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Kısa kısa...

Başbakan Binali Yıldırım’ın 15 Temmuz’da-
ki darbe girişimine katılan kışlaların ka-
patılacağını açıklaması ve sonrasında 
askeri okulların kapatılmasına ilişkin ka-
rarnamenin Resmi Gazete’de yayınlam-
masının ardından gözler İstanbul’daki 
askeri okul ve kışla arazilerine çevrildi. 
İstanbul’un en değerli arazilerine sahip 
onlarca dönümlük kışla ve okulların ne 
olacağı sorusu yanıt arıyor.

Tasarım Atölyesi Kadiköy (TAK), Bah-
çeşehir Üniversitesi Göç ve Kent Ça-
lışmaları Merkezi (BAUMUS) ve Ka-
dıköy Akademi bir araya geldi ve 
Fikirtepe’de yaşayan yerel halkla mül-
teciler arasında kalıcı bağlar kurul-
masına yönelik tasarımsal bir çözüm 
bulabilmek amacıyla yola çıktı. Oluş-
turulan 19 kişilik bir ekiple 3 gün sü-
ren bir saha araştırması yapıldı. 

“Dünyada bir milyardan fazla insan dü-
şük standarda sahip evlerde yaşı-
yor. 2030 yılına dek bu rakamın 3 
milyara çıkması bekleniyor.” Dünya 
Bankası’nda görev yapan kentsel ge-
lişim uzmanı Luis Triveño’nun Dünya 
Bankası “Sürdürülebilir Topluluklar” 
blogunda kaleme aldığı yazıda yer 
alan gerçeklerden bazıları bunlar. 

Rüzgâr enerjisi, özellikle Kuzey Denizi’ni 
çevreleyen ülkelerde, resmi olarak en 
düşük maliyetli enerji üretimi opsiyonu 
haline gelerek bu konuda nükleer ener-
jiyi sollamış oldu. Avrupa’nın bazı ülke-
lerinde, rüzgâr enerjisinin maliyeti nük-
leer enerjiden yüzde 30 daha ucuz. Bu 
gelişmeyle birlikte dünyanın her yerin-
de yenilenebilir enerjinin yaygınlaşma-
sının daha da kolaylaşması beklenebilir. 
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Kentsel Dönüşüm, Mega Projeler ve ÖzelleştirmelerTÜRKİYE’DEN HABERLER

• TMMOB İstanbul İl Koordinasyon 
Kurulu’ndan Açıklama

TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu, Kadir 
Topbaş’ın Gezi Parkı’nda Topçu Kışlası’nı yapacak-
larına dair söyledikleri üzerine karşı bir açıklama-
da bulundu:

Taksim Topçu Kışlası ile ilgili “mahkeme kararla-
rı yapılabileceği yönünde netleşti” açıklamaların-
da bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 
Kadir TOPBAŞ’a cevabımızdır;

Gezi Parkı’na ilişkin açılan dava süreçleri hala 
devam etmektedir. Bilindiği gibi İstanbul 1. İda-
re mahkemesi Taksim Gezi Parkı’nın yapılaşma-
ya açılmasına ilişkin imar planının iptaline karar 
vermiş, Danıştay 6. Dairesi ise bu kararı gerekçe-
sini genişleterek onamıştı. Sonraki süreçte Recep 
Tayyip Erdoğan tarafından atanan Danıştay üye-
leri kabul edilemez gerekçelerle “karar düzeltme” 
kararı verdi ve dosya tekrar İstanbul İdari mahke-
mesine döndü. Şu anda da dava süreci kapsamın-
da Gezi Parkı için keşif günü bekleniyor. Ayrıca 
yine stratejik planda Taksim’e bir kışla yapılma-
sına ilişkin hükmün iptali ile ilgili dava da hala 
sürmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu
(İkkİstanbul.Org)

• Kadir Topbaş: Topçu Kışlası’nı Yapacağız
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir 

