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TÜRKİYE’DEN HABERLER

Orman Kanunu Değişiyor
TBMM Tarım ve Orman Komisyonu'nda görü-

şülen Orman Kanunu’nda önemli değişiklikler 
öngören tasarı kafaları karıştırdı. Tasarıya göre, 
ormanın altına her türlü depo yapımına ve 29 yıl 
süreyle kullanımına izin verilecek. Ormandaki ba-
lık üretim tesislerine de aynı süre uygulanacak. 
Göl, baraj ve deniz yüzeyinde yapılan balık üre-
timi için karada yapılması mecburi tesisler de or-
mana kurulabilecek.

Komisyondaki tasarının ormanda dikili ağaç-
ların satılması ile tarımsal sulamanın özelleştiril-
mesinin önünü açan maddeleri önceki gün yapı-
lan toplantıda kabul edildi. Tasarının 12. maddesi 
de AK Partili milletvekillerinin verdiği bir öner-
geyle son anda değiştirildi. Tasarının yenilenen 
bu maddesi, Orman Kanunu’nun 18. maddesini 
sil baştan değiştiriyor. Orman ve Su İşleri Baka-
nı Veysel Eroğlu, komisyonda bu değişikliği daha 
önce de Başbakanlığa gönderdiklerini, ancak Ta-
rım Bakanlığı’nın itirazı nedeniyle geri çekmek zo-
runda kaldıklarını anlattı. Eroğlu, toplantı çıkışın-
da gazetecilerin, “Balık tesisinden neyi anlamak 
gerekir, bu düzenlemeyle ne yapılacak” sorusuna, 
“Kanun çıkınca anlarsınız” yanıtını verdi.
Madde Nasıl Değişecek

18. madde şöyle olacak: “Devlet ormanlarında 
arkeolojik kazı ve restorasyon yapılmasına ve bu 
alanların kullanımına, tarihi eserlerin restorasyo-
nu ve korunması için gerekli tesislere, odun kö-
mürü, terebentin, katran, sakız gibi işletilmesinde 
ağaç kullanılan ocakların açılmasına, balık üret-

mek üzere tesis kurulmasına ve göl, baraj ve de-
niz yüzeyinde yapılan balık üretimi için karada ya-
pılması mecburi tesislere ve yer altında depolama 
alanı kurulmasına Orman Genel Müdürlüğü’nce 
bedeli alınarak 29 yıla kadar izin verilebilir. Bu sü-
renin sonunda her türlü bina ve tesis eksiksiz ve 
bedelsiz olarak orman genel müdürlüğü tasarru-
funa geçer. Orman Genel Müdürlüğü bu bina ve 
tesisleri kendi ihtiyaçları için kullanabilir veya kira-
ya verilmek suretiyle değerlen-dirilebilir.”
Ormana Nükleer Depo

CHP Milletvekili Kamil Okyay Sındır değişikli-
ği şöyle değerlendirdi: “Kanunun 18.maddesin-
de baraj havzalarında hiçbir surette fabrika, taş, 
kum, kömür, kireç, katran, terebentin ocağı açıl-
masına izin verilmeyeceği hükmü yer alıyor. Ör-
neğin İstanbul’a su sağlayan Ömerli Barajı, İzmir 
Tahtalı baraj havzasında koruma alanları vardır. 
Buralarda tarımsal faaliyet bile sınırlıdır. Oysa ta-
sarıyla baraj havzalarında bunların tamamının ya-
pılabilmesinin dolayısıyla içme ve tarımsal suların 
kirlenmesinin önü açılıyor. Ormana yer altı depo-
su kurulmasına izin verilirken, bunların ne olduğu 
tanımlanmıyor. Tıbbi, nükleer, kimyasal atık, pat-
layıcı madde depolanması gibi risk taşıyan, büyük 
felaketlere neden olacak depolamanın önü açılı-
yor. Bakan, buraların karşılığında en az iki katı ka-
dar hazineden yer tahsis edip ağaç dikeceklerini 
söylüyor ama o alanlar da konut, yerleşim yerine 
dönüşecek. Orman ekosistemi bozulacak.”

Hürriyet

http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/orman-tartismasi-40789698
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Fatih Ormanı Kazandı: İnşaata İzin Veren İmar Planları İptal

Çevre Mühendisleri Odası: “Dilovası’nda kanserden ölüm oranı yüzde 33.7”

Kuzey Ormanları’nın kente en yakın parçası olan 
Fatih Ormanı için  Serdar Bilgili – Doğuş Gru-
bu tarafından 29 yıllığına kiralanarak içerisine 

villa tipi konut, lüks lokanta gibi ormanı yok edecek 
“Park Orman Tabiat Parkı Projesi”ne yol veren nazım 
imar planı ve uygulama imar planı mahkemece dur-
duruldu. TMMOB Mimarlar Odası ve Şehir Plancıları 
Odası’nın açtığı davada Mahkeme, orman içine ya-
pılacak projenin geri dönüşü olmayan zararlar do-
ğurabileceğini belirterek planların yürütmesini dur-
durdu. Mahkeme, imar planlarının, Fatih Ormanı’nda 
yapılaşma koşulları oluşturan ve inşaat alanını arttı-
rıcı şekilde olduğunu, plana dayanarak yapılan inşa-
at projesinin nitelik ve nicelik açısından konaklama 
niteliğini kalıcı hale getirdiğini belirtti. İstanbul 10. 

Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Ağdacı, 
Uluslararası Çevresel Performans Endeksi’ne 
göre, Türkiye’nin, 132 ülke arasında 109’uncu 

sırada olmasıyla çevreye verilen önemin ortaya ko-
nulduğunu dile getirdi. Türkiye’de her geçen gün 
hava kalitesinin düştüğünü savunan Ağdacı, “Türki-
ye hava kirliliğine bağlı ölümlerde ilk 20 ülke arasın-
da 15’inci sıradadır” diye konuştu.
Dilovası bölgesinde, ağır metallerin kansere neden 
olduğunu belirten Ağdacı, 2017 yılına ilişkin kanser-
den ölümlerin oranlarını da paylaşarak şunları söyle-
di: “Kocaeli genelinde ve her ilçede partikül madde 
10 kirleteninin yoğun olduğunu tespit ettik. Partikül 
madde 10 açısından İzmit merkezin hava kalitesinin 
Dilovası’ndan daha kötü olduğunu gördük. Partikül 
madde 10’un ana kaynağı ise fabrikalar, enerji ve 
yakma tesisleri, inşaat, rüzgar etkisi, taş ocakları ve 
fosil yakıt tüketimi kaynaklı. Dilovası bölgesinde ise 
maalesef ağır metaller yoğunluktadır. Bu da bu böl-
gede kanserden ölüm vakalarının fazlalığını açıkla-

İstanbul’da Belgrad Ormanı’nın başlangıcı, Kuzey Ormanlarının parçası Fatih Ormanı’nda inşa-
at projesine imkan sağlayan imar planları için mahkeme tarafından yürütmeyi durdurma ka-
rarı verildi.

Çevre Mühendisleri Odası Kocaeli Şube Başkanı Sait Ağdacı, 2017 yılında kanserden ölümlerin 
oranının dünyada yüzde 12.5, Türkiye’de yüzde 12.9, Kocaeli’de ise yüzde 18.9 olduğunu söyledi.

İdare Mahkemesi, şehircilik ilkeleri, planlama esasla-
rı ve kamu yararına uygun olmadığını vurguladı.

Politeknik

maktadır. Bu bölgede 10 yıldan fazla yaşayan insan-
ların kanserden özellikle akciğer kanseri ve lösemi 
ölüm oranı, 10 yıldan daha az yaşayanlara oranla 
daha fazladır.”

KOS Medya

http://www.kuzeyormanlari.org/2018/03/28/fatih-ormani-kazandi-insaata-izin-veren-imar-planlari-iptal/
http://www.kuzeyormanlari.org/2018/03/24/cevre-muhendisleri-odasi-dilovasinda-kanserden-olum-orani-yuzde-33-7/
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Çocukların Gözünden Mega Kent

Haldun Taner Müze Evi Açıldı

Mekanda Adalet Derneği tarafından yürütü-
len “95cm: Mega Kentin Mini Yurtdaşları” 
belgesel projesi başta İstanbul olmak üzere 

Türkiye kentlerini çocukların gözünden anlamayı ve 
anlatmayı amaçlıyor. Gazeteci Ayşe Adanalı, şehir-
cilik uzmanı Yaşar Adnan Adanalı ve mimar Gizem 
Pilavcı’nın bir araya gelerek gerçekleştirdiği proje-
nin temel amacı; kentsel dönüşüm, mega projeler 
ve kentteki diğer fiziksel değişimler nedeniyle yaşa-
dıkları mekanı kullanmakta güçlük çeken çocukların 
dünyasını görünür kılmak. Çocukların bu zorlu de-
neyimini daha görünür hale getirmek için kamera-
yı 95cm perspektifine indirip, İstanbul’a çocukların 
gözünden bakmaya çalışıyorlar. Bunu da İstanbul’da 
yaşayan çocuklarla birlikte yapıyorlar. Ayrıca “#95cm: 
3–2–1 Kayıt! Kampanyası” ile birlikte dünya genelin-
den insanları, yaşadıkları kentlerin mekansal kalite-
lerini ve yaşanabilirliğini çocukların perspektifinden 

Kadıköy Belediyesi sanat ve edebiyat dünyası-
nın önemli isimlerini yaşatıyor. Uzun yıllar boyun-
ca Kadıköy’de yaşamış, eserlerini Kadıköy’de üreten 
Haldun Taner’in edebi ve insani kişiliğinin bellek-
lerde diri kalmasını sağlayacak “Haldun Taner Müze 
Evi” açıldı.

Kadıköy Belediyesi'ne ait Fenerbahçe 
Mahallesi’nde bulunan ikinci derece tarihi eser olan 
bina, restorasyonu yapılarak Müze Evi haline getiril-
di. Usta yazarın 103. yaş günü olan16 Mart’ta açılı-
şı yapılan Haldun Taner Müze Evi büyük yazarın eşi 
Demet Taner, yakın dostları Metin Akpınar, Gülriz 
Sururi, Can Gürzap, Mustafa Pilevneli, Salih Kalyon-
cu, Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu ve Ka-
dıköylülerin katılımıyla açıldı.

Haldun Taner Müze Evi, Fenerbahçe Mahallesi'nde 
yer alıyor. 117 yıllık tarihi binada başta Haldun 
Taner’in kişisel eşyaları ve eserlerinden örnekler ser-
gileniyor. Haldun Taner’in kitapları, daktilosu, meş-
hur şapkası, atkısı gibi eşyaların sergilendiği binada 

“95cm: Mega Kentin Mini Yurttaşları” belgesel projesi Kadıköy, Tuzla, Başakşehir ve Fatih’te yaşa-
yan 4 çocuğun gözünden İstanbul’u kayıt altına alıyor

Kadıköy Belediyesi, tiyatro ve edebiyat dünyasının büyük ustası Haldun Taner’in 103. Yaş günün-
de Haldun Taner Müze Evi’nin açılışını yaptı

aynı zamanda edebiyat ve tiyatro sanatına dair et-
kinlikler de gerçekleştirilecek. Müze Evi’nde özellik-
le genç yazarlar için hikâye ve oyun yazarlığı kursları 
da düzenlenecek.

Haldun Taner Müze Evi’nin bir başka projesi de 
Haldun Taner Müze Evi Genç Yazarlar Arşiv/Kitaplığı. 
Müze Evi bünyesinde yeni ve yerli tiyatro oyunların-
dan oluşturulacak kitaplık da kurulacak.

