtçu Parkı’nda 2016’da haf-
riyat kamyonun çarpması sonucu hayatını kay-
beden Şule İdil Dere’nin davasında İstanbul Bü-

yükşehir Belediyesi’nin (İBB) üst düzey 8 çalışanı 
hakkında soruşturma izni verilmediğine dikkat 
çeken Adıgüzel, “İstanbul’un göbeğinde gencecik 
bir insanın daha cenazesi kalkmadan, ona çarpan 
kamyon şoförü serbest bırakıldı. Davaya ilişkin 
iddianame ancak 17 ay sonra tamamlanabildi; an-
cak İdil’in yaşamını yitirdiği yerde yayaların can 
güvenliği için alması gereken tedbirleri almadığı 
için sorumlu bulunan İBB yöneticilerine yargıla-
ma izni dahi çıkmadı. Önlem almadığınız hafri-
yat terörüne daha kaç canımızı vereceğiz?” dedi.

BirGün

Aydın Büyükşehir Belediyesi, kentte bir ilke 
imza atarak üç boyutlu yaya geçidi uygulamasını 
başlattı. Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin Efeler 
sınırları içindeki Hürriyet Bulvarı üzerinde uy-
guladığı 3 boyutlu yaya geçidinin başarılı sonuç-
lar alınması halinde il genelinde yaygınlaştırıla-
cağı belirtildi. 

Sürücüler için optik yanılsama sağlayarak ya-
vaşlamalarını daha sonra ise durmalarını sağlayan 
uygulama, sürücülerde yayalara karşı bir farkın-
dalık oluşturuyor. Sürücülerin yayalara gereken 
duyarlılığı göstermesini sağlayan yöntem, yaya 
geçitlerinin üç boyut özellikli boyanmasıyla sağ-
lanıyor. Estetik görünüm de sağlayan yaya geçi-
dine gelen sürücüler, ilk önce burada bir yükselti 
olduğunu düşünüp, kendilerini önce yavaşlamak 
sonra da durmak zorunda hissediyor. Büyükşehir 
Belediye Başkanı CHP'li Özlem Çerçioğlu, "Ya-

yaların güvenliği bizim için çok önemli. Birçok 
araç sürücüsü yaya geçitlerinde hızını azaltma-
yarak yayaların can güvenliğini tehlikeye atıyor. 
Yaptığımız uygulamayla araç sürücüleri optik ya-
nılsamayla, yaya geçidine gelmeden önce hız-
larını azaltıyorlar ve yayalara daha fazla dikkat 
ediyorlar.

ArtıGercek

http://www.birgun.net/haber-detay/hafriyat-kamyonlari-38-kisinin-olumune-neden-oldu-akp-iktidarinin-rant-hirsi-halkin-canina-kast-ediyor-194353.html
http://www.artigercek.com/aydin-da-uc-boyutlu-yaya-gecidi#.Wi5cAjyFDtU.facebook
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Kadıköy Kent Konseyi ve çevre gönüllüle-
ri Kalamış Yat Limanı’ndaki yapılaşma pla-
nına itiraz etmek için eylem planı oluşturdu.
3 Aşamalı Eylem Planı 

Kadıköy Kent Konseyi’nin yapmış olduğu 
toplantılar neticesinde 3 aşamalı bir eylem 
planı oluşturuldu. Planda, çeşitli kurumla-
rın imzacı olarak katılabileceği basın açık-
laması, Kadıköylülerin, Kalamış Yat Lima-
nı işletme hakkı ihalesinin iptali için idare 
mahkemesine Hemşeri Davası açılması ve 6 
Ocak Cumartesi günü saat 13.00’te Fener-
bahçe Kalamış Marina önünde Kadıköylüle-
rin kitlesel katılımının sağlanması yönünde 
plan yapıldı. 
68 Kurum İmzacı Oldu 

Kadıköy Kent Konseyi tarafından 6 Ara-
lık Çarşamba günü “Kıyılar Halkındır, Sa-
tılamaz, Fenerbahçe – Kalamış Yat Limanı 
Satışını Durdurun! başlıklı basın açıklama-
sı yapıldı. Açıklamaya, özelleştirmeyi ka-
bul etmediğini belirten 68 kurum da imza-
cı oldu. 

