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URBANA
Sürdürülebilir ve Adil Şehirler için
“Kent Arenaları” Projesi
Dr. Öğr. Üyesi Ayla Esen
İşletme Fakültesi
Altınbaş Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden Dr. Öğretim Üyesi Ayla Esen, “sürdürebilir
ve adil şehirlerin tasarımı” hedefiyle yürütülen ve Avrupa Birliği’nin H2020 programı
kapsamında desteklenen UrbanA – Urban Arenas for Sustainable and Just Cities projesi
kapsamında seçilen yirmi “UrbanA Fellow”dan biri olmuştur. Proje kapsamında 28 -29
Kasım 2019 tarihlerinde Rotterdam’da gerçekleştirilen

ilk

“kent arenası”nda,

“sürdürülebilir ve adil şehir için neler gerekli?” sorularına 30 farklı şehirden 60 üzerinde
katılımcı ile birlikte cevap aranmıştır.
Şehirler günümüzün toplumsal sorunlarına çözüm getirmede kilit rol oynamaktadır.
Yoksulluk, eşitsizlik, barınma krizi, göç gibi pek çok konu şehirlerin dayanıklılığını test
eden başlıklar olarak öne çıkmaktadır. Uzun zamandır Avrupa Birliği tarafından
fonlanan pek çok proje ile şehirlerdeki sosyal eşitsizliğin ve ekolojik krizlerin sebeplerini
inceleyen, şehirlerin nasıl daha sürdürülebilir ve adil olacaklarını belirlemeye çalışan
pek çok araştırma ve yenilik üretilmektedir. Ancak parça parça ve yerel olarak üretilen
bu bilginin konsolide edilmesine ve iletişiminin yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır.
UrbanA projesi bu ihtiyaca yönelik olarak yürütülmektedir.

Projenin amacı,

“sürdürülebilir ve adil şehirler” teması ile ilgili, şu ana kadar Avrupa genelinde
tamamlanmış veya devam etmekte olan

projelerin

incelenmesi,

içeriklerinin

haritalandırılması ve öne çıkan kavramların katılımlı bir şekilde belirlenerek
“sürdürülebilir ve adil şehirler” için ortak politika önerilerinin ortaya konmasıdır.
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Proje hakkında detaylı bilgi için:
Web sitesi: https://urban-arena.eu/
Haber bültenine üyelik: https://urbanarena.eu/newsletter/
Twitter: https://twitter.com/arena_urban
#sustainablejustcities

Ders çerçevesinde iklim
değişikliği ve ABD-Çin
ticaret savaşları, gelişmiş
ve gelişmekte olan
ülkelerdeki farklı politika
öncelikleri konusunda
kısa analizler yazan
öğrenciler derse farklı
bölümlerden davet
edilen öğretim üyelerinin
de katkısı ile çevre
siyasetinin ekonomik ve
sosyolojik boyutları
hakkında da fikir sahibi
olmaktadır.

4.

POLS443 Çevre Siyaseti
Dr. Öğr. Üyesi Diğdem Soyaltın Colella
İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

Altınbaş Üniversitesi İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi’nde

Bunun yanında yeşil partiler, küresel düzeyde etkili olan Greenpeace,

Güz dönemlerinde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

WWF gibi sivil toplum kuruluşları, çevre aktivistleri ve sosyal hareketler

tarafından seçmeli olarak açılan POLS 443 Çevre Siyaseti dersi

ile BP, Shell, H&M, Monsanto, ExxonMobil gibi çevre alanındaki hassas

Ekonomi, Sosyoloji, Uluslararası İlişkiler bölümlerine de açıktır.

sektörlerde faaliyet gösteren çokuluslu şirketler çevre siyasetini

Küresel düzeyde artan çevre sorunları ve bu sorunların ulus aşan

şekillendikleri için ders kapsamına alınmıştır. Derste çevre siyaseti

özellikleri konuya olan ilgiyi artırmaktadır. POLS 443 Çevre Siyaseti

alanında güncel konuları anlamamıza yardımcı olacak ortakların

dersi çevre konularının dünya gündeminde daha fazla yer tutmasına

kullanımı, çevre rejimi, dünya toplumu gibi teorik yaklaşımların yanı

paralel olarak içeriği git gide zenginleşen ve güncellenen bir derstir.

sıra iklim değişikliği, sürdürülebilir büyüme, Kuzey-Güney çatışması,

Dersin amacı çevre siyasetinin tarihçesi ve gelişimini incelemek ve

gıda siyaseti, eko-vatandaşlık, ormansızlaşma gibi güncel çevre konuları

öğrencilere teorik ve politika yönelimli bir perspektif sunmaktadır.