Kadikoy.Bel.Tr

kayıt altına alıp paylaşmalarını istiyorlar.
Gazete Kadıköy'den Erhan Demirtaş'ın 95cm ekibin-
den Yaşar Adnan Adanalı’yla proje hakkında yaptığı 
röportaj için burayı tıklayabilirsiniz.

Gazete Kadıköy

http://www.gazetekadikoy.com.tr/yasam/cocuklarin-gozunden-mega-kent-h12128.html
http://www.gazetekadikoy.com.tr/yasam/cocuklarin-gozunden-mega-kent-h12128.html


TÜRKİYE’DEN HABERLER

"Yereli Yönetmek" Seminerleri 
Başladı

Kadıköy Belediyesi Akademi’nin çeşitli olguları 
farklı disiplinler altında tartıştığı ve dönemsel ola-
rak farklı üst başlıklar altında içerikler oluşturduğu 
Açık Akademi seminer programlarının 2018 Bahar 
dönemi programı 27 Mart Salı günü Prof. Dr. Sema 
Erder’in “İstanbul’da Küresel ve Yerel Dinamikler ve 
Büyük Şehir Yönetim Modeli” başlığındaki semine-
riyle başladı.

Belediye deneyimleriyle akademik bilginin bu-
luştuğu seminer programında, alanında yetkin 
isimler yer alıyor. Her hafta salı ve perşembe günle-
ri saat 19.00’da başlayacak seminerlerde dünden bu 
güne belediye meclisleri görevleri ve işlevleri, yerel-
de karar alma süreçleri, yerel yönetimlerde reform-
lar gibi başlıklar tartışılacak. Yerel yönetimin mev-
cut politikalarını hangi dinamiklerle oluşturduğu ve 
politika oluşturma aşamasında neler yaşandığının 
farklı saha deneyimleriyle anlatıldığı programda ye-
rele dair sorunlar ve çözüm önerileri de ele alınacak. 
Daha önce “İstanbul Nereye?” ve “İstanbul Yeniden” 
başlıklarıyla iki ayrı seminer programı hazırlayan 
Kadıköy Belediyesi Akademi’nin “Yereli Yönetmek” 
başlığını taşıyan ve 27 Mart’ta başlayan seminer di-
zisi 3 Mayıs’a kadar devam edecek.

Problemler ve Çözümler Konuşulacak
Kadıköy Belediyesi Akademi birim sorumlusu 

Aras Aladağ açılışta seminer programıyla ilgili bil-
gi verdi: “Açık Akademi Kent Seminerleri’nin üçün-
cüsünü gerçekleştiriyoruz. Geçen sene de bahar ve 
güz dönemi olarak iki program yapmıştık. Bu üçün-
cüsünde de ‘Yereli Yönetmek’ üst başlığını belirle-
dik. Bu seminer programında yerelde yetki ve so-
rumlulukla donatılmış kişi ve kurumların daha etkin 
ve bütüncül politika oluşturabilmesinin olanakları-
nı tartışmak istiyoruz. Bu anlamıyla yereldeki yöne-
tim modellerini karşılaştırabilmek, bununla birlikte 
bu kurumları tanıyabilmek, yerelde siyaset yapmak, 
insanların belediye meclislerine girmek istediklerin-
de karşılaşabilecekleri süreçleri öncesinde anlaya-
bilmek ve yerelde karar alma süreçlerinde yaşanan 
problemleri ve olası çözüm yöntemlerini tartışa-
bilmeyi amaçlıyoruz. Buna göre 10 oturumluk bir 
program oluşturduk. Programlar birbirinin üzerine 
ekleyerek biriken bir yöntemle belirlendi.”

“Burası Bir Okul Gibi”
“Yereli Yönetmek” seminer dizisinin ilk oturu-

muna Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğ-
lu da katıldı. Seminerden önce söz alan Nuhoğlu, 
Amerika’da devam eden bireysel silahlanmaya kar-
şı protesto hareketine de değinerek, “‘Bu toplantılar 
nereden çıktı?’ diye sorabilirsiniz. Zannediyorum şu 
anda Amerika’da gençler bireysel silahlanmaya kar-
şı bir eylem yapıyor. Müthiş bir tepki var ve genç-
ler bunu örgütleyerek Amerika’nın silahla ilgili ciddi 
bir denetim getirmesini istiyor. Genç bir lise öğren-
cisi diyor ki ‘Biz seçimde tavrımızı koyacağız ve po-
litikacı değil bir Amerikalı gibi düşüneceğiz’. Yani 
demek istiyor ki: Bu politikacılar biraz sahtekâr. Bun-
lar bizi kandırıyorlar ama Amerikalılar bizi kandır-
maz… Birbirimizle konuştuğumuz zaman hani di-
yoruz ya ‘ya politika yapma’. Yani beni kandırma der 
gibi bir üslup kullanıyoruz. Politikacı olmak gerçek-
ten üçkâğıtçı olmayı mı gerektiriyor? Peki, politika-
cı kimdir? Biz aslında bu soruya cevap vermek için 
buraya gelerek gelecekte yönetme hakkının kulla-
nılması ve bir politikacının yani bir siyasetçinin ger-
çekten kim olması gerektiği konusunda bir eğitim 
süreci yaşatmak istiyoruz. Bireyin yönetme hakkını 
kullanacağı zaman karşısına hangi mekanizmalar, 
hangi gerçekler olacak? Bu sorulara cevap vermek 
istiyoruz. Burayı bir siyaset okulu gibi görebilirsiniz. 
Bu programı akademisyenlerle yapmaya karar ver-
dik. Çünkü siyasetçiler, üniversiteler ve bürokratlar 
toplumun en önemli yapıları. Bu üçü birlikte çalıştığı 
zaman ortaya güzel projeler çıkıyor. Biz de bu proje-
lerden faydalanıyoruz.”

Seminerler 3 Mayıs'a kadar her salı ve perşembe 
yapılmaya devam edecek.

