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TÜRKİYE’DEN HABERLER

İmara Aykırı İnşaat Belgelendi... 7 Bin 723 Metrekare Fazlalık
Kadıköy’deki Meteoroloji arsasına ayrıcalıklı imar hakkı kullanarak dört tane gökdelen yapan 

Taşyapı’nın imara aykırı 7 bin 723 metrekare inşaatı, bilirkişi ve mahkeme kararı ile kabul 
edildi

Göztepe’de Meteoroloji arsası ola-
rak bilinen 44 bin 783 metrekare-
lik alana 45 katlı 4 gökdelen yapan 

Taşyapı’nın imar planlarına ve ruhsata ay-
kırı yaptığı inşaat bilirkişi raporu  ve mah-
keme  kararı ile belgelendi.

Göztepe’deki Meteoroloji arsasına 44 
katlı gökdelen yapan firmanın projeye ay-
kırı bölümleri Kadıköy Belediyesi ekipleri 
tarafından tespit edilmiş ve bu aykırılık-
lar nedeniyle iskân ruhsatı verilmemişti. 
Kadıköy Belediyesi’nden kaçak inşaatına 
iskân alamayan firma Çevre Ve Şehircilik 
Bakanlığı’na başvurarak iskân ruhsatı aldı. 
Bakanlıktan alınan iskân ruhsatına itiraz 
eden Kadıköy Belediyesi konuyu yargıya 
taşımıştı.

İstanbul 3. İdare Mahkemesi’nde 
görülen davada mahkeme Kadıköy 
Belediyesi’nin haklılığına hükmederek 
yürütmeyi durdurma kararı verdi.

İstanbul 3. İdare Mahkemesi’nin kara-
rı bir üst mahkeme olan İstanbul Bölge 
İdare Mahkemesi 4. İdare Dava Dairesi’ne 
gitti. Mahkeme inşaatın ruhsatının İmar 
Yönetmeliği’ne, projelerine uygun olup 
olmadığını belirlemek üzere bilirkişi 
görevlendirdi.

Bilirkişi raporlarını değerlendiren İs-
tanbul Bölge İdare Mahkemesi 4. İdare 
Dava Dairesi, 25 Aralık 2017’de davayı ka-
rara bağladı. Bilirkişi raporlarında yapının 
mevcut hali ile mevzuata uygun olmadı-
ğını kabul eden mahkeme 7.723,76 met-
rekare kaçak inşaat alanın iç mekânda ya-
pılacak düzenlemelerle giderilebileceği 
kararını verdi.
“Kimse ayrıcalıklı değil”

Ruhsata aykırı 7.723,76 metrekare alan 
olduğu mahkeme tarafından kabul edi-
len ancak ruhsatı iptal edilmeyen inşaata 
ilişkin mahkeme kararını değerlendiren 
Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğ-

lu şunları söyledi:  “En önemlisi bakanlık kendi projesine 
uygun olmayan bir yapıya iskan verdi. Mahkeme de bunu 
açık bir şekilde bilirkişi raporu ile tespit ediyor.  Tespit et-
mesine rağmen ‘bu durum iskana uygun hale getirilebilir’ 
diyor.  Yani projeye uygun olmayan alanların yıkılması ge-
rektiğini belirtiyor. Bu anlamda mahkeme bizim tespitleri-
mizi doğrulamış oldu.  Biz Çevre ve Şehircilik Bakanlığına 
yeniden yazı yazacağız. Bakanlığın kendi tasdik ettiği pro-
jeye göre fazlalıkların yapıldığı projeye iskan vermemesi 
gerekirdi. Şimdi bunun düzeltilmesi gerekiyor.  Bu mah-
keme kararına göre firmanın kendisinin imara aykırı olan 
bölümleri yıkması gerekiyor. Bizim arkadaşlarımız tekrar 
tespitlerini yapacak. Bu tespitler doğrultusunda da gerek-
li işlemler yapılacak.  Adalete herkesin ihtiyacı var. Kadıköy 
Belediyesi olarak Kadıköy’de yaşayan 500 bin kişiyi temsil 
ediyoruz. Bir kişi ya da kuruma iskâna aykırı bölümleri tes-
pit edildiği halde iskan ruhsatı verilmesi o kişiye ayrıcalık 
sağlanması anlamına gelmektedir. Hiç kimse ayrıcalıklı de-
ğildir. Böyle bir ayrıcalık sağlamayacak kamunun çıkarları-
nı ve Kadıköylülerin haklarını korumaya devam edeceğiz.”
7 bin 723 metrekare ne demek?

* Uluslararası standartlara göre bir futbol sahası 105 m 
x 68 m. Buna göre futbol sahası alanı 7 bin 140 metrekare 
oluyor. 7 bin 723 metre kare bir futbol sahasından büyük 
demek.

* Brütü 70 metrekareden 110 tane daire demek.
* İki Moda Parkı demek
* Bölgede bir metrekare dairenin rayici 14 bin lira civa-

rında. Bu yüzden 7 bin 723 metrekare alanın değeri 108 
milyon lira demek.

Gazete Kadıköy

http://www.gazetekadikoy.com.tr/gundem/imara-aykiri-insaat-belgelendi-h11868.html
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Avrasya Tüneli’nde hedef tutmadı: 
Devlet işletmeciye 123 milyon lira verecek

Yıllık 25.6 milyon araç geçişi garan-
tisi verilen Avrasya Tüneli’nden 
2017’de yaklaşık 15 milyon araç 

geçti. İşletmeci firma, aradaki fark nede-
niyle devletten 123 milyon lira alacak. 
Avrasya Tüneli İşletme İnşaat ve Yatı-
rım AŞ’nin (ATAŞ) yönetim kurulu başka-
nı Başar Arıoğlu, tünelin 2017’yi 15.6 
milyon araç geçişi ile geride bıraktığını 
kaydetti.

Arıoğlu, “Bize verilen garanti, yıllık 
25.6 milyon araca denk geliyor. Bu du-
rumda geçen yıl 10 milyon araçlık eksik 
geçiş söz konusu. Bu araçların bedeli-
ni devlet bize ödeyecek. Garanti kapsa-
mında devletten 123 milyon lira alaca-

ğız” diye konuştu.
İşletmeci firmaya garanti verilen günlük geçmesi gereken 

araç sayısı 68 bin 500 iken geçen yıl günlük ortalama araç 
geçiş sayısı 41 bin oldu.

