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Kısa kısa...

Orman Genel Müdürlüğü verilerine göre, 
yangın sezonunun başladığı günden 
bu yana Türkiye genelinde 870 orman 
yangını çıktı. Yangınlarda yaklaşık 1400 
hektar, 14 kilometrekare ormanlık alan, 
30’un üzerinde ev, onlarca dönüm tarım 
arazisi zarar gördü. En çok orman yan-
gını Antalya, Muğla ve Aydın’da yaşanır-
ken, yurt genelinde 1960 futbol sahası 
büyüklüğünde orman küle döndü.

Artvin’in Kafkasör Yaylası Cerattepe 
Mevkii’nde madencilik faaliyetleri 
için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın, 
‘Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) 
Olumlu’ raporunun yürütmesinin 
durdurulması ve iptali istemiyle açı-
lan Türkiye’nin en büyük çevre da-
vasında karar duruşması 19 Eylül ta-
rihinde Rize İdare Mahkemesi’nde 
görülecek.

Los Angeles’ta yaşayan seçmenler, ken-
tin giderek kötüleşen evsizlik soru-
nunun çözümüne yönelik olarak 1,2 
milyar dolarlık projenin finansmanını 
sağlayacak ek bir mülkiyet vergisi için 
sandık başına gidecek. 

Şili’nin Santiago kentinin metro ağında 
güneş ve rüzgar enerjisi kullanılacak ol-
ması, kent içi toplu ulaşımın çehresini 
değiştirebilecek bir gelişme olarak de-
ğerlendirildi. 2017 yılında başlayacak 
olan uygulamayla, Santiago’nun met-
ro sistemi, büyük oranda yenilenebilir 
enerjiyle çalışacak olan ilk metro siste-
mi olacak. 
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de evi, işi, yaşamı için kullandığı Kabataş’tan yok 
olmasını istemektedir.

• Projenin Transfer Merkezi olarak tanımlanma-
sı aslı olmayan bir propagandadır. Kabataş haliha-
zırda/mevcut haliyle bir transfer merkezidir. De-
niz, metro ve kara ulaşımının buluşma noktasıdır. 
Martı Projesi’yle yapılan 83 bin metrekarelik beton 
yapıların bulunduğu beton meydan inşaasıdır.

• Yayalar ile ulaştırma araçları arasında bağlantı 
kurulması için devasa dolgu alanlara ihtiyaç yok-
tur. Ulaştıma araçları arasındaki trafik geçişlerinin 
yaya bazlı düzenlenmesi, kaldırım geçişlerinin en-
gelsiz olması Kabataş’da mevcut sıkıntıların çözü-
mü için yeterlidir.

• Projede belirtilen Dolmabahçe ve Fındıklı ara-
sında trafiğin beton dalış tünelleriyle yeraltına 
alınması düzenlemenin yaya odaklı değil, araç 
odaklı yapıldığının göstergesidir. Yayaları trafik-
ten kurtarmak yerine toplu ulaşım araçlarının du-
raklarını dalış tünelleri içine -Taksim Meydanı’nda 
olduğu gibi- konumlandıracak, yayaları hızlandı-
rılmış trafiğe maruz bırakacaktır.

• Martı Projesi yeraltı yapıları yani yeraltında 
otopark ve yeraltı galerileri barındırmaktadır. Ye-
raltı yapıları yerüstünde doğal bir park dokusuna 
imkan tanımayan yapay ve beton bir meydanın 
garantisidir. Betonlaştırılan Taksim Meydanı’nda 
olduğu gibi yalnızca saksılara daraltılmış peyzaj 
çalışmaları olacaktır.

• Kabataş konumu gereği Boğaz’da tarihi kıyı 
çizgisinin parçasıdır. Martı şeklinde mimari açı-
dan nitellik taşımayan, yapay ve beton bu proje 
Kabataş’ın tarihi dokusuna zarar verecektir.

(Politeknik.Org)

• Martı Projesi’yle Kabataş Talanı 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kabataş Mar-

tı Projesi için 28 Temmuz’dan itibaren iskelenin 
kapatılacağını ilan etti. ‘Kabataş Transfer Merke-
zi’ olarak sunulan Martı Projesi denize dolgu ve 
kıyı çizgisine martı şeklinde yapı öngörüyor. Dol-
mabahçe-Fındıklı kara ulaşım trafiği beton da-
lış tünelleriyle yeraltına alınıyor. Kabataş’a 83 bin 
metrekarelik beton bir meydan yapılıyor. Projeye   
itirazlar ise şöyle:

• Kabataş ulaşım ağı içerisinde iskelelerin yeni-
lenmesi için denizin doldurulmasına ihtiyaç yok. 
Kabataş iskelelerinde kapasite aşımı söz konu-
su değildir, mevcut iskelelerin rehabilitasyonu, 
Kabataş’ta daha etkin bir ulaşım ağı için yeterlidir.

• Mevcut yapıların yanaşması öngörülen deniz 
ulaştırma araçlarına uygunluğu yapısal açıdan ir-
delenmeli, gerekirse güçlendirme yapılmalıdır. 
Böylesi bir durumda Kabataş’taki mevcut iske-
lelerin rehabilitasyonu ulaşım güvenliği için de 
yeterlidir.

• Kabataş İskelesi’nde amaç iyileşme veya ka-
pasite artırımına gitmek ise mevcut vaziyet planı-
nı bozmayacak ve denize ötelenmeyecek şekilde 
açık tip yapıların yapılması mümkündür. Kapa-
lı tipte ısrar edildiğinde yani denize dolgu yapıl-
dığında deniz canlılarının geçiş bölgesi Boğaz’ın 
ekosistemine zarar verir.

• Kabataş deprem bölgesi sınırları içindedir. Ka-
bataş’taki ‘ustalık’ projesi beton dolgu alan proje-
sidir. Bu proje sıvılaşma riski taşıyan zemin üzerine 
inşa edilecektir. Olası bir depremde deniz dolgusu 
oturacak ve çökecektir. Kıyı ve Deniz Yapılarında 
Deprem Teknik Yönetmeliği’nde deprem riski yük-
sek olan bölgelerde dolgu tipi rıhtım ve ağırlık tipi 
deniz yapılarının yapılmaması belirtilmektedir.

•  Rehabilitasyon için Kabataş İskelesi’nin topye-
kün kapatılması gerekmez. Çalışmalar etap etap 
ilerleyebilir. Transfer Merkezi adıyla halka tanıtılan 
proje martı şeklinde çelik konstrüksiyon iskeleler, 
yer altı dalış tünelleri, otopark gibi Kabataş kıyı-
sında geri dönüşü olmayacak büyüklükte yapılar 
içeren bir mega inşaat hazırlığıdır. İstanbul Büyük-
şehir Belediyesi Başkanı Kadir Topbaş bu mega in-
şaatın rantında payı olmayan halkın iki hafta için-

TMMOB İstanbul İl Kordinasyon Kurulu’nun konu hakkındaki açıklaması için tıklayınız.

http://politeknik.org.tr/madde-madde-marti-projesiyle-kabatas-talani-politeknik/
http://www.ikkistanbul.org/index.php?option=com_content&view=article&id=541:stanbul-bueyuekehr-beledyesne-soruyoruz&catid=39:guncel&Itemid=18
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• Metro Projeleri İhaleye Çıkıyor • İstanbul’daki Tüm Tabelalara Artık 
Arapça da Eklenecek

men siyasi karar alan yöneticilerin tercihleridir. Biz 
buna siyasetin finansmanı diyoruz. Çünkü bu şir-
ketlerin faaliyet zararına katlanmasını akılla, izan-
la, mantıkla ya da işletme bilimiyle açıklamak hiç 
bir şekilde mümkün değildir” diye konuştu.

(Sözcü)

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden 
olan İSPARK 2015 yılında elde ettiği yüksek ciro-
ya karşın zarar etti. Asıl iştigal konusu otopark iş-
letmeciliği olan İSPARK’ın yıllık cirosu 233 milyon 
TL’ye ulaşırken, 2015 yılında 1 milyon TL’lik zarar-
da olduğu görülüyor. İSPARK, 2014 yılında da 199 
milyon TL’yi aşan ciroya karşın 1.7 milyon TL’lik 
zarar etmişti. CHP İBB Meclis Üyesi Mali Müşavir 
Tarık Balyalı hazırladığı yazılı soru önergesinde 
İSPARK’ın nasıl zarar ettiğini sordu. İSPARK’ın se-
çim yılları olan 2014 ve 2015 yıllarında zarar et-
mesini, bu şirketlerin ‘arpalık’ olarak kullanıldığı 
şeklinde yorumlayan Balyalı, “Elde edilen ciroya 
rağmen ortaya çıkan faaliyet zararı bu şirketlerin 
siyasetin ve seçimlerin finansmanında kullanıldı-
ğının en büyük ispatı” diye konuştu.