Gazete Kadıköy

http://www.kadikoyakademi.org/yereli-yonetmek-seminer-programi-27-martta-basliyor/
http://www.kadikoyakademi.org/yereli-yonetmek-seminer-programi-27-martta-basliyor/
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Paris’e Hava Kirliliği İle Mücadele İçin 1 Milyon Ağaçlık Ormanlık Alan 
Oluşturulacak

Paris, toplu taşımaya yaptığı yatırımlar, otomo-
billere getirdiği yasaklar ve radikal yayalaştır-
ma projeleriyle son dönemde hava ve çevre 

kirliliği ile mücadelede örnek şehirlerden biri olma 
yolunda. Fransa başkenti, hava kirliliği ile mücadele-
de bu kez bu mücadelenin en antik silahını, ağaçları 
kullanmaya karar verdi. Bu çerçevede kentin hemen 
kuzey sınırına 1 milyon ağaçtan oluşacak 1350 hek-
tar büyüklüğünde bir orman kurulacak. Paris orma-
nının büyüklüğü New York’taki dünyaca ünlü Cent-
ral Park’ının beş katı büyüklüğünde olacak.

Pierrelaye-Bessancourt bölgesine kurulacak or-
man, aslında ilk olarak 15 yıl önce planlanmıştı. An-
cak yarı kentleşmiş bölgenin ne amaçla kullanılma-
sının daha yararlı olacağı konusundaki tartışmalar 
nedeniyle bugüne kadar plan yaşama geçirilmedi. 

Hava kirliliği ile mücadele gereği ve doğal yaşamın 
kent yaşamının kalitesine katkısı, Paris yönetiminin, 
15 yıllık planı raftan indirerek yaşama geçirmeye ka-
rar vermesine neden oldu.

Kuzey Ormanları Savunması

Paris yönetimi hava kirliliği ile mücadele amacıyla kentin hemen kuzey sınırına 1 milyon 
ağaçtan oluşacak 1350 hektar büyüklüğünde bir ormanlık alan oluşturmaya karar verdi.

Hollanda’da ‘akıllı şehirler’ yaratmak amacıyla kişilerin mahremiyet hakkı ihlal edilerek yürürlü-
ğe sokulan uygulamalar sonucu elde edilen verilerin çoğunluğu, özel şirketler tarafından top-
lanıp saklanıyor.

Casus Şehirler: Hollanda’da Kentler İnsanlardan Habersizce Bilgi Topluyor

Hollanda’da ‘akıllı şehir’ olarak gösterilen kent-
lerde, teknoloji sayesinde trafiğin, ses kirlili-
ğinin ve suçun önüne geçildiği belirtiliyor. 

‘Kamu alanında mahremiyet’ alanında araştırmalar 
yapan Maša Galic, birçok ziyaretçinin ‘canlı bir la-
boratuvara’ girdiğinden habersiz olduğunu belirtir-
ken, uygulamadaki projeyi yürüten isimlerden Van 
de Crommert ise şu görüşü savunuyor: “‘Sıkça şu yo-
rumu alıyoruz: ‘Büyük birader sizi izliyor’, ancak ben 
şöyle demeyi tercih ediyorum: ‘Büyük birader size 
yardım ediyor.'”

Eindhoven’daki uygulamalar
‘Akıllı’ şehir teknolojisinin uygulamada olduğu 

yerlerden biri Eindhoven ve kentin gece hayatıyla 
öne çıkan Stratumseind Sokağı. The Guardian’ın ha-
berine göre Stratumseind, bölgede sık sık görülen 
kavgaların önüne geçilmesi hedeflenerek, ülkenin 
“en akıllı” sokaklarından birine dönüştürüldü. Sokak 
lambalarına ‘saldırgan tutumu’ saptayarak, polise 
bildirimde bulunan mikrofonların yanı sıra wifi takip 
cihazları ve kameralar yerleştirildi. İlkbahardan iti-
baren uygulamaya sokulacak sıradaki adımın ise ‘in-

sanları sakinleştirmek’ için portakal kokusu yaymak 
olduğu açıklandı. Uygulamanın amacı sorulduğun-
da ise “Stratumseind’ı daha güvenli bir yer yapmak” 
yanıtı verildi. Ancak bütün bu uygulamalar sırasında 
elde edilen veriler toplandı ve saklandı.

Özel şirketlerin denetiminde
Benzer uygulamaların görüldüğü bir diğer kent 

ise Utrecht. Birçok kişisel girişim ve projelerin bulun-
duğu, kameralar ve sensörlere ilişkin merkezi bir gö-
zetimin olmadığı Utrecht’te, dört yıl önce kentin 80 
milyon euro yatırımı ile başlatılan 80 projesi bulunu-
yor. Ancak belediyeye 22 “akıllı proje” için soru yö-
neltildiğinde, sorulardan 17’sine cevap alınamıyor. 
Haberde bunun sebebi olarak o soruların cevapla-
rının özel şirketlerde olması gösteriliyor. Hükümet-
ler için veri platformları oluşturan Civity Direktörü 
Arjen Hof, kamunun, birçok uygulama için özel şir-
ketleri kullandığını belirterek, toplanan birçok veri-
nin sahibiyle herhangi bir anlaşma imzalanmadığı-
nın altını çiziyor.

Siyasi Haber
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Araştırmalara Göre, Yürünebilen Şehirler Kan Basıncı ve Yüksek Tansiyon 
Riskini Düşürüyor

Araştırmacılar, uzun dönemli sağlık sonuçlarını 
geliştirmekte şehir tasarımının soyut değeri-
nin delili olarak tansiyon ve şehrin yürünebi-

lirliğinin arasındaki bağlantıyı şimdiye kadar yapıl-
mış en geniş çalışmayla gösteriyor.

Birleşik Krallığın 22 şehrinde yaşayan ve 38-73 yaş-
ları arasında olan yaklaşık 430,000 insanla yapılan 
çalışmada, bir mahallenin yürünebilirliğinin artması 
ile daha düşük kan basıncı ve yüksek tansiyon riski-
nin azalması arasında o mahallenin sakinleri içinde 
önemli bağlantılar bulundu.