Bu yıla ortalama günlük 45 bin araç geçişiyle girildiğini 
vurgulayan Arıoğlu, “Bu yılın sonuna doğru garanti rakamını 
yakalarız. 2019’dan itibaren devletin bize fark ödemesi biter. 

Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği: "Unutma İstanbul"

İstanbul Kalkınma Ajansı'nın deste-
ğiyle hayata geçirdiği Kişisel Arşivler-
de İstanbul Belleği projesiyle arşivinin 

bir kısmını dijitale taşıyarak kullanıma 
açan İstanbul Şehir Üniversitesi, yine 
İSTKA'nın desteği ve TURING'in ortaklı-
ğı ile gerçekleştirdiği Unutma İstanbul 
projesi ile unutmaistanbul.sehir.edu.tr 
adresindeki İstanbul haritası üzerinden 
tarihsel dokümanlara erişim imkânı sağ-
lıyor. 10 bin tarihsel belgenin dijitalleş-
tirilerek erişime açıldığı, ilk etapta yak-
laşık bin belgenin de İstanbul haritası 
üzerinden mekanlarla ilişkisi kurularak 
erişime açılacağı proje sayesinde kulla-
nıcılar bilgisayar, telefon veya tabletle-
rinden istedikleri dokümana ulaşarak, 
dilerlerse sosyal medya üzerinden pay-
laşım da yapabilecekler.

Proje kapsamında, Taha Toros, Meh-
med Fuad Köprülü, Cüneyd Orhon, Zey-
nep Orhon ve Osman Öndeş arşivlerin-
den seçilen belge, fotoğraf, negatif film 

gibi materyaller İstanbul haritası üzerinde, kişi-mekân ilişkisi 
kurularak dijitalleştirildi ve haritaya işlendi. İstanbul'un gör-
sel belleği niteliğindeki proje kapsamında; şehrin kültürel, 
tarihsel ve turistik değerlerinin, profesyonel araştırmacıların 
yanı sıra her yaştan insanın erişimine açılması böylece sosyal 
ve kültürel gelişmeye ve kuşaklararası birlikteliğe katkı sağ-
lanması amaçlanıyor.

Unutma İstanbul projesine unutmaistanbul.sehir.edu.tr 
web sitesinin yanı sıra geliştirilen iOS ile Android uygulama-
larından da erişim sağlanabiliyor.

Arkitera

İstanbul Şehir Üniversitesi tarafından, İstanbul'a ait değerlerin tanıtımı, kültürel mirasın ko-
runması ve bu değerlerin erişime açılması amacıyla 2015 yılında başlatılan "Unutma İstan-
bul" projesi tamamlandı.

http://www.diken.com.tr/avrasya-tunelinde-hedef-tutmadi-devlet-isletmeciye-123-milyon-lira-verecek/
http://www.diken.com.tr/avrasya-tunelinde-hedef-tutmadi-devlet-isletmeciye-123-milyon-lira-verecek/
http://www.arkitera.com/haber/29854/kisisel-arsivlerde-istanbul-bellegi--unutma-istanbul
unutmaistanbul.sehir.edu.tr
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Cizre’deki ‘Riskli Alan’ Kararı Onandı

Suriyelilere Kalıcı Konut

Sur ve Silopi’deki yıkımı onaylayan Danış-
tay 14’üncü Dairesi, şimdi de Bakanlar 
Kurulu’nun Cizre ilçesinde binlerce evin yıkıl-

masına dair aldığı “riskli alan” kararına karşı yapı-
lan itirazı reddetti. 

Bakanlar Kurulu, 1 Haziran 2016 tarihinde 
Şırnak’ın Cizre ilçesine bağlı Kuştepe, Cudi, Sur, 
Dağ Kapı, Kale, Şah, Yafes, Alibey ve Nur mahal-
leleri içerisinde bulunan 483,13 hektarlık alanı, 
6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştü-
rülmesi Hakkında Kanunu’nun 2. ve ek 1. madde-
leri doğrultusunda “riskli alan” olarak ilan etmişti. 
Bunun üzerine Türk Mühendis ve Mimar Odala-
rı Birliği (TMMOB), belediye ve 14 aile, avukatları 
aracılığıyla kararın durdurulmasına ilişkin Danış-
tay 14’üncü Dairesi’ne başvuruda bulunmuştu.
Bakanlar Kurulu kararı 'hukuka uygun' bulundu

İçişleri Bakanlığı tarafından belediyeye atanan 
kayyım, yapılan itirazı geri çekerken, 14 ailenin 
itirazı Danıştay 14’üncü Dairesi tarafından karara 
bağlandı. İtirazı ret eden Danıştay 14’üncü Daire-
si, Bakanlar Kurulu tarafından alınan kararın “hu-
kuka uygun” olduğunu savundu. 

Yasak sırasında evlerin 14 bin 183’ünün az ha-
sarlı, 2 bin 564’ünün ağır hasarlı ve 145’inin tama-
men yıkıldığını hatırlatan Danıştay 14’üncü Dai-
resi, itiraza ret kararında, “…fen ve sanat norm ve 
standartlarına uygun, sağlıklı ve güvenli yaşama 
çevrelerini teşkil etmek, sağlık, eğitim ve ulaşım 
gibi kamu hizmetlerinin düzenli bir şekilde yürü-
tülmesini sağlamak amacıyla, 6306 sayılı Kanu-
nun 2. ve ek 1. maddelerine göre riskli alan ilan 
edilmesine ilişkin 2016/8860 sayılı Bakanlar Kuru-
lu Kararında hukuka aykırılık bulunmamaktadır” 
ifadelerine yer verdi. 

Siyasi Haber

Toplantıda bir milletvekili, geçtiğimiz günler-
de konteyner kentlere gittiğini anlatarak kış 
aylarının da gelmesiyle birlikte konteyner 

kentlerin Suriyeli mülteciler için yeterli olmadığı-
nı söyledi. 
Topraklarında yaşayacaklar

Milletvekilinin, Suriyeli mülteciler için sosyal 
konut yapılmasını önermesi üzerine Erdoğan, “Biz 
sosyal konutların da ötesinde bir proje planlıyo-
ruz” dedi. 