da incelenmekte, Guardian, Economist, Newsweek gibi uluslararası

Dersi

yönetimi

yayınlarda basılan çevre raporları yakından takip edilmektedir. Ders

seçen

öğrenciler

konusundaki

kavramları,

çevre

siyasetinin

aktörleri

çerçevesinde iklim değişikliği ve ABD-Çin ticaret savaşları, gelişmiş ve

öğrenmektedir. Ders kapsamında çevre siyasetinde öne çıkan

gelişmekte olan ülkelerdeki farklı politika öncelikleri konusunda kısa

kurumlar

ve

temel

küresel

aktörlerin

kurumları

oynadıkları

rol

ve

örnekler

analizler yazan öğrenciler derse farklı bölümlerden davet edilen öğretim

çerçevesinde tartışılmaktadır. Birleşmiş Milletler Çevre Platformu,

ampirik

üyelerinin de katkısı ile çevre siyasetinin ekonomik ve sosyolojik

Avrupa Birliği, ABD, Çin, Küresel Güney ülkeleri küresel çevre

boyutları hakkında da fikir sahibi olmaktadır.

siyasetinde farklı çıkarları ve öncelikleri olan aktörler olarak öne

Ters yüz öğrenme tekniği ile verilen ders, öğrencilerin çevrimiçi

çıkmaktadır. Ders kapsamanda adı geçen aktörler detaylı şekilde

platformda derse ilişkin temel kavramları öğrendikleri videoların

incelenmektedir.

izlenmesi sonrasında güncel tartışmalara, sınıf içi grup çalışmalarına ve
mini sunumlara dayanmaktadır.
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“Doğayla savaş halindeyiz.
Eğer kazanırsak, kaybedeceğiz.”
Hubert Reeves

16. İSTANBUL BİENALİ:
YEDİNCİ KITA
Polen Tekelioğlu

EÇAM Öğrenci Asistanı

Bienalin bu yılki konusu Yedinci Kıta’yı tanımak ve anlamaktı. Yedinci Kıta’dan birer temsilci ülkemize gelerek Bienalin açılışına katıldı.
Yedinci Kıta Nedir?
Pasifik Okyanusu’nda 3,4 milyon m² büyüklüğünde 7 milyon ton ağırlığında (Türkiye’nin 5 katı) dev bir plastik atık kütlesi yüzüyor.
Kirlettiğimiz doğa, birikerek ve okyanus akıntılarıyla birleşerek kocaman bir plastik kıtası oluşturmuş, 7. kıtamız. Suda yaşayan canlılara
verdiği zarar hayal bile edilemez. Ekosistemimize verdiğimiz zararın farkına varmanın ve bunun iç in önlem almanın zamanı geldi de geçiyor
bile.
Yedinci Kıtayı Keşfetmek?
II. Seminer, farklı kültürlerin, geçmişten günümüze farklı dinlerin, farklı toplumların bakış açısından çevreyi düşünmek, günümüzde ortaya
çıkan sorunların kaynağını başka bir yerden anlamaya çalışmak üzerineydi. Biz hep raporlar ve araştırmalarla bu konuyu okuyor ve
düşünüyoruz. 16. İstanbul Bienali’nde dinlediğim seminer ise bambaşka bir açıdan ele almıştı.
Çevre (Environment)?
Fransızcadan türemiş bir kelime. Döngü halinde olmak, bir şeyin etrafında dönmek anlamı var. Türkçede de çevirmek kökünden türemiş.
İnsanın etrafında dönen, insan merkezli. Ancak günümüzde bu kelime yetersiz kalıyor ve insanlar ekosistem kelimesini tercih ediyor. Çünkü
doğa aslında biziz.
Geçmişte bazı insanlar bitkileri bazıları ise hayvanları evcilleştirmiş, onlardan faydalanmış. Ölümle anlaşmaya varmak ve ona saygı duymak
gerektiği zaman içinde kaybolup gitmiş. Jeremy Narby, bu konuda Şamanizm’in doğayla olan müzakeresi, doğayla konuşup sonuca
varmasından örnekler verdi. Çünkü insanlar yemek yemeli, hayvanlar da yemek yemeli, bitkiler de. Mantıken bir şeyler kesin ölecek. Saygı
duyarak öldürmenin önemi çok büyük. Amazonlarda avcı avladığı şeyi o canlıya olan saygısından dolayı yemezmiş, yemesi için ba şkalarına
verirmiş. Günümüzde ise canlıları ne için öldürdüğümüze dikkat bile etmiyoruz, lüks için her şey yapılabilir geliyor. Arazisi için kesilen ağaçlar,
kürkü için öldürülen hayvanlar, umarsızca çevreye fırlattığımız çöpün diğer hayvanların onu yemek sanmasıyla yemesi ve boğulması,
hayvanların içinden çıkan plastikler. İnsanlar düşünmüyor. Zaman içinde doğa ve insan arasına mesafe konmuş; doğa, insan olma yan her şey
olarak tanımlanmış. Ve bu sorun biz doğanın aslında kendimiz olduğunu, verdiğimiz zararın kendimize olduğunu fark etmeden öylece çekip
gitmeyecek.
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EVA: Electric Vehicle
of Altınbaş University
Altınbaş Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
öğrencilerinin TÜBİTAK Efficiency Challenge yarışması için
hazırladıkları elektrikli araç: EVA. Eva Team kendilerini şu şekilde
tanımlıyor: «EVA Elektrikli Araç Takımı olarak; eğitim hayatı
boyunca öğrenmiş olduğumuz teorik bilgileri gerçek bir projede
pratiğe dönüştürmenin heyecanı içerisinde olan, bilime ve
teknolojiye katkı yaparak ülkemizin gelişimine katkı sağlayacak
bireyler yetiştirmeyi hedefleyen ve bu ve benzeri birçok projede
öğrencilerine altyapı hazırlayarak gerekli imkânları sunan
Altınbaş

