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TÜRKİYE’DEN HABERLER

Kanal İstanbul: Bereketli Topraklara Kat Çıkan Proje
Kanal İstanbul projesinin güzergahı açıklandı. Peki, projenin “bereketli topraklar”a etkisi ne 

olacak?

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Baka-
nı Ahmet Arslan 15 Ocak'ta yaptığı basın 
açıklamasıyla Kanal İstanbul projesinin gü-

zergahını açıkladı ve 2018'de ilk kazmanın vuru-
lacağını belirtti. Küçükçekmece-Sazlıdere-Durusu 
güzergahını takip edecek proje yaklaşık 45 kilo-
metre. Projede, Karadeniz’den çıkacak dolgu mal-
zemelerinin değerlendirileceği liman ve lojistik 
merkezi gibi entegre projelere yer verileceği de 
söylendi.

Projeye ait aşağıdaki görsel ise önceki günler-
de Sabah Gazetesi tarafından yayınlanmıştı. Pro-
jenin 1/100.000 ölçekli planına ait bu görseli, plan 
raporları ve plan notları açıklanmadan irdelemek 
henüz erken. Ancak Bakan’ın açıklamalarıyla bir-
likte düşünüldüğünde, ilk bakışta göze çarpan 
en önemli anlatı, mevcut Çevre Düzeni Planı'nda 
(ÇDP) tarım arazisi olarak ayrılmış alanların Ka-
nal İstanbul Projesi ile çok büyük ölçüde imara 
açılması.

Kanal İstanbul Projesi’nin, inşası devam eden 
üçüncü havalimanı ile birlikte düşünülmüş ol-
duğunu anlamak için, kanal projesinin plan gör-
seline bir kez bakmak yeterli. Bağlantı yollarının 
sadece üçüncü havalimanında net tanımlandığı, 
yeni açılacak diğer yolların mevcut yol ağı ile iliş-
kisinin kurulmadığı yeni planda mevcut kıyı reha-
bilite alanlarının önemli bir kısmı üçüncü havali-
manı ile yok olurken, geriye kalan kısmı da Kanal 
İstanbul Projesi’nde “su alanı” olarak ortadan kalk-
mış oluyor.
Kuzey ormanları yok oluyor

Yeni planda “tarımsal niteliği korunacak alan” 
diye bir tanım bulunmuyor. Kuzey ormanları ile 
bir bütün teşkil eden, korunması gereken bu ta-
rım arazileri imara açılıyor. Kuzey ormanlarının 
içine doğru henüz ucu bir yere bağlanmamış bir 
yol açılıyor. Bu ölçekteki planlarda bütün karayo-
lu ağı gösterilmez; plan içinde birinci derece ve 
ikinci derece olarak tanımlanan yollar ile otoyol-
lar gösterilir. 

Kamuoyu ile paylaşılan verilere göre yeni plan-
da gösterilen yolların derecesini bilemiyoruz. An-
cak ucu bir yere bağlanmayan siyah çizgilerin, 
gerçekte ucu bir yerlere bağlanması gereken ge-

niş karayollarını temsil ettiğini söylemek yeter-
li olacaktır. Kanal İstanbul Projesi, havza içi yapı 
yasaklı alanların yasaklarını kaldırmış görünüyor. 
ÇDP’de yapı yasaklı bu alanlar (baraj gölleri etra-
fındaki mavi taralı alanlar) projenin planında (sarı 
ile gösterilen alanlar) inkişaf alanı olarak tanım-
lanmış. Yani tüm sarı alanlar, kentsel gelişme alan-
ları olarak uygun görülmüş ve imara açılacak. Bu 
demek oluyor ki kanal boyunca yerleşim, yakla-
şım sınırı olmaksızın uygun bulunmuş.

(...)
Bu “çılgın proje”, mega kentin çok değerli ta-

rım arazilerini ortadan kaldırırken, su kaynakları 
ve Kuzey Ormanları üzerindeki tahribatı arttırıyor. 
Muazzam büyüklükteki bir alan imara açılıyor. Bu 
alanı düşündüğümüzde Kanal İstanbul Projesi’nin 
aslen bir ulaşım/lojistik yatırımı mı yoksa ulaşım 
bahane edilerek koruma altında bulunan alanları 
imara açma projesi mi, kafalar karışıyor.

Beyond İstanbul

https://beyond.istanbul/kanal-i%CC%87stanbul-bereketli-topraklara-kat-%C3%A7%C4%B1kan-proje-8887faed83c
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AYM Kararı: Kentsel Dönüşümde "Eviniz Riskli Alanda' Deyip Yıkma Devri Bitti

İstanbul’a Yeni İmar Yönetmeliği

Anayasa Mahkemesi (AYM), kentsel dönüşüm sü-
reçlerinde ilan edilen riskli alanlarda bulunan sağ-
lam yapıların sahiplerinin rızası olmadan yıkılma-
sının hukuka aykırı olduğuna karar verdi. AYM’nin 
kararı ‘riskli’ ilan edilen alanlardaki sağlam yapıların 
kentsel dönüşüme dahil edilmesinin önün kapamış 
oldu.

Yüksek Mahkeme’nin Resmi Gazete’de yayımla-
nan gerekçeli kararında “Herhangi bir riski bulun-
mayan sağlam yapılar için uygulama bütünlüğü 
bakımından Bakanlıkça gerekli görülmesi halinde 
6309 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanması duru-
munda bu yapıların maliklerinin uğradığı zararların 
tamamının karşılanması sorumluluk hukukunun ge-
reğidir” denildi.

"Umut ışığı doğdu"
Avukat Hüriyet Azak, konu hakkında “AYM bu ka-

rarında bakanlığa, ‘sağlam binaları bu riskli alan-
dan ayrı tut’ diyor. Daha önce Çevre Şehircilik 
Bakanlığı'nca, Fikirtepe’de yapımı yeni tamamlanan 
Altay ve Çakmakçı apartmanları, riskli alanda kaldık-
ları için müteahhitte satılmış ve yıkımını gerçekleş-
tirmişti. Biz de bunun kanunun amacıyla bağdaş-
madığı ve yeni bina oldukları için itiraz ettik. Fakat 
bakanlık olumsuz yanıt veriyordu. Bu kararlar şimdi 

bu binalara da ümit ışığı doğdu. Eğer bina illa ki risk-
li alanın içinde kalıyorsa o binanın gerçek değeri tes-
pit edilecek ve bunun parası da ödenecek. Bakanlık 
şimdiye kadar; ‘bu durum beni ilgilendirmez’ diyor-
du. Şimdi bu da ortadan kalkmış oldu. Bakanlık da 
artık elini taşın altına koyacak” dedi.

Ne olmuştu
Kamuoyunda ‘torba kanun’ olarak bilinen çeşit-

li konularda düzenlemeler içeren 6704 sayılı Kanun 
ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmıştı. CHP, kanun 
ile İmar Kanunu’na ‘Kanal İstanbul’ projesi için ekle-
nen “su yolu” tanımının, 6306 sayılı Afet Riski Altın-
daki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun’a 
eklenen bazı bölümlerin iptali ve yürürlüğünün 
durdurulması istemiyle Anayasa Mahkemesi’ne 
başvurmuştu.

Gazete Duvar

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), yeni imar yö-
netmeliği hazırladı. Bakanlığın onayından sonra yü-
rürlüğe girecek yeni yönetmelik için meslek odala-
rından ve akademisyenlerden görüş alınmadığını 
belirten CHP’li üyeler, yönetmeliğin birçok olumsuz-
luk barındırdığını söyledi.