Topbaş, Taksim Meydanı ile ilgili olarak; Osman-
lı döneminde Topçu Kışlası’nın olduğunu, bir mi-
mar olarak ön yargılı duruşu kabul edemediği-
ni ifade ederek, şunları kaydetti: “Taksim Topçu 
Kışlası’nı yapacağız. Cumhurbaşkanımız zaten 
net söylüyor. Fonksiyon olarak sanat galerisi dü-
şünüyoruz. Onun için çok fazla ağaç kaldırılmıyor. 
O ağaçlar çok eski değil. Sanat galerisinin altında 
iç ve dışa bakan kafeler düşünüyoruz. İnsanların 
Şanzelize’ye gittiği gibi gelip orada kafelerde de 
geç saatlere kadar oturduğu gibi bir sanat galeri-
si olabilir. Bunun proje çalışmaları devam ediyor. 
Altında otoparkı da olacak. Bununla ilgili kurul ka-
rarları vardı. Mahkeme kararları da yapılabileceği 
yönünde netleşti. Sayın Cumhurbaşkanımız da bu 
eserin yapılmasının doğru olacağını söyledi. Ken-
tin kültürüne hizmet edecek.”

Kabataş Meydan Projesi’nin İstanbul için çok 
önemli olduğunu savunan Topbaş, bu konuya iliş-
kin ise şunları kaydetti: “Demokrasi nöbetleri bi-
ter bitmez inşaat başlayacak. Kabataş çok güzel 
bir yer olacak. Orada baraka tarzındaki vapur is-
kelelerine sahip çıkıyorlar. Tenekeden yapılmış ba-
sit yapılar. Trafikten şikayet ediliyorsa, Kabataş bir 
düğüm noktasıysa bunlar yapılacak. Net söylüyo-
rum, ne gerekiyorsa yapacağız” (Yapi.Com.Tr).

İBB’nin 27 Temmuz 2016 tarihinde yayınladı-
ğı basın duyurusunda, bazı çevrelerce Kabataş 
Transfer Merkezi’ne ilişkin yanlış bilgiler ve asılsız 
görseller kullanıldığı, projenin yeterli bilimsel yak-
laşım ve ilgili kurul onaylarından yoksun olduğu 
iddialarının gerçek dışı olduğu söylenmiş ve va-
tandaşlardan, hayal ürünü iddialarla provokasyon 
peşinde olanlara itibar etmemeleri istenmişti. Bu 
duyuru üzerine İstanbul Kent Savunması bir açık-
lama yayınlayarak kullanılan görsellerin projeyi 

• İstanbul Kent Savunması’ndan İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne Sorular
gerçekleştirecek olan mimarın internet sitesinden 
alındığını ve kimi soruların hala yanıtsız kaldığını 
belirtti. Yanıt bekleyen sorular şöyle:

1) ÇED veya ÇED gerekli değildir kararı alınmış 
mıdır? 2) Projenin ilgili Bölge Koruma Kurulu ona-
yı var mıdır? 3) Projenin jeolojik-jeoteknik etüt ra-
poru alınmış mıdır? 4) Proje için Deniz Kuvvetleri 
Komutanlığı Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Daire 
Başkanlığı’ndan izinler alınmış mıdır?

(İKS Sosyal Medya)

http://www.ikkistanbul.org/index.php?option=com_content&view=article&id=545:taksme-topcu-kilasi-le-lgl-kadr-topbaa-cevabimiz&catid=39:guncel&Itemid=18
http://www.ikkistanbul.org/index.php?option=com_content&view=article&id=545:taksme-topcu-kilasi-le-lgl-kadr-topbaa-cevabimiz&catid=39:guncel&Itemid=18
http://www.yapi.com.tr/haberler/kadir-topbas-topcu-kislasini-yapacagiz_146821.html
http://www.ibb.istanbul/tr-TR/Pages/Haber.aspx?NewsID=23268#.V5749vmLSUk
https://www.facebook.com/IstanbulKentSavunmasi/posts/1753690061586112
https://www.facebook.com/IstanbulKentSavunmasi/posts/1753690061586112
https://www.facebook.com/IstanbulKentSavunmasi/posts/1753690061586112
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• Yeni Rant Kapısı Askeri Araziler

