İklim Uyumlu Gazhane
Oyun sonuç raporu, 22 Ekim 2021
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Önsöz
Müze Gazhane, 130 yıllık Hasanpaşa
Gazhanesi’nin uzun soluklu bir
mücadele ve çok yönlü bir restorasyon
projesiyle dönüştürülmesi sonucu
İstanbul’a kazandırılan yeni bir “yaşam
alanı”. İstanbul'un en eski sanayi
tesislerinden biri ve içinde Türkiye'nin ilk
İklim Müzesi’ni barındırıyor. Müze "İklim
nedir, tarih boyunca iklim nasıl değişti,
bugünkü küresel iklim değişikliğinin
tarihteki iklimsel değişikliklerinden ne
farkı var? İklimin gelecekte ne ölçüde
değişeceğini nasıl anlıyoruz? İklim nasıl
değişiyor, temel göstergeler, etki ve
sonuçlar İklim değişikliğinin toplumsal
ve ekonomik etkileri neler?" gibi
sorulara cevap arıyor.

“İklim Uyumlu Gazhane” kent
simülasyon oyunu ve amaçları
Gazhane’nin ülkenin ilk iklim
uyum platformu olarak konumunu
güçlendirmede attığı adımlardan
biri kampüs ve çevresinin karbon
ayak izini sıfıra indirme hedefiyle
yeniden değerlendirmek. Amsterdam
ve İstanbul’da aktif çalışan Play the
City ekibi bu amaçla “İklim Uyumlu
Gazhane” adında bir kent simülasyon
oyununu üretti. Bu etkileşimli çalışma
metodu; su, ulaşım, yeşil, enerji
konularını kent mekanının dönüşümüyle
bir arada düşünmeyi sağlıyor. Amacı
merkezi bölgesel düzeyde yapılan soyut
iklim uyum vizyon ve stratejilerinin,
kent ve mahalle ölçeğinde üretilecek
somut projelerin gerçekleştirilmesi
desteklemek. Bu gerçekleştirme süreci
pek çoğumuzun alıştığından daha
da hızlı gelişiyor. Elinizdeki raporun
yazılması esnasında, yerel mimarlar
çocuk oyun parkı gibi öncelik taşıyan
sonuçları uygulama amaçlı çalışmalar

başladılar. Ancak Müze Gazhane
kampüsü tescilli alan olduğu için
proje ekibi bu süreçte daha dikkatli
davranıyor ve yapılan müdahaleler
zaman alabiliyor.
Hollanda Kraliyeti İstanbul
Başkonsolosluğu’nun isteği ile oyun
Play the City tarafından ve Gazhane'de
iklim adaptasyonu konusunda
yaratılmıştır. Süreç İstanbul Planlama
Ajansı, İBB Miras ve Müze Gazhane'nin
içerik ve uygulama ortaklığıyla şekil
almıştır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi
ve Kadıköy Belediyesi’nin İklim Eylem
Planlarını da dikkate alan oyun, yerel
soru ve çözümlerin belirlenmesini ve
hayata geçirilmesini destekleyecek
biçimde tasarlandı.
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Foreword
Museum Gazhane is the new vital
“public space” of Istanbul as a result of
the transformation of the 130-year-old
Hasanpaşa Gazhanesi with a long-term
struggle and a versatile restoration
project. It is one of the oldest industrial
facilities in Istanbul and houses Turkey's
first Climate Museum. The museum
seeks answers to questions such as:
"What is climate, how has the climate
changed throughout history, what is
the difference between today's global
climate change and historical climatic
changes? How do we understand how
the climate will change in the future?
How is the climate changing, main
indicators, impacts and results? What
are the social and economic effects of
climate change?"

Climate Adaptive Gazhane
One of the steps Gazhane has taken
in strengthening its position as the
country's first climate adaptation
platform is to reevaluate the campus
and its surroundings with the aim of
reducing carbon footprint to zero.
For this purpose the serious gaming
company Play the City team [based in
Amsterdam and Istanbul] produced a
city simulation game called "Climate
Adaptive Gazhane". This interactive
working method enables participants
to think in an integral manner about
water, transportation, green and energy
issues together with urban spatial
transformation. Its purpose is to support
the realization of abstract climate
adaptation visions and strategies made
at the central and regional levels by
identifying concrete projects to be
implemented at the scale of the city and
neighborhood. This realization process
is developing faster than most of us are
used to. While this report was written,
local architects already began working

towards implementations of the short
term results, such as the playground
with Gazhane campus. However, the
project team is aware of the reality
that the interventions will take time
considering there Museum Gazhane
carries historic monument status.
At the request of the the Consulate
General of the Kingdom of the
Netherlands in İstanbul, the game was
created by Play the City and on climate
adaptation in Gazhane. The process
has been shaped by the content and
implementation partnership of Istanbul
Planning Agency, IMM Heritage and
Museum Gazhane. Taking into account
the Climate Action Plans of Istanbul
Metropolitan Municipality and Kadıköy
Municipality, the game was designed
to support the identification and
implementation of local questions and
solutions in and around Gazhane.
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Giriş

Bulguların Özeti

"Kent Simülasyon Oyunu: İklim Uyumlu
Gazhane” 22 Ekim 2021 tarihinde
iki oturum halinde gerçekleştirildi.
Elinizdeki bu rapor metodun nasıl
çalıştığını, alana nasıl uygulandığını ve
iki oturumun oyun süreç ve sonuçlarını
irdeleyip görselleştiriyor. Sonuç
bölümünde ise iki oyun oturumu ile
başlayıp önümüzdeki ay ve yıllarda
devam edecek süreç tarif ediliyor.
Bu süreç kısa dönem hedeflerin
gerçekleştirilmesinin yanında kamusal
bilinci artırmak ve Gazhane’nin iklim
uyumlu gündem ve ortaklarını belirleme
amaçlı yeni oturumlar ve toplantıları
kapsıyor. Bu süreci üzerinden canlı
takip edebilir, iklim uyum fikir ve ortaklık
önerileri icin sinan.caglar@ibb.gov.tr
adresinden bize ulaşabilirsiniz.