Üniversitesi’nin

Mühendislik

öğrencilerinden

oluşmaktayız.» Hedefleri, fosil yakıtlara dayalı sınırlı enerjiye
sahip olduğumuz dünyada sürdürülebilirlik ve yenilenebilirlik
açısından gelecekte önemli bir paya sahip olacak elektrikli
araçların bir prototipini, özgün ve optimum tasarımla, maksimum
yerli kaynak kullanımıyla, kendi kendine hareket edebilme
(otonom) yeteneğine de sahip olacak şekilde ve çevre duyarlılığı
içinde karbon salınımını en aza indirme hedefi ile hayata geçirmek.
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EVA Ekibi,
Elektrikli Araç Yarışları
Efficiency Challenge
yarışmasında 3. oldu.

Yayın ve Etkinliklerimiz
•

Ateş, Leyla & Acar, Sevil (2019), “Increasing Fiscal Transparency in Energy Policies”, Critical Issues in
Environmental Taxation Vol. XXI (ed. Marta Villar et all.) Edwar Elgar.

•

Ateş, Leyla & Acar, Sevil (2019), “Informing the Legislative Process to Achieve a Solid Renewable
Energy Tax Incentive Policy”, 112th Annual Conference on Taxation, National Tax Association, 21-23
November 2019, Tampa, Florida, USA.

•

Demiryol, Tolga (2019). "Between security and prosperity: Turkey and the prospect of energy
cooperation in the Eastern Mediterranean." Turkish Studies 20, no. 3: 442-464.

•

Soyaltin-Colella, Digdem ve Didem Buhari Gülmez (2019), Avrupa Bütünleşmesi Çalışmalarında
Derogasyonlar Meselesi. Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi Cilt: 18, No: 2 ss. 437-468.

•

Soyaltin-Colella, Digdem & Eylem Akdeniz Gӧker (2019), De-Europeanisation and Equal Citizenship in
Turkey: The Case of Circassians, The International Spectator, 54:4, 62-77.

•

Soyaltin-Colella, Digdem (2019), Old wine in new bottles? Corruption and neopatrimonial statehood in
Turkey, Ina Kubbe and Aiysha Varraich (eds.) Corruption and Informal Practices in the Middle East and North
Africa. New York: Routledge.
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EÇAM
Y ÖNETİM K URUL U
Tolga D emi ryol, M üd ür
A s lı Yılma z Uça r , M üdür Yrd.
Ayşe Yetiş Bayraktar
A yş egül A k ça y Ka v a k oğlu
D i ğd em S oya ltın Cole lla
Leyla A teş
Ya s a Ek ş i oğlu Özok

EÇAM iletişim:
ecam@altinbas.edu.tr
EÇAM web sitesi için tıklayınız !
EÇAM’ı Twitter’da takip
edebilirsiniz: @ECAMaltinbasuni

EÇAM BÜLTEN
YAYIN KURULU
Polen Tekelioğlu
Aslı Yılmaz Uçar
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