Başbakan Binali Yıldırım’ın 15 Temmuz’daki 
darbe girişimine katılan kışlaların kapatılacağını 
açıklaması ve sonrasında askeri okulların kapatıl-
masına ilişkin kararnamenin Resmi Gazete’de ya-
yınlammasının ardından gözler İstanbul’daki as-
keri okul ve kışla arazilerine çevrildi. İstanbul’un 
en değerli arazilerine sahip onlarca dönümlük kış-
la ve okulların ne olacağı sorusu yanıt arıyor. Baş-
bakan Binali Yıldırım ‘piknik alanı yapılacak, güzel 
mekânlar yapılacak’ açıklamasına karşın bazı ara-
zilerle ve binalarla ilgili ‘imara açma planları’ geç-
mişe dayanıyor. İşte kapatılan okullar ve değerli 
arazileri:

Boğazın İncisi Kuleli
Üsküdar’da bulunan Kuleli Askerî Lisesi ilçenin 

en değerli arazisine sahip. İstanbul Boğazı’na ne-
redeyse sıfır konumunda olan okul Fatih Sultan 
Mehmet’in İstanbul’u fethetmesinin ardından ye-
niçeri ordusunca kışla olarak kullanılmış. Neredey-
se 500 yıllık bir tarihe sahip olan bu okulun arazisi 
üzerinde otel yapılacağına dair iddialar uzun za-
mandır gündemdeki yerini koruyor.

Heybeliada Deniz Lisesi
Heybeliada Deniz Lisesi İstanbul’un turizm 

mekânlarından biri olan Heybeliada sahilinde yer 
alıyor. Denize sıfır arazide yer alan okul 1946-1947 
yılında eğitime başladı.

Deniz ve Hava Harp Okulları
Deniz Harp Okulu da Tuzla sahilinde yer alıyor. 

Kıyının en ucunda yer alan arazi bölgenin en de-
ğerlilerinden. Geçen yıllarda bu alanın imara açı-
lıcağına dair iddialar yer aldı. Hava Harp Oku-
lu İstanbul’un en değerli yerlerinden biri olan 
Yeşilyurt’ta yer alıyor. Bakırköy’e bağlı bu semtte 
satılık ev fiyatları yaklaşık 1 milyon TL’den başlıyor. 

Gözler Maltepe ve Hasdal’da
Yüzlerce dönüm arazi üzerine kurulu olan iki 

kışlanın kapatılmasına kesin gözüyle bakılıyor. 
Bunlar Avrupa Yakası’nda Hasdal Kışlası, Anado-
lu Yakası’nda ise Maltepe’deki İstanbul 2. Zırhlı 
Tugay Komutanlığı’nın da yer aldığı kışla. Malte-
pe’deki arazi Marmara Denizi’ne bakan tepesiyle 
dikkat çekiyor.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) İstanbul Em-
lak Bölge Başkanlığı’nın, Hasdal ve Tümgene-
ral Selahattin Gökkartal Kışlaları için istediği 
imar planı değişikliği İstanbul Büyükşehir Beledi-
ye Meclisi’ne 2014 yılında gelmişti. İBB Planlama 
Müdürlüğü’nün, MSB’nin başvurusu ile ilgili ola-
rak yaptığı değerlendirmede, imar değişikliği ile 
610 bin 402 metrekare inşaat alanı ve bu alanda 
17 bin 440 nüfusun yaşamasının öngörüldüğü-
nü belirtti. Büyükşehir Belediye Meclisi, Hasdal ve 
Tümgeneral Selahattin Gökkartal Kışlaları ile ilgi-
li plan değişikliği teklifini “1/100.000 ölçekli Çevre 
Düzeni Planı’nda düzenleme yapılmasının ardın-
dan değerlendirilmesi gerektiği” gerekçesiyle ba-
kanlığa geri göndermişti.

GATA Hastaneleri
Kararnameyle birlikte GATA ve askeri hastane-

ler de Sağlık Bakanlığı’na bağlandı. Haydarpaşa’da 
ve Taksim’de bulunan GATA’ya bağlı değerli hasta-
ne arazilerinin yerinde kalıp kalmayacağı ise yine 
soru işaretleri arasında.