İştigal konusu sadece yolları otopark olarak ki-
raya vermek olan, bunun için asgari ücretin biraz 
üzerinde maaşla çalışanlar dışında önemli bir gi-
deri olmayan ve hiçbir şey üretmeyen İSPARK’ın 
faaliyet zararına sahip olmasının kabul edileme-
yeceğini ifade eden Balyalı, “Olağan şartlarda özel 
sektörde böyle bir şirketi zarar ettiren yöneticiyi 
hemen kapının önüne koyarlar. Ancak, iş kamu 
kaynakları olunca mesele pek böyle olmuyor. 
Çünkü bu şirketlerin bu noktaya gelmesi tama-

• İSPARK Zarar Etti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbul’da 
Haliç’in iki yakası arasındaki trafiği denizin altın-
dan tünelle sağlayacak olan Haliç - Unkapanı Ka-
rayolu Tüneli Tüp Geçit Projesi ile Mahmutbey 
- Bahçeşehir - Esenyurt, Başakşehir - Kayaşehir, 
Çekmeköy - Sancaktepe - Sultanbeyli ve Sarıga-
zi - Taşdelen - Yenidoğan gibi pek çok güzergah-
ta metro yapımına ilişkin ihaleler için start verdi. 
Yaklaşık 77 kilometrelik 6 metro hattının ihaleleri 
Temmuz ve Ağustos aylarında gerçekleştirilecek.

Haliç’in iki yakası arasındaki trafiği denizin altın-
dan tünelle sağlayacak olan Haliç-Unkapanı Kara-
yolu Tüneli Tüp Geçit Projesi 11 Temmuz’da ihale-
ye çıktı.

(Dünya.Com)

Metrodaki duyuru ekranlarında Arapça haberle-
re yer veren İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 
bu kez tabelalar için adım attı. Topkapı’daki yön-
lendirme tabelaları değiştirildi ve yerlerine Türkçe-
Arapça olanlar asıldı. Fatih’te Millet Caddesi’nden 
Zeytinburnu’na kadar uzanan hatta, tramvay ve 
metrobüs yönlendirme tabelaları Arapça olarak 
yenilendi.

İBB yetkilileri, uygulamanın kısa süre önce başla-
dığını, pilot bölge olarak da Topkapı’nın seçildiği-
ni söyledi. Yakında tüm İstanbul’daki yönlendirme 
tabelalarında Arapça olacak. Suriyeliler ise tabela-
lardaki Arapça’nın hatalı olduğunu iddia etti.

(CnnTurk.Com)

http://www.dunya.com/ekonomi/kamu-ihaleleri/metro-projeleri-ihaleye-cikiyor-305469h.htm
http://www.cnnturk.com/turkiye/istanbuldaki-tum-tabelalara-artik-arapca-da-eklenecek
http://www.cnnturk.com/turkiye/istanbuldaki-tum-tabelalara-artik-arapca-da-eklenecek
http://www.sozcu.com.tr/2016/ekonomi/yillik-233-milyon-ciroyu-arpalik-olarak-kullandilar-1307183/
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• Rize Havalimanı’nın ÇED Raporu
Kabul Edildi

100 milyon ton taşı Karadeniz’e dökerek inşa 
edilecek Rize havalimanı için hazırlanan Çev-
resel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporu, “Çev-
re” ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yeterli bu-
lunarak kabul edildi. Rize Çevre ve Şehircilik İl 
Müdürlüğü’nün konuya ilgili yazılı açıklamasında, 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Alt 
Yapı Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından ya-
pılması planlanan Rize Havalimanı projesi ile ilgi-
li olarak hazırlanan ÇED Raporu’nun İnceleme ve 
Değerlendirme Komisyonunca yeterli bulunarak 
kabul edildiği belirtildi. 

Rize Havalimanı, Pazar ilçesi Yeşilköy Köyü ile 
Kız Kulesi mevkisi arasındaki 266 hektarlık alan-
da, kıyıdan 26 ila 32 metre uzaklıktaki deniz dolgu 
alanında yapılacak. Derinlik yapısı itibariyle dün-
yada ilk olma özelliğini taşıyacak havalimanı inşa-
atında 100 milyon ton civarında taş kullanılacak.

(Cumhuriyet)

• Fethi Paşa Korusu’nda Ağaç Kesimi

İşadamı Mehmet Cengiz’e bedelsiz olarak dev-
redilen tarihi Fethi Paşa Korusu’nda iş makinele-
ri bayramda ağaç kesti. Bayram tatilinde tarihi ko-
runun Paşa Limanı Caddesi kenarındaki bölümde 
hafriyat çalışması başlatıldı. İş makinelerinin kaz-
dığı alandaki onlarca ağaç kesildi, onlarcası da 
kökleri topraksız kaldığı için diğer ağaçlara halatla 
bağlandı. Halatla diğer ağaçlara bağlanan ağaçla-
rın kurtarılması neredeyse imkânsız hale geldi.

İşadamı Mehmet Cengiz’e ait olduğu iş makine-
lerinin yaptığı kazı için izin verilip verilmediği ise 
bilinmiyor. Hafriyat alanında kazı için izin alındı-
ğını gösteren herhangi bir uyarı tabelası bulun-
muyor. Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi olan alanda 
iş makinelerinin kazı yapmasına özel izin verilse 
bile, izini veren kurum, izinin kapsamı, başvuru 
tarihi, dosya numarası gibi bilgilerin bir tabela ile 
hafriyat alanına asılması gerekiyor.

8 Mart 2013’te düzenlenen tapu kayıtlarında 
korunun ve içerisinde bulunan tarihi Hüseyin Avni 
Paşa Köşkü’nün satış bedeli “0” lira olarak yer al-
mıştı. Tarihi köşk, restorasyon başvurusu 6 No’lu 
Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu’nda görü-
şülmüş ve 23 Haziran 2014 tarihinde inceleme ya-
pıldıktan sonra karar verileceği açıklanmıştı. Bu 
kararın ardından 5 gün sonra köşk gece yarısı ta-
mamen yanarak kül olmuştu. 2002 yılında “Yıkıl-
madan korunması gereken 1. sınıf kültür varlığı” 
olarak tescillenen Hüseyin Avni Paşa Köşkü’nün 
tamamen yanmasıyla ilgili soruşturmanın üzeri 
örtülmüş ve yangın için “kaza” raporu düzenlen-
mişti (Habersol.org).

Hüseyin Avni Paşa Köşkü, 28 Haziran 2014’te çıkan yangında tamamen yok olmuştu.

http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/cevre/562057/Rize_Havalimani_nin_CED_raporuna_onay__Karadeniz_e_100_milyon_ton_tas_dokulecek.html 
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/cevre/562057/Rize_Havalimani_nin_CED_raporuna_onay__Karadeniz_e_100_milyon_ton_tas_dokulecek.html 
http://haber.sol.org.tr/toplum/yandas-patron-mehmet-cengiz-fethi-pasa-korusunda-talana-basladi-161504 
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• Kapalıçarşı’da Restorasyon
Çalışmaları Başladı

Dünyanın en büyük çarşısı ve kapalı çarşıların-
dan kabul edilen Kapalıçarşı’nın restorasyonu çatı 
yenilemesiyle başladı. Yaklaşık 10 yıl sürecek res-
torasyon çalışmalarının ilk etabı olan çatı için kire-
mitler yerleştirildi.

Kapalıçarşı’daki çalışmaların kademe kademe 
yapılacağını söyleyen Fatih Belediye Başkanı Mus-
tafa Demir, restorasyonun ‘çatı, altyapı ve güçlen-
dirme’ olarak üç ana kısımdan oluşacağını söyledi. 
Basın mensuplarının Kapalıçarşı’nın bütün res-
torasyonunun ne zaman biteceğine yönelik so-
rularına Demir, “Bu bitmez bir restorasyon. 10 yıl 
sürebilir. 10 yıl sonra da başka bir yerinde baş-
ka problem olabilir. Projesini 2009 yılında yaptık. 
Projesi 6 yıl sürdüyse restorasyonu 10 yıl rahatlıkla 
sürer” yanıtını verdi.

2009 yılında İstanbul Valiliği, İstanbul Büyük-
şehir Belediyesi ve Fatih Belediyesi’nin işbirliği ile 
başlatılan Kapalıçarşı Restorasyonu projesi, Kapa-
lıçarşı ile etrafındaki 21 hanın rölöve, restitüsyon 
ve restorasyon çalışmalarını kapsıyor. 

110 bin metrekarelik alanda yürütülecek çalış-
maların ilk etabı olan çatı 39 bin metrekarelik kıs-
mını oluşturuyor.

Koruma kurulunun önerisi doğrultusunda ala-
turka kiremitlerin kullanılacağı çalışmalar sırasın-
da esnaf çalışmalardan etkilenmeyecek.

(Cumhuriyet)

• Çanakkale 1915 Köprüsü’nde Çalışmalar
Yakında Başlıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın duyurduğu Çanak-
kale 1915 Köprüsü projesine ne zaman başlana-
cağını Başbakan Yıldırım açıkladı. Başbakan Bi-
nali Yıldırım, “Çanakkale’ye de inşallah Çanakkale 
1915 Köprüsü’nü yapacağız. Önümüzdeki yıl 18 
Mart Çanakkale şehitlerini anma yıl dönümünde, 
inşallah ilk kazmayı vurmayı hedefliyoruz.” dedi. 
Daha önceden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan da yeni bir adım daha atarak Çanakkale’ye 
köprü yapacaklarını söylemişti. Çanakkale Boğaz 
Köprüsü bölgedeki konut ve arsaların daha ta-
mamlanmadan değerini artırmaya başladı. Lap-
seki ilçesi Şekerkaya mevkii ile Gelibolu ilçesi 
Sütlüce mevkii arasında yapılacak köprü tamam-
landığında dünyanın en uzun asma köprülerin-
den biri olacak. Çanakkale Köprüsü’nün yapılaca-
ğı boğazın genişliği 3 bin 600 metre, 800’er metre 
de kara tarafından içeriye girilecek. 3 bin 23 metre 
asma bölümü olacak.