Bölgede güvenli alanların oluşturulmasının 
önemini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
projeyi, “Güvenli alanlar oluştuğunda çadır kent-
leri artık kurmayacağız. Hem kendi bölgemizde 
hem de sınırın diğer tarafında kalıcı konutlar ku-
racağız. Burada yaşayan Suriyeli vatandaşları da 

yeni oluşturacağımız kalıcı konutlara yerleştirece-
ğiz. Artık evlerde yaşayacaklar” sözleriyle anlattı. 

Erdoğan bu projeyle 3.5 milyon Suriyeli mül-
tecinin bir an önce kendi topraklarında yaşaması 
için de adım atılmış olacağını söyledi. 

Avrupa Birliği ile yapılan anlaşmayı da hatırlatan 
Erdoğan, Avrupa’nın mültecilerle ilgili Türkiye’ye 
verdiği yardım sözünü tutmadığını söyledi. Erdo-
ğan, “Ne olursa olsan yardımlara devam edeceğiz” 
dedi. 

AFAD’ın 29 Ocak’ta güncellediği verilere göre; 
Türkiye’de 10 ilde kurulan 21 çadır ve kontey-
ner kentte, yaklaşık 240 bin Suriyeli barınırken, 
Türkiye’de toplam 3 milyon 466 bin 263 Suriyeli 
bulunuyor.

Hürriyet

Danıştay, Bakanlar Kurulu’nun Cizre ilçesinde binlerce evin yıkılmasına dair aldığı 'riskli alan' 
kararına karşı yapılan itirazı reddetti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye’de yaşayan yaklaşık 3.5 milyon Suriyeli için hayata 
geçirilecek yeni projeyi milletvekilleriyle yaptığı basına kapalı toplantıda açıkladı.

http://siyasihaber3.org/cizredeki-riskli-alan-karari-onandi
http://www.hurriyet.com.tr/suriyelilere-kalici-konut-40729951
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Hava Kirliliği Her Yıl 32 Bin 500 İnsanın Yaşamına Mal Oluyor!

Türkiye’de hava kirliliğinin artmasına karşı Türk 
Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) tara-
fından Ocak ayı içinde yayınlanan raporda, 2017 
yılında sadece 6 kentin hava değerleri standart-
lara uygun oranlarda çıktı. Hava kirliğinin yüksek 
dereceli olduğu kentlerin başını sırasıyla İstanbul, 
Ankara, Adana, Amasya ve Manisa çekerken, Çev-
re ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlı  Ulusal Hava Kali-
tesi İzleme Ağı’nın verilerine göre ise, hava kirliliği 
değerlerinin önceki yıllarda uygun olduğu kentler 
arasında yer alan İzmir’in havası “sağlıksız" düze-
yin bir alt kademesi olan "hassas" oranda ölçüldü.
'Aliağa’da 4 mevsim kirlilik’  

Ekoloji mücadelesinden Erol Çırak, hava kirlili-
ğinin insan sağlığı ve yaşamı üzerindeki etkisinin 
her yıl bir önceki yıla oranla daha etkili hal alma-
ya başladığını belirtti. Çırak, hava kirliliğinin baş-
lıca sebeplerinin sanayileşme, trafik ve kalitesiz 
kömür kullanımı olduğunu söyledi. İzmir özelin-
de yapmış oldukları incelemelerde deniz kıyıları-
na oranla iç kısımlarda hava kirliğinin daha fazla 
yaşandığını dile getiren Çırak, ağır sanayi bölge-
si olarak bilinen Aliağa’da 4 mevsim kirlilik yaşan-

dığını ve kirlilik değerlerinin diğer bölgelere göre 
daha fazla olduğunu söyledi. 
Her yıl 32 bin insan hava kirliliğinden ölüyor’

Kentlerde yükselen gökdelenlerin hava sirkü-
lasyonuna engel olduğu için hava kirliliğinin art-
masına neden olduğunu ifade eden Çırak, kirlili-
ğin yarattığı ortamda insanların sağlıklı kalabilme 
olanağının ortadan kalktığını aktardı. Kirli havanın 
sağlıksız bir toplumu da beraberinde getirdiğine 
vurgu yapan Çırak, “Hastalıklar insan enerjisini 
sömürür. Havanın sağlıksız oluşu, insanı sağlıksız 
hale getiriyor. Şöyle bir istatistik veriyi paylaşabi-
lirim; Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 2017 yılın-
da hava kirliliğine bağlı hastalıklardan ölen sayısı 
yaklaşık 32 bin 500 diye ifade ediliyor. Bu çok cid-
di bir olaydır. Yani 80 milyonluk bir ülkede 32 bin 
kişinin sırf kirli havadan buna bağlı hastalıklardan 
ölmesi herhalde hava kirliliğinin ne kadar insan 
için önemli olduğunu ortaya koyuyor. Dolayısıyla, 
insanı öne alacak şehircilik politikaları ve bu kirlili-
ği artıracak unsurları asgariye indirecek tedbirleri 
almak önemlidir” diye konuştu. 

Siyasi Haber

Türkiye’de artan hava kirliliği nedeniyle her yıl 32 bin 500 insanın yaşamını yitirdiğini söyleyen eko-
loji mücadelecisi Erol Çırak, kirlilik nedeniyle sağlıklı kalabilme olanağının ortadan kalktığını dile 
getirdi.

Lüleburgaz Belediyesi, iklim değişikliği ile mü-
cadele ve vatandaşları bisiklet kullanıma teşvik 
etmek amacıyla üç adet elektrikli bisikletle, hal-
ka sekiz ay ücretsiz olarak taksi hizmeti verecek. 
Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde karbon salını-
mını azaltmak için alınan üç adet elektrikli bisiklet 
taksi hizmetine başladı.

Türkiye’de ilk kez hayata geçirilen uygulama 
kapsamında elektrikli bisikletler AB tarafından fi-
nanse edilen “Bisikletlerimizle İklim Değişikliğine 
Karşı Mücadele Ediyoruz” projesi kapsamında be-
lirli güzergahlarda ulaşım sağlayacak.  Sekiz ay bo-
yunca ücretsiz olması planlanan elektrikli bisiklet, 
öncelikli olarak 60 yaş ve üzeri, engelli, hamile ve 
çocuklu vatandaşlara hizmet verecek.