İki oturum sırasında katılımcılar tarafından
önemli bulunan ve tekrar edilen fikir ve
uyarılar olmuştur. Gelen öneriler bina
ölçeğinde müdahaleler, su kullanımı, yeşil
alanlar, erişilebilirlik ve sosyal yapı temaları
çerçevesinde gelişmiştir ve gelen fikirlerin
bazıları Gazhane yetkisi dışında Hasanpaşa
Mahallesi’ni kapsayıcı niteliktedir. Hasanpaşa
Mahallesi ve Müze Gazhane kampüsü için
önerilen farklı temalardaki fikir ve uyarılar
aşağıdaki gibidir:
Bina ölçeğinde müdahaleler
Oyun sırasında katılımcılar bina ölçeğinden
sokağa, mahalle ölçeğinden kente, farklı
ölçeklerde öneriler getirdi. İklime dirençli
mekanlar yaratmada bina ve sokak ölçeğinin
önemli olduğu, yeşil cephe, ısı izolasyonu,
su sarnıcı ve yeşil çatıların çözüm olarak
görüldüğü katılımcıların oyun süresince yaptığı
hamlelerden çıkarmak mümkün.

Yeşil alanlar
Hasanpaşa Mahallesi’nin yeterli kamusal yeşil
alana sahip olmadığı ve Gazhane ile birlikte
İETT Garajı’nın olası açık yeşil alan olarak
kullanımı her iki seansta da öne çıkan bir
temaydı.
Erişilebilirlik
Gazhane ve çevresinin erişilebilirlik açısından
zayıf olduğu ve Söğütlüçeşme toplu ulaşım
ve aktarma merkezinden başlayarak
Kurbağalıdere Caddesi boyunca Gazhane ile
yaya ve bisiklet ağını güçlendirmek gerektiği
netleşti.
Sosyal yapı
Hasanpaşa Mahallesi gibi sosyo-ekonomik
olarak kırılgan bir mahalle olduğu konusu
konuşuldu ve oyundan çıkacak sonuçların
geliştirilmesinin yerel ekiplerle yapılmasının
gerekliliğine karar verildi.

Su kullanımı
Yağmur suyunun İstanbul gibi su sıkıntısı
çeken bir yerde önemli oluğu su sarnıcı, su
dostu peyzaj, yağmur bahçeleri ve su geçirgen
yüzeylerin oyunda sıklıkla kullanmasından
çıkarabiliriz.
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Introduction

Summary of Findings

"Climate Adaptive Gazhane" city
game was held in two sessions on
October 22, 2021 in Istanbul. This
report examines and visualizes how the
method works, how it is applied to the
field, and the game process and results
of the two sessions. In the conclusion
part, it summarizes outcomes of
two game sessions and projects on
potential continuation process in the
coming period. A potential follow-up
of the game potential includes new
sessions and meetings aimed at raising
public awareness and determining
Gazhane's climate-adaptation agenda
and partners. Please reach us at
sinan.caglar@ibb.gov.tr if you have
ideas about a potential collaboration
with Müze Gazhane.

The ideas and warnings were developed
within the framework of the buildingscale interventions, water, green spaces,
accessibility and community themes.
The proposals are organized under two
location categories: Gazhane campus and
Hasanpaşa Neighborhood. This distinction is
necessary given the involved institutions their
responsibilities. The ideas and warnings that
were found important and repeated by the
participants during the two sessions are as
follows:
Building-scale interventions
Participants brought suggestions at different
scales, from the building scale to the street,
from the neighborhood scale to the city. It is
possible to deduce from the moves made by
the players that building and street scale are
significant in creating climate resistant spaces,
and green facades, heat insulation, water
cisterns and green roofs are seen as solutions.
Water
Rain water appears to carry unexplored
potentials in a city like Istanbul, where there
is constant shortage of water. We observe
frequent proposal of water cisterns, waterfriendly landscapes, rain gardens and water
permeable surfaces in the game.

Green Spaces
The prominent conclusion from both sessions
was that Hasanpasa neighborhood did not
have enough public green space and that
Gazhane and the IETT Garage could be used
as a possible open green space.
Accessibility
It has become clear that Gazhane and its
surroundings are poor in terms of accessibility
and that it is necessary to strengthen the
position of pedestrians and bicycles with
Gazhane, starting from the Sögütlüçesme
public transportation and transfer center along
Kurbagalıdere Street.
Community
Players stressed that Hasanpasa Mahallesi
is a socio-economically fragile neighborhood,
there it is significant that the development
of the game results are communicated
seriously with residents, also with the goal of
involving them further in decision making and
implementation.
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Müze Gazhane için katılımcı önerileri
Gazhane kampüsünde su sarnıcı
yapılması
Su kullanımı iklime dirençli bir çevre
yaratmada kritik bir konudur. Yağmur
suyunun kullanılması İstanbul gibi su
sıkıntısı çeken bir yerde önemlidir ve
su sarnıcı bu bağlamda Gazhaneyi
iklim uyumlu hale getirmek için öncü
bir adımdır. Gazhane kampüsünde
uluslararası fon arayışı ile bu proje
gerçekleşebilir.

Gazhane kampüsü girişine sebil
konulması
İklim değişikliği ile mücadelede atıkların
rolü büyüktür. Geri dönüştürmek
yerine hiç atık tüketmemek hedefiyle
Gazhane’ye sebil konulduğunda
pet şişe nedeniyle ortaya çıkan
atıkların oranını gözle görülür şekilde
azalacaktır. Bu önerinin ilk adımlarının
atılması için Beltur Gazhane’de öncü
olabilir.

Halkı bilinçlendirmek için
bilgilendirme panoları
Bilgilendirme panoları ile topluluğun
iklimle ilgili bilinçlendirilmesi sağlanır.
Bilinçlenen topluluk yaptığı eylemlerin
iklim değişikliği üzerinde nasıl bir etkisi
olduğunu fark eder ve iklime dayanıklı
bir sosyal yapı oluşur. Gazhane
kampüsündeki İklim Müzesi bu konuda
öncü olabilir.

Gazhane kampüsü içerisinde su etkin
peyzaj yapılması
Gazhaneyi bir örnek teşkil edecek bir
alan olarak değerlendirdiğimizde, su
etkin peyzajın kullanılması Kadıköy
ilçesindeki diğer park ve bahçe projeleri
için örnek oluşturacaktır. Gazhane
içerisinde bu öneriyi gerçekleştirebilmek
için Park ve Bahçeler Dairesi’nin
atacağı adımlar önemlidir.