(Haberturk.com)

http://www.cumhuriyet.com.tr/foto/foto_haber/567106/18/Kapalicarsi_da_restorasyon_calismalari_basladi.html
http://www.cumhuriyet.com.tr/foto/foto_haber/567106/18/Kapalicarsi_da_restorasyon_calismalari_basladi.html
http://www.haberturk.com/ekonomi/emlak/haber/1189962-canakkale-bogaz-koprusuyle-hangi-bolgeler-degerlenecek/6 
http://www.haberturk.com/ekonomi/emlak/haber/1189962-canakkale-bogaz-koprusuyle-hangi-bolgeler-degerlenecek/6 


7

TÜRKİYE’DEN HABERLER Doğal Kaynaklar ve Ekoloji

• Amasra’da Enerji İletim Hattı İçin 43 Bin 
Ağacın Kesilmesi Planlanıyor

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü, 
Amasra’da Hema Endüstri A.Ş. tarafından kurul-
ması planlanan termik santralde üretilecek elekt-
riği, Zonguldak’ın Çatalağzı Beldesi’ndeki termik 
santralden yararlanarak Türkiye’nin ‘enterkonnek-
te sistem’ine dahil etmeyi amaçlıyor. Bunun için 54 
kilometrelik enerji iletim hattı kurulması planlanı-
yor. Zonguldak’ın Kilimli ve Çaycuma ilçeleri ile 
Bartın ve Amasra ilçelerini kapsayan Zetes-Amas-
ra TES (HEMA) Enerji İletim Hattı’nın 36.5 kilomet-
resi orman içinden geçecek. 380 kilovat gerilimli 
hat için hazırlanan ÇED raporuna göre, 36.5 kilo-
metrelik orman alanında 50 metrelik koridor açı-
lacak ve yaklaşık 43 bin ağaç kesilecek.

(Diken)

Kayseri, geçen yıl lisansız elektrik üretimi ala-
nında 63 bin 976 megavatsaatlik üretimiyle 81 il 
arasında ilk sırada yer aldı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) 
“2015 Elektrik Piyasası Gelişim Raporu”ndan elde 
edilen bilgiye göre, geçen yıl Türkiye’de üretilen 
264 milyon 136 bin 800 megavatsaat elektriğin, 
222 bin 685 megavatsaati lisanssız elektrik üretim 
santrallerinden sağlandı.

Kayseri geçen yıl 63 bin 976 megavatsaatlik li-
sanssız elektrik üretimiyle ülkede bu alanda lider 
oldu. Türkiye genelindeki lisanssız elektrik üreti-
minin yüzde 28,7’si Kayseri’de gerçekleşti.

Kayseri’yi, 20 bin 47 megavatsaat üretimle De-
nizli ve 17 bin 450 megavatsaatle Malatya takip 

etti. Konya geçen yıl ülke genelinde 15 bin 726 
megavatsaat lisanssız elektrik üretimiyle dördün-
cü sırada yer alırken, başkent Ankara 14 bin 519 
megavatsaatle beşinci oldu.

Lisanssızda “aslan payı” güneşin
Lisanssız elektrik üretiminde geçen yıl toplam 

359 megavatlık kapasite devreye alındı. Bu ka-
pasitenin 294 megavatlık bölümü güneş enerji-
si santrallerinden oluştu. Lisansız güneş enerjisi 
santrallerinde geçen yıl 184 bin 995 megavatsaat 
elektrik üretimi yapıldı.

Güneşi, 37 bin 94 megavatsaatlik üretimle bi-
yokütle santralleri takip etti. Geriye kalan yakla-
şık 595 megavatsaatlik üretim ise hidroelektrik ve 
rüzgar santrallerinden sağlandı (AA).

• Lisanssız Elektrik Üretiminde Lider Kayseri

• 1960 Futbol Sahası Büyüklüğünde
Ormanımız Kül Oldu

Orman Genel Müdürlüğü verilerine göre, yan-
gın sezonunun başladığı günden bu yana Türki-
ye genelinde 870 orman yangını çıktı. Yangınlarda 
yaklaşık 1400 hektar, 14 kilometrekare orman-
lık alan, 30’un üzerinde ev, onlarca dönüm tarım 
arazisi zarar gördü. En çok orman yangını Antal-
ya, Muğla ve Aydın’da yaşanırken, yurt genelin-
de 1960 futbol sahası büyüklüğünde orman küle 
döndü.

Yangınların özellikle turizm bölgelerinde çık-
ması, bir bölgede aynı gün içinde veya aynı anda 
farklı noktalarda başlaması sabotaj ihtimalini 
gündeme getirdi. Orman Mühendisleri Odası Batı 
Akdeniz Şube Başkanı Hüseyin Özdoğan, özellik-
le turizm bölgelerinde aynı anda başlayan orman 
yangınlarının dikkatle incelenmesi ve sabotaj ih-
timalinin göz önünde bulundurulması gerektiği-
ni söyledi. 

(HaberTürk)

http://www.diken.com.tr/amasrada-enerji-iletim-hatti-icin-agac-kiyimi-43-bin-agacin-kesilmesi-planlaniyor/ 
http://www.diken.com.tr/amasrada-enerji-iletim-hatti-icin-agac-kiyimi-43-bin-agacin-kesilmesi-planlaniyor/ 
http://aa.com.tr/tr/ekonomi/lisanssiz-elektrik-uretiminde-lider-kayseri/604965
http://www.haberturk.com/gundem/haber/1265378-1960-futbol-sahasi-buyuklugunde-ormanimiz-kul-oldu
http://www.haberturk.com/gundem/haber/1265378-1960-futbol-sahasi-buyuklugunde-ormanimiz-kul-oldu
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TÜRKİYE’DEN HABERLER Yerel Yönetimler

• Yenimahalle’nin HalkKart’ı 

Yenimahalle Belediyesi, hastaneden markete, 
eğitimden akaryakıta kadar her alanda vatandaş-
lara indirim sağlayacak “HalkKart” projesinin tanı-
tımını gerçekleştirdi.

Yenimahalle Belediyesi Başkanlık 
Misafirhanesi’nde gerçekleşen toplantıda firma 
yetkililerine seslenen Başkan Fethi Yaşar, “Sizler-
le yapacağımız protokolde belirleyeceğimiz bir 
indirim oranımız olacak ve bu oranları web site-
mizden, dış ortam LED ekranlarımızdan, SMS ve 
elektronik postalar üzerinden sürekli yayınlayarak 
kart sahibi kişilere duyuracağız. Tahminen 100 bin 
hane kart sahibi olacak. Biz de bu kişileri indirimli 
alışveriş yapması için kurumlara yönlendireceğiz. 
Amacımız Yenimahalle halkının ekonomisine kat-
kıda bulunmak ve esnafa yarar sağlamak. Bu proje 
hem tüketicinin ve hem de satıcının yararına” şek-
linde konuştu.

Kartın teknik özellikleri hakkında da katılımcıla-
ra bilgi veren Başkan Yaşar, “Yenimahalle halkına 
dağıtılacak olan kartlar manyetik ve temasla oku-
nabilen özellikte olup belediyemiz tarafından da-
ğıtılacaktır. Anlaşma yapılan işyerlerinin bilgisayar 
sistemlerinde verilen kartlar tanımlı olacak. Kart 
sahibi Yenimahalleli hemşehrilerimiz mal ve hiz-
met alımını gerçekleştirip ödeme için kasaya gel-
diğinde önce kartını okutucak, sistem tarafından 
algılanan karta belirlenen oranda indirim yapıla-
rak kalan tutar üye işyeri tarafından tahsil edile-
cektir” ifadelerine yer verdi.

(HaberTürk)

• Çankaya’dan Çevreye 13 Bin Tonluk Katkı

Çankaya Belediyesi, 2016 yılının ilk yarısında 
çevre konusunda yürüttüğü proje ve faaliyetler 
sonucunda, 13 bin 73 ton atığı geri dönüşüme ka-
zandırdı. Ocak ayından itibaren 681 dilekçeye ce-
vap veren Belediye, ambalaj atıkları, atık pil, bitki-
sel atık yağ ve atık elektrikli ve elektronik eşyalar 
ile ilgili gelen talep ve şikâyetlere kısa sürede çö-
züm buldu.

Özellikle geri dönüştürülebilir atıkları yeniden 
değerlendirerek ekonomiye kazandırmaya ve 
genç kuşakta çevre bilinci oluşturmaya odakla-
nan çalışmalar kapsamında yılın ilk 6 ayında 738 
mekâna atık kâğıt kutusu dağıtıldı. Gelen talepler 
doğrultusunda 15 site ve kuruma geri dönüşüm 
konteyneriyle kumbara temin eden ve ilçe gene-
linde 4 bin 460 geri dönüşüm poşeti dağıtan Be-
lediye, yılın ilk yarısında ilçe genelinde 13 bin 73 
ton ambalaj atığı geri dönüşüme kazandırdı.

Belediye, Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıla-
rı Derneği (TAP) ile yürütülen kampanya sayesin-
de Çankaya genelindeki okullarda pil toplama ya-
rışması düzenledi. Çok sayıda öğrencinin katıldığı 
ve hem okullar hem de öğrenciler arasında tatlı 
bir rekabet oluşturan yarışma sayesinde binlerce 
kilogram atık pil, doğaya zarar vermeden geri dö-
nüştürülmek üzere toplandı. 