Projenin genel amacı 2017 bisiklet yılı ilan edi-
len Lüleburgaz’da bisiklet kullanımını artırarak 

Lüleburgaz İklim Değişikliğine Karşı Elektrikli Bisikletli Taksilerle Mücadele 
Ediyor

karbon salınımını azaltmak ve iklim değişikliği ile 
mücadele etmek. İlçede bisiklet kullanmayı bil-
meyen kişilere temel bisiklet kullanımı eğitimi ve-
rerek bisiklet kullanımına teşvik etmek de proje-
nin hedefleri arasında yer alıyor.

Bianet

http://siyasihaber3.org/hava-kirliligi-her-yil-32-bin-500-insanin-yasamina-mal-oluyor
https://m.bianet.org/bianet/cevre/193848-luleburgaz-da-elektrikli-bisikletler-iklim-degisikligine-karsi-sefer-yapiyor
https://m.bianet.org/bianet/cevre/193848-luleburgaz-da-elektrikli-bisikletler-iklim-degisikligine-karsi-sefer-yapiyor
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‘Biz yokmuşuz gibi’: Londra Çingeneleri, Nüfus Sayımı için Ayağa Kalktı

Bizim çocuklarımızın burada yer edinme şans-
ları yoktu. Yine burada kültürlerini yaşama 
şansları da yoktu,” diyor İrlandalı gezgin ve 

büyükanne Marian Mahoney. Mahoney, bundan 
üç yıl öncesine kadar tahliye edilmelerinden önce, 
ailesiyle birlikte 37 yıldır Eleanor Sokak’taki aynı 
yerde yaşıyorlardı.

1994’te Çingene ve Gezginlerin oturdukları böl-
geyle alakalı yasal korumalar ortadan kalkınca 19 
aile ile birlikte Mahoneyler de aynı bölgede fark-
lı bir kısıma taşınmak zorunda kaldılar. Merkez-
de uygun bir yere yerleşmeleri şu temel problemi 
daha da öne çıkarttı: Hiç kimse orada kaç kişi ol-
duklarını tam olarak bilemiyordu.

Mahoney, “Planlama yaptıklarında bizi hesaba 
katmıyorlar” diyor. “Her şeyin dışında bırakıldığı-
mızı hissediyorum. Hiç burada var olmamışız gibi 
bizim için bir gelecek de çizilmiyor.”

Çingenelerin İngiltere’deki varlıklarına dair en 
eski kayıtlara 16. yy.’da rastlandığı halde 1989’a 
kadar onların 2000’lere kadar da İrlandalı Gezgin-
lerin yasal bir statüleri olmamıştı. 2011’deki nüfus 
sayımında bu gruplar ilk kez etnik azınlık olarak ka-
bul gördüler ve sadece Londra’da sayılarının 8.196 
olduğu tespit edildi; gerçi bu rakam çoğu nüfus 
uzmanına göre oldukça az kalıyor, çünkü yaklaşık 
30 bin kişi olduklarını tahmin ediyorlar. Fordham 
Enstitüsü tarafından 2008’de yapılan geniş bir ça-
lışma Londra’da bu sayının yaklaşık 17,664 oldu-
ğunu söylüyor.

Uzmanlar; tahminler ile resmi kayıtlar arasın-
daki uçurumu, insanların kimliklerini açıklamada 
olan çekincelerine de yoruyorlar, tabii bu çekince 

İngiltere’deki Çingene ve Gezgin nüfusa dair yeni haritalama çalışmaları ile “ülkede izin verdikleri son 
ön yargının” da kırılması hedefleniyor.

onların toplumda görünürlüğüne de zarar vermiş 
oluyor. 2016’da İngiltere’de Eşitlik ve İnsan Hakları 
Komisyonu (EHRC) tarafından hazırlanan ırk eşit-
sizliğine dair bir raporda “eşitliği sağlayabilmede 
en temel zorluğun güvenilir verinin eksikliği” ol-
duğu söyleniyor.

Londra Çingeneler ve Gezginler (LGT) kurulu-
şundan Ilinca Diaconescu, bu toplulukların bü-
yüklüğü hakkında net bir bilgi olmamasını yerel 
otoriteler açısından “elverişli” buluyor, çünkü yasal 
olarak bu insanlara alan ve yer açmak zorunda-
lar. “Şimdiye kadar bu insanların neye ihtiyaç duy-
duğu ya da bu insanlara ne hizmeti götürüldüğü 
hakkında herhangi bir merkezi denetleme olma-
dı,” diyor.

Diaconescu, son zamanlarda “yetersiz metodo-
loji” ve Çingene veya Gezgin olmanın anlamına 
dair zayıf anlayışın yerel otoritelerin düşünmesi 
gereken nüfusu daha da azalttığını belirtiyor. İn-
sanların ihtiyaçlarını değerlendirmeye çalışırken, 
örneğin, danışmanlar sıklıkla alan eksikliği nede-
niyle zaten tuğla ve harçlı evlere yerleşmiş kişiler-
le bağlantı kuramıyor. Bu durum da daha az insa-
nın hesaba katıldığı ve daha az insanın hizmetten 
yararlandığı zararlı bir döngünün oluşmasına ne-
den oluyor.

Natalie Bennett ,ulusal konut meselesiyle uğra-
şan Çingene kökenli birisi olarak, bu toplulukların 
nüfusuna yönelik yaklaşımları oldukça sert biçim-
de “bir çeşit etnik temizlik” olarak yorumluyor. Bir-
çok kurum ve kamu çalışanının hala “bizim etnik 
bir azınlık olduğumuzu ve kültürümüzün korun-
ması gerektiğini kabullenemediklerini” söylüyor.

Geçen yıl, LGT ile “Mapping for Change” der-
neği yardımlaşarak kentteki toplulukları haritala-
ma üzerine bir proje başlattılar. Projenin daha ilk 
aşaması, Çingene ve Gezginlerin konut sıkıntıla-
rını yansıtan çeşitli verileri de beraberinde getir-
di; bu sıkıntıya dair insanlardan gelen taleplerin 
%50’den fazlası LGT tarafından karşılanıyor.