Gazhane’de çocuk parkı
Gazhane içerisinde yeni bir kullanıcı
profili olarak çocukların alanı yoğun
kullanımı dikkat çekiyor. İlk tasarım
öngörülerinin ötesinde mahalledeki
oyun alanları kilitli olması nedeniyle
de oluşan bu yeni kullanıcı grubu
icin kaykay pisti veya kum havuzu
gibi öneriler öne çıkıyor. Oyun alanı
çocukları Gazhane kampüsünün
tamamını keşfetmeye sevk eden, merak
uyandıran bir yaklaşım sergiliyor. Bu
öneri Gazhane mimari ekibinin girişimi
ve Kültür Varlıkları Dairesi’in desteği
ile gerçek hayata geçirilebilecek gibi
görünüyor.
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Hasanpaşa Mahallesi için katılımcı önerileri
Kurbağalıdere hattı boyunca yaya ve
bisiklet yolu
Kurbağalıdere hattı hem rekreasyonel
hem de fonksiyonel olarak yayalaştırma
ve bisiklet yolu için büyük potansiyel
taşıyor. Araç trafiği azaldıkça karbon
salınımının azalması sağlanabilir.
Söğütlüçeşme ulaşım ve aktarma
merkezinden Gazhane’ye
erişilebilirlik
Hasanpaşa hem Söğütlüçeşme
ulaşım merkezine hem de Fikirtepe
metrobüs durağına yakın bir yerdir.
Toplu taşımaya bu kadar yakın bir yere
bisiklet ve yaya yolunu entegre etmek
karbon salınımını azaltır.
Hasanpaşa İETT Garajının yer altına
taşınıp üstün kent parkı yapılması
Hasanpaşa Mahallesi’nde kamusal yeşil
alanlar yetersizdir. Mülkiyet problemi de
düşünüldüğünde İETT Garajı kentsel
park olarak kamusal alan yaratmada
fırsat sunar. Yeşil alanlar soğutma
özelliğiyle iklime dirençli alanlar yaratır.

Gazhane çevresinden başlayarak
binalarda yeşil çatılar ve cepheler
kullanmak
Yeşil alan yaratmada mülkiyet problemli
bu alanda dikeyde ve bina ölçeğinde
çözümler de düşünülür. Gazhane’yi
örnek alan olarak düşündüğümüzde
çevresindeki binalardan başlayarak yeşil
cepheler ve özellikle kamu binalarında
yeşil çatılar iyi çözümlerdir.
Okullarda bostanların yapılması
Bostanlar çocukların eğitiminde gözlem
yapması açısından iyi bir araçtır.
Gazhane çevresinde eğitim yapıları
bulunmaktadır ve bunların bahçelerinde
bostan alanları ayrılabilir. Aynı zamanda
yeşil alan ihtiyacını da karşılar. Bu
öneride Milli Eğitim Bakanlığı ve okul
yönetimleri etkili aktörler olabilir.
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İklim Uyumlu Gazhane nasıl oynanıyor?
İklim Uyumlu Gazhane, Müze Gazhane
için özel olarak tasarlanmış iklim oyunudur.
Gazhane'nin gelecekte iklime duyarlı
bir kampüs olması için paydaşların
birbiriyle etkileşimli tartışmalar yapması ve
birbirlerinden ilham alması için bir fırsat sunar.
Oyun sırasında iklim uyumlu bir alan için çeşitli
ilgi alanları ve bileşenleri tartışılır ve oyuncular
İstanbul’un en eski sanayi tesislerinden bir
olan Hasanpaşa Gazhanesi ve çevresinin
karbon ayak izini sıfıra indirme amacıyla
gelecekteki olasılıklarına odaklanır.
Oyun tahtası Gazhane ve çevresinin 3 boyutlu
olarak görselleştirilmis halidir ve 1:300 ölçekte
2 metreye 5 metrelik bir alana denk gelir. Oyun
sırasında oyuncular, iklim strateji kartları,
ortaklık, finans kartları ve oyun taşlarıyla farklı
fikirler öne sürüp araziye mekansal önerilerde
bulunabilir.
Oyun taşları 200 m2, 400 m2, 1000 m2 ve
1600 m2 gibi büyüklük ihtiyaçlarına ve farklı
bağlamlara göre modüler olarak şekillenmiştir
ve oyun masasının ölçeğinde yani 1:300
olarak üretilmiştir; yeşil dinlenme alanı, kent
parkı, kompost üniteleri, yeşil çatı, bisiklet
yolları, elektrikli araba paylaşım üniteleri, su
sarnıcı gibi…
Bir oyun oturumu yaklaşık iki buçuk saat sürer
ve oturum başına yaklaşık 25 kişi katılabilir.

Oyun bileşenleri
11

Oyun süreci diyagramı
12

Oyun tahtası
14

Süreç ve katılımcılar
İklim Uyumlu Gazhane Oyunu 22 Ekim 2021
tarihinde Gazhane kampüsünde yaklaşık
50 paydaşın katılımıyla iki oturumda [sabah
09.30-12.30 ve öğleden sonra 14.0017.00 olacak şekilde] oynanmıştır. Her iki
oturum için de uzmanlar, belediyeler, sivil
toplum örgütleri ve mahallelilerden olusan
dort farklı paydas kategorisinin katılımına
dikkat edilmiştir. Bu dört grubun varlığı,
oyunun amaci [iklim değişimi hakkında
toplumsal bilincin geliştirilmesi, Gazhane'nin
toplumda iklim merkezi olarak pozisyonunun
saglamlastirilmasi ve pratik onerilerin belirlenip
uygulanmasi ile surece ivme kazandirilmasi]
ile ilişkili olarak oyundan çıkacak sonuçların
hayata geçirilmesi için önemlidir.

Birinci oturuma katılan
kurum ve organizasyonlar

İkinci oturuma katılan
kurum ve organizasyonlar

İklim Uyumlu Gazhane oyunu ilk oturumunda
Gazhane Çevre Gönüllüleri, Temiz Hava
Hakkı Platformu ve 350.org gibi sivil insiyatifler
katıldı. Üniversitelerden İTÜ İklim Değişikliği
Uygulama ve Araştırma Merkezi katılım
sağladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi,
İstanbul Enerji A.Ş., İETT ve Kadıköy
Belediyesi müdürlüklerinden katılımcılar,
üniversite öğrencileri ve koruma alanında
çalışan mimarlar geldi.