(Gerçek Gündem)

• İlk Mobil Veteriner Alanya’da

Türkiye’deki belediyeler arasında ilk ve tek, Sağ-
lık Bakanlığı’ndan onaylı mobil veteriner ve kısır-
laştırma ünitesi, Antalya’nın Alanya İlçesi’nde hiz-
met veriyor. Mobil veterinerde büyük ameliyatlar 
dışında her türlü işlem uygulanabiliyor. Alanya 
Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne bağlı faa-
liyet gösteren mobil veteriner ve kısırlaştırma üni-
tesi, geçen yıldan beri hayvan sağlığına yönelik 
çalışmalar yapıyor. Özellikle sokak hayvanlarına 
yönelik hayata geçirilen projede, evcil hayvanla-
rın da bakımı yapılıyor. Hayvanların sağlık tara-
maları ve kısırlaştırma tedavisi hem Demirtaş Ma-
hallesi’ndeki Alanya Belediyesi Hayvan Koruma 
Barınağı, hem de mobil veteriner ve kısırlaştırma 
ünitesinde yürütülüyor. Özellikle kedi ve köpekle-
rin büyük ameliyatlar dışındaki müdahale gerek-
tiren tedavileri de mobil veteriner ve kısırlaştırma 
ünitesinde yapılıyor (Hürriyet). 

http://www.haberturk.com/yerel-haberler/haber/46453756-yenimahallenin-halkkarti-yolda 
http://www.gercekgundem.com/yurttan-haberler/219279/cankayadan-cevreye-13-bin-tonluk-katki 
http://www.hurriyet.com.tr/yerel-haberler/antalya-haberleri/ilk-mobil-veteriner-alanya-da_306365/ 
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TÜRKİYE’DEN HABERLER Kent Tasarım ve Planlama

• Alsancak Silolarına Yaşatan Tasarım

Yaşar Üniversitesi İçmimarlık ve Çevre Tasarımı 
Bölümü öğrencileri, yapılması planlanan Kruvazi-
yer Limanı sebebiyle yakın bir gelecekte işlevini 
kaybedecek olan İzmir Alsancak’taki Toprak Mah-
sulleri Ofisi (TMO) silolarını, modern mimarlık mi-
rası olarak korunarak gelecek nesillere aktarılması 
için yeniden tasarladı. Konaklama, ortak çalışma 
alanları, ofis ve halkın ortak kullanımı gibi işlev-
lerle yeniden tasarlanan siloların, Kruvaziyer Li-
manının bir parçası olması hedeflendi. Ulaştırma 
Bakanlığı’nın Alsancak Kruvaziyer Liman Projesi 
kapsamında, TMO silolarının başka bir yere taşı-
narak bu alanda konaklama, alışveriş ve eğlence 
mekanlarından oluşan tesisler yapılması planla-
nıyor. Yaşar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi İç Mi-
marlık ve Çevre Tasarımı Bölümü üçüncü sınıf öğ-
rencileri, İntegral İç Mimarlık Stüdyosu dersinde, 
tarihsel sürekliliğin sürdürülebilmesi ve Kruvazi-
yer Limanı’nın bir parçası olması için silonun ko-
runarak yeniden işlevlendirilmesi konusunda 
proje üretti. Ders, Yrd. Doç. Dr. Ebru Aydeniz, öğ-
retim görevlileri Sergio Taddonio, Fulya Ballı ve 
Etem Ülkütaş ile Araştırma Görevlisi Yarkın Üstü-
nes tarafından yürütüldü. Öğrenciler, dönem bo-
yunca Alsancak Silolarının, konaklama, ortak ça-
lışma ve üretim mekanları ile kamusal alanlardan 
oluşan bir program ile işlevsel dönüşümü konu-
sunda çalıştı.

Yrd. Doç. Dr. Ebru Aydeniz, “Alsancak silolar, 
bölgedeki zengin endüstri mirası yapılar, demir-
yolu ve liman tesisleriyle birlikte nitelikli bir bütün 
oluşturuyor. Fakat günümüzde silo gibi yapıların 
bir kısmı, çeşitli sebeplerle işlevlerini kaybederek 
terk edilmekte, kimi zaman da yıkılarak yok edil-

mekte. Oysa gelişmiş ülkelerde özgün işlevini kay-
bettikten sonra başarılı müdahalelerle yeniden iş-
levlendirilen silo örnekleri, bu yapıların varlığını 
sürdürerek kimliğini koruyabileceğini gösteriyor. 
İzmir’in tarımsal zenginliği ile köklü bir liman kenti 
olma özelliğini simgeleyen siloların, kent kimliği-
nin önemli bir bileşeni ve modern mimarlık mirası 
olarak korunması gerekli. Bu amaçla, öğrenciler-
den, siloların gelecek nesillere aktarılması için or-
tak çalışma alanları, kısa ve uzun dönem konakla-
ma birimleri, yerel halk ve uluslararası ziyaretçiler 
için kamusal sosyal mekan tasarımları yapmaları-
nı istedik” dedi (Yasar.Edu.Tr).

 • Türkiye’nin İlk Heykel Müzesi

Eskişehir’e bağlı Sivrihisar ilçesinde bulunan 
eski Ermeni kilisesini ziyarete gidenler, Türkiye’nin 
dört bir yanında meşhur olmuş kişilerin heykelle-
riyle karşılaşıyor.

Sivrihisarlı heykeltıraş Metin Yurdanur tarafın-
dan 4 yıl önce başlatılan çalışmalar, son yıllarda 
hız kazandı. 2011 yılında dönemin Kültür Baka-
nı Ertuğrul Günay tarafından, Türkiye’nin ilk hey-
kel müzesi yapılacağının açıklanmasından sonra, 
Sivrihisar’ın yalçın kayalıklara yaslanmış Erme-
ni Surp Yerortutyun Kilisesi’nin bahçesinde (Kızıl 

taşlardan yapıldığı için diğer ismi ile Kızıl Kilise), 
onlarca heykel tüm ihtişamları ile sergilenmeye 
başlandı. Kilisenin hemen bitişiğindeki aile evini, 
Sivrihisar Belediyesi’ne süresiz devretmesinin ar-
dından, konağın restorasyonu belediye tarafın-
dan yaptırıldı. Konak, anıt müze ve heykel atölyesi 
olarak tasarlandı. Kilise bahçesinin yanı sıra dağın 
yamaçlarına da serpiştirilen 100 civarında deva-
sa boyutlardaki heykel, büyük bir sessizlik içinde 
Sivrihisar’a gelecek ziyaretçileri bekliyor.

(Rotka.org) 

http://haber.yasar.edu.tr/genel/alsancak-silolarina-yasatan-tasarim.html
http://www.rotka.org/turkiyenin-ilk-heykel-muzesi/
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TÜRKİYE’DEN HABERLER Yerel Mücadeleler

• Cerattepe Davasında Karar Günü 19 Eylül

Artvin’in Kafkasör Yaylası Cerattepe Mevkii’nde 
madencilik faaliyetleri için Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı’nın, ‘Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) 
Olumlu’ raporunun yürütmesinin durdurulması 
ve iptali istemiyle açılan Türkiye’nin en büyük çev-
re davasında karar duruşması 19 Eylül tarihinde 
Rize İdare Mahkemesi’nde görülecek.

Cerattepe Bölgesi’ndeki madencilik faaliyeti 
için daha önce Rize İdare Mahkemesi tarafından 
‘ÇED olumlu’ kararı iptal edilen maden şirketi, 2 
Haziran 2015’te yeniden ‘ÇED Olumlu’ kararı aldı. 
Bunun üzerine harekete geçen Yeşil Artvin Derne-
ği öncülüğündeki 751 kişi ve 61 avukat, 8 Temmuz 
2015’te Rize İdare Mahkemesi’nde, ‘ÇED olumlu’ 
raporunun yürütmesinin durdurulması ve iptali 
istemiyle Türkiye’nin en büyük çevre davasını açtı.

Mahkeme, bölgede 14 Mart’ta bilirkişi heyeti 
ile inceleme yaptı. Mahkemeye ulaşan bilirkişi ra-
porunda, yıllık 500 bin ton çıkartılacağı öngörü-
len cevherin kapalı kabinli teleferikle taşınması 
halinde çevreye zararlarının azalacağı ve ara katlı 
üretim yöntemi ile heyelan riski oluşmayacağı be-
lirtildi. Rize İdare Mahkemesi, Cerattepe’deki ma-
dencilik faaliyetleri için tarafları son kez dinleyece-
ği karar duruşması için 19 Eylül tarihine gün verdi.

(Cumhuriyet)

Artvin Cerattepe’de bu yıl 36. düzenlenen Kaf-
kasör Festivali’ne bu yıl madene karşı çıkanlar 
damgasını vurdu. Festivale maden karşıtlarının 
damgasını vuracağını önceden kestiren Artvin 
Belediyesi festival programı daralttı, 5 günden 
3 güne indirdi. Artvin Valiliği’nin çevre illerden 
güvenlik takviyesi istedi. Tüm bunlara rağmen 
üç günlük festival boyunca Artvinliler Kafkasör 
Yaylası’nı giydikleri “Artvin’de madene hayır” yazı-
lı tişörtleriyle yeşile boyadı. Neden Artvin’de ma-
den istemediklerini anlatan standtlarını festival 
alanına kurdu. Festivalin son gününde (10 Tem-
muz) tribünlerde “Artvin’de madene hayır” döviz-
leri açarak “Artvin bizimdir bizim kalacak” slogan-
ları attı (Sendika10.Org).