[Makalenin tamamını okumak için tıklayın.]
Kadıköy Akademi / Çeviri: Gökçe Kara

The City Lab
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Paris’in Arabalardan Kurtuluşu

Paris’in ulaşımı yüzünden mustarip olduğu kor-
kunç sisli duman tabakası, sonsuz grevleri, tra-
fik sıkışıklıkları gibi dertleri düşününce, şehrin 

arabalar konusundaki bu inanılmaz değişimi muh-
temelen bundan fazlasını hak ediyor. Şöyle düşü-
nelim: Fransız gazetesi Les Cahiers Scientifiques du 
Transport’taki bir makaleye göre toplu taşıma terci-
hi açısından, Paris şehir sınırları içinde araba kullan-
ma oranı 1990’dan beri yüzde 45 düşmüş. Bu sırada, 
aynı zaman dilimi içindeki bisiklet kullanıcıları da 10 
kat artmış. Toplu taşıma oranı da yüzde 30 artmış.

Paris’in bu büyük değişimi kendiliğinden ve bir 
gecede olmadı. Lille Üniversitesi’nden ulaşım eko-
nomisti olan makale sahibi Fréderic Héran, araba 
trafiğinin 20. yüzyıl boyunca 1990’lara kadar gide-
rek arttığını söylüyor. Artan küresel petrol fiyatları-
nın yanı sıra, Héran’ın “kamusal alanın yeniden fethi” 
dediği şeye katkı sağlayan faktörler çeşitli. Héran’a 
göre, şehrin yakın zamanlardaki liderleri, şehri ya-
yalaştırma konusunda kendilerinden önceki lider-
leri aştılarsa da işlerinin temellerini önceki belediye 
başkanları atmıştı. Mesela:

Héran’a göre, Jacques Chirac, Paris’in ünlü 
Muhafazakâr (ve kamu fonlarını zimmetine geçiren) 
1977-1995 yılları arasındaki belediye başkanı, kaldı-
rımlara yasa dışı park edilmesini önlemek için du-
baları artırarak yayalaştırmayı geliştirmeye yardımcı 
olmuştur. Chirac aynı zamanda, genişletilmiş kaldı-
rımlar, caddeye park etme yasakları ve yenilenmiş 
yeşil alanlarla Champs-Elysees’yi tam bir kamusal 
gezinti alanına dönüştürmüştür.

Yine Héran’ın yazdığına göre, Chirac’ın yerine se-
çilerek gelen halefi, Jean Tibéri, Paris’in hava kalitesi 
sorunları için yeterince sert önlemler almadığı için 

eleştirilmiş (ve seçim sahtekârlığıyla suçlanmış) ama 
Concorde Meydanı’ndaki arabaları yasakladığı için 
hiç övgü almamıştır. Trafiği azaltma çabasıyla, şeh-
rin ana arterlerinde ve daha düşük hızlı komşu böl-
gelerinde yollar açan ilk bisiklet planını da 1996’da 
kendisi başlatmıştır.

Stephane Kirkland, 2014’teki Kamusal Alan 
Projeleri’nde, Paris’in 2001’de seçilen ilk açık eşcin-
sel belediye başkanı, sosyalist Bertrand Delanoe’nin 
otomobil menfaatlerinin artık şehirde hüküm sür-
meyeceğine ve kamusal alanı geliştirmeye odakla-
nacağına yemin ettiğini yazar. Delanoe, 13 yıllık gö-
rev süresinde (büyük ölçüde skandaldan kaçınarak) 
verdiği sözleri tutmuştur. Birçok cadde, o hata ayrı-
lan otobüsler için yeniden düzenlenmiştir. 650 kilo-
metrelik bisiklet yolları yapılmıştır. Sen Nehri kıyıla-
rı, halk plajlarına olanak sağlamak için yazları trafiğe 
kapatılmaya başlanmıştır. 2007’de de belediye, or-
tak bisiklet programı Velib’i kurmuştur, o da şu anda 
Batı’nın en büyük ve en çok kullanılan sistemi haline 
gelmiştir.

Paris’in toplu taşımaya olan bağlılığı, herhangi bir 
yeni sistem açılalı en az 30 yıl olan ABD’nin bütün 
şehirlerine açık ara fark atıyor. Île-de-France bölge-
sinin toplu taşıma operatörü, RATP, yeni metrobüs 
hatlarıyla ve istikrarlı bir şekilde gelişen ve ilk hat-
tı 1990’ların başında açılan banliyö tramvay ağıyla 
ulaştığı alanı genişletti. Yeni güzergâhların yanında, 
kaldırım düzenlemeleri, bisiklet yolları yapıldı ve tra-
fik rahatlatıcı çeşitli önlemler alındı. Seferler sık ve 
hızlı. Hatta bazıları sürücüsüz ilerliyor.

Paris’in trafikte ölümlerinde de çok ciddi bir düşüş 
olması ilginç bir noktadır. Association Prévention 
Routière tarafından CityLab’e sağlanan verilere göre, 
2010’dan beri bu oran, neredeyse yüzde 40 düşmüş-
tür. Paris’in dışındaysa durum oldukça farklıdır. ABD 
gibi, Fransa’da da arabayla seyahatteki artış ve dik-
katsiz sürüş yüzünden son yıllarda trafikteki ölüm-
ler zirve yapmıştır. Ulusal hükümetse, buna, yakın 
zamanda çift yönlü otobanlara hız sınırı getirdiğini 
açıklayarak cevap vermiştir.

[Haberin tamamını okumak için tıklayın.]
Kadıköy Akademi / Çeviri: Hatice Baba

-The City Lab

Şehir, caddelerindeki arabalardan kurtulmak ve yürüme alanını geri kazanmak için takdire şayan bir 
çaba sarf etti. Ama bu bir gecede olmadı.

http://www.kadikoyakademi.org/parisin-arabalardan-kurtulusu/
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Concejo Abietro: Bir Özyönetim Örneği

Concejo Abietro, açık mahalle meclisleri, 
adeta antik yunan demokrasi geleneğinin 
yaşayan bir örneği, agorada kendi kaderle-

rini tayin eden yurttaşlar gibi, İspanya’da da açık 
meclislere sahip halk çanlarla toplantıya çağrı-
lıyor, kendileri için önemli olan tarihi bir yapı ya 
da ağaç gibi sembolik varlıklar etrafında toplanıp 
kendi kararlarını veriyorlar.  Bu sistem, İber Yarı-
madası’ndaki Orta Çağ Hıristiyan topraklarında, 
yurttaşların  kendilerini egemen kıldıkları ve bir-

çok konuda kendi kararlarını verdikleri konseyle-
rin varisi. Bu yönetim birimi, halkın kendi arasında 
hayvanların ve tarımsal amaçlar için kullanılan ça-
yırların, ormanların ve komşu dağların ortak kul-
lanımı, sulama ve değirmen gibi konularda karar 
almasını sağlarken aynı zamanda adli bir organ iş-
levi de görürdü.