Gazhane Çevre Gönüllüleri, Yeşil Düşünce
Derneği, TESEV, Kadıköy İklim Elçileri ve
Yeşil Gelecek Derneği sivil ve yerel inisiyatifler
oturum 2’ye katılım sağladı. Sivil toplum
örgütlerinden Sokak Bizim Derneği’nden ve
İKSV’den katılımcılar geldi. Onaranlar Kulübü
sosyal girişim olarak, özel şirket olarak Demir
Enerji geldi. Ayrıca Kültür AŞ ve İSTAÇ
büyükşehir belediyesinden geldi ve Kadıköy
Belediyesi’nden katılım sağlandı. Gazhane
mimari tasarım ekibi de oyuncu olarak geldiler.
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Birinci Oyun
Oturumu

[22 Ekim 2021, 09:30-12:30]
İlk oturum moderatör Sinan Çağlar [Gazhane]
tarafından açıldı. İstanbul Planlama Ajansı’nın
temsilen katılan Simten Birsöz İnanç İklim
uyumlu Gazhane oyununun yerel ölçekli
pilot projelerin belirlenip uygulanmasında
büyük önem taşıdığını anlattı. Ardından söz
alan Hollanda Kraliyeti Kültür Ataşesi David
Naves’in konuşmasının ardından İstanbul
Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve
Kontrol İdaresi Başkanlığından Meryem Kayan
İBB İklim Değişikliği Eylem Planı’nı özetle
aktardı. Bu planda 2050’ye kadar ulaşım,
bina ve atık konularında hedefleri olduğunu
ekledi. Bu süreçte koordinasyonu sağlayıp
alınan hedeflere gidilmede yerel ölçekte atılan
adımların kritik öneminden bahsetti.

Oyun süresince gelişen diyaloglar
Oyunun ilk oturumunda yeşil alanlar, enerji
ve atık yönetimi gibi temalar üzerinden hem
Gazhane kampüsü için hem de çevresi için
farklı öneriler paylaşılmıştır. Bu öneriler için
sorumlu paydaşlar üzerine tartışılmıştır. Birinci oyun oturumu süresince gelişen diyaloglar
tartışılan her tema için aşağıda bulunmaktadır.

Yeşil alanlar
Gazhane ve çevresi mülkiyet açısından
değerlendirilip yeşil alan olarak kullanılabilecek
kamusal arazinin çok kısıtlı kaldığı belirlendi.
Hasanpaşa İETT Garajı’nın yeraltına taşınıp
arazinin kent parkı olarak kullanılması
önerisi sunulup tartışıldı. Bu alanın kamusal
alan olarak kalmasında Gazhane Çevre
Gönüllüleri’nden Yüksel Demirtaş, yerel
inisiyatiflerin önemini vurguladı. Buna ek
olarak Hasanpaşa Gazhane arazisinin koruma
bandı içerisinde kaldığı için bunun bir avantaj
olarak kullanılabileceği söylendi. İETT Enerji
ve Çevre Yönetim Müdürü Yavuz Yalçın
“Toplu taşıma iklimin dostudur.” diyerek İETT
Garajının alandaki stratejik önemini savundu.
Otobüslerin yer altına alınıp üstünün yeşil alan
olarak kullanılmasını öne sürdü.

Kentsel ısı adası etkisini azaltmak için çatı
bahçelerinin bir çözüm yöntemi olabileceği
tartışıldı. Rezidanslardaki cam kullanımı yerine
dikey bahçelerin doğa dostu bir yaklaşım
olduğu ve enerji etkin bina uygulamalarında
etkin olabileceği konuşuldu.

Su kullanımı
Yağmur suyunun toplanması ve geri
dönüşümü konuları üzerine tartışmalar
yapıldı. Hasanpaşa Gazhanesi kampüsüne
su sarnıcı yapılması ve Kurbağalıdere
yakınlarında su oyun parkları uygulamaları
tartışıldı. İTÜ İklim Değişikliği Uygulama
ve Araştırma Merkezi’nden Murat Çakan,
özellikle çocukların gözlemleyerek çevrelerini
keşfetmeleri için oyun su parklarının işlevsel
olarak kullanılabileceğini belirtti. Yağmur
suyu tutumu değerlendirildiğinde yağmur
bahçelerinin alan için iyi bir çözüm yöntemi
olabileceği konuşuldu. Bunlara ek olarak
Gazhane’de sebil projesi plastik atığın
azaltılması açısından öncü bir proje olabileceği
söylendi.
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Enerji

Atık yönetimi

Sosyal yapı

Bina ölçeğinde yeşil çatı ve çatılarda güneş
paneli çözüm önerisi olarak katılımcılar
tarafından öne sürüldü. Gazhane özelinde
endüstriyel miras alanı olduğu için bu
uygulamaların dokuya zarar verip vermeyeceği
tartışıldı. Yenilenebilir enerji çözümlerinin alan
da uygulanmasının miras alanı için sorun
olacağı durumda İETT arazisinin bu çerçevede
değerlendirilmesi gerektiği ortaya atıldı.

İlk oturumda dikkat çekici önerilerden biri,
özellikle pazar alanında, kompost üniteleriydi.
Üniversite öğrencisi Sara Başkara kendi
önerileri arasında en pragmatik olanın
kompost üniteleri ve organik gübre olduğunu
belirtti. Pazar alanında meyve sebze
atıklarının kompost olarak kullanılabileceği
tartışıldı. Kompostun belediye park ve
bahçelerinde kullanılabileceği belirtildi.
Beşiktaş Belediyesi’nden katılan antropolog
Volkan Altınok kompostun toprağı rehabilite
etmek için kullanılabileceğini ve daha
emici su tutan toprak yaratma için bir araç
olduğunu ekledi. 3. nesil kahvecilerin
atıklarının kompost için yararlı olduğu da
vurgulandı. Ayrıca Mimar Sena Kayasü atık
yönetiminin çok büyük ölçekli projeler gibi
algılandığını belirterek, mahalle aralarında
kompost ünitelerinin kullanabileceğini
söyledi. Kompost ünitelerinden çıktıların
bostanlarda kullanılabileceği de konuşuldu.
Temiz Hava Hakkı Platformu’ndan Semih Ayta
bostanların eğitimde kullanılabileceğini ve okul
bahçelerinin bostanlar için potansiyelini ekledi.

Öneriler tartışılırken buranın sosyal, ekonomik
ve demografik yapısının da önemli olduğu
vurgulandı. 350.org’den Efe Baysal yapılan
önermelerin burada soylulaştırma tehlikesi
yaratıp yaratmayacağı konusunda yorumda
bulundu. Uygulamalarda yereli dahil etmenin
ve katılımcı tasarımın önemi üzerine tartışıldı.
Önerilen yeşil çatıların kamu binalarında
olması durumunda mahalleli için bir buluşma
noktası yaratabileceği konuşuldu. Ancak
kamusal mülkiyetin sınırlı olduğu vurgulandı
ve Kadıköy Belediyesi binasının deprem
riski nedeniyle yıkıldığında geleceğinin belli
olmadığı eklendi.