Yeni yönetmelikte, “Her müstakil konutta en az 
bir oturma odası, bir yatak odası, bir mutfak veya 
yemek pişirme yeri, bir banyo veya yıkanma yeri ve 
bir tuvalet bulunur. Açığa çıkan kat kazanmak ve kat 
sayısını artırmak amacıyla kot alınan nokta tespit 
edilemez. Kot alınan noktanın tespitinde bölge kat 
rejiminin aşılamaması ve sokak siluetinin korunma-
sı esastır. Kat adedi üç olan binalarda asansör yeri 
bırakılması, dört ve daha fazla olanlarda ise asansör 
tesisi zorunludur” ifadeleri yer aldı.

“İBB olarak tüm ilçe belediyelerimizle istişare ede-
rek bu yönetmeliği hazırladık” diyen AKP Grup Baş-

kan Vekili Temel Başalan, yeni yönetmeliğin bakan-
lığın onayından sonra yürürlüğe gireceğini aktardı.

"Yüksek nitelikli konut"
CHP’li meclis üyesi Esin Hacıalioğlu, yeni yönet-

meliğin birçok olumsuzluk barındırdığını savundu: 
“Yönetmeliğin detaylarında pek çok eksik var. Çatı 
katlarındaki eğim, yüzde 33’ten yüzde 45’e çıkarıl-
dı. Böylece çatı katlarının dubleks yapılmasının yolu 
açıldı. Bu, daha önceden yapılamıyordu. Ayrıca ‘yük-
sek nitelikli konut’ ifadesi daha önce yoktu. Rezi-
dansları bu şekilde isimlendirmişler. Ben konutu in-
san hakkı olarak görüyorum. Giriş kapıları, 2 metre 
20 santimetreden 10 santimetre daha düşürülerek 2 
metre 10 santimetre oldu.” Hacıalioğlu, meslek oda-
larından ve akademisyenlerden görüş alınmadığını, 
yönetmeliğin sadece ilçe belediyeleriyle hazırlandı-
ğını da sözlerine ekledi.

Diken

https://www.gazeteduvar.com.tr/gundem/2018/01/11/aym-karari-kentesl-donusumde-eviniz-riskli-alanda-deyip-yikma-devri-bitti/
http://www.diken.com.tr/istanbulun-imar-yonetmeligi-rezidanslar-yuksek-nitelikli-konut-cati-katlari-dubleks/
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Osmangazi Köprüsü’nde Araç Geçiş Hedefi Tutturulamadı... Fatura Halka Kesildi

İstanbul'un Banliyö Hatları Parçalı İhale Kurbanı mı Oldu?

Günlük 40 bin araç garantisinin verildiği Osman-
gazi Köprüsü'nde hedef tutturulamayınca Hazine, 
sadece 1 yılda 1.3 milyar lira işletmeci firmaya öde-
me ile karşı karşıya kaldı. CHP Kocaeli Milletvekili 
Haydar Akar, Osmangazi Köprüsü'ne ilişkin 2017 yı-
lının bilançosunu açıkladı. 2017'de köprüden geçen 
araç sayısı toplam 8.5 milyon, geçmeyen araç sayı-
sı ise, 6.1 milyon oldu. Firmayla yapılan anlaşmaya 
göre köprüden geçen her araç için 35 dolar + yüzde 
8 KDV ödenmesi gerekiyor.

Günlük garanti edilen eş değer otomobil sayısı 40 
bin adet olduğundan, 2017 yılında geçmesi gere-
ken araç sayısı 14.6 milyon olarak gerçekleşti. Geçiş 
ücretinde yapılan indirim farkı da Hazine'den çıktığı 
için, geçen araçlar için de para ödeniyor. Hazine'nin 
geçen araçlar için 578 milyon lira, araç garantisi ne-
deniyle geçmeyen araçlar için ise ödeyeceği tutar 

811 milyon 300 bin lira olacak. Toplamda Hazine'nin 
2017 yılı için işletmeci firmaya ödeyeceği tutar 1 mil-
yar 389 milyon 300 bin lira. CHP'li Akar, sözleşme ge-
reği 35 dolar+ KDV olan geçiş ücretinin 2 Ocak 2017 
itibari ile dolar kurunun 3.53 olduğunu, bunun da 
133 liraya denk geldiğine işaret ederek, 2 Ocak 2018 
itibari ile 3.76 olan dolar kurunun 141 lirayı buldu-
ğunu hatırlattı. Akar, buna göre geçmeyen araçlar 
için Hazine'nin dolayısıyla milletin bedel ödemeye 
devam edeceğini söyledi.

Fatura millete
2018 yılında tablonun daha da karanlık olduğunu 

söyleyen Akar, sözleşmeden kaynaklanan ve garanti 
edilen araç sayısının yarısının yakalanmasının mille-
te fatura edildiğini, geçen geçmeyen 80 milyon va-
tandaştan geçiş bedeli alındığını söyledi.

Cumhuriyet

Marmaray’a entegrasyon için kapatılan İstan-
bul’daki Sirkeci-Halkalı ve Söğütlüçeşme-Gebze 
arasındaki hattın yenileme işlemlerinin uzamasına 
ilişkin tartışmalar sürüyor. Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan geçtiğimiz gün-
lerde yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek Geb-
ze Halkalı Banliyö hattının 2018 Aralık ayına kadar 
biteceğini söyledi. Konuyu yakından takip eden Bir-
leşik Taşımacılık Sendikası'nın eski yöneticilerinden 
İshak Kocabıyık ise “Bunun ne zaman bitirileceği ko-
nusunda tereddütlerimiz var. Ray döşemelerinin bit-
tiğini düşünsek bile sinyal sisteminin tamamlanması 
mümkün gözükmüyor” diyor.

Bakanlık: Yüzde 70'i bitti
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı  ko-

nuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: “Gebze – Halkalı Ban-
liyö Hatlarının İyileştirilmesi (Marmaray Projesi) CR3 
Sözleşmesi kapsamındaki inşai çalışmalar yüzde 70 
seviyelerinde olup, yapılan sözleşme gereği nihai 
proje bitiş tarihi olan 31 Aralık 2018 tarihine kadar 

tamamlanması hedeflenmekte ve projenin bu ta-
rihte tamamlanması için inşaat faaliyetleri hızla yü-
rütülmektedir.” Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanı Ahmet Arslan  da yeni yıla girerken projenin 
2018’de tamamlanacağını söyledi.

"Parçalı ihale kurbanı..."
Birleşik Taşımacılık Sendikası’nın (BTS) eski yöne-

ticilerinden İshak Kocabıyık, bu projenin uzamasını 
şöyle açıklıyor:

“Bunun bir kaynak transferi kısmı var. Çünkü hiç-
bir zaman bu projeler başlangıç fiyatlarının açık-
landığı rakamları bitiş rakamları birbirini tutmuyor. 
Ama onun ötesinde bir zihniyet var ki esasen bunun 
konuşulması gerekiyor. Ulaştırma yatırımları çok bü-
yük maaliyetlerdir. Bunların bir master plan çerçeve-
sinde ulusal ölçekli olarak değerlendirilmeden ayrı 
ayrı ihale edildikten sonra yapımına girişildiği za-
man büyük güçlükler ortaya çıkar. Plansız ve prog-
ramsız yapılan işlerin varacağı yer ne yazık ki burası 
oluyor” Gazete Duvar.