Selimiye’de Soru İşareti
Darbe girişiminin bastırılmasında kilit rol oyna-

yan 1. Ordu’nun karargâhının bulunduğu Selimi-
ye Kışlası’yla ilgili geçmişte satılacağı ve kongre 
merkezi ya da otel olacağı iddia edilmişti.

(Cumhuriyet / Hazal Ocak)

İstanbul’un en değerli arazilerine 
sahip onlarca dönümlük kışla ve 
okulların ne olacağı sorusu ya-
nıt arıyor. Başbakan Binali Yıldı-
rım ‘piknik alanı yapılacak, güzel 
mekânlar yapılacak’ açıklamasına 
karşın bazı arazilerle ve binalarla 
ilgili ‘imara açma planları’ geçmişe 
dayanıyor. 

http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/cevre/577341/Yeni_rant_kapisi_askeri_araziler.html
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TÜRKİYE’DEN HABERLER Doğal Kaynaklar ve Ekoloji

• OHAL Fırsat Bilinerek 9 “ÇED Raporu
Gerekli Değildir” Kararı

Darbe girişimi sonrası İzmir’de aynı gün içinde 
9 ilçede toplam 9 projeye “ÇED Raporu gerekli de-
ğildir’ kararı verildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’nin 
sektör temsilcileriyle yaptığı toplantının ardından, 
“Yatırımcılar için en önemli unsurun zaman oldu-
ğunu biliyoruz. Bu anlamda yatırımların önünün 
açılması için ÇED sürecini hızlandıracağız” açıkla-
ması yapmıştı. Bu kapsamda “yatırımların” aksa-
maya uğramaması adına Çevre Etki Değerlendir-
me (ÇED) raporları baypas ediliyor.

Son dönemde ekolojik talan ve rant projeleri ile 
sık sık gündeme gelen İzmir’de Çevre ve Şehircilik 
İl Müdürlüğü aynı gün 9 ilçede toplam 9 proje için 
“ÇED Raporu gerekli değildir’ kararı verdi. Valiliğin 
yetkisinde gerçekleşecek projeler için sadece bir 
tanıtım dosyası yeterli olacak.

Konuya ilişkin konuşan Ege Çevre Platformu 
(EGECEP) Sözcüsü Turgut İnel, OHAL’i fırsat bile-
rek 9 adet projenin ÇED sürecinin onaylanması-
nın kendilerini üzdüğünü ifade etti. Türkiye’de çok 
daha vahim bir süreç işleyebileceğini belirten İnel, 
“Doğanın sesini kısamayacaklar. Demokratik çer-
çevede mücadeleye devam edeceğiz. Acilen bir 
ekoloji cephesi oluşturarak, ekoloji nöbetleri tut-
malıyız” dedi (BirGün).

• Adrasan’daki Orman Yangınında Meğer 
1200 Hektar Alan Yanmış

Geçtiğimiz ay Adrasan’da çıkan orman yangı-
nında yetkililer, 350 hektarlık ormanın yandığı-
nı açıklamışlardı. Ancak cennet gibi bir ormanın 
1200 hektarını kaybettiğimiz ortaya çıktı.

Türkiye Ormancılar Derneği, dünyaca ünlü 
doğa cenneti Adrasan’da geçen ay çıkan orman 
yangınıyla teknik ekipten oluşan bir çalışma yap-
tı. Çalışma sonucunda da yangınla ilgili çarpıcı bir 
rapor hazırladı. “Antalya – Kumluca ve Adrasan 
Orman Yangınları Hakkında Rapor” başlıklı rapo-
ra göre, yanan alan, yetkililerin açıklamaları aksi-
ne 350 hektar değil, bin 200 hektar oldu. Raporda, 
en az 1000 hektarlık bir yangını 350 hektar olarak 
tahmin edip kamuoyuna duyurmak mühendislik 
nosyonu ile açıklanamaz. Orman Genel Müdürlü-
ğü yangınlarla ilgili gerçek bilgileri paylaşma gele-
neğini yaratmalıdır denildi (Sözcü).