Erişilebilirlik
Korumacı Mimar Aybüke Safi Söğütlüçeşme
ulaşım ve aktarma merkezinin Avrupa Yakası’ndan gelen insanların giriş noktası
olduğunu belirterek buranın Gazhane ile
bağlantısında düzenleme gerektiğini belirtti.
Tren istasyonu çevresindeki yeşil alanının
düzenlenmesi tartışıldı ve Kurbağalıdere’nin
hem yaya hem de bisiklet yolu için bir fırsat
olduğu konuşuldu. Ayrıca İstanbul Büyükşehir
Belediyesi’nden katılımcılar ‘park et ve devam
et' ve ‘bisiklet paylaşımı’ gibi uygulamaların
etkili olacağını aktardı.

Paydaşlar
Bu öneriler tartışılırken hangi belediyelerin ve
müdürlüklerin süreçte aktif rol oynayacağı da
konuşuldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi
mülkiyetinde olan alanlar için Park ve Bahçeler
Müdürlüğü ve Gıda ve Tarım Daire Başkanlığı
bostan ve kompost alanları için etkili paydaşlar
olabileceği bilgisi verildi. Su dostu peyzaj
ve mini orman gibi uygulamalarda, okul
bahçelerinin kullanılması için de Milli Eğitim
Bakanlığı ile işbirliği yapılması gerektiği
söyledi.
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Değerlendirme
Oturumun sonunda önerilerin oylaması yapıldı
ve katılımcılar çok oy alan projeler üzerinden
ortak değerlendirmede bulundu.
Hasanpaşa Mahallesi için yapılan önerilerden
en çok oy alan proje İETT Garajı’nın kent
parkı olması oldu. Haşanpaşa Mahallesi’ndeki
kamusal yeşil alanının yetersiz olması en
çok oy alan proje olmasının nedeni olarak
söylendi.

Tüm bunlara ek olarak bilinçlendirme
faaliyetlerinin önemli olduğu konuşuldu.
Kültür Varlıkları Dairesi sorumluluğundaki
Gazhane İklim Müzesi’nin girişimleriyle iklimle
ilgili atılmış adımların anlatıldığı bilgilendirme
panoları gibi kısa vadeli çözümlerin öncü
olacağı belirtildi.

Yoğun ilgi gören projelerden diğeri de
Gazhane kampüsü içinde su toplama
önerisiydi. Su sarnıcı projesi yağmur suyunun
alandaki yeşil bölgelerin sulanmasında için de
anlamlı bulundu.
Yüksek oy alan projelerden biri de Pazar
alanında kompost ünitesi önerisiydi.
Hasanpaşa Mahallesi için yapılan bu
öneriyi desteklemek için Müze Gazhane
kampüsündeki Beltur çöplerinin de kompost
olarak ayrıştırılması örnek proje olarak
konuşuldu. Bu sürece okulları, ilçe belediyesini
ve İETT’yi dahil etmenin kamusal örnek
oluşturmak için önemli olduğunu söylendi. Atık
toplamanın maliyetli olduğu ve en iyi çözümün
tüketimi kısıtlamak olduğu söylendi.
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İkinci Oyun
Oturumu

[22 Ekim 2021, 14:00-17:00]
Kadıköy Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol
Müdürü Aynur Şule Sümer açılış konuşmasıyla
oturumu başlattı ve ilçe belediyesi olarak iklim
değişikliği adına planladıkları azaltım ve uyum
eylemlerine değindi. Hasanpaşa Mahallesi’nin
tarihi, erişilebilirliği, iklimle ilgili riskleri ve
demografik yapısıyla ilgili detaylı bilgiler verdi.
Kurbağalıdere’nin yeşil açısından potansiyeli
olduğu ve iklim değişikliğine dirençli kamusal
alan olarak kullanılırsa mahallenin iklim
uyumlu bir yer haline gelebileceğini ekledi.

Oyun süresince gelişen diyaloglar
Oyunun ikinci oturumunda yeşil alanlar, erişilebilirlik ve su kullanımı gibi temalar üzerinden
Gazhane kampüsü ve Hasanpaşa Mahallesi
için farklı öneriler tartışılmıştır. İkinci oyun
oturumu süresince gelişen diyaloglar konuşulan her tema için aşağıda bulunmaktadır.

Yeşil alanlar
İklim uyumlu Gazhane oyununun ikinci
oturumunda da mahalledeki yeşil ve kamusal
alanların yetersiz oluşu üzerinde duruldu.
Gazhane Çevre Gönüllüleri’nden Şehir
Plancısı Nilgün Canatar, İETT garajının yeşil
alan olması gerektiğini söyleyerek donatı alanı
azlığını vurguladı. İKSV’den katılımcı Can
Sezgin İETT arazisinde olacak yeşil alanın
festival alanı olarak kullanılmasını önerdi. Bu
mekanların iklim ile ilgili farkındalık yaratmak
için kullanılabileceğini öneren katilimcilar,
betondan dolayı oluşan kentsel ısı adası
etkisini azaltma amaçlı Salı Pazarı’nda
ağaçlandırma yapılmasını önerdi. Kadiköy
Belediyesi’nden katılan peyzaj tasarımcısı
ekip, Gazhane'deki yeşil alanların iklime göre
daha az su tüketen bitkilerle donatılmasınıi
öne sürdü.

Kurbağalıdere’nin yeşil koridor oluşturmak
için bir potansiyeli olduğu konuşuldu. Yeşil
koridorda peyzaj oluştururken sivrisinek
önleyen öğelerin kullanılmasının da ekoloji
açısından önemli olduğu söylenildi.
Bu oturumda spor alanları ve çocuk oyun
alanları açısından da alanın potansiyeller
tartışıldı. Kültür A.Ş’den Selin Talazan
çocukların Gazhane’yi oynamak için aktif
olarak kullandığını paylaştı. Hasanpaşa’da
çocuk oyun alanlarının yetersiz olduğu eklendi.
Oyun alanlarının ebeveyn ve çocukların
birlikte hareket edebilecekleri yerler olabileceği
tartışıldı.
Bostanların sabah oturumunda olduğu gibi
hem rekreatif olarak hem de biyoçeşitliliğin
artması açısından iyi bir çözüm olacağı
tartışıldı. Ayrıca bostanların güvenli gıdaya
erişmek için de bir araç olduğu söylendi. Daha
bütüncül olarak kompost alanlarıyla birlikte
düşünülebileceği vurgulandı. Çocukların
eğitiminde de bostanların etkili olacağı
söylendi.
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Bina ölçeğinde yeşil alanların artırılması için
yeşil çatı uygulamalarının Kadıköy Belediye
binası gibi kamu binalarında kullanabileceği
anlatıldı. Gazhane çevresindeki binalar
için ışık alma problemi olmadığı için yeşil
cephelerin iyi bir çözüm olduğu konuşuldu.
Kadıköy Belediyesi Plan Proje Müdürlüğü
katılımcıları yeşil cepheler, yeşil çatılar ve
kamusal yeşil alanlar için plan notları ve
tadilatı kararlarıyla eyleme geçtiklerini ekledi.