İzmit Körfezi’nde yapılan Osmangazi Köprüsü’nde araç geçiş hedefleri tutmayınca, Hazine’ye 
sadece 1 yıllık maliyet 1.3 milyar TL oldu.

http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/909778/Osmangazi_Koprusu_nde_arac_gecis_hedefi_tutturamadi..._Fatura_halka_kesildi.html
https://www.gazeteduvar.com.tr/turkiye/2018/01/11/istanbulun-banliyo-hatlari-parcali-ihale-kurbani-mi-oldu/
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Datça’da Mutlu Son: Kurubük Koyu İhalesi İptal Edildi

Yaya Odaklı, Güvenli Şehirler Talebi İçin “Kaldırım Nerede?”

Muğla’nın Datça ilçe merkezine 25 kilometre 
uzaklıktaki Kurubük Koyu’nun ihale yoluyla özel ki-
şilere kiralannmasından vazgeçildi.

"Yetkileri yok"
Muğla Çevre Platformu (MUÇEV) üyesi Mimar Fa-

ruk Şahin kıyı kullanımına esas olan ve kıyı şeridin-
den 100 metre içerideki alanların, kamu kurumları 
dışında tahsis, satış ya da kira konusu olamayacağı-
nı söyledi. MUÇEV’in bu konuda yetkisiz olduğunu 
ifade eden Şahin, “Bırakın başka alanları, Kurubük 
Koyu’nda kiralamaya hiç yetkileri yok. Çünkü burası, 
orman alanıdır. Datça Çevre Düzeni Planı ile koruma 
altındadır” dedi.

"Böyle bir ihale olmaz"
MUÇEV’in açtığı kiralama ihalesinin Kıyı 

Kanunu’na, anayasal haklara, 2014 Datça Çevre Dü-
zeni Planı’na ve doğal SİT’lerin korunmasına ilişkin 
doğal koruma düzenine aykırı olduğunu belirten 
Şahin, şöyle konuştu: “Bu ihalede yer belli değil. Sa-
dece ‘Kurubük’ ibaresi yer alıyor. Harita, koordinat 
yok. Sadece altı metrekare büfe açıklaması var. Bu 
büfenin nereye yapılacağı bile belli değil. Oraya kaç 
şezlong kurulacağından ve nelerin yapılacağına ka-

dar bir takım özel konuların ise ihaleyi kazanan ki-
şilerle sözleşme sırasında görüşülerek belirlenece-
ği belirtiliyor ki, böyle bir ihale olmaz. Dolayısıyla, 
yaptıkları her şey yanlıştır.” Gelecek yıllarda benzer 
kiralama taleplerinin gelebileceğine dikkat çeken 
Şahin, “Bugün olduğu gibi hepsine karşı çıkarsak, 
1980’lerin Bodrum’u gibi kalan bir Datça’mız olabi-
lir. Aksi halde; Bodrum nasıl ki 30-40 yıl içinde halkın 
sahilleri kullanamadığı, her yere izinle ve icazetle gi-
rilebilir bir hale geldiyse, Datça da önümdeki 10 yıl 
içinde böyle bir duruma gelir” dedi. 

Diken

Yaya odaklı ve güvenli şehirler talebiyle ortaya çı-
kan “Kaldırım Nerede?” kampanyası, gündelik ha-
yatımızı sekteye uğratan fiziksel engeller hakkında 
farkındalığı arttırarak kaliteli ve güvenli bir yaya ula-
şımının sağlanması için yurttaş denetimini güçlen-
dirmeyi hedefliyor.

Sokak Bizim Derneği’nin 2013 yılında başlattığı 
kampanya, niteliksiz ve yetersiz, yürüyüş sürekliliği-
ni bozan, engelli erişimine uygun olmayan kaldırım-
lara dikkat çekerek kentte yayalar için yürüyüş alanı 
ihtiyacını bir hak talebi olarak ortaya koyuyor. So-
runların mekansal görünürlüğünü arttırmak ama-
cıyla yakın zamanda hazırlanan online bir harita ile 
de soruna karşı harekete geçmek isteyen yurttaşları 
bu interaktif sürece davet ediyor.

Nasıl İşliyor?
Kentliler kaldırımlarla ilgili günlük hayatlarında 

karşılaştıkları sorunların fotoğrafını çekecek, bu fo-
toğrafları detaylı konum bilgisini açarak #kaldırım-
nerede etiketiyle Twitter üzerinden paylaşacaklar. 

Paylaşımlar kaldirimnerede.org sitesi aracılığıyla ka-
tegorilendirilerek haritaya işlenecek. Kategorilerin 
farklı renklerde etiketlenmesi ve paylaşımların hari-
tada konumları ile gösterilmesi sayesinde hangi so-
runların nerelerde yoğunlaştığı açık bir şekilde orta-
ya konmuş olacak.

Beyond İstanbul

http://www.diken.com.tr/datcada-mutlu-son-kurubuk-koyu-ihalesinin-iptali-sevgi-zinciriyle-kutlandi/
https://beyond.istanbul/yaya-odakl%C4%B1-g%C3%BCvenli-%C5%9Fehirler-talebi-i%CC%87%C3%A7in-kald%C4%B1r%C4%B1m-nerede-43b03d56972c
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Balıkçılar Yuvalarından Kopmak İstemiyor

Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı’nın özelleştirile-
rek imara açılmasına Kadıköy Belediyesi’nden Ka-
dıköy Kent Konseyi’ne, çevre savunucularından 
muhtarlara, meslek örgütlerinden sanatçılara ka-
dar herkes tepki gösteriyor. Limanın imara açılma-
sına karşı çıkan bir başka meslek grubu da balıkçı-
lar. Fenerbahçe Limanında 1 asırdan fazla bir süredir  
balıkçılık faaliyeti yapılıyor. Ancak semtin amatör ve 
profesyonel balıkçıları tedirgin. Yeni plan notlarında 
balıkçı barınağına yer verilmediğini söyleyen Fener-
bahçe Emekli ve Amatör Balıkçılar Dayanışma Der-
neği Başkanı Metin Yalvaç Fenerbahçe Limanı’nda 
hala köy balıkçılığının sürdürüldüğünü ifade etti. 

Metin Yalvaç’ın talebi ise balıkçı barınağının ye-
rinde kalması ve balıkçıların mağdur olmaması. “İs-
tiyoruz ki bu kültür burada yaşasın, devam etsin.” di-
yen Yalvaç şöyle devam ediyor: “Bizim temennimiz, 
buradaki bu faaliyetin daha sonraki kuşaklara akta-
rılması. Biz marinanın özelleştirme sürecinde daha 
önce de Büyükşehir Belediyesi’ndeki toplantıda vur-

gulamıştık; insani yönünün ön plana çıkarılarak bir 
karar verilmesini gerektiğine inanıyoruz. Şimdiye 
kadar hiçbir yatırım beklemedik. Biz kendi yağıyla 
kavrulan, kendi ihtiyaçlarını gören, kendi arkadaş-
larını yardımlaşmayla hayata tutundurmaya çalışan 
bir yapıyız. Burada babaları da balıkçılık yapan arka-
daşlarımız hala balıkçılık yapmaya devam ediyor. Bu-
ranın tamamen insani değerlerle, değerlendirilmesi 
gerekiyor. Karada bir bina istemiyoruz, devletin bize 
trilyonlar da ayırmasını istemiyoruz. Biz sadece mev-
cut yerimizde bu geleneği yaşatmak istiyoruz.”