   Gücünü halktan alan yerel özyönetimin bu bi-
çimi binlerce yıl önce ortaya çıkmış olmasına rağ-
men hâlâ anayasal olarak tanınıyor. İspanyol ana-
yasasının 140. Maddesi, belediyelerin özerkliğini 
garanti ederken, son cümlesiyle de açık meclis yö-
netiminin yasal zeminini oluşturuyor.  Madrid’teki 
Madarcos Köyü, açık meclis yönetiminin en güzel 
örneklerinden biri. Bu köyde halk her ayın ilk cu-
martesi günü bir araya geliyor. Köye yeni taşınan 
Maika Salvatella, ilk kez bir açık meclis gördüğünü 
ve buradaki yaşamın, dört yılda bir oy kullanmak 
dışında hiçbir söz hakkı olmayan, yönetime dair 
bilgi edinemeyen insanların yaşamından çok fark-

lı olduğunu söylüyor. Madarcos açık meclisi bir 
biçimde diğer açık meclislere de öncülük ediyor. 
Asırlardır varlığını sürdüren açık meclislerin öne-
mi yeni yasal düzenlemeler sebebiyle  azalıyor ve 
doğrudan demokrasinin devamı niteliğindeki bu 
demokratik sistem yok olma tehlikesi yaşıyor. Öz-
yönetimin idari işleyişle değil, siyasi katılım irade-
siyle gerçekleştiğine inanan İspanyollar, söz söy-
leme haklarını korumak istiyorlar. Çünkü siyasal 
katılım, toplum olarak karşılaşılan tüm güçlükle-
ri değiştirmenin ve çözüm bulmanın en önemli 
yolu. İspanyolların açık meclisleri de bu bağlam-
da özü itibariyle bir katılım dersi, çünkü böylesine 
özümsenmiş, bireye doğrudan yönetim gücü ve-
ren bir yapı aslında demokrasi adına çok önemli. 
İspanyollar genel kanının aksine mevcut sistem-
lerin değiştirilebileceğine, her insanın kendisi için 
karar verme yetisine sahip olabileceğine, çoğun-
luğun hakimiyetinin kırılabileceğine ve toplum-
ların kendi geleceklerini tayin edebileceklerine 
inanıyorlar. 

Açık meclisler varlıklarını sürdürebilmek için 
deneyimlerini, tarihi ve güncel hikayelerini bir-
birleriyle paylaşıyor, birbirlerine yol gösteriyorlar. 
Siyasal katılım haklarını korumak adına verdikle-
ri mücadeleye daha çok ilgi çekmek için Açık Köy 
Meclisleri adıyla bir de kısa film çekmişler. Birçok 
uluslararası festivalde ödül kazanan film, yasal sü-
recin açık meclislerin aleyhine işlemesine ragmen 
özyönetim iradesi sergileyen insanların meclisle-
rine sahip çıkabileceklerini vurguluyor, çünkü  ka-
tılım arzusu beraberinde, diyalog ve uzlaşmayı da 
getiriyor.

Kadıköy Akademi / Yazar: Aysun Genç

Açık meclis yönetim birimi, nüfusu her geçen gün artan Avrupa ülkelerinde görmeye alışık olmadığı-
mız bir doğrudan demokrasi örneği. İspanya’nın özellikle kuzey kırsalında nüfusu 100’ün altında 
olan yerleşim yerlerinde görülen bu açık meclisler ne yazık ki yeni düzenlemelerle beraber kaybol-
mak üzere.        

http://www.kadikoyakademi.org/cocejo-abietro-bir-ozyonetim-ornegi/
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Doğru Yolda: Floransa`da Bisiklet Güvenliğini ve Altyapısını Geliştirmek

Şehir merkezini trafiğin büyük bir kısmına 
kapattıktan ve Avrupa`nın ilk serbest akış-
lı (kendiliğinden akan) bisiklet paylaşımını 

başlattığından beri, Floransa Belediyesi, belediye 
başkanı Dario Nardella`nın yeni bisiklet paylaşma 
programının günlük 10,000 kullanıcısı olduğu-
nu söylerken verdiği vaadi gerçekleştirerek, Av-
rupa Birliği`nin en yürünebilen ve bisiklet dostu 
şehirlerinden biri oldu. Şimdilerde, GovEx ortak-
lığında, Floransa, veri analizi, bölümler arası işbir-
liği ve halkın katılımıyla bisiklet sürüş güvenliğini 
geliştirme konusunda diğer şehirler için de model 
oldu.
İlk Yaklaşım

“Benim evimin çok yakınında bisiklet yolunun 
birden kesildiği bir yer var. Bu yol normal bir şekil-
de sonlanmıyor; bu yüzden araç sürücüleri geçiş 
hakkına sahip olmadıklarını bilmiyorlar.” Hemen 
hemen her akşam, yerel bir bisiklet kuryesi olarak 
Floransadaki evine giderken, neredeyse bir araba 
tarafından ezilme tehlikesi atlatmıştır.