Su kullanımı
Yağmur suyu toplamanın önemi ikinci
oturumda da vurgulandı. Kurbağalıdere’nin
su potansiyeli açısından değerlendirilmesinin
kritik olduğu konuşuldu. Beton zeminde akan
derenin doğal zemininde akmasının ekolojik
anlamda önemli olduğu söylenildi. Birinci
oturuma paralel olarak Gazhane kampüsünde
su sarnıcı olmasının bir örnek proje olarak
uygulanabileceği söylendi. İSTAÇ ekibi
örnek alan yaratmak için Gazhane’de çeşme
gibi elemanlar kullanıp insanların matara
kullanmasını teşvik etmenin atık azaltımı için
bir fırsat olduğunu söyledi. Bunlara ek olarak
İç Mimar Osman Arayıcı Gazhane otoparkı için
su hasadı membranı önerisinde bulunup etrafı
açık olan otoparkta bir membranla havadaki
nemden su üretilebileceğini anlattı.

Yağmur suyu toplama için Kurbağalıdere’ye
paralel olan caddenin kullanılabileceği söylendi
ve Gazhane Mimari Tasarım ekibinden Damla
Çolakoğlu, Kurbağalıdere Caddesi boyunca
jeoselüler su deposu olabileceğini söyledi.
Yeşil Düşünce Derneğinden Simin Kışınbay ve
Zeynep Arslan, Gazhane kompleksi içerisinde
de su geçirimli yüzeyler kullanarak yağmur
suyunu daha etkili kullanılacağını vurguladı.

Enerji
Güneş panelleri gibi alternatif enerji üretim
tekniklerinin yerli üretimde yapılmaya
başlanmasının maliyeti düşürdüğü o
nedenle tercih edildiği belirtildi. Gazhane ve
çevresindeki kamu binalarına güneş panelleri
önerildi. Ancak mahalle sakini Engin İpci
güneş panellerinin enerji ürettikçe çevreyi
ısıtmaya başladığını ve üretilen enerjinin
depolanma yönteminin karbon salınımı
açısından iklim uyumlu olup olmadığının
şüpheli olduğunu ekledi. Gazhane Mimari
Ekibinden Kadir Uyanık Gazhane kampüsü
projesinin kendi enerjisini üreten bir mekan
olmasının önemli bir adım olduğunu ve
gazometre binasının strüktürel olarak güneş
paneli için uygun olduğunu söyledi. Enerji
açısından kendi kendine yeterlilik için bir
binaylada olsa başlangıç adımı atılması
gerektiği vurgulandı.

Erişilebilirlik
İklim uyumlu Gazhane için toplu taşımanın
rolü konuşuldu. Gazhane’nin hem
Söğütlüçeşme ulaşım ve aktarma merkezine
hem de Fikirtepe metrobüs durağına yakın
konumda olduğu söylendi. Sokak Bizim
Derneği’nden Arzu Erturan, toplu taşımayla
Gazhane’ye güvenli, rahat ve konforlu
erişiminin geliştirilmesi gerektiğini söyledi.
Bunun sonucunda hem ana cadde üzerinde
daha fonksiyonel olan hem de Kurbağalıdere
aksından geçen rekreatif nitelikte yaya ve
bisiklet yolu önerdi. Bisiklet ve yaya yolunun
sürekliliği için alanın topografyasının da uygun
olduğu konusunda fikir birliğine varıldı ve
Kadıköy Belediyesi’nin bisiklet yolu artırma gibi
bir hedefi olduğu ve İBB ile bu konuda işbirliği
yapabileceği aktarıldı.
Ayrıca şu an atıl bir halde olan
Kurbağalıdere’nin yaya ve bisiklet yoluyla
canlanabileceği söylendi. Son dönemde
popülerlik kazanan alternatif ulaşım aracı
elektrikli scooter için park alanı önerilerek
düzenleme yapılması gerektiği eklendi. ‘Park
et ve devam et' ve ‘orta elektrikli araçların’
kullanımı gibi yöntemlerin karbon ayak izini
azaltmada etkili olabileceği konuşuldu.
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Atık yönetimi

Sosyal yapı

İSTAÇ ekibi kompost ile ilgili yaptıkları
çalışmaları anlattı ve Gazhane’nin kompost
yapımı açısından eğitim verilecek, kompost
reçetesi dağıtılacak pozisyonda olabileceğini
önerdi. Ayrıca atık yönetimini daha bütüncül
değerlendirip İBB’nin organik atıklar için
Kemerburgaz ve Şile’deki tesisleri önerildi.
Kamusal alanlarda atık azaltmak için sergi
gibi toplumu harekete geçiren yöntemler de
kullanılacağını eklendi. Doğan Üneri Kadıköy
Belediyesi’nin Asım Sokakta başlattıkları
atıksız yaşam sokağı pilot projesini örnek
gösterdi. Bu projede sokaktan ne kadar çöp
çıktığı araştırılıp insanlar bilgilendirilmiş,
kompost alanları oluşturulmuş ve gönüllülükle
bu döngünün devamı sağlanmış. Bu pilot
projenin Gazhane odaklı geliştirilip tüm ilçede
yayılabileceği tartışıldı.