• Artvinliler Kafkasör Festivali’nde Tek Ses: 
Madene Hayır

• “Ankara’daki Yıkımlara Dur Diyoruz!”

Ankara’daki akademisyen, araştırmacı ve mes-
lek kuruluşlarındaki yöneticiler, “Ankara’daki yı-
kımlara dur diyoruz” diyerek bildiri yayımladı. 
Ankara mimari mirasındaki yıkıma dikkat çeken 
bildiride, kararların kamuoyuyla paylaşılan bütün-
cül bir plan dahilinde ve katılıma açık bir biçimde 
alınması talep edildi.

Ankara’nın 20. yüzyılda kurulmuş birkaç plan-
lı başkentten biri olduğu belirtilen bildiride, 
Ankara’nın her her gün bir mimari değerinin yok 
edildiği belirtildi. Yıkımların; meslek kuruluşları-
nın, akademik çevrelerin ve Ankara ile ilgili araş-
tırmacıların söz hakkını gözetmeden, kente dair 

tasavvurlarını, bilgi birikimlerini dikkate almadan, 
katılımı reddeden bir anlayışla yapıldığı belirtildi. 
Kentteki tarihi mimari eserlerin neden yıkıldığının 
sorulduğu bildiride, bu mimari eserlerin toplum-
sal bellek açısından önemli olduğu belirtildi.

(KuzeyOrmanları.Org)

http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/cevre/565493/Cerattepe_davasinda_karar_gunu_19_Eylul.html
http://sendika10.org/2016/07/artvinliler-kafkasor-festivalinde-tek-ses-madene-hayir/
http://sendika10.org/2016/07/artvinliler-kafkasor-festivalinde-tek-ses-madene-hayir/
http://www.kuzeyormanlari.org/2016/07/15/akademisyenlerden-cagri-ankaradaki-yikimlara-dur-diyoruz/
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TÜRKİYE’DEN HABERLER Kent ve Yaşam

 Şehirde yaşayan bir kişi günde yaklaşık 1,5 kg 
çöp çıkarıyor. Araştırmalar, Türkiye’deki atıklarda 
organik madde oranının yüksek olduğunu ortaya 
koyuyor. Örneğin, İstanbul’daki kentsel katı atık-
larda, organik madde oranı yüzde 54,09 düzeyin-
de. Bunu yüzde 15,57 ile kağıt/karton grubu takip 
ediyor. Bu atıkların küçük bir kısmının bile katı atık 
depolama alanlarına gitmesini engelleyerek kom-
posta dönüşmesi, çevrenin korunması ve küre-
sel iklim değişikliği üzerinde etkisi büyük olacak. 
Buğday Derneği, Türkiye’de organik çöplerin (bi-
yo-atık) ayrıştırılarak toplanması ve “siyah altın” 
diye tabir edilen kompost elde edilmesi için biri 
kırsalda, biri belediyelerle birlikte olmak üzere iki 
proje yürütüyor. Kompost yapmak, çöp sorununa 
çözüm sunarken, bir yandan da ürettiği son de-
rece verimli gübre sayesinde en verimsiz toprağı 
bile canlandırıyor. Projelerden birisi “Datça’da Or-
ganik Atıklardan Kompost Gübresi Elde Edilmesi” 
adını taşıyor. Proje kapsamında, tarlalardan çıkan 
atıkların kompost yapılması için bölgeye bir dal 
öğütücü alındı, kompost ve organik tarım eğitim-
leri verildi. 

İkinci proje ise, Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa 
Birliği tarafından Sivil Toplum Diyaloğu IV Prog-
ramı kapsamında desteklenen, ‘’Türkiye Çöpünü 
Dönüştürüyor’’ projesi. Projenin amacı belediye-
lerle birlikte orta ve büyük ölçekli kompost tesis-
lerinin kurulması için Türkiye’ye veri ve tecrübe 
aktarımı yapmak. Proje, Avrupa Birliği ülkelerin-
den bilgi ve tecrübe aktarımı yaparak, büyük ve 
orta ölçekli kompost tesislerinin kurulmasını, bu 
şekilde ciddi çevre sorunlarına yol açan çöp soru-
nuna bir çözüm bulmanın yanı sıra üretilen kom-
postla ülke topraklarındaki humus miktarını art-
tırmayı hedefliyor. 

Kompostun faydaları şöyle sıralanabilir; 
• Organik atıkları değerlendirir: Bir yerde birike-

rek kirlilik yaratacak veya yakılarak hava kirliliğine 
yol açacak olan organik atıklar, doğal süreçler sa-
yesinde faydalı ve değerli bir kaynağa dönüşür. 

• Toprak yapısını iyileştirir: Çok killi veya kum-
lu topraklardaki organik madde miktarını artırdı-
ğı için agregat oluşumunu teşvik eder. Agregat ise 
toprağın nefes almasını sağlar. Yağışsız dönemde 
toprakta nem tutar ve buharlaşmayı azaltır. Faz-
la suyu emerek yağmurun neden olduğu eroz-
yonu engeller. 100 kg humus, yaklaşık 195 kg su 
tutabilir. 

• Toprağın havalanmasını sağlar: Toprağın üst 
kısmında havadar bir katman yaratarak, çeşit-
li toprak canlılarının hareket etmesine olanak ta-
nıyan sağlıklı bir yüzey oluşturur. Bu sayede top-
rağın rahatça havalanmasını sağlar. Örneğin bitki 
kökleri rahatça hava aldığı zaman, potasyum alımı 
kolaylaşır. Bitkilerin ihtiyacı olan zamanda besin 
sağlar. Yalnızca besin kaynağı değil, aynı zamanda 
besin deposudur. 

• Topraktaki toksinleri nötralize eder: Toprakta 
var olan toksik maddeler ve ağır metaller, bitkile-
rin kökleriyle alamayacağı bir forma dönüşür ve 
sabitlenir. Kompost, ciddi oranda kirlenmiş top-
rakların rehabilitasyonunda kullanılır. 

• Toprağın pH dengesini düzenler: Bol miktarda 
kompost eklenen topraklarda, bitkilerin ihtiyaç 
duyduğu pH seviyesi daha geniş bir aralığa yayılır 
ve daha esnek koşullar sağlanır. 

• Büyümeyi hızlandırır ve bitkileri güçlendirir: 
Çok düşük yoğunlukta bile olsa, topraktaki hümik 
asit sayesinde bitki gelişimi hızlanır.

(Dünya)

• Buğday Derneği Çöpteki
“Siyah Altın” için
Proje Başlattı

Buğday Derneği, Türkiye’de organik çöp-
lerin (biyo-atık) ayrıştırılarak toplanma-
sı ve “siyah altın”diye tabir edilen kom-
post elde edilmesi için biri kırsalda, biri 
belediyelerle birlikte olmak üzere iki 
proje yürütüyor.

http://www.dunya.com/surdurulebilir-dunya/copteki-siyah-altin-304521h.htm
http://www.dunya.com/surdurulebilir-dunya/copteki-siyah-altin-304521h.htm
http://www.dunya.com/surdurulebilir-dunya/copteki-siyah-altin-304521h.htm
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• Detroit’in Gıda Egemenliği Hedefi 
ABD kenti Detroit, çeşitli sivil toplum örgütlerinin girişimleri ve “Det-

roitliler Detroitliler için üretiyor” şiarıyla, uzun vadede gıda egemen-
liğini başarmayı hedefliyor. ABD’nin Michigan eyaletine bağlı Detroit 
kentindeki kentsel tarım üretimi, 19. yüzyılın sonlarında Pinzen Stu-
art Pingree adlı belediye başkanının başlattığı pratiklere dayanıyor 
ve günümüzde 500 bin metrekareyi aşan bir alanda kent bahçeleri 
ve bostanlar bulunuyor. Bu bahçelerden bazıları kurumsal sorumlu-
luk çerçevesinde özel işletmeler tarafından yürütülürken, diğerleriyse 
“Keep Growing Detroit”, “Grow Town” veya “Greening of Detroit” gibi 
kâr amacı gütmeyen kuruluşlar tarafından işletiliyor. Yerel üreticiler 
tarafından üretilen tarım ürünleri, yerel pazarlarda Detroit halkına su-
nuluyor ve kazancın tamamı üreticiye gidiyor.

(The Dirt)

• Dünya Miras Alanına Modern Bir Eklenti
Dünyanın en eski yerleşim alanlarından biri olduğu bilinen Lüb-

nan’daki Dünya Miras Alanı Byblos, modern bir tasarımla buluştu. 
Hashim Sarkis tarafından tasarlanan yeni belediye binası, kenti mer-
kezileştirmek ve sakinleri için daha yaşanabilir kılmak adına bir çaba-
nın ürünü. Yakın zamanda MIT Mimarlık Okulu Dekanı olarak göreve 
başlayan ve Orta Doğu’da tasarım hakkında uzmanlaşmış önde gelen 
mimarlardan biri olan Sarkis, belediye binası için sade ve tamamen 
fonksiyonel bir tasarım oluşturmuş. Bir parkın üzerinde yer alan, her 
birine farklı işlev yüklenmiş üç ayrı blok, zemin katta birbirine bağ-
lanarak yapıda ortak sirkülasyon alanı yaratılmış. Üç blok arasında-
ki boşluklar parka ve yapılara doğal ışığın girmesini sağlamış. Kentin 
inşasında kullanılan yerel malzeme kumtaşı, yeni belediye binasının 
cephesini kaplamak için kullanılmış. İleriki zamanlarda binaya erişi-
mi kolaylaştırmak için otoyol üzerinde bir yaya köprüsü inşa edilmesi 
planlanıyor. (Arkitera)

• Singapur’da Elektrikli Araç Oranı 2050’de Yüzde 50 Olacak 
Geçtiğimiz Aralık ayında Paris’te gerçekleşen iklim zirvesinden çı-

kan hedefler doğrultusunda Singapur yönetimi de elektrikli araçların 
kullanımını yaygınlaştırmaya hazırlanıyor. Yeni hazırlanan elektro-ha-
reketlilik (electro-mobility) yol haritası çalışmasına göre, bir ada kent 
devleti olan Singapur’da doğru politikaların izlenmesi halinde 2050 
yılına dek trafikteki elektrikli araç sayısı yüzde 50 oranına ulaşmış ola-
cak. Nanyang Teknoloji Üniversitesi’ne bağlı Enerji Araştırma Enstitü-
sü tarafından, Kara Ulaşımı Kurumu önderliğinde yürütülen araştır-
maya göre, 2050’de söz konusu hedefin gerçekleştirilmesi halinde, 
sera gazı emisyonları yüzde 20 ila 30 oranında azaltılmış olacak.