Gazete Kadıköy

Fenerbahçe Limanı’nın emektar balıkçıları barınaklarında kalmak istiyor 

Kadıköy Belediyesi çocuklar için hayata geçirdiği 
sosyal projelere bir yenisini daha ekledi. Uzun yıllar 
pek çok kültür sanat etkinliği ve çalışmaya ev sahip-
liği yapan Halis Kurtça Kültür Merkezi, Kadıköy Bele-
diyesi tarafından yeniden tasarlandı ve Çocuk Kültür 
Merkezi olarak faaliyete başladı. Çocuk dostu mi-
mari yaklaşım, çocuk bakış açısına göre planlanmış 
mekân kullanımının esas alındığı Halis Kurtça Çocuk 
Kültür Merkezi, çocukların farklı etkinlerle buluşaca-
ğı, yaşıtlarıyla sosyal iletişim kuracakları, sanatsal ve 
kültürel alışverişlerde bulunacakları bir merkez ola-
rak hayata geçti. Ortak alanları, seyir koltukları, kafe-
terya menüleri, sergileme ekipmanları ve daha bir-
çok detayı çocuklara göre ve çocuk dostu yaklaşımla 
düzenlenen etkinlik merkezinde, Kadıköylü çocuk-
ların yaşamlarına ışık tutacak içerikler yılın her günü 
çocuklarla buluşacak.

“Çocuklar Bizim Geleceğimizdir" 
Açılışta konuşan Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt 

Nuhoğlu, Kadıköy Belediyesi’nin yaşamın her alanın-
da çocuklarla yan yana olduğunu belirtirken, çocuk 
yaşların sorgulama, düşünme ve algılama kabiliye-
ti açısından en verimli yaşlar olduğunu söyledi.  Ço-

Çoçuk Kültür Merkezi Açıldı!
cukların en hızlı düşündüğü, geliştiği, sorguladıkla-
rı bu yaşlarda özellikle sanat ve sporla ilgilenmeleri 
gerektiğini belirten Nuhoğlu, Kadıköy Belediyesi’nin 
bu konuyla ilgili yaptığı çalışmaları, “Kadıköy Beledi-
yesi olarak geçtiğimiz yıl açtığımız ‘Karikatür Evi’nde 
yaklaşık bin çocuk eğitim aldı.  Bu sene iki bini he-
defliyoruz. Eğer biz gelecekte hayal kuran, düşünen, 
sorgulayan, geleceğe pozitif bir şekilde yürüyen 
yeni nesiller yaratabilirsek güçlü Türkiye’yi yaratabi-
liriz. Onun için çocuklarımızla birlikte ileriye doğru 
hep birlikte yürüyeceğiz.”  sözleriyle anlattı. 

Gazete Kadıköy

http://www.gazetekadikoy.com.tr/gundem/balikcilar-yuvalarindan-kopmak-istemiyor-h11784.html
http://www.gazetekadikoy.com.tr/gundem/cocuk-kultur-merkezi-acildi-h11800.html
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Toplumsal Sorunlara Yenilikçi Çözümler

Osman Silla, Gine Bissau’lu bir mülteci. 
2013’te başlatılan Bisiklet Projesi’nden 
ilk faydalananlardan biri. Girişimin ama-

cı, kullanılmış veya terk edilmiş bisikletleri onar-
mak ve onları mültecilerin kullanımına sunmak. 
Bisikletini aldıktan sonra derneğe gönüllü tamir-
ci olarak katılan Osman girişim hakkında şunları 
söylüyor:

“Bir mülteci için burada bisiklet sahibi olmak 
çok, çok önemli! Çünkü şehirde yolculuk etmek 
için size her gün kim para verecek? Toplu taşıma 
biletleri çok pahalı. Londra büyük bir şehir, yürü-
yerek hareket edemezsiniz.”

Günün sonunda, Bisiklet Projesi ekipleri her haf-

Devasa şehir Londra’da mültecilerin iş gücüne katılımları ve entegrasyonuna yardım eden başarılı bir girişim var.

ta gerekli tüm ekipmanları ile bisikletleri mülteci-
lere dağıtmaya başlar. Bisiklet Projesi Kurucusu ve 
Müdürü Jem Stein projenin kapsamını açıklıyor: 
“Mülteciler için 3 bin bisiklet yenileyerek onla-
ra bağış yaptık. Ayrıca bir kadın projesi başlattık. 
Mülteci kadınlara sıfırdan bisiklet sürmesini öğre-
tiyoruz. Web sitesi üzerinden de elimizdeki kaliteli 
bisikletleri satıyoruz.” Proje aynı zamanda 10 kişi-
ye istihdam sağladı. Başarı, bu fikrin İngiltere’nin 
diğer şehirlerinde de uygulanması anlamına ge-
lecek. Girişim, başta Avrupa Komisyonu tarafın-
dan düzenlenen Avrupa Birliği Sosyal İnovasyon 
Yarışması’nın “Etki Ödülü” olmak üzere çok sayıda 
ödül kazandı.

Euronews

Kentlere Ulaşılabilirlik Haritası İlginç Veriler Sunuyor
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Dünyamız hızla kentleşiyor. Üstelik 2015 yı-
lından itibaren dünya nüfusunun yarıdan 
fazlası kentsel bir yerleşim biriminde yaşı-

yor. Bu, dünyanın sadece %30’unun kentli olduğu 
20. yüzyılın ortalarından itibaren hızlı bir yükse-
liş anlamına geliyor. Ve ilginçtir ki Oxford Üniver-
sitesi Malaria Atlas Projesi’nin Nature Dergisi’nde 
yayınlanan yeni bir çalışmasına göre, doğrudan 
hareketli bir şehirde yaşamayanlar bile kentsel 
alanlara kolaylıkla erişebiliyorlar.

Araştırma, 2015 yılında tüm insanların %80.7’si-
nin bir şehre bir saatlik bir mesafede yaşadığını 
gösteriyor. Bu iki rakamı birleştirin; bunlar dün-
ya ölçeğindeki göçe dair çarpıcı bir görünüm-
dür. Google’dan, Avrupa Birliği Ortak Araştırma 
Merkezi’nden (Joint Research Centre of the Euro-
pean Union) ve Twente Üniversitesi’nden (Hollan-
da) katılımcıların da dahil olduğu araştırmacılar, 
Google Earth Engine ve Open Street Map’teki  bil-
gileri kullanarak kentsel merkezlere seyahat süre-
lerini gösteren bir harita oluşturdular. Bu, onlara, 
insan hareketliliğinin eğitim, gelir seviyesi ve sağ-
lık gibi sosyo-ekonomik faktörlerle nasıl bir bağ 
içerdiğine dair benzersiz bilgiler verdi.

Malaria Atlas Project, bir açıklamasında, “Şe-
hirler, insanların refahını destekleyen ve yüksel-
ten, bankacılık, eğitim, iş ve sağlık hizmeti gibi 
aktivitelerin yoğunlaştığı alanlardır. Kent mer-
kezlerine erişimi sınırlı olan nüfusun belirlenme-

si, Birleşmiş Milletler’in Sürdürülebilir Kalkınma 
Hedefleri’ndeki ilerlemeyi ortaya çıkarmak için 
önemli bir veri kaynağı sağlıyor.” ifadesini kul-
landı. Sahraaltı Afrika gibi bazı bölgelerde, şehre 
erişim önemli bir zenginlik göstergesidir ve dü-
şük gelirli insanların yalnızca %50’si şehre bir sa-
atlik mesafede yaşarlar. Bu durum, yüksek gelir-
li insanların yaşadığı bölgelerin şehre bir saatten 
kısa bir zaman diliminde ulaşabilme oranı olan 
%90.7 ile tam bir karşıtlık içindedir.