Kadıköy Meydan Düzenlemesi projesi ça-
lışmaları kapsamında kıyı kesiminde yapılan 
dolgu alanların bir kısmı tamamlandı. Biten 
alanların aylar geçmesine rağmen çevre dü-
zenlemesinin yapılmaması ise tepki çekiyor
Çevre Düzenlemesi Yapılmadı

İnşaatı bir yıl önce başlayan Eminönü 
İskelesi’yle Beşiktaş İskelesi arasında kalan 
kazıklama tekniğiyle yapılan dolgu alan ça-
lışması yaklaşık 8 ay önce bitti. Yine inşaatı 
aynı zamanda başlayan dolmuş duraklarıyla 
TURYOL’un Eminönü İskelesi’nin arasında 
kalan, otobüs duraklarına bakan alan ise bi-
teli yaklaşık 5 ay oluyor.

Fakat inşaatların bitmesine rağmen ta-
mamlanan alanlarda çevre düzenlemesi ya-
pılmaması alanları kullanışsız kılarken gö-
rüntü kirliliğine neden oluyor. Çukurda 
kalan alanlara gider yapılmaması ise yağmur 
yağdığında sahil şeridini kullanılmaz hale 
getiriyor. 

Kalamış İçin Eylem Planı Hazır!

Rıhtım’da Neler Oluyor?

"Kamunun Elinde Kalmalı"
Bu kapsamda, Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun Ka-

dıköy İlçesinde bulunan Fenerbahçe- Kalamış kıyı ala-
nını 36 yıl süreyle özel şirketlere devrediyor olması 
eşitlik ve serbestlik ilkesine aykırıdır. 

Kıyılar, tüm toplumsal kesimlerin eşit ve serbest ola-
rak yararlanabileceği alan sit olarak Kamunun elinde 
bulunması gerekir. Ayrıca, Fenerbahçe – Kalamış’ın 
yapılmak istenen imar planı değişikliği ile deniz ve 
kara alanların yapılaşmaya açılmaktadır.” 
130 Bini Aşkın İmza

Kadıköy Belediyesi’nin uluslararası imza kampanya-
sı platformu change.org üzerinden “Fenerbahçe-Kala-
mış sahili imara açılıyor. Bu yanlıştan geri dönülsün!” 
başlığıyla açtığı kampanya ise 130 bini aşkın imzaya 
ulaştı. / Gazete Kadıköy

Tam da bu sebeplerden dolayı Damla Pınar isimli 
“change.org” kullanıcısının açtığı “Kadıköy’de Eminö-
nü ve Beşiktaş iskelesi arasındaki yol yeşillendirilsin” 
adlı imza kampanyası kısa süre içerisinde üç bine yakın 
imzaya ulaştı. / Gazete Kadıköy

http://www.gazetekadikoy.com.tr/gundem/kalamis-icin-eylem-plani-hazir-h11576.html
http://www.gazetekadikoy.com.tr/gundem/rihtimda-neler-oluyor-h11572.html
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New York Halk Kütüphanesi İçin Yeni Master Plan

New York Halk Kütüphanesi, yüz yıldan uzun bir sü-
redir bilginin ve ücretsiz erişimin sembolü olan, ülkenin 
önde gelen araştırma kütüphanelerinden ikonik Stephen A. 
Schwarzman Binası için bir master plan açıkladı.

317 milyon dolarlık proje bütçesiyle araştırma, sergi ve 
eğitim programları için kamusal alanda yaklaşık % 20 artış 
sağlanacak. Proje, Hollandalı mimarlık firması Mecanoo ve 
tarihi binalar üzerinde çalışan New Yorklu mimarlık firması 
Beyer Blinder Belle tarafından yürütülecek.

Mecanoo ve Beyer Blinder Belle, Mid-Manhattan 
Kütüphanesi'nin yenilenmesine de öncülük ediyor ve  kü-
tüphanenin 2020 başlarında tekrar açılması planlanıyor. 