Koruyucu etkileri özellikle 50-60 yaş arasındaki ka-
tılımcılar, kadınlar ve yüksek yoğunluklu ve mahru-
miyet içindeki mahallelerde oturanlar içinde duyu-
rulduğu halde; sonuçlar, sosyo-demografik, hayat 
tarzı, fiziksel çevre değişkenleriyle yapılan düzenle-
melerden sonra bile tutarlı kaldı.

Bu araştırma International Journal of Hygiene and 
Environmental Health`de bu hafta yayınlandı. Yük-
sek tansiyonun kronik, özellikle kalp ve damar has-
talıkları için yüksek bir risk faktörü olmasıyla Hong 
Kong ve Oxford üniversitelerindeki araştırmacılar, 
bulguların şehir tasarımında bir etken olarak, halk 
sağlığı için müdahalelere ihtiyaç olduğunu  göster-
diğini söylediler.

The Healthy High Density Cities Lab of the Univer-
sity of Hong Kong`da asistan profosör olan Dr. Chin-
moy Sarkar, “Yükselen tempodaki şehirleşme ve yaş-
lanan nüfusa doğru demografik değişimlerle birlikte, 
biz kronik hastalıklara karşı daha korunmasız hale 
geldik ” dedi. “Halk sağlığı müdahaleleri, şehir plan-
lama ve tasarımının soyut değerini düşünmeliler. Biz 
kalp-damar hastalıklarının tedavisi ve korumasında 
milyarlarca pound harcıyoruz- eğer biz mahalleleri-

mizin tasarımında onları hareket canlısı ve yürüne-
bilen yerler yapmak için küçük iyileştirmeler yoluyla 
sağlıklı şehirler yaratmaya yatırım yapabilirsek, son-
rasında, muhtemelen gelecek sağlık hizmeti harca-
malarında önemli tasarruflar yapacağız.”

Araştırmacılar, bir mahallenin hareket teşvik po-
tansiyelini ölçmek için yerleşim ve ticaret yoğunluğu, 
halk ulaşımı, sokak hareketliliği ve cazip mekanlara 
yakınlık gibi alakalı şehir ölçeklerini  içeren yürünebi-
lirliğin bileşik endeksini geliştirdiler.

Kötü tasarlanmış mekanlar genellikle hareketsiz 
yaşam tarzını teşvik ederek ve sosyal etkileşime za-
rar vererek; örneğin daha kötü zihin sağlığı ve mutlu-
luğuyla bağdaştırılarak, yürüyüş ve fiziksel aktiviteyi 
engelledi.

Sarkar, “Yürünebilirlik şehrin temelini oluşturan ta-
sarıma dayandığı için, şehirler değiştirilebilir veya yü-
rümeyi teşvik için tasarlanabilir” dedi. “Sağlığa yararlı 
tasarımlardaki bu tarz yatırımlar devamlı olduğu ve 
her yere nüfuz ettiği için büyük ihtimalle uzun dö-
nemde kazançlar getirecek.”

Ayrıca bu çalışmanın geniş ve kapsamlı veri seti, 
yürünebilirliğin belirli altgruplardan insanların kan 
basıncı üzerindeki etkilerini incelemek için bir fırsat 
sundu. Sarkar, bu çalışmanın demografik değişimle-
rin nasıl yönetilmesi gerektiğine dair önemli fikirler 
vereceğini de söyledi.

Sarkar, günümüzde toplam nüfusun yarısından 
çoğunun (%54.5) şehirlerde yaşadığı dünyanın bü-
yüyen şehir nüfusunu ayrı tutu. Bu rakamın 2030`da 
%60`a yükselmesi ve üç kişiden birinin en az yarım 
milyonluk şehirlerde yaşaması bekleniyor.

Sadece Birleşik Krallık`ta yıllık 160.000 ölü ve 
19.000 avro sağlık harcamasının yanında, 7 milyon-
dan fazla insanın kalp-damar hastalıklarından etki-
lendiği tahmin ediliyor.

Sarkar, bu yüzden aktif yaşam tarzını teşvik etmek 
için şehirleri tasarlamanın ve iyileştirmenin, şehir hal-
kının sağlığı ve hükümetlerin bu tarz harcamaları için 
önemli etkilere neden olabileceğini düşünüyor. “Bu-
günün iyi tasarlanmış şehirleri yarının sağlıklı şehir-
leri olacak.”

Kadıköy Belediyesi Akademi / Süheyla Üstün

- The Guardian
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Evsizliğe Karşı Yeni Mimari:
Seattle Evsizlere Engel Olmak İçin Bisiklet Ünitelerini Kullanıyor

Seattle sakini olan Jeff Few, iki günlük iş seya-
hatinden döndükten sonra 99. otoyolun altın-
daki kaldırımda tuhaf şeyler fark etti. Belltown 

mahallesindeki evinden en son ayrıldığında orada 
evsizler için kamp alanı mevcuttu. Şimdi ise çadır-
lar ve kendilerine barınacak bir yer arayan adamlar, 
kadınlar ve çocuklar gitmiş ve onların yerine 18 tane 
bisiklet parkı yerleştirilmişti.

“Yeni bisiklet parkları, şüphesiz sokakta çadır ku-
rulmasını engellemek için vardı,” diyor Few. “Bir viya-
düğün altında bu kadar sayıda bisiklet parkı, ulaşım 
ihtiyacı için orada değildi, zaten bir yıl içinde sökü-
leceklerdir” diye ekliyor. Few’in bu şüpheleri, Seattle 
Ulaşım Birimi’nden (SDOT) bisiklet ünitelerinin ku-
rulması hakkında bilgilendirme talep etmesinden 
sonra doğrulanmış oldu. Gelen cevap gösteriyor ki 
Ulaşım Birimi, bisiklet park yerlerini, polisle koordi-
neli bir şekilde, insanlar oradan uzaklaştırıldıktan 
hemen sonra geri gelemesinler diye yerleştirmiş.