Bununla birlikte, araştırmacılar kentsel ve kır-
sal alanlar arasındaki ulaşılabilirliğin her zaman 
olumlu bir şey olmadığına da dikkat çekiyorlar. 
Söylediklerine göre, “insanların uzak bölgelere 
erişimini kolaylaştırmak, el değmemiş doğal alan-
ların vasıflarını yitirme ihtimallerini de artırır.”

Kadıköy Akademi / Çev: Aras  Aladağ

http://tr.euronews.com/2018/01/12/toplumsal-sorunlara-yenilikci-cozumler
http://www.kadikoyakademi.org/kentlere-ulasilabilirlik-haritasi-ilginc-veriler-sunuyor/
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Dünyada Bir İlk: Yalnızlık Bakanlığı Kuruldu

Britanya, tamamen yeni ve hiç denenme-
miş bir siyasi rol yarattı; dünyanın ilk “yal-
nızlık bakanı.” Kurum, başbakan There-

sa May’in “modern yaşamın üzücü gerçekliği” 
olarak bahsettiği ve bir çok insan için zor olan 
şeylerle savaşmak için tasarlandı.

Haber henüz çok yeni olduğu için önümüz-
deki günlerde nasıl bir politika izleneceğini 
göreceğiz. Yeni yalnızlık bakanı olarak muha-
fazakar parti milletvekili Tracey Crouch atandı 
ve Crouch aynı zamanda spor bakanı olarak da 
görev alıyor. 

Yalnızlığın kapsamı ve etkileri şüphesiz yıkı-
cı ve yıpratıcı. 60 yaş ve üzerindeki yarım mil-
yon İngiliz, haftada sadece bir veya daha az 
sıklıkla bir kişiyle konuşuyor. Kendilerini kişisel 
olarak yalnız olarak rapor edenlerde bunama, 
kalp rahatsızlığı ve depresyon eğilimi görülü-
yor. Yaşam beklentisi söz konusu olunca, yal-
nızlıktan kaynaklı uzun süreli sağlık sorunla-
rı yaklaşık olarak günde 15 sigaraya eşdeğer 
oluyor.

Yalnızlıktan alınan yardım ücreti çok fazla ol-
masına rağmen, damgalanma duygusu bir çok 
yalnıza yardımın ulaşmasını engelliyor. Britan-
ya’daki “Yalnızlığa Son Verme Kampanyası”nın 
araştırmasına göre; yetişkin İngilizlerin %56’sı 
yalnızlığı kabul etmenin zor olduğunu söylü-
yor. Kampanyanın en dokunaklı bulguların-
dan biri, İngiliz genel pratisyen hekimlerinin 
dörtte üçünden fazlasının doğruladığına göre, 
günde bir ila beş arasında hastanın yalnızlık 
sebebiyle aldığı doktor randevuları.

Peki, bu halde bir bakan bu durumu hafiflet-
mek için neler yapabilir? Bu noktada aslında 
sorunlar birden fazla politika alanına yayılmış 
durumda. Yalnızlık üzerindeki politik savun-
maların bir sürü etkisi olabilir. Örneğin toplu 
taşımalarda, bir otobüs hattı yeniden düzenle-
nir veya iptal edilirse, yetkilileri o rota boyun-
ca yaşayan insanlar için sosyal tecridi arttırma 
etkisini düşünmeye teşvik edebilir. Ayrıca bu 
da potansiyel olarak başka yerde maliyetleri 
de arttırabilir.

Bakanlık, tesisatçı, elektrikçi gibi ev ziyaretlerini dü-
zenli olarak yapan işletmeler için de rehberlik deste-
ği sağlayabilir. Bu çalışanlara akut yalnızlık işaretle-
ri bulması için eğitim verilebilir ve mümkünse bunu 
hafifletmeye yardımcı olması için bazı sosyal temas-
lar sağlanması öğretilebilir. Yalnızlık bakanı kamusal 
alan düzenini değiştirmeye yönelik talimatlar verebi-
lir. Örneğin bir çok yaşlı insanın giderek otomatikleşen 
düzene yabancılaşmasıyla mücadele etmek için ortak 
alanlarda ve mağazalarda daha stratejik yerleştirilmiş 
oturma yerleri gibi basit çözümler düşünülebilir.

Fakat bu durumda potansiyel büyük çelişkiler de 
mevcut, öncelikle, Yalnızlık Bakanlığı ve diğer depart-
manlar arasında çatışmalar olabilir. Bu konuyu yaratan 
Muhafazakar hükümet bundan önce yüzlerce toplu-
luk merkezini ve gençlik merkezini kapatmaya zorla-
yan acımasız kemer sıkma politikalarına öncülük etti 
ve büyük bir sosyal tecride sebep oldu.

Bununla birlikte, bu görevin aslında Britanya’da alı-
şılmadık bir şekilde iki partili bir oluşumu var.  Şu anki 
hükümet yapacağı uygulama, 2016 yılında aşırı sağ-
cı bir terörist tarafından öldürülen İşçi Partisi Genel 
Sekretei Jo Cox’un başlattığı bir araştırmaya ve kam-
panyaya dayanıyor. Yeni görev başarılı olursa, yalnız-
lığın değerlendirilmesi ve toplumda azaltılması için 
uygulanabilir ve gerçekten etkili bir plan olduğunu 
ispatlanabilir.

Kadıköy Akademi / Çev: Simge Koçak
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Britanya’da ciddi bir halk sağlığı sorunuyla mücadele etmek için yeni bir bakanlık kuruldu.

http://www.kadikoyakademi.org/dunyada-bir-ilk-yalnizlik-bakanligi-kuruldu/
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Tüm Chicagolular için tasarlanan “hepsi bir arada” belediye kimlik kartı önümüzdeki ilkbaharda ula-
şılabilir olacak.

Üyelik kartları, kredi kartları, ulaşım kartları 
ve başka hizmetler için gereken diğer tüm 
kartlar günden güne cüzdanlarımızı şişir-

meye devam ediyor. Fakat, Chicago sakinlerine di-
ğer kartlara gerek kalmadan “hepsi bir arada” ola-
rak tasarlanmış “CityKey” isminde belediye kimlik 
kartı sunmaya hazırlanıyor.

Belediye Kimlik Kartı fikri ilk olarak bundan yak-
laşık 15 yıl önce New Haven şehrinde başlamıştı; 
bu kart özellikle kayıt altında olmayan göçmenleri 
bazı belediye hizmetlerine (örneğin, kütüphane-
leri kullanabilmek, banka hesabı ya da kamu hiz-
met hesabı açabilmek gibi) erişebilir hale getirdiği 
için çok tartışılmıştı. Bu konsept günümüze kadar 
oldukça evrildi ama belediyeler yine de bazı yan-
lış anlamalarla sıklıkla karşılaşmaya devam ediyor; 
insanlar genel olarak bu kimlik kartının sadece ka-
yıt dışı göçmenler için oluşturulduğunu düşün-
se de aslında tüm kent sakinlerinin kullanımı için 
düşünülüyor.

Chicago Dış İlişkiler Birimi Başkanı Kate LeFurgy 
bu kartın insanların damgalanmasına ya da fişlen-
mesine neden olmaması için çaba gösterdiklerini 
belirtiyor. “Tüm Chicagoluları içine alabilen kap-
sayıcı bir kart yaratmak için çabalıyoruz; aynı za-
manda devletten alamadıkları kimlik kartlarından 
dolayı zorluk yaşayan insanlarımıza kart sahibi ol-
manın getirdiği onur ve haysiyeti de sunuyoruz” 
diyor.