(Inhabitat)

https://dirt.asla.org/2016/07/08/detroit-aims-for-food-sovereignty/
http://www.arkitera.com/haber/27238/dunya-miras-alanina-modern-bir-eklenti
http://inhabitat.com/singapore-aims-for-50-electric-vehicles-by-2050/
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• Kentsel Hava Kirliliği Erken
Yaşlanmayı Hızlandırıyor 

Almanya Leibniz Çevresel Tıp Araştırma Enstitü-
sü Direktörü Profesör Jean Krutmann tarafından 
yürütülen araştırmaya göre, kentsel alanlarda-
ki araç trafiğinin yarattığı hava kirliliğinin ürettiği 
partiküllerde nitrojen dioksit ve polisiklik aroma-
tik hidrokarbonlar bulunuyor. Bu maddeler, cilt 
sorunlarına ve özellikle yaşlılık lekelerine ve kırı-
şıklıklara neden oluyor.

(The Guardian)

Şili’nin Santiago kentinin metro ağında gü-
neş ve rüzgar enerjisi kullanılacak olması, kent 
içi toplu ulaşımın çehresini değiştirebilecek bir 
gelişme olarak değerlendirildi. 2017 yılında baş-
layacak olan uygulamayla, Santiago’nun metro 
sistemi, büyük oranda yenilenebilir enerjiyle çalı-
şacak olan ilk metro sistemi olacak. Güneş enerjisi 
Şili’nin Atacama Çölü’nden elde edilecek ve ken-
tin yakınlarındaki rüzgar çiftliğinden elde edilen 
enerji de bu kaynağa takviye olarak kullanılacak. 
Metro sistemi günlük olarak 2.5 milyon yolcu ta-
şıyor ve Latin Amerika’nın en büyük ikinci metro 
ağı. Yenilenebilir enerjiye geçilmesiyle, sarf edilen 
enerjinin yüzde 60’ı güneş, yüzde 20’si ise rüzgar 
enerjisi kaynaklarından sağlanıyor olacak.

(Citiscope)

• Washington’da Çift Şeritli Bisiklet Yolları 
Çift şeritli bisiklet yollarının kullanımı 

Washington’da yaygınlaşmaya başladı. ABD’nin 
Washington DC kentinde, yeni yapılan bir bisik-
let yolu, her iki yöne gidiş geliş sağlarken, karşılık-
lı yönlerde çift şeride bölünerek kullanıma açıldı. 
Yeni bisiklet yolu, diğer bisiklet yollarına ve met-
roya bağlanıyor ve mevcut bisiklet yolu ağına kat-
kı sunuyor.

(Greater Greater Washington)

• Santiago Metrosunda Güneş ve Rüzgâr
Enerjisi Kullanılacak

https://www.theguardian.com/environment/2016/jul/15/air-pollution-causes-wrinkles-and-premature-ageing-new-research-shows
https://www.theguardian.com/environment/2016/jul/15/air-pollution-causes-wrinkles-and-premature-ageing-new-research-shows
http://greatergreaterwashington.org/post/32097/n-street-nw-has-new-bike-lanes/?platform=hootsuite 
http://citiscope.org/citisignals/2016/santiago-subway-will-be-first-powered-solar-and-wind
http://citiscope.org/citisignals/2016/santiago-subway-will-be-first-powered-solar-and-wind
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Portekiz’e bağlı takımada Madeira’da 2016 St. 
Peter Festivali kapsamında her yıl olduğu gibi 
bir takım etkinlikler düzenlendi ve şehre yeni 
renkler eklendi. Bu yıl şehre yansıyan renkler-
den biri ise oldukça dikkat çekici bir projeydi. 
Teatro Metaphora isimli tasarım ekibi tarafın-
dan yeni bir fonksiyon kazandırılan tam 133 
çamaşır makinesi kazanı şehrin sokaklarını ay-
dınlatmak için kullanıldı. Kâr amacı gütmeyen 
organizasyon Teatro Metaphora “Bir Yaz Gecesi 
Rüyası” ismini verdiği proje için toprağa karış-
ma noktasına gelmiş, çöplükte kaybolan çama-
şır makinesi kazanlarını topladı. 6 aya yayılan bu 
süreçte bazı evler de kullanmadıkları makinele-
rin kazanlarını proje sahibi ekiple paylaştı. Ar-
dından São João de Deus sokağını aydınlatmak 
üzere bu kazanlar temizlendi, renkli ampuller-
le donatıldı ve asılmaya hazır hale getirildi. Ti-
pik, dar Portekiz sokaklarından birinde kurulan 
platforma asılan kazanlar tasarımın ve geri dö-
nüşümün gücünü birlikte sergiledi (Nolm.Us).

• Şehrin Sıkıcı Duvarlarına Yeniden
Hayat Veren Fransız

Yetenekli Fransız sanatçı Patrick Commecy eki-
biyle birlikte kolları sıvadı ve Fransa’nın boş ve sı-
kıcı duvarlarını yaşayan sanat eserlerine dönüş-
türdü. İlk bakışta gerçek gibi görünen bu eserlerin 
bazıları gerçekten o şehirde geçmişte yaşamış in-
san ve olayları anlatıyor.

(Yeşilist)

• 133 Adet Eski Çamaşır Makinesi Kazanıyla Portekiz Sokaklarını Renklendirdiler

http://www.yesilist.com/sehrin-sikici-duvarlarina-yeniden-hayat-veren-fransiz/
http://www.yesilist.com/sehrin-sikici-duvarlarina-yeniden-hayat-veren-fransiz/
http://www.nolm.us/133-adet-eski-camasir-makinesi-kazaniyla-portekiz-sokaklarini-renklendirdiler/
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• Meksiko’da Nehirleri Yeniden
Canlandırma Hayali

Meksika’nın başkenti Meksiko’daki 45 nehrin 
yeniden canlandırılması için getirilen öneri, kent 
için yepyeni bir model de öneriyor. Akademisyen-
ler, tasarımcılar, plancılar, çevreciler ve sanatçılar-
dan oluşan bir koalisyon, mevcutta betonla kap-
lanmış, 9 mil uzunluğundaki bir nehir yatağının ve 
mevcutta su tahliye ağı olarak kullanılan 44 diğer 
nehrin yeniden canlandırılmasını öneriyor. Öne-
rilen proje kapsamında, su kaynaklarının canlan-
dırılmasının yanı sıra, bu alanlara toplu taşıma, 
bisiklet yolları, yürüme yolları ve yeşil alanlar da 
eklenecek. Proje maliyeti 863 milyon dolar olarak 
belirtiliyor. Tümüyle kavramsal da olsa, proje ya-
pılı çevre bünyesinde nelerin mümkün olduğunu 
yurttaşlara gösteriyor ve mevcut paradigmaları 
sarsmayı hedefliyor (CityLab).

• New York’ta LGBT Yaşlılar için
Yeni Yaşam Evleri

New York’ta LGBT’lerin ihtiyaçlarına yönelik ola-
rak iki yeni düşük maliyetli konut projesi inşa edi-
lecek. 227 stüdyo ve tek yatak odalı birimlerden 
oluşacak olan binalar Brooklyn ve Bronx bölge-
lerinde konumlanacak ve kentte 62 yaş ve üzeri 
düşük gelir grubuna mensup LGBT yaşlılara özel 
olarak verilen ilk konut hizmeti olma özelliğini ta-
şıyacak. Proje geliştiricisi özel bir firma ancak LGBT 
yaşlıların yalnızlık ve dışlanma gibi sorunlarının 
çözümüne yönelik olarak da Gay, Lezbiyen, Bisek-
süel ve Trans Yaşlılar için Hizmetler (SAGE) Merke-
zi her iki komplekste de yer alacak ve destek hiz-
metleri ve programları sunacak.