Bir e-mailde, SDOT ekibinden inşaat mühendisi 
birisi bisiklet parkları sorumlusuna ellerinde bisiklet 
park ünitesi olup olmadığını soruyor ve ekliyor: “Bu 
iş evsizliğe karşı acil durum müdahalesinin bir parça-
sı. O alan Pazartesi günü temizlenmiş olacak, temiz-
lik ekibinden hemen sonra rafları yerleştirebiliriz.”

Başka bir e-mailde, SDOT ekibinden saha koordi-
natörü kamp alanının neredeyse tamamen boşaltıl-
dığını ve bisiklet park ünitelerini kuracak ekip yola 
çıktıysa, Seattle Polis Departmanı’nın yeniden kamp 
kurulamayacağından emin olabileceğini yazıyor.

- The Guardian

Polis, evsizlerin kamp alanını boşalttıktan sonra, Ulaşım Birimi ihtiyaç duyulmayan bir kaldırıma bisiklet 
üniteleri yerleştirdi – aktivistler; bunun probleme karşı hiçbir çözüm sunmayan ‘düşmanca mimarinin’ 
açık örneklerinden biri olduğunu belirtiyor.

SDOT, bu tarz yorumlara cevap vermedi
Few, Seattle’ın yağışlı ikliminde nadir kuru nok-

talardan birine yerleşen bu insanları yerlerinden et-
mek için gösterilen gayreti, enerji ve para israfı ola-
rak yorumluyor. “Benim bu insanlarla yaşadığım 
deneyimlerden anladığım kadarıyla topluma zarar-
ları dokunmuyordu,” diyor. “İnsanların genellikle ev-
sizlere karşı zararlı olabileceklerine dair ön yargıla-
rı var. Fakat, viyadüğün altında yaşayan çok sayıda 
kadın ve çocuk vardı, bunun yanında hayvanlarıyla 
birlikte yaşayan insanlar -tam anlamıyla kentteki ba-
rınma alanlarına bağlı yaşayamayan insan grupları. 

“Bunlar bisiklet ünitesi değil, bisiklet parkı baha-
nesiyle oluşturulmuş ‘evsizliğe karşı demir çubuk-
lar’,” olarak ifade ediyor Tom Fucoloro, Seattle Bi-
siklet Blogu’ndaki yazısında. “Kentteki bisiklet park 
yerlerinin genişletilmesine dair bu zamana kadar 
çok mücadele etmiş biri olarak, bisiklet ünitelerinin 
bu amaç doğrultusunda kullanıldığını görmek ol-
dukça rahatsız edici.”

‘Unpleasant Design’ kitabının yardımcı editörü 
Selena Savic, Seattle’ın bisiklet ünitelerini bu amaç 
için  kullanmasını düşmanca ya da savunmacı mi-
marinin açık bir örneği olarak görüyor.

“Her zaman bir hizmet ya da güzellik görünümü 
var, ama bunlar esasında ikincil amaçlar,” diye açıklı-
yor Savic. “Asıl amaç; insanları, davranışları ya da gü-
vercinleri engellemek. Refah seviyesi yüksek ve bü-
yük şehirler kesinlikle bu tarz mimariyi kullanmaya 
daha meyilliler, çünkü çok sayıda insanı idare etmek 
daha zor. Bu tarz tatsız tasarımlar, insanları gözetle-
me ve müdahale etme ihtiyacını ortadan kaldırıyor. 
Daha öncesinden bisiklet ünitelerini duymamıştım, 
fakat Seattle örneği bu duruma çok güzel uyuyor.”

[Haberin tamamını okumak için tıklayın.]

Kadıköy Belediyesi Akademi / Çev: Hatice Baba
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Çocuklar İçin Şehir Tasarlamak

(...)
Çocukların kamusal alanı kullanmalarını engel-

leyecek yollar yaratmaktansa bunu destekleyecek 
kentler kursak nasıl olurdu? Resmi görevliler, şe-
hir plancıları ve sivil toplum kuruluşlarının aklında-
ki soru bu. Kentleri, gençleri düşünerek tasarlamak, 
özellikle de güvenli bir şekilde hareket etmeyi ve 
sosyal etkileşimi teşvik edecek dış mekanlar yarat-
mak, küresel bağlamda önemi giderek artan bir me-
sele olmaya devam ediyor. 2050 itibariyle insanların 
yüzde 70’i şehirli olacak ve onların da çoğunluğu 18 
yaşının altında olacak. Bugün bir milyardan fazla ço-
cuk, şehirlerde büyüyor.

Çocuklar için planlama, daha sınırlandırılmış kap-
sam ve düşük tempo esas alınarak yapıldığı düşünü-
lünce, sadece çocukların gelişip daha sağlıklı, daha 
başarılı yetişkinler olmasını sağlamayacak, aynı za-
manda engelliler ve yaşlılar gibi daha kırılgan grup-
lar için de planlama demek olacak. Çocukların refa-
hı, neredeyse diğer her şeyde fikir ayrılığına düşen 
politika yapıcılarını da bir şekilde birleştiriyor.

Fakat kentli çocukların kaderi ve kent hayatını şe-
killendirmedeki rolleri, zahmetli bir konu olabilir. 
Çocuk sakinlerin oranının yüzde 13’e düştüğü San 
Francisco gibi aşırı pahalı ABD şehirlerinde, refah, 
şehirde çocukların nispeten yok oluşuyla sonuçlan-
dı, bu da CityLab’den Richard Florida’nın geçen yıl 
The New York Times’a dediği gibi, şehri “biraz daha 
soğuk ya da zor bir yer” haline getirdi. Diğer yandan 
suç ve yoksullukla boğuşan şehirlerde, gençler daha 
çok bir tehdit olarak görülebiliyor. Örneğin, seçilmiş 
liderlerin sıklıkla çocuk suçluluğu endişesini yarattı-
ğı Baltimore’da, genç şiddeti sorununun nasıl ortaya 
çıktığını düşünebiliriz.