Belediye çalışanları CityKey projesine özellikle 
göçmenleri düşünerek kimlik kartı almakta sıkın-
tı yaşayan bütün yurttaşları kapsayacak şekilde 
başlamıştı; fakat sonrasında bu sıkıntının sandık-
larından daha yaygın ve göçmenlere has bir du-
rum olmadığını anladılar. “Önceden hapse girmiş 
çıkmışlar, evsizler, gençler, yaşlılar, aile içi şiddete 
maruz kalan insanlar… Farklı kesimlerden birçok 
insan bir veya birkaç nedenden ötürü ciddi zor bir 
hayat idame ettiriyorlar” diyor LeFurgy. 

Böylece, her vatandaşa eşit fayda ve kentin im-
kanlarına eşit ulaşılabilirlik sunan kart fikri ortaya 
çıktı. Başka belediyelerin de verdiği kimlik kartları 

gibi CityKey de vatandaşların kimlik bilgilerini ve 
oturma izinlerini kanıtlamış oluyor, ek olarak kü-
tüphane gibi sosyal hizmetlerden faydalanmaları-
na izin veriyor. Fakat, CityKey bunların da ötesine 
geçip Chicago Ulaşım Müdürlüğü (CTA) ile anla-
şarak kart sahiplerine kartlarını toplu taşımada da 
kullanabilmelerine imkan veren ilk kart olacak.

Başlangıçta bazı insanlar kartın sadece “hepsi-
nin bir arada olması” özelliğine para vermeye he-
vesli olmayacaklardır ama kart kullanıcıları başka 
başka indirim ve faydalara da hak kazanmış ola-
caklar. Chicago Belediyesi’nin de örnek aldığı bu 
konsepti uygulayan birçok belediyenin -içlerinde 
New York, Detroit, San Francisco gibi şehirler var- 
önemli kültürel organizasyonlarla ortaklığı bulu-
nuyor ve böylelikle kullanıcılar çeşitli hizmetler-
den indirimli faydalanıyor. 

LeFurgy, New York’un bu kartla alakalı yaptığı 
en iyi şeylerden birinin kartın başka başka hizmet-
lerde de kolaylık sunması olduğunu ifade ediyor. 
Örneğin; reçeteli ilaçlarda, market alışverişlerin-
de, müzelerde, spor salonlarında hatta bisiklet ve 
araba paylaşımlarında bile bazı indirimler geçerli 
sayılıyor.

[Haberin tamamını okumak için tıklayın.]

Kadıköy Akademi / Çev: Hatice Baba

Chicago Başka Kentlerin Deneyimlerinden Yola Çıkarak “CityKey” Programını 
Geliştiriyor
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Altyapının En Yeni Hali: Veri

Onlarca yıldır “altyapı” tanımlaması değiş-
meden kaldı ve diğer örneklerin yanında 
çoğunlukla yollar, köprüler, su ve elekt-

rik dağıtım sistemleri için kullanıldı. Fakat şehir-
ler “akıllı şehir” kapasitelerini arttırmaya devam 
ederken, altyapı konsepti ve tanımı da değişme-
ye başladı.

Missouri eyaleti Kansas City şehrinin eski ino-
vasyon politikası analisti ve Seattle’ın şimdiki akıl-
lı şehirler koordinatörü olarak kişisel yolculuğum, 
başından beri heyecan verici aynı zamanda da 
zorluydu. Sensörleri yerleştirirken istimlak sınırı 
hakkında başlayan basit bir konuşma artık içinde 
dijital entegrasyonu, sürücüsüz araçlar, şehir per-
formans yönetimi ve 5G altyapısı için ek düzenle-
me şemaları gibi konuları da içeren geniş bir yel-
pazeye sahip çok daha önemli bir mesele haline 
geldi.

Şehirler artık hem internete hem verilere alt-
yapının en basit hali olarak bakmaya başladı. Ör-
neğin, San Francisco şehrinin ileri gelenleri geç-
tiğimiz günlerde 1,5 milyar dolarlık potansiyel 
maliyeti olacak belediye geniş bandını oluştur-
mak için 2 milyon dolarlık bir çalışmanın başladı-
ğını ilan etti.

Bir diğer öncü şehir olan Chattanooga (Tennes-
see), ekonomik kalkınma ve kent sakinleri için diji-
tal eşitlik konusunda önemli avantajlar sağlayacak 
benzer bir hizmet sağlayarak, yol gösterici oluyor. 
İlaveten Kansas City (Missouri) artık 52 şehir blo-
ğunda halka açık ve ücretsiz kablosuz internete 
sahip. Tüm bu çaba kent sakinleri ve şehir verileri 
arasında bir bağlantı kurmak adına temel oluştur-
mada kentlerin gelişimini yansıtıyor. Bu bağlantı 
kurma çabası büyüdükçe, akıllı şehir projelerinde 
yer alan paydaşların da işbirliğine devam etmesi 
gerekiyor. Akıllı şehir projeleri şehir performansıy-
la doğrudan bağlantılı olmalıdır bu da tedarikçi-
lerin bir şehir gibi düşünmesi gerektiği anlamına 
geliyor. Fakat konu, özellikle, ‘şehirlerin neye ihti-
yacı var buna karşın tedarikçiler ne sağlayabilir’e 
geldiğinde, bazı boşluklar bulunuyor.

Yaya sayımlarına dair veriler “çeviride kaybol-
mak” (lost in translation) hizmetine mükemmel 
bir örnek olarak sunulabilir. Tedarikçiler ekonomik 
kalkınma ve ticareti geliştirmek için yaya sayımı 
istatistiklerini şehirlere satacaklar fakat bu istatis-

tikler her zaman bu kadar kullanışlı değildir. Çün-
kü şehirler hali hazırda hangi blokların ekonomik 
açıdan daha canlı hangilerinin olmadığını bilirler.

Buna rağmen yaya verileri gerçek zamanlı kav-
şak işleyişleri hakkında hala faydalı olabilir. Eğer 
bir kavşağın işlevselliğini değiştirebiliyor ve ara-
baları saydığımız gibi insanları da sayabiliyor ol-
saydık çoklu alternatif seçeneklerin birlikte çalışa-
bilmesi için gerçek bir şans verebilirdik. Örneğin 
bir kaldırımda duran 25 kişi var ve yoldan da aynı 
yönde 2 araba geçiyor, eğer gerçek zamanlı bir 
uyarı sinyali araçlara yanan yeşil ışığın süresini 
geçen araç sayısına bağlı olarak kısalacak şekilde 
düzenleseydi yayaların gereksiz bekledikleri süre 
ortadan kalkmış olurdu. Burada gelişim için çok 
büyük bir fırsata sahibiz.

“Tedarikçiler şehirlerin veri işlemesini ve işle-
nen verinin şu anki işleyişe dâhil edilmesini ko-
laylaştırdıkça, akıllı şehir projesi daha da başarılı 
olacak.”
Black & Veatch’in [küresel bir mühendislik, te-

darik, danışmanlık ve inşaat firması], 2018 tarih-
li Akıllı Şehirler ve Kamu Hizmetleri (Smart Cities 
& Utilities) raporunda yer alan ankete verilen ce-
vapların da gösterdiği gibi, şehirler bunu tek baş-
larına yapamazlar. Bu kapsayıcı işbirliği atmosfe-
rinden de anlaşıldığı üzere şehirler ve belediyeler 
açıkça bu çabaları görmek için geleneksel ve gele-
neksel olmayan çizgiler arasında ortaklık kurmak-
la ilgileniyorlar. Anket sonuçlarına göre belediye 
ve yönetimlerin neredeyse yarısı (%43) akıllı şe-
hir girişimlerini belirlemeye yardımcı olması için 
kamu hizmeti sunan kuruluşlarla işbirliği yaptığı-
nı bildirdi.