Hasanpaşa Mahallesi’nin demografik durumu
hakkında konuşuldu. Mahalle sakinlerinin
maddi gücünün yüksek olmadığı belirtilerek
iklim adına atılacak her adımda yerel
paydaşlarla hareket etmek gerektiğine karar
kılındı. Topluluk becerilerini geliştirmek amaçlı
insanlara geri dönüşüm ve atık üretme gibi
konularda alışkanlık kazandırılması gerektiği
söylendi. Tesev’den katılımcı Itır Akdoğan
iklim adaleti sağlamak için burada yaşayan
insanların buluşabilmesi, karşılaşabilmesi ve
örgütlenmesi için kamusal alanların olması
gerektiğini söyleyerek, bu çalışmaların veriye
dayalı olmasının gerektiğini anlattı.
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Değerlendirme
Oyunun ikinci oturumunda en çok oy alan
proje Kurbağalıdere hattı boyunca yaya ve
bisiklet yolu önerisi oldu. Yaya ve bisiklet
yolu önerisinin Müze Gazhane yetkisi dışında
kaldığı ve Hasanpaşa Mahallesi’ne daha
bütüncül bir bakış açısıyla öneri sunduğu
konuşuldu. Bu projenin paydaşları kim olur
sorusu soruldu ve başlıca İBB’nin çalışma
yapması gerektiği söylendi. Ancak burada
kamulaştırma ile ilgili gecikmelerin olabileceği
söylendi.
Kompost üniteleri, İETT Garajının yeşil alan
olması ve Gazhanede su sarnıcı projeleri de
çok oy alan projeler oldu. Alandaki yeşil alanın
artırılmasında Gazhane’nin öncü olabilecek
potansiyeli olduğu söylendi.
Oturum sonunda Çevre Koruma ve Kontrol
Dairesi Başkanı Ayşen Erdinçler, İstanbul
Büyükşehir Belediyesi’nin C40 İklim Liderleri
grubuna üye olan ülkedeki ilk belediye
olduğunu söyledi. İklim Değişikliği Eylem
Planı ile bütüncül bir yaklaşımla eylemler
yapılacağını söyledi. İklim için yeşil alanların
ve su tutan geçirimli yüzeylerin çok önemli
olduğunu ekledi. Bina, enerji, ulaşım ve atık
yönetiminin iklim uyumlu mekanlar yaratmak
için önemini vurguladı. Bununla ilgili olarak
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yaya yolu
ve bisiklet yolu çalışmaları olduğunu da ekledi.
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Sonuçlar
22 Ekim 2022’de İklim Uyumlu
Gazhane simülasyon oyunun lansmanı
ve oynanan ilk iki oturum etkileşimli,
verimli ve eğlenceli bir süreci başlattı.
Katılan paydaşların yoğun bilgi ve
network paylaşımının ötesinde,
oturumdan çıkan tartışma ve kararlar
oyunu yaratan ekibin beklentilerinin
de ötesine gecti. Çıkan sonuçları iki
ana başlıkla özetlemek mümkün.
İlki oyunun katılımcılar arasındaki
gündelik mevcut çatışmaların ötesine
geçip, gerçek anlamda ve samimi
olarak ortak düşünme ve harekete
geçmelerini sağlayacak güvenli
bir ortamı sunabilmesi. İkincisi ise
üzerinde ciddiyet ile çalışılıp uygulama
seviyesine ilerletilebilecek Müze
Gazhane yetkisindeki ve Hasapaşa
Mahallesi ölçeğindeki gerçekçi iklim
uyumlu müdahalelerin net bir biçimde
yüzeye çıkması.
Paydaşların olumlu ve yaratıcı
etkileşimi, oyunun devam sürecini
tetikledi. 2022’de halka açık ve özel
davetli grupların katılımıyla yaklaşık
olarak ayda bir düzenlenecek oyun

oturumları sayesinde Gazhane ile
ortak çalışacak paydaş gruplarının
genişletilmesi mümkün olacak ve aktif
bir iklim merkezi olarak pozisyonunu
güçlendirecek. Bu seanslar uygulama
ile ilgili teknik adımların belirlenmesini
destekleyecek. Diğer taraftan
uygulamada ortak çalışılacak proje
ortakları da belirlenebilecek. Olası
ortaklar arasında kültürel miras
uzmanları, sosyal bilimciler, çevre
mühendisleri, mekan tasarımcıları,
iletişim uzmanları, sanatçılar, öğrenciler
ve Gazhane’nin çocuk kullanıcılarını
düşünebiliriz. Önümüzdeki dönemde
oyun sürecinin içerik ve finans
ortaklıkları devam ediyor gibi
görünüyor. Hollanda Kraliyeti Kültür ve
Kamu Diplomasisi Başmüşaviri Ipek
Sur van Dijk kurumu temsilen yaptığı
kapanış konuşmasında devam edecek
olası bir sürecin kendi pozisyon ve
değerleri ile çakıştığını vurgularken,
Gazhane’den Sinan Çağlar alanda
gerçekleşecek yenilikçi iklim uyumlu
pilot projelerin Gazhane’nin kurumsal
politikasını desteklediğinin altını çiziyor.

Son olarak bu raporu “İklim Uyumlu
Gazhane” oyun oturumlarının
sonucunda ortaya çıkan Gazhane
ve Hasanpaşa Mahallesi için önerilen
çözümleri sıralayarak kapatıyoruz.
Gelecek oturumlarda üzerine eğilip
detaylandırma amaçlı bu öneri ve
yaklaşımları irdeleyip geliştirme imkanı
bulacağımız icin şimdiden heyecanlıyız.
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Outcomes of the Climate Adaptive Gazhane
The launch of the Climate Adaptive
Gazhane city game started an
interactive, productive and fun process
for Gazhane its [future] partners.
Beyond the intense information and
network sharing of the participating
stakeholders, the discussions and
decisions that came out of the session
exceeded the expectations of the team
that created the game. It is possible
to summarize the results under two
main categories. The first is that the
game brings participants beyond the
existing daily conflicts between the
participants and offers them a safe
environment that will enable them to
think and act together in a realistic and
sincere manner. The second is the
clear emergence of realistic climate
interventions, both long and short-term,
that will be worked on seriously and
most probably pushed to the level of
implementation.
The positive and creative interaction
of the stakeholders also ask for a
potential process for the continuation

of the game. In 2022, it will be possible
to expand the stakeholder groups
that will work with Gazhane, thanks
to planned returning new game
sessions to be held once a month.
These sessions will support the
identification of technical steps related
to the application. On the other hand,
it will be possible to determine the
project partners to work together in the
implementation of short term results.
Among the possible partners we can
consider local presidents as local
experts, cultural heritage experts, social
scientists, environmental engineers,
spatial designers, communication
experts, artists, students and child
users of Gazhane. It seems that the
content and finance partnerships of
the game process continue in the
upcoming period. While Ipek Sur van
Dijk, Chief Advisor of Culture and
Public Diplomacy of the Kingdom of the
Netherlands, emphasized in her closing
speech that game outcomes coincide
with the agenda of her organisation,
Sinan Çağlar from Gazhane underlines

that the innovative climate-compatible
pilot projects to be realized will support
Gazhane's legacy in Istanbul and
beyond.
Finally, we close this report by listing
the Museum Gazhane and Hasanpaşa
neighborhood solutions that emerged
as a result of the “Climate Adaptive
Gazhane” game sessions. We are
already excited to have the opportunity
to examine and develop these
proposals and approaches to elaborate
in future sessions.
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Somut Adımlar
Oyun sürecinde ortaya çıkan ve gerçek
hayata uygulanabilmesi olası olan fikirler
ortaya atılmıştır. Atılacak olası somut
adımların bir kısmı Müze Gazhane yetkisinde
ve gerçekleştirebileceği projelerdir.
Uygulanabilmesi olası fikirlerin diğer kısmı ise
Hasanpaşa Mahallesi ölçeğinde daha bütüncül
bir bakış açısıyla değerlendirilmesi gereken
projelerdir. Hasanpaşa Mahallesi ve Müze
Gazhane için atılabilecek adımlar aşağıdaki
gibi özetlenebilir.