Floransa’daki bisikletlilerin güvenliğini sağla-
mak için, GovEx ve belediye, bisiklet kazalarını 
ve yol çalışmaları ile bisiklet yollarının yapısı ara-
sındaki ilişkiyi analiz etmek için birlikte çalışma-
ya başladılar. Bu çalışma için gerekli veri ve bilgi 
birden çok belediye müdürlüğü ve personelinden 
geldiği için, çalışma grubu istatistik, performans, 
polis, hareketlilik, bilgi iletişim teknolojileri mü-
dürlüklerinden temsilcilerle oluşturuldu. Floran-
sa, ilk defa müdürlükleri çaprazlayan bir çalışma 
grubuyla bir araya geldi.
Analiz

Bu çalışma grubu Floransa`da, 2011 ve 2015 yıl-
ları arasında, bisikletlerin karıştığı kazaları analiz 
eden bir rapor hazırladı (https://govex.jhu.edu/
wp-content/uploads/2018/01/Accident-Analysis-
of-Bicycle-Network-Florence-Italy.pdf ). Bu rapor 
jeo-uzamsal veri ile yerel bisiklet turlarının akış ve 
yoğunluğu ile yerel bisiklet yolları ağının şeklini 
gösteren hareket verilerini birleştirdi. Kazaları ha-
rita üzerinde işaretleyerek, hep beraber bisikletçi-
lerin çok daha fazla kaza yaptığı sıcak alanları ve 
gelecek altyapı gelişmelerinin en etkili olabileceği 
yerleri belirleyebiliyorduk.

Ayrıca eğer kaza yaya geçidindeyse veya mo-

torlu taşıt kavşağındaysa, yaralanmaların ciddi-
yeti, bisiklet yoluna yakınlık gibi kaza özellikleri-
ni de inceledik. Bu veri, grubun bisiklet yollarının 
kazalarla olan ilişkisini daha fazla incelemesine 
imkân verdi ve bisiklet yollarının başarılı bir giri-
şim olduğunu belirten sistemik olmayan kanıtları 
doğruladı.
Verileri Açmak

Müdürlükler arasında ilk kez olan bu tarz işbir-
likçi analitik ortaklık, belediyenin, Floransa`daki 
yaşamı, kaynaklara ve ilgiye en çok nerelerde ih-
tiyaç duyulduğunu daha derinlemesine anlama-
sını sağlayarak, gelecekteki projeler için model 
teşkil edecektir. Ek olarak, yeni veri kaynakları ve 
başarı ölçüleriyle, şimdilerde Floransa`nın en ge-
niş açık veri kaynakları (http://opendata.comu-
ne.fi.it/), şehir analizcilerini, kamu paydaşları ve 
öğrencileri ham, detaylı ve coğrafi olarak tanım-
lanmış verileri daha yakından incelemeye teşvik 
ediyor. Bu seviyede bir niceliksel katılıma İtalyan 
şehirleri arasında az rastlanmakta olup daha şim-
diden şehrin sakinleri ile yerel yönetim arasındaki 
ilişkiyi iyileştirmiştir.
Sonuçları Yerlilerle Paylaşmak

Önemli bir nokta olarak, belediye, raporlara da-
yanarak işlevsel kararlar vermeye başladığında, 
biz de içlerinde medya, yardım kuruluşları ve bi-
siklet derneklerinden temsilcilerin olduğu yerel 
halkla sonuçları paylaşmak için bir halk buluşma-
sında bir araya geldik.

[Haberin tamamını okumak için tıklayın.]

Kadıköy Akademi / Çeviri: Süheyla Üstün

- GovEx
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Online Harita “Destination Pride”
Kentlerin Ne Kadar LGBTİ Dostu Olduğunu Söylüyor

Nereye gideceğimize nasıl karar veririz? Belki 
bir plaj kaçışı ya da romantik bir kentsel de-
neyim arıyoruz. Fakat LGBTİ topluluğunun 

üyeleri için bir seyahat yeri seçmek her zaman ko-
lay değildir – yolcular; evlilik eşitliği, cinsel faaliyet 
yasaları ve sivil haklar gibi LGBTİ konularına yöne-
lik bir yerin tutumundan haberdar olmaya ihtiyaç 
duyarlar.

Kâr amacı gütmeyen PFLAG Kanada ve Kanada 
reklam ajansı FCB/SIX tarafından yayınlanan yeni 
bir araç, LGBTİ yolcularına dünyanın herhangi bir 
yerinin topluluğa ne kadar dostça yaklaştığını hızlı 
bir şekilde verir. PFLAG Kanada, ailelerin LGBTİ ko-
nularında farklılıkları kabullenmeye yardımcı olma-
yı amaçlarken, proje fikri aslında, daha sonra aracı 
hayata geçirmek ve insanlara, farklı yerlerdeki LGBTİ 
insanlarına yönelik yasalar ve duyarlılık hakkında 
bilgi vermek için PFLAG Kanada ile ortak olan rek-
lam ajansından geldi.

FCB/SİX’in kreatif direktörü Ian Mackenzie, “Aynı 
cinsiyette bir çift olarak otelde check-in yaparken 
personelin sizinle ilgili hangi varsayımlarda bulun-
duğu gibi bu tür mikro anlardan, LGBTİ topluluğuy-
la ilgili oldukça ağır kanun ve yönetmeliklere sahip 
olan Mısır’a seyahat etmek gibi büyük şeyler.” diyor.

Destination Pride” adlı araç, kullanıcıların bir şehir 
araması yapmalarına imkân sağlar ve ikonik gökku-
şağı Pride bayrağını bir veri görselleştirmesine dö-
nüştürerek hızlıca o şehrin puanını ayrıntılarıyla su-
nar. Bayrağın gökkuşağı renklerinin her biri çubuk 
grafik haline gelir ve bu çubuklar farklı birer LGBTİ 
haklarının farklı alanlarını temsil eder. İlk beş renk; 
Equaldex ve Vikipedi adlı bir LGBTİ veri tabanından 

alınan evlilik eşitliği, cinsel aktivite kanunları, cin-
siyete karşı koruma yasaları, ayrımcılıkla mücadele 
yasaları ve medeni haklar ve özgürlükler hakkında-
ki verilere dayanmaktadır. Son mor çubuk, o şehir-
deki sosyal medya duyarlılığını ölçmekte ve son 90 
gün içinde Twitter gibi platformlarda meydana ge-
len olumlu LGBTİ yorumlarının ortalama yüzdesini 
temsil etmektedir. Her şehrin veri görselleştirmeleri 
interaktif olup, her bir kategori hakkında daha fazla 
bilgi edinmek ve ne anlama geldiğini öğrenmek için 
tıklamanıza izin verir. Bu haklara ilişkin korumala-
rı dünyaya iletmenin bir yolu olarak Pride bayrağını 
kullanmak akıllı, şık bir veri görselleştirme parçasıdır.