Stephen A. Schwarzman Binası Master Planı, 2018 yılın-
dan başlayarak 2021 yılına kadar sürecek. Çalışma, özel fon-
lar kullanılarak iki aşamada yapılacak.

Yapılacak olan düzenleme yapıyı geleceğe hazırlarken 
binanın mimari bütünlüğünü koruyacak ve mevcut tarihi 
mekânları tamamlayacak. Mecanoo ve Beyer Blinder Bel-
le, farklı disiplinlerden araştırmacılar ve akademisyenler ile 

birlikte tartışmalar ve toplantılar ya-
parak ana planı geliştirdi.

Tüm bu çalışmalar 2006'dan bu yana 
kütüphanenin Schwarzman binasında 
devam eden birtakım iyileştirme ve 
yatırımın devamı niteliğinde olacak 
ve proje bütüncül olarak ele alınacak.

Arkitera

Kamusal alanlar, tarihi odaların restorasyonu ve ziyaretçi deneyimi üzerine yapılan yeni 
planlamanın 2021'de bitirilmesi hedefleniyor.

İrlanda Ülkenin Yüzde 18’ini Ağaçla Kaplamayı Hedefliyor
İrlanda hükümeti 2046 yılına kadar ülke toprakları-

nın en az yüzde 18’ini büyük ormanlarla kaplamış olmayı 
hedefliyor.

The Economist'te yer alan habere göre bu yıl İrlanda’da 
yaklaşık 6 bin hektarlık orman alanı oluşturulması bekleni-
yor. Günümüzde İrlanda'nın neredeyse yüzde 11'inin büyük 
ormanlarla kaplı olduğu biliniyor. Ayrıca daha küçük or-
manlar ve dağınık ağaç toplulukları da görülüyor. 

Bu karar ‘Batı’nın ormanlıklaştırılması’ akımının bir par-
çası. Ağaçlar hemen hemen her Batı ülkesinde yaygınlaşı-
yor. Ayrıca ormanların birçoğu genç olduğundan, içindeki 
ahşabın oranının ağaç miktarından daha fazla. Avrupa’da-
ki ormanlar, günde 1.1 milyon metrekareden fazla ahşap 
döşüyor.

Rusya'daki ormanlar ise, 2005 ile 
2015 yılları arasında yüzde açısından 
yavaş bir büyüme gösterse de, ülke 
yüzölçümünün büyük olması sebebiy-
le orman miktarının yine de Avrupa 
Birliği’nin tamamından fazla olduğu 
aktarılıyor.

Orman miktarının geçtiğimiz on 
yılda yüzde 2 oranında büyüdüğü 
ABD topraklarında ise, ormanlar ülke-
nin üçte birini kaplıyor.

BirGün

http://www.arkitera.com/haber/29591/new-york-halk-kutuphanesi-icin-yeni-master-plan
www.birgun.net/haber-detay/irlanda-ulkenin-yuzde-18-ini-agacla-kaplamayi-hedefliyor-194531.html
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Kentsel Besin ve Su Sorununa Çözüm Önerileri

Yoksul kentsel toplulukların sağlıklı, 
güvenilir besin ve su ihtiyacı çevreye za-
rar vermeden en yenilikçi şekilde nasıl 
karşılanabilir?

Massachusetts Institute of Technology 
[Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MTE)] 
tarafından finanse edilen Solve Yarışması 
küresel ölçekte, dışlanan toplulukların be-
sin üretim ve dağıtım sistemlerinin güçlen-
dirilmesini hedefliyor.

Amerika Birleşik Devletleri gibi geliş-
miş ülkelerde, alt gelir grubunun yaşadığı 
birçok mahalle “gıda çölü” sorunuyla karşı 
karşıya. Gıda çölünden kasıt bu bölgedeki 
insanların besin alışverişi için ana seçenek-
lerinin yalnızca pizza, hamburger gibi fast 
food ürünlerinden oluşması. Küresel Gü-
ney ülkelerinde ise yoksul mahalleler ge-
nellikle içme suyuna sınırlı erişime sahip 
ya da sağlıklı beslenme için gerekli besin 
çeşitliliğini sağlamaktan yoksun.