(CityLab)

• Arjantin, Buenos Aires’teki 140 Yıllık
Hayvanat Bahçesi Kapatılıyor

Buenos Aires’teki 140 yıllık hayvanat bahçesi, 
hayvanların esaret altında tutulduğunun ve bu şe-
kilde sergilenmelerinin aşağılayıcı bir durum oldu-
ğunun düşünülmesi üzerine kapatılıyor. Kapatılan 
hayvanat bahçesinin ekoparka dönüştürüleceği 
ve amacının hayvanat bahçesinden farklı olacağı 
belirtildi. Belediye Başkanı Horacio Rodríguez Lar-
reta ekoparkla ilgili şunları söyledi: “Yeni ekopark 
çocukların farklı tür hayvanlara nasıl sahip çıkıla-
cağının aşılanacağı ve onlarla aralarında ilişki ku-
rabileceklerinin anlatıldığı bir yer olacak.” Ayrıca 
Belediye Başkanı hayvanat bahçesinde yaşayan 2 
bin 500 hayvanın Arjantin’deki doğal yaşam alan-
larına götürüleceğini çünkü hayvanat bahçesinde 
bu şekilde yaşamalarının, onlara sahip çıkıldığının 
ve iyi bakıldığının göstergesi olmadığını söyle-
di. Hayvanat bahçesinde yaşayan farklı tür kuşla-
rın Buenos Aires’teki yaklaşık 3 bin 496 dönümlük 
alanı kaplayan ve nehir kenarında bulunan koru-
ma alanına bırakılacağı da belirtildi.

(Gaia Dergi)• Dünyanın Atmosferi Her Gün 9 Ton
Materyali Uzaya Sızdırıyor 

Yapılan araştırmalar, dünya atmosferinden her 
gün 90 tonluk malzemenin uzay boşluğuna ak-
tığını ortaya koydu. Dünya atmosferinin toplam 
ağırlığı yaklaşık beş katrilyon metrik ton olarak öl-
çülüyor ve böyle bir kaybın önemli olmadığı belir-
tiliyor. Ancak yine de bilim insanlarının bu sızıntıyı 
dikkatli bir biçimde izlediği, bu sayede herhangi 
bir gezegenin yaşanabilir bir gezegen olmasında 
nelerin etken olduğunun anlaşılmasının mümkün 
olabileceği kaydediliyor (Inhabitat).

http://www.citylab.com/design/2016/06/mexico-citys-invisible-rivers/486302/ 
http://www.citylab.com/design/2016/06/mexico-citys-invisible-rivers/486302/ 
http://www.citylab.com/housing/2016/06/new-york-affordable-housing-lgbt/489644/?utm_source=feed
http://www.citylab.com/housing/2016/06/new-york-affordable-housing-lgbt/489644/?utm_source=feed
https://gaiadergi.com/arjantin-buenos-airesteki-140-yillik-hayvanat-bahcesi-kapatiliyor/
https://gaiadergi.com/arjantin-buenos-airesteki-140-yillik-hayvanat-bahcesi-kapatiliyor/
http://inhabitat.com/earths-atmosphere-is-leaking-90-tons-of-material-every-day/
http://inhabitat.com/earths-atmosphere-is-leaking-90-tons-of-material-every-day/
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• Tüm Dünyadan 241 Kentin CAD Dosyasını 
Ücretsiz İndirebilirsiniz

Yazılımcı Brandon Liu, OpenStreetMap veri-
tabanını kullanarak dünyadaki 241 büyük ken-
tin CAD formatında çizimlerini yarattı. Liu, San 
Francisco‘dan Pekin‘e büyük bir coğrafyayı kapsa-
yan bu çizimleri, internet ortamında ve tamamen 
ücretsiz olarak kullanıcılarla paylaşıyor. İçlerinde 
İstanbul‘un da olduğu çizimlerden kentlere dair 
temel bilgileri edinmek mümkün. Hepsi ayrı kat-
man sistemiyle kaydedilmiş dosyalarda; ana arter-
ler ve tali yollar, metro ve tramvay gibi kent ulaşım 
ağları, binalar, parklar ve doğal su kaynakları da 
bulunuyor (Kot 0).

• NLC Yeni Projesiyle Okul Öncesi Eğitimde 
İşgücünü İyileştirecek

ABD belediyelerinin oluşturduğu Ulusal Kentler 
Birliği NLC (National League of Cities, bünyesin-
de kurulmuş olan Gençlik, Eğitim ve Aile Enstitü-
sü (YEF Institute) ile yeni bir proje başlatıyor. Pro-
je kapsamında, yerellerdeki okul öncesi eğitimde 
çalışan işgücünün dönüştürülmesi hedefleniyor. 
Çocuk Gelişimi Vakfı (Foundation for Child Deve-
lopment - FCD) tarafından finansmanı sağlanan 
proje kapsamında, NLC, okul öncesi eğitimde ça-
lışan işgücünün kentlerin ekonomisindeki önemi-
ni vurgulayarak, stratejik planlama çalışmaları için 
önemli paydaşları bir araya getirecek ve yeni poli-
tikalar ve pratiklerin geliştirilmesi için fırsatları be-
lirleyecek. İki yıllık proje süresince, Gençlik, Eğitim 
ve Aile Enstitüsü, belediyelerin okul öncesi eğitim 
çalışanlarının sorunlarını araştıracak, ülke gene-
lindeki başarılı örneklere vurgu yapacak ve yerel 
liderler arasında konuyla ilgili olarak bağlantılar 
kuracak (CitiesSpeak).

• Edinburgh’daki Yağmur Suyu Toplama 
Kulübesi Kentsel Su Muhafazasının
Önemine Dikkat Çekiyor

“Rotterdam Watershed” adı verilen bu “pop-up” 
kulübe, yağmur suyunun muhafazasını oyunlaştı-
rıyor ve bu sayede yurttaşlara, kentlerin yağmur 
suyunu ne şekilde yeniden kullanabileceği göste-
riliyor. Rotterdam’dan DoepelStrijkers firmasının 
geliştirdiği tasarımda, Rotterdam belediyesinin 
kendi su yönetimi politikası için kullandığı teknik-
ler gösteriliyor (Inhabitat).

• Çin’de Tehlike Altındaki Türlerin
Yenmesi Yasaklandı 

Çin’de çıkarılan yeni yasayla, soyu tükenmek-
te olan türlere ait canlıları yemek artık yasak. Yeni 
yasa, vahşi hayvan yaşamının korunmasına yöne-
lik önemli bir adım olarak nitelendiriliyor. Ancak, 
söz konusu yasa sirkleri, hayvanat bahçelerini ve 
yiyecek dışı üretimlerde aynı hayvanların kullanıl-
masını yasaklamadığı için, hayvan hakları savunu-
cuları tarafından yetersiz bulunuyor.

(Inhabitat)

• Los Angeles’ta 1,2 Milyar Dolarlık Konut 
Projesi için Ek Vergi Uygulaması Oylanacak 

Los Angeles’ta yaşayan seçmenler, kentin gide-
rek kötüleşen evsizlik sorununun çözümüne yö-
nelik olarak 1,2 milyar dolarlık projenin finansma-
nını sağlayacak ek bir mülkiyet vergisi için sandık 
başına gidecek. Kent Konseyi’nin önerisiyle yapı-
lacak oylamada evet çıkması halinde Los Ange-
les sakinlerinden toplanacak 1,2 milyar dolarlık ek 
vergi geliriyle sosyal konut yapılacak ve evsizlerin 
yerleşmesi sağlanacak. Los Angeles’taki evsizlik 
oranı bir önceki yılla kıyaslandığında yüzde 5 artış 
gösterdi (Planetizen).

http://kot0.com/tum-dunyadan-241-kentin-cad-dosyasini-ucretsiz-indirebilirsiniz/ 
http://kot0.com/tum-dunyadan-241-kentin-cad-dosyasini-ucretsiz-indirebilirsiniz/ 
https://citiesspeak.org/2016/07/14/new-nlc-project-will-help-cities-transform-their-workforce-through-early-childhood-education/
https://citiesspeak.org/2016/07/14/new-nlc-project-will-help-cities-transform-their-workforce-through-early-childhood-education/
http://inhabitat.com/could-this-pop-up-rainwater-pavilion-in-edinburgh-raise-awareness-about-water-issues/
http://inhabitat.com/could-this-pop-up-rainwater-pavilion-in-edinburgh-raise-awareness-about-water-issues/
http://inhabitat.com/could-this-pop-up-rainwater-pavilion-in-edinburgh-raise-awareness-about-water-issues/
http://inhabitat.com/china-makes-it-illegal-to-eat-endangered-species/
http://inhabitat.com/china-makes-it-illegal-to-eat-endangered-species/
http://www.planetizen.com/node/87175/los-angeles-voters-consider-12-billion-property-tax-bond-homeless-housing
http://www.planetizen.com/node/87175/los-angeles-voters-consider-12-billion-property-tax-bond-homeless-housing
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• ABD Kentlerinde Belediye Başkanları En 
Çok Hangi Konularda Konuştu? 

ABD Ulusal Kentler Birliğinin (NLC) 2016 Kent-
lerin Durumu Raporu’nda yer alan ve ülkenin her 
yerinden belediye başkanlarının yaptığı açıkla-
malardan derlenen bilgilere göre, ABD’li belediye 
başkanları en çok istihdam, iş geliştirme ve asa-
yiş gibi konular hakkında konuşuyor. Araştırma-
ya dahil edilen kentler arasında Los Angeles ve 
Austin gibi büyük kentlerin yanı sıra Eugene, Ore-
gon, Duluth, ve Minnesota gibi orta ve küçük öl-
çekli kentler de yer alıyor. NLC Başkanı Clarence 
E. Anthony, söz konusu araştırmayı, ulusal bağ-
lamda belediye başkanlarının nelere öncelik ver-
diğini tespit etmek amacıyla gerçekleştirdiklerini 
belirtiyor. Bulgulara göre, belediye başkanlarının 
birincil önceliği ekonomik kalkınma. Başkanların 
yüzde 75’i ekonomik kalkınma konusuna konuş-
malarında yer vermiş durumda. Ekonomik geliş-
me kapsamındaki öncelikli konular ise istihdam, 
kültür ve sanat, iş geliştirme ve kent çeperlerinin 
kalkınması gibi konular olarak tespit edildi. Kamu 
güvenliği konusu yapılan konuşmaların yüzde 
70’inde yer aldı.