• Çöp’ten Elektrik Üretimi Başladı
MERSİN Büyükşehir Belediyesi’nin Silifke 

İlçesi’nde kurduğu Göksu Entegre Atık Değer-
lendirme Depolama Geri Dönüşüm ve Bertaraf 
Tesisi’nde çöpten elektrik üretimine başlandı.

147 dönümlük alana kurulan tesiste mevcut 
düzenli depolama alanı ve biyokütle enerji üre-
tim ünitesi ile saatte 1.2 MW (1200 KWH) elekt-
rik üretimi gerçekleştiriliyor. Bu rakam yaklaşık 8 

bin konutun aydınlatma ihtiyacına denk geliyor. 
Tesisten elde edilen enerji satışından Büyükşehir 
Belediyesi’nin kasasına yılda yaklaşık olarak 3 mil-
yon TL girecek.

Başlangıç olarak Silifke ve Erdemli ilçelerinin ih-
tiyacını karşılayan tesis, 2017’de katı atık aktarma 
istasyonlarının yapımıyla Mut ve Gülnar’a da hiz-
met verecek (DHA).

http://www.birgun.net/haber-detay/darbe-arasi-9-ced-raporu-gerekli-degildir-karari-121869.html
http://www.birgun.net/haber-detay/darbe-arasi-9-ced-raporu-gerekli-degildir-karari-121869.html
http://www.sozcu.com.tr/2016/gundem/adrasandaki-orman-yangininda-meger-1200-hektar-alan-yanmis-1330171/
http://www.sozcu.com.tr/2016/gundem/adrasandaki-orman-yangininda-meger-1200-hektar-alan-yanmis-1330171/
http://www.dha.com.tr/copten-elektrik-uretimi-basladi-_1291315.html
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TÜRKİYE’DEN HABERLER Yerel Yönetimler

kısa sürede tamamlanacağını dile getiren Başkan 
Pekdaş, binayı Kültür Müdürlüğü bünyesinde hiz-
met verecek bir kültür ve sanat merkezine dönüş-
türmeyi planladıklarını söyledi. “Bir kent geçmişiy-
le vardır” diyen Başkan Pekdaş, Konak’ta yaklaşık 
2 bin 500 tescilli yapının bulunduğunu, bu değer-
leri daha görünür hale getirmek için çaba göster-
meye devam edeceklerini de sözlerine ekledi.

(Yapi.Com.Tr)

• Tarihi Asansör’e Komşu Geliyor

Konak Belediyesi, İzmir’in simge yapılarından 
biri olan Tarihi Asansör’ün bulunduğu Dario Mo-
reno Sokağı’nın hemen girişindeki boş binayı kül-
tür ve sanat merkezine dönüştürmek için kiraladı.

İzmir’in merkez ilçesi Konak’ta kamu hizmetle-
rinin verileceği mekanların sayısını artırmak adına 
yürütülen çalışmalara bir yenisi eklendi. Kamulaş-
tırmalarla yeni alanlar yaratan Konak Belediyesi, 
kamulaştırmanın zor olduğu bölgelerde ise kira-
lama yöntemine başvuruyor.

Bu kapsamda son olarak Karataş’taki Tarihi 
Asansör’e çıkan Dairo Moreno Sokağı’nın girişin-
deki üç katlı boş bina kiralandı. Yapılan görüş-
meler sonunda mülk sahibiyle anlaşmaya varan 
Konak Belediyesi, burayı kültür ve sanat faaliyet-
lerinin yürütüldüğü bir merkez yapacak.

Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, kirala-
nan bina için hazırlanan restorasyon projesinin 
kurul onayından çıktığını söyledi. Çalışmaların en 

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin internet si-
tesi görme engelli vatandaşlar için düzenlendi.  
Görme engelliler sesli yönlendirme sayesinde Bü-
yükşehir Belediyesi’nin haberlerine, kurumsal bil-
gilerine, kamusal duyulara ve daha birçok bilgiye 
ulaşabiliyor.