Bu sorunlara karşılık MTE yarışması-
nın hedefleri üç bölümden oluşuyor. Ya-
rışma, kentsel nüfusa yakın alanlarda dü-
şük maliyetli besin üretimini desteklemeyi, 
su dağıtım altyapısını yoksul bölgelere ka-
dar genişletmeyi, kentsel tedarik zincirini 
ve sağlıklı gıda için pazar erişimini geliştir-
meyi amaçlıyor.Geçtiğimiz aylarda yapılan 
yarışmada 15 finalist açıklanmıştı.

Finalistlerin getirdiği öneriler,  trafik sı-
kışıklığı yaşayan şehirler için mini-çiftlik-
lerden, besin ve su israfını en aza indire-
cek tasarımlara kadar çeşitlilik göstermişti. 
Öne çıkan fikirlerden bazıları ise şöyle: 

Kent Konteyner Çiftlikleri: 
Fresh Direct Nigeria, yük konteynerleri-

ni minyatür besin yetiştirme alanları olarak 
kullanmayı planlıyor. Hedef şehir yakının-
da besin üretilecek küçük alanlar yaratarak 
tarımı yerelleştirmek yani doğrudan bura-
daki popülasyonun ihtiyaçlarını karşılaya-
cak biçimde şekillendirmek.

Guatemala’da Su Sayacı: 
Waterbox internet tabanlı bir su kullanım ve talep 

sistemi. Bu sistem israfı en aza indirerek temel ihtiyaç 
kaynağı olan suyun dağıtım maliyetini azaltıyor. Kulla-
nılan teknoloji, sensörler ve makineler arası iletişimden 
faydalanıyor.
Filipinlerde Bozuk Ürün Tespiti: 

StillFresh, kendisini Asya-Pasifik bölgesinde bozul-
muş gıda tespiti yapabilen ilk strip üreticisi olarak tarif 
ediyor. Restaurant ve depolar renk değiştiren uyarı şeri-
dini kullanarak stoklarının bozulmaya uğrayıp uğrama-
dığını tespit edebilecek. Bu gelişme, halkı kirlenmiş gıda 
tüketme tehlikesinden koruyabilir.
Brezilya için Gastronomi Merkezi: 

Gastromotiva halkı besin israfı konusunda bilgilen-
direcek ve bağışlanan yiyecekler için tedarik noktala-
rının belirlenmesini sağlayacak bir web sitesi üzerinde 
çalışıyor. Ekip 42 tonluk yiyecek fazlasını kurtarıp yeni-
den kullanabilir hale getirmek için iki senelik pilot şehir 
projesi öneriyor.
Su Tasarruf Robotları: 

Amerikan bir grup sızıntı ya da diğer potansiyel risk-
ler için su borularının içini kontrol eden minyatür ro-
botlar üretiyor. Sızıntının nerede olduğunun tespiti ve 
onarımı su sıkıntısını hafifletebilir ve kentlerde yapısal 
hasarı önleyebilir. 

Üniversite, yarışma genel değerlendirmesinde “şehir-
lerin uzun dönemde, kaynakları aşırı vergilendirmeden 
büyük nüfusu besleyebilmesi için daha güçlü besin ve su 
tedarik zincirleri geliştirmeleri gerektiğini” vurguladı.

Kadıköy Belediyesi Akademi

- Citiscope

www.kadikoyakademi.org/kentsel-besin-ve-su-sorununa-cozum-onerileri/
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Sadıq Khan Planlama Yasalarını Gevşetmeyi Öneriyor
Londra Belediye Başkanı Sadıq Khan, planla-

ma yasalarının küçük alanlarda daha fazla ev inşa 
edebilmesine izin  vereceği bir teklifte bulundu.

Londra ile ilgili ilk planını açıklayan belediye 
başkanı, kule bloklarının ve ekonomik olarak uy-
gun konutların olduğu daha yüksek yoğunluklu 
konutlar görmek istediğini söyledi. Başkan Khan, 
bu planın “başkent Londra’daki değerli topraklar-
dan en iyi şekilde yararlanacağını” ve “konut kri-
ziyle ilgili mücadeleye” yardımcı olacağını söyle-
di. Öte yandan, muhafazakârlar, Başkan Khan’ın 
bu planı için “Başkan Khan banliyölerde savaş 
ilan etti” şeklinde açıklamada bulundular.