[Haberin tamamını okumak için tıklayın.]

Kadıköy Akademi / Çev: Asrın Ugur Güngör
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Çocukların Açık Havada Oyun Oynama Süreleri Ebeveynlerine Kıyasla Yarı 
Yarıya Azalmış Durumda

National Trust araştırması, çocukların ortala-
ma haftada dört saat dışarıda oyun oynadı-
ğını ortaya koyuyor. Ebeveynlerinin çocuk-

luğu için ise bu rakamın 8,2 saat olması olumsuz 
yönde bir değişime işaret ediyor. Bunun yanı sıra 
İngiliz hükümetinin yaptığı bir çalışma, katılım-
cıların %10’unun en az bir senedir park, orman 
ya da kumsal gibi doğal ortamlarda bulunmadı-
ğını gösteriyor. Sonuçlar, günümüzde genel ola-
rak açık alan kullanımının düşük olduğunu orta-
ya çıkarıyor ve bu durum, beklenildiği gibi, büyük 
oranda ebeveynlerin açık hava aktiviteleriyle ilgili 
tutumlarına ve sosyo-ekonomik statülerine bağlı.

Ancak bu sonuçlar yalnız İngiltere için geçer-
li değil.  Seattle Çocuk Araştırmaları Enstitüsü ta-
rafından Çocuk ve Genç Sağlığı Arşivleri adında 
yakın zamanda yapılan bir çalışma, okul önce-
si çocukların neredeyse %50’sinin her gün ebe-
veyn gözetiminde dışarıda oyun oynama fırsatı-
na sahip olmadığını gösteriyor. Ortalama olarak; 
10 – 16 yaş aralığındaki çocuklar günde yalnızca 
12.6 dakika fiziksel açıdan aktif olarak açık hava-
da vakit geçirirken, uyanık oldukları 10.4 saati gö-
rece hareketsiz geçirmekte. Dışarıda hayal gücüy-
le kurguladıkları oyunları oynamaktansa koltukta 
oyun konsoluyla vakit geçirmeyi tercih eden pasif 
bir nesil yetiştiriyoruz.
Peki, bu çocuklar için ne demek?

Birçok çalışma, çocukların açık havada oyun oy-
namanın sağladığı faydalardan yararlanamıyor 
olabileceğinin altını çiziyor. Dışarıda oynamak, te-
miz hava almak ya da güzel manzaradan daha faz-
lası; fiziksel ve ruhsal sağlığa önemli faydaları olan 
bir aktivite.

Sadece dışarıda olmak bile D vitamini seviyesi-
ni artırıyor. Buna ek olarak, gerçek objeleri kullan-
mak ve açık havada yön bulmak çocukların motor 
becerilerinin ve mekânsal algılarının gelişmesi-
ne yardımcı oluyor. Hatta güneşe maruz kalma-
nın görme duyusunu geliştirdiği; göz bebeğinin 
kısılarak kasları çalıştırdığı böylelikle uzağı göre-
bilme yeteneğini artırdığı kanıtlanmıştır. Fiziksel 

yararlarının yanında, çocukların açık havada oy-
naması zihinsel gelişmelerine de önemli katkıda 
bulunmaktadır.
Kapalı Alan / Açık Alan

Çalışmaların sonuçları oldukça açık. Dışarıda 
oyun oynamak, fiziksel ve zihinsel olarak daha 
güçlü; özgüvenli ve sosyal adaptasyonu yüksek 
çocuklar yetişmesini sağlıyor. Bu kapalı alanda oy-
namanın bir faydası olmadığı anlamına gelmiyor, 
kapalı alan oyunları da hayal gücünü oldukça ge-
liştirebilir. Seçilen aktiviteye göre yaratıcılığı artı-
rıp bilişsel gelişmeyi destekleyebilir.

Örnek olarak kitap okumak hafızayı geliştirir ve 
bilgiyi artırır, beyin fonksiyonlarını tetikler, stres 
seviyesini azaltır ve çocuğun ilgi süresini uzatır. Bir 
enstrüman çalmayı öğrenmek; beynin çalışmasını 
sağlar, hafızayı güçlendirir, bilişsel gelişmeye yar-
dımı olur hatta konsantrasyonu ve enerji seviyele-
rini yükseltir.

Açık alan aktivitelerinin iyi, kapalı alan aktivite-
lerinin ise kötü olduğunu söylemek kolaycılıktır. 
Her ikisinin de faydaları vardır. Günümüzde ara-
daki dengenin iç mekân aktiviteleri tarafına kay-
dığı açıktır ve çocukların yararı için bu sorunun 
ele alınması gerekmektedir. Eğer gelecek nesille-
rin hayatta başarılı olmaları için gerekli fiziksel ve 
zihinsel sağlığa sahip olmalarını sağlayacaksak,  
çocukların dışarıda daha fazla vakit geçirmelerine 
önem vermeliyiz...

[Haberin tamamını okumak için tıklayın.]

Kadıköy Akademi / Çev: Seyhan Özçelik
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National Trust tarafından İngiltere’de yürütülen güncel bir araştırma, çocukların açık havada 
oyun oynama sürelerinin ebeveynlerine kıyasla yarı yarıya azaldığını gösteriyor.

http://www.kadikoyakademi.org/cocuklarin-acik-havada-oyun-oynama-sureleri-ebeveynlerine-kiyasla-yari-yariya-azalmis-durumda/
http://www.kadikoyakademi.org/cocuklarin-acik-havada-oyun-oynama-sureleri-ebeveynlerine-kiyasla-yari-yariya-azalmis-durumda/
http://www.kadikoyakademi.org/altyapinin-en-yeni-hali-veri/
http://www.kadikoyakademi.org/cocuklarin-acik-havada-oyun-oynama-sureleri-ebeveynlerine-kiyasla-yari-yariya-azalmis-durumda/
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Hindistan Belleğini Haritalamak

Haritalar çok uzunca bir süre donmuş eser-
ler olarak kabul gördü –yıllar geçtikçe biri-
ken keşiflerin ve hikayelerin toplandığı bir 

havuz gibi. Bununla birlikte, sanatçılar artık hari-
tacılık araçlarını bellek, kimlik ve kentsel gelişim 
kavramlarını sorgulamak için kullanıyorlar. Bazıla-
rı yaşlı coğrafyalarla eski haritalar arasında kopuk-
luklar bulmak için katmanlar yaparken bazıları da 
bunlara sözlü tarihin ve yaşanmış anıların sahne 
aldığı bir tiyatroyu izliyormuşçasına bakıyor.

Bu tarz sanatsal girişimlerin bir örneği olarak 
da Hyderabad’daki Kalakriti Arşivleri’nde Hindis-
tan Sanat Vakfı (IFA)’nın ortaklığıyla iki araştırmacı 
Munn haritaları üzerinde çalışıyorlar. Bu haritalar 
kamunun kullanımına ilk kez 1915 yılında açıldı. 
Haritaların menşei en az ortaya çıkarttığı çağdaş 
yorumlar kadar ilginçtir.

1908 Eylül’ünde oldukça şiddetli Musi Nehri’nin 
etkisiyle Hyderabad’da yaklaşık 18.000 ev yıkıldı 
ve binlerce insan evsiz kaldı. Bu yıkım, yeni bir şe-
hir tasarısı için harekete geçmelerine neden oldu. 
Mühendis Leonard Munn’ın başkanlığında bir 
grup topoğraf, şehrin belediye sınırlarının ayrıntılı 
haritalarını 1912-1915 yılları arasında çizdi.