Görme engellilerin, bu hizmetten faydalanma-
ları için bilgisayarlarına özel Jaws programı yük-
lemleri gerekiyor. Jaws programının sesli yön-
lendirmesiyle Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin 
resmi internet sayfası olan https://www.antalya.
bel.tr/ web sitesine giren özel bireyler, Görme En-
gelli butonu ile, http://ge.antalya.bel.tr/ sitesine 
yönlendiriliyor. 

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığınca hazırlanan 
internet sitesi ile bireyler sitede istedikleri gibi 
gezinebiliyor.

Görme engelli bireyler, site aracılığıyla kimse-
den yardım almadan Büyükşehir Belediyesi hak-
kında bilgi sahibi olabiliyor. Ayrıca, kısmi görme 
engeli bulunan bireylerin de bilgi sahibi olabilme-
si için internet sitesindeki bilgiler siyah zemin üze-
rine beyaz büyük punto ile yazıldı.

Jaws Programı Nedir?
Jaws programı ile bilgisayarlar görmeyenler 

için konuşuyor. Bilgisayar açıldığı andan kapandı-
ğı ana kadar yazılar, menüler, çerçeveler gibi her 
türlü bilgiyi seslendiriyor. Görme engelliler kendi-
ne özel kısa yollarla görenler gibi bilgisayar kulla-
nabiliyor. Görmeyen birisi bilgisayar teknolojisiyle 
bir başkasına gerek duymadan kitaplarını okuya-
biliyor notlarını hazırlayıp internetten yararlana-
biliyor (Antalya.Bel.Tr).

• Antalya Büyükşehir Belediyesi Web Sitesini Görme Engellilere Açtı

http://www.yapi.com.tr/haberler/tarihi-asansore-komsu-geliyor_146650.html
https://www.antalya.bel.tr/haberler/buyuksehir-belediyesi-web-sitesini-gorme-engellilere-acti
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TÜRKİYE’DEN HABERLER Yerel Mücadeleler

• UNESCO Karşı Forum Karaköy’de Toplandı

UNESCO Dünya Miras Komitesi’nin İstanbul’da 
10 Temmuz’da başlayan 40. toplantısına kar-
şı, UNESCO’nun, kültür ve doğal varlıklara ilişkin 
“ortak miras”, “tarafsızlık” ve “koruma” söylemleri-
ne güvenilmediği belirtilerek, “UNESCO neyi ko-
ruyor?!” başlığıyla karşı forum düzenlenme kararı 
alınmıştı.

Aralarında İstanbul Kent Savunması’nın da bu-
lunduğu, çok sayıda çevre, hukuk ve insan hak-
ları örgütünün yer aldığı UNESCO Karşı Forumu, 
“UNESCO neyi koruyor?” başlığıyla yayımladı-
ğı çağrı metni ile, Dünya Mirası Listesi’ne kayıt-
lı varlıkların korunup korunmadığı, risk altında 
olanlar için öneriler ve koruma stratejileri, listeye 
eklenmesi önerilen yeni varlıklar için geçici liste-
lerin hazırlanması, Dünya Kültür ve Doğal Mirası 
Listesi’nin güncellenmesi konuları tartışıldı.

Tartışma, “UNESCO ve ona bağlı çalışan Dünya 
Miras Komitesi bazıları için bir umut, bazıları için-
se bir güvensizlik kaynağı. Peki, bu kurum nasıl ça-
lışıyor? Kültürel ve doğal varlıkların seçimi, korun-
ması ve izlenmesi nasıl gerçekleşiyor?” başlıkları 
çerçevesinde gelişti.