Başkan Khan’ın bu taslak planı, gelecek 25 yıl 
içinde nüfusu 8,7 milyondan yaklaşık 10,5 milyo-
na yükselecek olan Londra hakkındaki görüşle-
rini sergiliyor. 500 sayfalık plan, şehir yaşamına 
dair çeşitli başlıklar ve görüşleri kapsıyor. Bunla-
rın bazıları şöyle: 

Konut:
• Hedeflere göre, her yıl yarısı alıma uygun 

ekonomik koşullarda olan 65.000 konut 
inşa edilmesi, 

• Belirli koşullar sağlanmadıkça “yeşil ku-
şak” arazilerinde bina uygulamalarının 
reddedilmesi,

• Sitelere, yangın güvenliği konusunda en 
yüksek standartlara uyma zorunluluğu 
getirilmesi.

Ulaşım
• Başkentte otomobil kullanımını azaltmak 

veya kesmek amacıyla, özellikle bir ulaşım 
merkezinin yakınlarına inşa edilen yeni ev-
lerin ve ofis bloklarının park alanlarını ya-
saklama planı,

• Bazı yeni ulaşım yolları boyunca konut yo-
ğunluğunun artması,

• Yeni ofis binalarında ziyaretçi park yerine 
izin verilmemesi.

Barlar, tuvaletler ve paket servis satış yapanlar 
(takeaway/al-götür)

• Barlar için güvenliğin artırılması,
• Engelli insanlar için koşulları iyileştirilmiş 

ve toplumsal cinsiyet ayrımı gözetmeyen 
kamu tuvaletlerinin arttırılması,

Taslak Londra Planına tepki
Muhafazakarlar’ın Londra Meclis üyesi And-

rew Boff, “Belediye başkanının tüm yaklaşımı, 
başkentin konut kalitesinde bir düşüş ve kalaba-
lıklaşma sinyalleri veriyor… Bir tren istasyonuna 
yakın oturuyor diye park yeri imkanını kısıtla-
mak gibi mantık dışı birim kısıtlamalarının, aile-
leri bir tavşan kafesine sıkıştırmak olduğunu gö-
receksiniz.” dedi. 

Sadıq Khan, özellikle Londra’nın dışındaki ve 
ulaşım merkezlerinin üstündeki hatlarda daha 
fazla yoğunluk istiyor. Her sene 66.000 eve ihti-
yaç duyulduğunu söyleyen uzmanlar, yerel yet-
kililerle ve topluluklarla, arzulanan ölçekte deği-
şim konusunda anlaşma sağlayamayabilir ve bu 
çatışmalara neden olabilir.

Kadıköy Belediyesi Akademi

• “Takeaway” satış yapanların okulların ya-
kınında inşa edilmesine izin vermemek için 
belediyeleri teşvik etmek.

- BBC News

http://www.kadikoyakademi.org/sadiq-khan-planlama-yasalarini-gevsetmeyi-oneriyor/
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Avrupa Birliği’nde Kömüre Dayalı Elektrik Üretimi Yüzde 54 Zarar Ediyor

Avrupa Birliği’nde giderek artan hava kalitesi 
standartları ile karbon fiyatları kömürlü termik 
santral işletme maliyetlerini arttırırken, temiz 
teknoloji maliyetleri ise düşmeye devam ediyor. 
Kömürlü santraller hali hazırda finansal sorunlar 
ile karşılaşıyor, bu durumun giderek kötüleşmesi 
bekleniyor.