Müze Gazhane için yapılan
öneriler

Hasanpaşa Mahallesi için
yapılan öneriler

Gazhane kampüsü girişine sebil yapılması
[insani hak olarak bedava içme suyu ve halka
açık bir sebil pet şişe atıklarını azaltmada
etkili]

Kurbağalıdere hattı boyunca yaya ve bisiklet
yolu

Gazhane’de su sarnıcı yapılması ve
kampüsteki sulama sistemleri ile beraber
düşünülmesi
Gazhane içinde iklim uyumlu teknik çözümlerin
bilinçlendirme amaçlı bilgilendirme panoları ile
iletişiminin sağlanması
Gazhane kampüsü içerisinde su etkin peyzaj
yapılması

Söğütlüçeşme ulaşım ve aktarma merkezi ile
Gazhane arasındaki hattın erişilebilir olması
Hasanpaşa İETT Garajı’nın yer altına taşınıp
üstüne konut alanlarıyla bütüncül düşünülerek
kent parkı yapılması
Okullarda bostanların yapılması
Gazhane çevresinden başlayarak binalarda
yeşil çatılar ve cepheler kullanmak

Gazhane içerisinde yeni bir kullanıcı profili
olarak çocukların için oyun alanları ayrılması:
kaykay pisti veya kum havuzu gibi
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Concrete Steps
The ideas that developed during the game
process are divided into two; which are
the projects that can be realized under the
authority of the Museum Gazhane and the
projects that need to be evaluated with a
more holistic perspective in the scale of
Hasanpaşa Neighborhood. The possible
steps for Gazhane campus and Hasanpaşa
Neighborhood to be taken in the game
process that can be adapted to real life can be
summarized as follows:

Museum Gazhane
recommendations

Hasanpaşa Neighborhood
recommendations

Building a drinking fountain at the entrance
of Gazhane campus [free drinking water is a
human right and a public dispenser is effective
in reducing plastic bottle waste]

Pedestrian and bicycle path along the
Kurbagalıdere road

Constructing a water cistern in the Gazhane
campus and considering it together with the
irrigation systems on the campus
Ensuring the communication of climatecompatible technical solutions with information
boards for raising awareness in Gazhane
campus

Accessibility of the line between Sögütlüçesme
transportation and transfer center and
Gazhane Hasanpasa
Public green park by placing the IETT Garage
underground
Planting orchards in schools
Green roofs and facades on buildings, starting
around the Gazhane

Water efficient landscaping within the
Gazhane campus
Allocating playgrounds for children as a new
user profile in Gazhane, such as a skateboard
track or a sandbox. Currently an integral
playground is being designed for children
to discover the entire campus of Gazhane
instead of a corner singled out for children.
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Önemli Uyarı: Bu çizim belediyenin resmi projesi değildir. Oyun katılımcılarının ortak tasarım önerilerinin görselleştirilmesidir.
Ancak Gazhane ciddi olarak sorumluluğundaki gerçekçi önerileri hayata geçirmeye başlamıştır.
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Oyuncu Listesi
Oturum 1
Yüksel Demirtaş - Gazhane Çevre Gönüllüleri
Meryem Kayan - İstanbul Büyükşehir
Belediyesi
Başak İncekara - İstanbul Büyükşehir
Belediyesi
Nilgün Cendek - İstanbul Büyükşehir
Belediyesi
Seyhan Özçelik - İstanbul Büyükşehir
Belediyesi
Eda Mutluay - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Tuğçe Türk - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Yüksel Yalçın - İstanbul Enerji A.Ş.
Kadıköy Belediyesi
Murat Çakan - İTÜ İklim Değişikliği Uygulama
ve Araştırma Merkezi
Semih Ayta - Temiz Hava Hakkı Platformu
Efe Baysal - 350.org
Yavuz Yalçın - İETT
Volkan Altınok - Beşiktaş Belediyesi
Sena Kayasü - Mimar
Aybüke Safi - Korumacı Mimar
Sara Başkara - Üniversite Öğrencisi
Play the City ekibi
Dr. Ekim Tan
İrem Özdarendeli
Güneş Şanlı

Hazır bulunan destek uzman ve kurumlar
Sinan Çaglar [Gazhane]
Simten Birsöz İnanç [IPA]
İpek Sur van Dijk [Hollanda Kraliyeti İstanbul
Konsolosluğu]
David Naves. [Hollanda Kraliyeti İstanbul
Konsolosluğu]

Melisa Kutluğ - Yeşil Düşünce Derneği
Aynur Kemirtlek - İSTAÇ
Hacer Ak - İSTAÇ
Duygu Temizel Başer - İSTAÇ
Can Sezgin - İKSV
Arzu Erturan - Sokak Bizim Derneği
Osman Arayıcı - MSGSÜ

Oturum 2

Play the City ekibi
Dr. Ekim Tan
İrem Özdarendeli
Güneş Şanlı

Nilgün Canatar - Gazhane Çevre Gönüllüleri
Ufuk Emin Akengin - Onaranlar Kulübü
Itır Akdoğan - TESEV
Aynur Şule Sümer - Kadıköy Belediyesi
Doğan Üneri - Kadıköy Belediyesi
Damla Muhcu Yılmaz - Kadıköy Belediyesi
Aras Aladağ - Kadıköy Belediyesi
Şule Onur - Kadıköy Belediyesi
Zerrin Karamukluoğlu - Kadıköy Belediyesi
Burcu Budak Algan - Kadıköy Belediyesi
Dicle B. Özdemir - Gazhane Mimari Tasarım
Ekibi
Kadir Uyanık - Gazhane Mimari Tasarım Ekibi
Damla Çolakoğlu - Gazhane Mimari Tasarım
Ekibi
Selin Talazan - Kültür AŞ
Esra Demir - Demir Enerji
Işık Baştuğ - Kadıköy İklim Elçileri
Zeynep Arslan - Yeşil Gelecek Derneği
Simin Kışınbay - Yeşil Gelecek Derneği

Hazır bulunan destek uzman ve kurumlar
Ayşen Erdinçler, İstanbul Büyükşehir
Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi
Başkanı
Sinan Çaglar [Gazhane]
İpek Sur van Dijk [Hollanda Kraliyeti İstanbul
Konsolosluğu]
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