- CityLab

Yoksulluk içinde yaşayan çocuklara yönelik top-
lum tarafından tasarlanan oyun alanları sağlamak 
için çalışan ABD’li kar amacı gütmeyen kuruluş 
KaBOOM!’un başkan yardımcılarından biri olan Amy 
Levner, son bir yılda çocuk dostu şehirler söylemi-
nin yoğunlaştığını ve konuyla ilgili Londra merkez-
li tasarım firması Arup’ın son raporunun da bu söy-
lemi daha ileri götürdüğünü söyledi. “Bu çalışmanın 
büyük ve çok uluslu bir firmadan çıkması heyecan 
verici” diyen Levner, “Sadece politika yapıcılardan ya 
da akademisyenlerden gelmiyor, bu sayede farklı ve 
daha geniş bir kitleye ulaşıyor” diye ekledi.

Peki çocuk odaklı bir şehir tasarlamak ne anlama 
geliyor? Arup raporunun yazarları, meselenin, sade-
ce daha çok oyun alanı inşa etmekle ilgi olmadığı, 
bu tür alanların olmasının ve sayısının artmasının 
önemli olduğu konusunda netler. Rapor, tasarımın 
iki temel ayağına odaklanıyor: günlük özgürlükler 
ve çocuklar için altyapı.

Günlük özgürlükler, çocukların, yanlarında bir ye-
tişkin olmadan, kendi mahallelerinde,  yürüyerek ya 
da bisikletle, okula, eğlence merkezlerine ya da par-
ka güvenle gidebilme becerisiyle ilgilidir. Bir çocu-
ğun evden bakkala gidip, bir dondurma alıp erime-
den eve döndüğü “dondurma testi” de bu beceriyi 
ölçme yollarından biridir. Çocuklar için altyapı de-
mek de bir şehri çocuk dostu yapan ve bu günlük 
özgürlükleri teşvik eden alanlar ve sokaklar ağı an-
lamına gelir.

Arup’un ortaya koyduğu plan yeterli mi? 
Vancouver’ın eski planlama şefi ve aile hayatına yar-
dımcı olacak şehir merkezleri oluşturmak için savu-
nuculuk yapan Brent Toderian’ın bir eleştirisi var: ko-
nut ve hizmetler üzerinde yeterince durulmaması. 
“Raporda, aileler için tasarlama söylemine yapılan 
akıllıca katkılar olumlu olsa da, raporun kamusal 
alan üstüne odaklanması, farklı gelir gruplarından 
ailelere uygun konut ihtiyacını ve gündüz bakımı 
ya da okul gibi gerekli destekleri atlamasına neden 
oluyor. Rapordaki her şeyi yaparsanız, ancak yeterli 
konutunuz ve destek sisteminiz olmazsa, başarınız 
sınırlı olur. İyi stratejiler bu üç unsurun hepsini ele 
alır” diyor...

[Haberin tamamını okumak için tıklayın.]

Kadıköy Belediyesi Akademi / Gökçe Kara
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İklim Değişikliğinin Tetiklediği Büyük Göç

Rolling Stone dergisinde yayımlanan bir maka-
lede iklim değişikliğinin yol açtığı kitlesel gö-
çün endişe verici boyutlara ulaştığına dikkat 

çekiliyor. Makaleyi kaleme alan Jeff Goodell’in anek-
tod bulmak için tarih kitaplarını karıştırmasına ge-
rek kalmamış. ABD’de yaşanan Harvey Kasırgası’nın 
ardından yaşadıkları eyaleti terk etmek zorunda ka-
lan Teksas ve Lousiana sakinleriyle ilgili bol miktar-
da öykü mevcut. Örneğin felaketin ardından yapılan 
bir çalışma, sel baskınına maruz kalan bölgelerde 
yaşayanların yüzde 30’unun kiralarını ve konut kre-
dilerini aksattığını ortaya koyuyor. Araştırmaya katı-
lanların 4’te 1’i ise gıda harcamalarını karşılamakta 
zorlandıklarını ifade ediyor. Ancak, Harvey Kasırgası 
geçtiğimiz yıl hava durumunda yaşanan trajedinin 
yalnızca bir bölümünü oluşturuyor.

2017 yılında ABD’de yaşanan bir dizi iklim deği-
şikliği felaketi toplamda 306 milyar dolar zarara ve 
300’ü aşkın insanın hayatına mal oldu. Bunların ba-
şında Atlas Okyanusu kıyılarında yaşanan 6 büyük 
kasırga, ABD’nin Batı eyaletlerinde çıkan ve büyük 
bir hızla yayılan yangınlar, toprak kaymaları ve ülke 
çapında etkili olan sıcaklık rekorları geliyor. Bunla-
ra ek olarak, Maria Kasırgası’nın ardından 300.000 
Porto Riko’lu ülkelerini terk edip Florida’ya sığınmak 
durumunda kaldı. Uzmanlara göre geçtiğimiz yıl ik-
lim ve hava durumuna bağlı olaylar nedeniyle evle-
rini terk etmek zorunda kalan Amerikalıların sayısı 1 
milyonu aşıyor.

Goodell’e göre halihazırda iklim değişikliğinin yı-
kıcı etkilerine maruz kalan yerleşim yerlerinin yeni-
den inşasını ummak pek gerçekçi değil. Zira şimdi-

- Planetizen, Rolling Stone

den böylesi bir yıkım söz konusuyken gelecekteki 
olağanüstü hava durumu olaylarının ve uzun va-
deli kuraklığın ancak daha kötü sonuçlar doğurma-
sı beklenebilir. Bilim insanları, ABD de dahil olmak 
üzere Dünya’nın pek çok bölgesinde ikamet edile-
bilir yerlerin kompozisyonunda büyük bir değişimin 
yaklaşmakta olduğu yönünde uyarılarda bulunuyor.

Yakın zamanda Nature Climate Change dergi-
sinde yayımlanan bir araştırmaya göre 2050 yılına 
gelindiğinde Dünya’daki kara parçalarının yüzde 
30’unda çöl koşullarının hakim olması bekleniyor. 
Asya, Avrupa, Afrika ve Güney Avustralya’daki geniş 
mera ve düzlüklerin de dahil olduğu bu bölgelerin 
halihazırdaki toplam nüfusu 1,5 milyarı buluyor.