Carbon Tracker, raporda AB’deki tüm kö-
mür santrallerinin karlılığını analiz ederek, Paris 
Anlaşması’na uyumlu bir biçimde alınacak olan 
kömürü terk kararlarının finansal etkilerine bak-
tı. Analize göre, Alman elektrik şirketleri RWE 
ve Uniper 2030’a kadar kömürlü termik santral-
lerini kapatarak sırasıyla 5,3 milyar Euro ve 1,7 
milyar Euro değerinde kaybı önleyebilir. Bu stra-
tejiyle, İtalyan Enel ve Romen CE Oltenia hariç, 
Avrupa’nın en büyük 15 kömürlü termik sant-
ral işletmesinin tümünün zararlarını büyümeden 
önlenebilecek.

Almanya en fazla kar etmeyen kömürlü ter-
mik santralin bulunduğu ülke olarak santralleri 

erken tarihte kapatarak 12 milyar Euroluk ola-
sı zararı önleyebilir. Polonya’da bu sayı 2,7 mil-
yar Euro, Çek Cumhuriyeti’nde 2,2 milyar Euro, 
İspanya’da 1,8 milyar Euro ve Birleşik Krallık’ta 
1,7 milyar Euro’yu buluyor. Norveç  Araştır-
ma Konseyi’nin finanse ettiği 12m Norveç kro-
nu (1.265m Euro) değerindeki bu yeni proje, okul 
öncesi çocukların fiziksel ve mekansal çevrele-
rinin kalitesinin artırılabilmesi konusunda ilgili 
kurumların bilgi ve becerilerinin nasıl geliştirile-
bileceğini araştıracak.

Yeşil Gazete

Carbon Tracker'in yayınladığı bir rapora göre Avrupa Birliği’ndeki kömürlü termik santrallerin yarı-
sından fazlası zarar ediyor ve bu oran 2030’da %97’ye yükselecek. Rapora göre, santral sahibi şir-
ketleri ilgili tarihe kadar toplam kurulu güçlerinin sadece %27’sini kapatmayı planlıyorlar

Sürdürülebilir Gıdada Fransa Birinci Sırada, 
Türkiye İse OECD Ülkeleri Arasında Sondan Üçüncü

Barilla Gıda ve Beslenme Vakfı (BCFN) ve The 
Economist Intelligence Unit işbirliği ile gıda sis-
teminin sürdürülebilirliğini beslenme, tarım ve 
gıda israfı olmak üzere üç temel konu temelinde 
değerlendirildiği Gıda Sürdürülebilirlik Endeksi 
2017 geçtiğimiz günlerde yayınlandı.

Endekse göre, Japonya, Almanya ve İspanya ve 
İsveç genel puanlamada Fransa ile birlikte ilk 5 sı-
rada bulunuyor. Birleşik Arap Emirliği ise kişi ba-
şına en yüksek gelire sahip olmasına rağmen son 
sırada bulunmakta. Türkiye ise 34 ülke arasında 
16. sırada. Fransa gıda atığı ile ilgili detaylı bir ya-
sal değişikliği hayata geçiren ilk ülke olmuştu, ve 
şu anda üretilen gıdanın sadece %1,8’ini kaybet-
mekte. 2025 yılına kadar Fransa bu sayıyı da yarı-
ya indirmeyi planlıyor. Fransa’nın tarıma yaptığı 
yardımlar ve beslenme hakkında üretilen devlet 
politikaları Sürdürülebilir Gıda Endeksi’nde bi-

rinci sıraya çıkmasını sağlamış. Son sırada bulu-
nan Birleşik Arap Emirlikleri’nde ise her yıl bir 
kişi neredeyse 1 ton gıdayı çöpe atmakta. Bunun-
la beraber artan obezite ve su kaynaklarını tüke-
ten bir tarım politikası izleyen ülke çok açık ara 
ile sonuncu sırada.

Yeşilist

https://yesilgazete.org/blog/2017/12/08/avrupa-birliginde-komure-dayali-elektrik-uretimi-yuzde-54-zarar-ediyor/
http://www.yesilist.com/surdurulebilir-gidada-fransa-birinci-sirada-turkiye-ise-oecd-ulkeleri-arasinda-sondan-ucuncu/
http://www.yesilist.com/surdurulebilir-gidada-fransa-birinci-sirada-turkiye-ise-oecd-ulkeleri-arasinda-sondan-ucuncu/
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