Destination Pride, dünya genelinde 2.000 şehirde 
ayrıntılı veri barındırıyor ve bir yer için belirli verilere 
sahip değilse, daha büyük bir bölgeye dayalı bir pu-
anı tahmin ediyor. Her bir puan, bayrak görselleştir-
mesini oluşturan altı öğeye bakan ve bunları tek bir 
sayıya dönüştüren bir algoritmaya dayanmaktadır; 
örneğin New York 66, San Francisco 68. Nüfus bakı-
mından dünyanın en büyük 100 kentinden bu pu-
anlara göre LGBTİ topluluğu için en güvenli olanları; 
Buenos Aires, Sao Paolo ve Mexico City dahil olmak 
üzere başlıca Orta ve Güney Amerika şehirleridir. 
Bunlar, eşcinsel hakları ile bağlantı kurabileceğiniz, 
San Francisco, Londra veya Barselona gibi tipik şe-
hirler değildir ve Mackenzie, bu aracın LGBTİ toplu-
luğuna, haklarının güçlü şekilde korunacağı diğer 
daha az turistik yerler hakkında bilgi sağlayabilece-
ğini ummaktadır.

[Haberin tamamını okumak için tıklayın.]
Kadıköy Akademi / Çeviri: Melike Akkaya

- Co.Design

“Destination Pride”, LGBT konularına nasıl yaklaştıklarına göre dünya çapındaki şehirleri sıralayan 
yeni bir veri görüntüleme sitesidir.

http://www.kadikoyakademi.org/online-harita-destination-pride-kentlerin-ne-kadar-lgbti-dostu-oldugunu-soyluyor/
http://www.kadikoyakademi.org/online-harita-destination-pride-kentlerin-ne-kadar-lgbti-dostu-oldugunu-soyluyor/
http://www.kadikoyakademi.org/online-harita-destination-pride-kentlerin-ne-kadar-lgbti-dostu-oldugunu-soyluyor/


DÜNYADAN HABERLER

Comunal: Taller de Arquitectura'nın ''Kırsal Konut'' denemelerinin ikincisi olan bu konut projesi, bam-
bu panellerle kapatılan modüler bir strüktür öneriyor.

Projenin tasarımını üstlenen Comunal: Taller 
de Arquitectura anlatıyor: 2016 yılının Şubat 
ayında Ulusal Konut Komisyonu, federal dev-

let yardımı için işletme esaslarını yeniledi. Yeni dü-
zenlemeler;  bambu, ahşap, kerpiç, saz, palmiye gibi 
geleneksel malzeme ve yapım sistemleri kullanarak 
kendi yapılarını inşa etmenin riskli olduğunu kabul 
etti ve federal fona erişimini engelledi. Bu sebeple, 
teknik eğitim sonrası tasarıma dahil olan Tepetzin-
tan halkıyla birlikte inşa edilen ilk konut denemesi 
devlet desteğini kaybetti, bu da ev sahiplerinin ken-
di yapılarını inşa etmelerini zorlaştırdı. Bu senaryo-
ya dayanarak, komisyonun düzenlemelerine uymak 
için yerli bambuyu taşıyıcı eleman olarak kullan-
maktan kaçınan ikinci bir konut denemesi yapılma-
sına karar verildi. İkinci deneme, dev ahşap bam-
bulardan yapılmış paneller temel alınarak üretilmiş 
prefabrike ve modüler yapım sistemi sunuyor. Ya-
pım sistemi yalnızca üç eleman kullanıyor (2 kafes 
kiriş ve değişik formlarda paneller) ve bu prefabri-
ke elemanlar taşıyıcı sistem tamamlandıktan sonra 
monte edilerek kısa bir sürede yapım bitirilmiş olu-
yor. Monte süresi yaklaşık 1 hafta sürüyor ve bu dü-
şük bütçeli bir proje için oldukça önemli olan işçilik 
maliyetini düşürüyor.

Önceden hazırlanan bambu paneller, kahve çuva-
lı yapmada kullanılan bir tür yerel kumaş olan ‘’ixtle’’ 
ile kaplanıyor ve ince bir kat da harçla sıvanıyor. İlk 
başta temel strüktür yerleştiriliyor, sonrasında eko-
lamine levha takılıyor. Son olarak ise, gıda ürünle-
rinde kullanılan alüminyum atıklarından elde edilen 
ve termal, akustik ve antibakteriyel fayda sağlayan 
ürün ile panel tamamlanıyor.

Köylülerin de işçiliğe katkı sağlayarak kendi evle-

rinin maliyetini düşürebileceği yerel malzemelere ek 
olarak, proje çevreye en uygun performansı da ser-
giliyor. Yağmur suyu toplama sistemi yanında, ıslak 
hacimlerin atık suyunun tekrar kullanımı ve biyosin-
diricilerle kanalizasyon suyu arıtımı yapıya dahil edi-
liyor. Ana biyoiklimsel stratejiler de bölgenin yüksek 
sıcaklık değerleriyle savaşmak için uygulanıyor.

Mekan açısından ev, insanlarının gelenek ve gö-
reneklerine cevap veriyor. Örneğin evin ana ögesi 
olan sunağın bulunduğu ana holde, kahve ve mısır 
tanesi kurutma imkânı sağlanıyor. Mutfak, dumanı 
dışarı atmaya yarayan geçirimli bir karaktere sahip 
ve geleneksel ızgara tasarımı elden geçiriliyor.

İkinci konut denemesi Ulusal Konut Komisyonu 
tarafından, ‘’Birinci Ulusal Kırsal Konut Yarışması’’nda 
gümüş madalya ile ödüllendirildi ve federal devlet 
yardımı almaya hak kazandı. Ne var ki ekip, ilk dene-
menin olabilirliğini tartışmaya devam ediyor; çünkü 
inanıyorlar ki geleneksel yapım yöntemleri kamu-
sal konut politikalarınca ülkelerinde kabul görme-
li ve yerli insanların özgürlüğü, geleneksel mimar-
lığın değeri ve elle tutulamaz bilginin korunması 
desteklenmeli.

Arkitera

Meksika'da Sosyal Konut

http://arkitera.com/proje/8787/producci%C3%B3n-social-de-vivienda
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