Yıllar geçtikçe, uzmanlar bu haritaların detayla-
ra bu denli hakim oluşuna şaşırdılar. İki ölçekten 
oluşan toplamda 848 harita ayrıntılı sokak plan-

ları, açık alanlar, bahçeler, sakinlerin ve sahiplerin 
isimlerini bile içeriyor.

Her ne kadar kağıdın hassaslığı sanatçılar için 
caydırıcı bir neden olduysa da bu şartta çalışma-
yı başardıklarında ilginç bulgular ortaya çıkarttı-
lar. Örneğin; Prshant Lahoti bazı haritaların onlara 
Sekreterlik ile Gandipet arasında zamanında hafif 
demir yolunun kullanıldığına dair ipuçları verdi-
ğini söylüyor. Ellerindeki tüm bu haritalar Google 
Kültür Enstitüsü tarafından dijital ortama aktarılı-
yor ve Prshant Lahoti kalan 200 haritayı da bula-
rak setini tamamlamayı umduğunu iletiyor.

Başka bir IFA (Hindistan Sanat Vakfı) üyesi 
olan Sirisha Indukuri ise fiziksel mekanların oku-
masından örneğin Hyderabad’daki en eski ticari 
yerleşim yerlerinden birinin nasıl hiç de fiziki ol-
mayan hikayeler barındırdığına bakıyor. Kendisi 
aynı zamanda nesilden nesile aktarılan sözlü hi-
kayeleri de kullanıyor, hatta bazılarını yazılı for-
mata dökmüş durumda.

Sanatçılar; yukarıda bahsedilen çalışmalara ila-
veten haritaları sömürgecilik, savaş ve radikal din-
cilik gibi temalarda kendi yorumlarına dayalı yeni 
kartografyalar yaratmak için de kullanıyorlar. Ör-
neğin, Sri Lankalı sanatçı Pala Pothupitiye “Until 
This Moment” adlı sergisinde devletlerin ve kolo-
nilerin haritalarını iki boyutlu yüzeyde göstermiş 
böylelikle yaşanmış deneyimlere dikkat çekmeye 
çalışmıştır. Pothupitiye aynı zamanda Güney Asya 
bölgesi üzerine de oldukça odaklanmış, neden 
bazı ülkelerin “büyük abi” gibi gösterildikleri bazı-
larının da daha küçük kuvvetler olarak temsil edil-
diklerini sorgulamıştır.

[Haberin tamamını okumak için tıklayın.]

Kadıköy Akademi / Çev: Hatice Baba
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Sanatçılar Hindistan tarihinin, kolektif hafızasının ve kimliğinin izini sürmek için 16. yy. haritalarına 
başvuruyorlar.

(Soldan sağa) Pala Pothupitiye’in “Ancestral Dress 01” 
(2017) ve “Ancestral Dress 02” (2017) tabloları.

http://www.kadikoyakademi.org/hindistan-bellegini-haritalamak/
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Bu da İngiltere’nin Çılgın Projesi:
Adanın Bir Ucundan diğer ucuna 50 milyon ağaç dikilmesi planlanıyor

İngiltere’nin batısında bulunan Liverpool şehrin-
den, doğusundaki Hull şehrine kadar olan 190 
km'lik bir çaptaki 250 kilometrekarelik bir alan-

da planlanan yeni ormanlık alan, ülkede az kalmış 
yeşil alanları yerel ağaçlarla artırmayı hedefliyor.

Proje daha çok yeni; zira 20 yıl kadar sürme-
si planlanan bu projenin ihtiyacı olan 500 mil-
yon £’un şimdilik sadece 5.7 milyon £’u ayrılmış 
durumda. Ama planın en önemli noktası aslında 
şu an devam eden başka bir projeye destek çık-
ması. Bundan 28 yıl önce ilk ağacı dikilen 150 km 
güneyde bulunan Ulusal Orman Projesi, aslında 
İngiltere’nin ilk büyük ormanlaştırma projesi. 300 
km’lik bir çapı olan bu proje ülke için bu projelerin 
nasıl büyük bir değişiklik yapabileceği konusun-
da örnek olmuş. Galler, İngiltere, İskoçya ve Kuzey 
İrlanda’dan oluşan Büyük Britanya yeşil alan ba-
kımından Avrupa’nın en düşük oranlarından bi-
rine sahip. %13’lük bu rakam bu ada ülkelerinin 
kalabalık nüfusuna bağlı. Yine de Büyük Britanya, 
komşuları Belçika (%22) ve Fransa’nın (%31) ol-
dukça gerisinde kalıyor.

Galler ve İskoçya’da kırsal hayvancılığın yerini 
ormancılık alması ile bu rakam yükselişe geçmiş 
durumda ama eski ormanlar hala tehlike altında. 
Her ne kadar Büyük Britanya hükümeti böyle bir 
karar almış olsa da tezat bir şekilde yeni yapılacak 
hızlı tren projesi 35 adet eski orman bölgesinin 
içinden geçiyor.

Tünel ve yol değiştirmenin çok pahalı olduğu-
nu belirten hükümetin bu tezatlığından dolayı 
bazı uzmanlar aslında yeni orman projesinin, hü-
kümetin diğer bölgelerdeki ormanlara gösterdiği 
ilgisizliği örtmek amacı ile yapıldığını düşünüyor.

Yeşilist

Türkiye, uzmanların Marmara Denizi’ni ölü bir denize çevirme olasılığı olduğunu belirttiği “çılgın proje” Ka-
nal İstanbul’u konuşurken, İngiltere kendi çılgın projesinin ilk adımlarını atıyor. Birleşik Krallık hükümeti, 
bir ada olan İngiltere’nin bir kıyısını diğerini bağlayacak şekilde planlanan 50 milyon ağaçlık yeni orman 
planını açıkladı.

Yenilenebilir Enerjiyi Çin Domine Edecek

Enerji Ekonomisi ve Finansal Analiz 
Enstitüsü’nün (IEEFA) raporuna göre, Çin ye-
nilenebilir enerji sektöründe dünyanın en 

çok yatırım yapan ülkesi konumunda. IEEFA’nın 
adı geçen raporunda “Yenilenebilir enerjiye doğ-
ru gidiş hızlandıkça ve elektrikli taşıt teknolojisi ve 
elektrik depolama olanakları geliştikçe, Çin'in bu 
sektörlerde lider güç olacağı ve önümüzdeki bir-
kaç on yılı boyunca bu alanı domine edeceği” be-
lirtiliyor. Bir Kuşak Bir Yol projesinde eski İpek Yolu 
boyunca yapılan altyapı yatırımı kapsamında Çin, 
8 milyar dolarlık güneş enerjisi panel ve ekipmanı 
ihraç etti. Çin’in rüzgar enerjisi alanında da varlığı 
yükselişte. 

Şu anda Çin, ABD ve Almanya’yı geride bıraka-
rak dünyanın 1 numaralı çevre dostu ürün ve hiz-
met ihracatçısı konumunda bulunuyor.

Enerji Günlüğü

https://www.yesilist.com/bu-da-ingilterenin-cilgin-projesi-adanin-bir-ucundan-diger-ucuna-50-milyon-agac-dikilmesi-planlaniyor/
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http://www.enerjigunlugu.net/icerik/25712/yenilenebilir-enerjiyi-cin-domine-edecek.html
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