(Next City)

• Seattle Belediye Başkanı Mahalle
Örgütlenmelerini Güçlendirecek 

ABD’nin Seattle kentinin belediye başkanı, be-
lediyenin yerel konseylerindeki mahalle temsilci-
lerinin nüfusun genelini yansıtmadığı kanısında. 
Başkanlıktan gelen öneriye göre, belediyenin Ma-
halleler Biriminin halk temsiline yönelik yaklaşı-
mında değişikliğe gidilerek, yurttaşların temsili ve 
katılımı güçlendirilecek. Belediyenin 13 yerel kon-
seyi bulunuyor ve konseyin bağlı olduğu nüfusun 
yaş ortalaması 36 iken beyaz ve ev sahibi olmayan 
yurttaşlardan oluşuyor. Ancak konsey temsilcileri-
nin ev sahibi ve yaşlı beyazlardan oluştuğu rapor 
ediliyor. Belediye, bu durumu değiştirmeye yöne-
lik bir dizi önlemi içeren bir değişiklik teklifi yap-
maya hazırlanıyor.

(Seattle Met)

• 24 Saatte 50 Milyon Ağaç Dikebilmek İçin 
800 Bin Gönüllü Bir Araya Geldi

11 Temmuz Pazartesi günü, Hindistan’ın Tac 
Mahal, Ganj Nehri gibi ülkenin ikonik turistik nok-
talarına ev sahipliği yapan, en kalabalık eyaleti 
Uttar Pradesh‘te bir rekor denemesi gerçekleşti. 
İçlerinde avukatların, öğrencilerin, ev kadınları-
nın, hükümet yetkililerinin ve kâr amacı gütme-
yen kuruluştan gönüllülerin yer aldığı 800 bin ci-
varında insan 24 saat içerisinde 50 milyon ağaç 
dikebilmek için kollarını sıvadı. Eyaletin başkenti 
Lucknow’un 250 kilometre güneybatısında bulu-
nan Kannauj şehrinde yol kenarlarında, geniş boş 
arazilerde fidan dikimleri gerçekleştirildi. Geçtiği-
miz yıl Paris’te gerçekleşen zirvede verilen sözle-
rin ardından Hindistan aslında bütün eyaletlerin-
de ağaç dikimini hızlandırmış durumda. 6.2 milyar 
dolarlık bir bütçeyi bu işe ayıran hükümet 2030 yı-
lına dek ülkenin ormanlık alanını 95 milyon hekta-
ra çıkarmak istiyor (Nolm.Us).

• “Fas İtalya’nın Çöplüğü Değil!”

 İtalya’nıın Napoli kenti bir süredir çöp kriziyle 
boğuşuyordu. Nihayet bu ay başında 2.500 ton 
plastik atık Fas’a getirildi. Ancak Fas hükümeti 
ve İtalya arasında imzalanan “çöp anlaşması” bir-
çok Faslının tepkisini çekti. “Fas, İtalya’nın çöplü-
ğü değildir” sloganları eşliğinde protesto gösterisi 
düzenleyen Faslılar, hükümetin geri adım atması 
için imza kampanyası başlattı. Anlaşmaya göre, 3 
yıl içinde 5 milyon ton atığın Fas’ın El Jadida böl-
gesine getirilmesi bekleniyor. Elbette bölge hal-
kı toksik atıkların çevre kirliliğine yol açmasından 
endişeli. Ancak hükümet İtalya’dan gelen çöplerin 
çevre kirliliğine yol açmayacağını, aksine yakıta 
dönüştürülerek, fosil yakıtların yerine kullanılaca-
ğını savunuyor (EuroNews).

https://nextcity.org/daily/entry/2016-state-of-the-cities-report
https://nextcity.org/daily/entry/2016-state-of-the-cities-report
http://www.seattlemet.com/articles/2016/7/13/plastic-bag-ban-non-compliant-community-councils-not-working
http://www.seattlemet.com/articles/2016/7/13/plastic-bag-ban-non-compliant-community-councils-not-working
http://www.nolm.us/24-saatte-50-milyon-agac-dikebilmek-icin-800-bin-gonullu-bir-araya-geldi/
http://www.nolm.us/24-saatte-50-milyon-agac-dikebilmek-icin-800-bin-gonullu-bir-araya-geldi/
http://tr.euronews.com/2016/07/12/fas-italya-nin-coplugu-degildir/
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• Çöpe Giden Plastikler Evsizler İçin
Evlere Dönüşüyor

Kolombiya’nın başkenti Bogota’da 750 ton plas-
tik her gün çöplüklere gönderilmekte. Bu çöplük-
lerde toplanan plastiklerin doğada çözünmesi 
500 yılı bulabiliyor. Küresel anlamda ise, kullanı-
lan plastiğin %75’i ya çöpe gitmekte ya da daha 
kötüsü su kaynaklarına ve doğal alanlara yakın 
bölgelerde bulunan kontrolsüz çöplüklerde çev-
reyi kirletmekte. Kolombiya’da kurulan bir girişim 
evsizlik problemine çevreci bir çözüm önerisi su-
nuyor. Oscar Mendez Geradino tarafından kuru-
lan Conceptos Plastikos (Plastik Kavramlar), çöpe 
atılan plastiği yüksek kaliteli, güvenli ve ucuza mal 
edilen bir yapı malzemesine dönüştürüyor. Gerar-
dino, şu an Kolombiya’da plastik atıklar ile kaçak 
yapılaşmaların önüne geçip, plastik atıkları azalt-
mayı hedefliyor.

40 metrekarelik bir evin yapımı 4 kişilik bir grup 
ile sadece 5 gün sürmekte. Unilever’in Sürdürüle-
bilir Yaşam için Genç Girişimciler ödülünü kazanan 

Gerardino ve Conceptos Plasticos, şu ana kadar 
toplamda 1500 metrekareye yakın ev ve barınak 
inşa etmişler. 1500 metrekare içinse yaklaşık 300 
ton üretim ve kullanım sonrası plastik kullanmış-
lar. 2016 yılında ise şirket, 1200 kişi için 240 adet 
ev inşa etmeyi planlıyor. 2018 yılına geldiklerinde 
ise bu sayıyı yılda 600 eve çıkarmayı planlıyorlar.

(Yeşilist)

• Londra’da Seçim Vaadi: 3 TOMA Satılıyor
Londra’nın yeni belediye başkanı Sadiq Khan, 

önceki belediye başkanı Boris Johnson dönemin-
de alınan üç TOMA’yı satacağını söyledi. 200 bin 
İngiliz sterlininin (yaklaşık 767 bin TL) üzerinde fi-
yata mal olan araçlardan elde edilecek gelir genç-
lere yönelik hizmetlere aktarılacak. Önceki beledi-
ye başkanı TOMA’ları, Londra sokaklarında çıkması 
tahmin edilen sokak olaylarına karşı Almanya’dan 
satın almıştı. Ancak İngiltere İçişleri Bakanlığı bu 
araçların İngiltere’de kullanılmasını yasaklamıştı. 
İçişleri Bakanı Theresa May, bu kararı TOMA’ların 
ciddi yaralanmalara sebep olabileceğine dair tıb-
bi ve bilimsel testler nedeniyle aldığını söylemişti. 

(BBC)

• Çin’de Su Kaynaklarını Kirletecek Çöp
Yakma Tesisine Karşı Binler Polisle Çatıştı

Güney Çin’in Guangdong eyaletinin Lubu ka-
sabasında çöp yakma tesisi inşaatına karşı 3 Tem-
muz Pazar günü kitlesel bir protesto gösterisi dü-
zenlendi. Hükümet tarafından Xi Nehri yakınına 
kurulması planlanan tesisin, bölgenin su ihtiyacını 
karşılayan ana nehri kirleteceğinden ve hava kir-
liliğine yol açacağından korkan insanların sokağa 
çıktığı eyleme yaklaşık 10.000 kişi katıldı. Geçen 
ay da aynı proje için protesto gösterisi düzenlen-
miş, hükümet Cumartesi günü bir açıklama ya-
parak projeyi durduracaklarını belirtmişti. Hükü-
metin projeyi durdurma açıklamasının tansiyonu 
düşürmek için geçici bir söz olduğunu düşünen 
binler protesto eylemi düzenlediler. Eylem sırasın-
da devlet dairelerine girmek isteyen protestocula-
ra polisin saldırmasıyla, polisle göstericiler arasın-
da çatışma çıktı, polis 21 kişiyi gözaltına aldı.

(KuzeyOrmanları.Org)

http://www.yesilist.com/cope-giden-plastikler-evsizler-icin-evlere-donusuyor/
http://www.yesilist.com/cope-giden-plastikler-evsizler-icin-evlere-donusuyor/
http://www.bbc.com/turkce/haberler/2016/07/160701_khan_toma
http://www.kuzeyormanlari.org/2016/07/06/cinde-su-kaynaklarini-kirletecek-cop-yakma-tesisine-karsi-binler-polisle-catisti/
http://www.kuzeyormanlari.org/2016/07/06/cinde-su-kaynaklarini-kirletecek-cop-yakma-tesisine-karsi-binler-polisle-catisti/
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