Yazısında bilimsel araştırmalardan edinilen bul-
gulara da yer veren Goodell, Katrina Kasırgası’nın ya-
ralarını saran New Orleans’ın durumunu, Phoenix’te 
yaşanan aşırı sıcaklığın yarattığı ruh halini, yükselen 
deniz seviyesinin ve su baskınlarının Florida’daki ko-
nut fiyatlarına etkisini irderliyor. Ayrıca yazıda yer 
verilen bir haritada iklim değişikliğinin olası ‘‘kaza-
nan ve kaybedenleri’’ gösteriliyor.

Kadıköy Belediyesi Akademi / Çev: Ozan Uludağ

http://www.kadikoyakademi.org/iklim-degisikliginin-tetikledigi-buyuk-goc/


DÜNYADAN HABERLER

Büyük Veri, Kentsel Tarımın Büyük Potansiyel Taşıdığını Gösteriyor

Gotham Greens markasının kutulanmış ma-
rulları, 2009'dan beri New York ve Upper 
Midwest’in yüksek gelir gruplarına hitap 

eden marketlerin raflarında “Windy City Cruch” 
(Rüzgarlı Şehrin Çıtırtısı), “Queens Crisps” (Kraliçe-
lerin Gevreği), “Blooming Brooklyn Iceberg” (Filiz-
lenen Brooklyn Buzdağı) isimleriyle yerini alıyor. 
Görünen o ki şirket, salata sattığı kadar hikaye de 
satıyor.

New York ve Chicago’daki binaların çatılarında, 
hidroponik seralarda yetiştirilen yeşillikler, hasat 
edildikten sonra saatler için yakınlardaki mağa-
zalara ve restoranlara gönderiliyor. Böylece daha 
taze ürünler, bozulmadan tüketicilerle buluşuyor. 
Üstelik kırsalda yapılan benzer bir operasyona kı-
yasla, taşımacılık kaynaklı salınım daha az. Aynı 
zamanda müşteri, yerel gıda ağına katılmaktan 
memnuniyet duyuyor.

Gotham Greens’in kurucu ortağı ve CEO’su Viraj 
Puri, “Şirket olarak, kentlerde yaşayan insanların 
tükettikleri gıdayla bağ kurmasını istiyor, onlara 
oturdukları yerden birkaç kilometre uzakta yetiş-
tirilmiş ürünler sunuyoruz,” diyor.

Gotham Greens firmasının ilgi çekici öyküsü ve 
sekiz haneli yıllık geliri kentsel tarım için sağlıklı 
bir gelecek izlenimi uyandırıyor. Ancak ürünleri, 
kıtalar arasında taşımaktansa tüketicilere olabil-
diğince yakın yerde yetiştirmek kulağa ne kadar 
mantıklı gelse de, kentsel tarımın çevreye yararlı 
olduğunu kanıtlamak zor.

Carnegie Mellon Üniversitesi’nden araştırma-
cıların 2008’de yürüttüğü, çok sayıda atıf alan bir 
çalışmaya göre, üreticiden mağazaya taşıma kıs-

- CityLab

Küresel bir analize göre, birçok mahsulün yüzde 10 kadarı kentsel tarımla üretilebilir. Bununla 
birlikte, kentsel tarımın birçok olumlu getirisi de var.

mı, gıdanın yol açtığı toplam sera gazı salınımı-
nın yalnızca %4’ünün kaynağı. Bununla birlikte, 
bazı kentsel tarım yöntemleri, özellikle de yapay 
aydınlatma ve iklim kontrolüne dayanan kapalı 
alandaki dikey tarımın kırsal tarıma kıyasla daha 
fazla enerji harcadığı ortaya kondu. 

Gotham Greens firmasının kullandığı gibi bir 
hidroforik sistem suyun geri dönüşümünü sağ-
layabilir, ancak Detroit’teki boş arsalara dağılmış, 
dış mekân çiftliklerinde genellikle sulama gereki-
yor ve birçok belediyenin su sistemi, bu talebi kar-
şılamakta zorlanabiliyor. Birçok kentsel çiftlik mali 
açıdan sıkıntı çekmekte; 2016 yılında ABD'li kent-
sel tarımla uğraşanlara ilişkin bir ankette, çiftçile-
rin sadece üçte biri geçimini tarladan sağladığını 
belirtti.

Yerel yönetimler ve devletler kentsel tarımla il-
gili kısıtlamaları hafifletmeye ve hatta mali des-
teklerle insanları kentsel tarıma teşvik etmeye 
başlamış olsalar da, yiyeceklerin kentlerde yetişti-
rilmesinin kentleri daha yeşil hale getirip getirme-
diği sorusu hala cevaplanmamış olarak duruyor. 
Üretilen gıda miktarı, çekilen çilelere değecek mi? 
Dünya çapında kentsel tarımın potansiyeline dair 
yakın zaman önce yapılan ve Earth’s Future dergi-
sinde yayınlanan bir analiz, bu sorunun yanıtlan-
ması için katkı sağladı. Haberler, kent çiftliklerinin 
lehine gibi duruyor.

Arizona State Üniversitesi'nde coğrafi bilimler 
ve şehir planlama profesörü, aynı zamanda Go-
ogle, Arizona State, Tsinghua, California, Berke-
ley, Hawaii Üniversiteleri'ndeki diğer araştırma-
cılarla birlikte yürütülen çalışmanın ortak yazarı 
olan Matei Georgescu, "Kentsel tarım, dünyadaki 
gıda üretiminin belirli bir yüzdesini karşılayabilir. 
Ancak kentsel tarımın, tüm bunlardan ve toplum-
sal açıdan etkisinden de öte getirileri bulunuyor," 
diyor.

[Haberin tamamını okumak için tıklayın.]
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