(Kuzeyormanlari.Org)

• Giresun’da Emekli Yurttaşın Mücadelesi, 
Fındık Bahçelerini İşgal Eden Hes Şirketini 
Devirdi

Giresun’da hukuksuz biçimde su tutarak bir yıl-
dır fındık bahçesini işgal eden HES şirketine kar-
şı hukuk mücadelesi yürüten emekli vatandaş 
İbrahim Feyzi Ustaoğlu’nun çabası sonuç verdi. 
Ustaoğlu’nun şikayeti üzerine HES şirketi yargı ka-
rarıyla göletteki suyu boşaltırken, geriye bir yıldır 
suyla boğulan fındık bahçeleriyle türkülere konu 
olan Gelevera Deresi’nin hayalet görüntüleri kal-
dı. HES şirketinin hukuksuz uygulamasına ve de-
netimsizliğe isyan eden Ustaoğlu, fındık bahçesi-
nin Ekim 2015 tarihinden bu yana kamulaştırma 
işlemi yapılmadan işgal edildiğini belirterek, Baş-
bakanlık makamına bile şikayetlerimiz görevliler 
tarafından yerine getirmemesi karşısında hak ara-
maya devam ettik. Sonunda bahçemizi işgal eden 
HES’in suyu boşaltıldı” dedi.

(İleri)

• Şavşat’ta, Çağlayan Hes’in ‘Çed Olumlu’ 
Raporu İptal Edildi

Artvin’in Şavşat İlçesi Meydancık Köyü’nde ya-
pımı planlanan Çağlayan Hidroelektrik Santrali 
(HES) için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 
verilen Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) olum-
lu kararı, Rize İdare Mahkemesi tarafından hukuka 
aykırı bulanarak iptal edildi.

Meydancık Yöresi Köyleri Kalkındırma Dayanışı-
na Kültür ve Turizm Derneği öncülüğünde 25 kişi, 
ÇED raporunun iptali istemiyle geçen yıl Rize İda-
re Mahkemesi’ne iptal davası açmıştı. İptal dava-
sı başvurusunda ÇED raporunda planlanan faali-
yetin çevresel etkilerinin yeterli düzeyde veri ve 
belgeye dayandırılmadığı, membada su hakları-
nın korunmadığı, sucul yaşam ve faunaya müda-
halede bulunulduğu, tarımsal sulamaya ilişkin ve-
riler bulunmadığı, havza planlaması yapılmadığı 
ve can suyunun yetersiz olduğu iddialarına yer 
verilmişti.

(Evrensel)

http://www.kuzeyormanlari.org/2016/07/19/unesco-karsi-forum-bugun-19-temmuz-karakoyde-toplaniyor/
http://ilerihaber.org/icerik/giresunda-emekli-yurttasin-mucadelesi-findik-bahcelerini-isgal-eden-hes-sirketini-devirdi-57357.html
http://ilerihaber.org/icerik/giresunda-emekli-yurttasin-mucadelesi-findik-bahcelerini-isgal-eden-hes-sirketini-devirdi-57357.html
http://ilerihaber.org/icerik/giresunda-emekli-yurttasin-mucadelesi-findik-bahcelerini-isgal-eden-hes-sirketini-devirdi-57357.html
https://www.evrensel.net/haber/286325/savsatta-caglayan-hesin-ced-olumlu-raporu-iptal-edildi
https://www.evrensel.net/haber/286325/savsatta-caglayan-hesin-ced-olumlu-raporu-iptal-edildi
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TÜRKİYE’DEN HABERLER Kent ve Yaşam

2011 yılında başlayan iç savaş nedeniyle 
Suriye’den göç etmek zorunda kalan sivil halkın 
mağduriyeti artarak devam ediyor. İç savaşın baş-
lamasından bu yana Türkiye’ye sığınmış olan 2,7 
milyon üzerindeki Suriyelinin ülkelerine geri dön-
me umudu da yaşadıkları şehirlerde meydana ge-
len çöküntü nedeniyle her geçen gün azalıyor. 
Yaşanan iç savaşın uzun süre devam etme ihtima-
linin gün geçtikçe artıyor olması, zorunlu olarak 
Türkiye’ye göç eden Suriyelilerin uzun süreli bir 
yerleşme ihtiyacını ortaya çıkarıyor.  Suriyelilerin 
hukuksal statüsünün karmaşıklığının yanı sıra, ya-
şadıkları kentsel mekanlarda çalışma, eğitim, sağ-
lık ve barınma koşullarının problemleri de artarak 
büyüyor. 

Suriyeli mültecilerin İstanbul’da yoğunlaştıkla-
rı odak noktalarından birisi de Kadıköy bölgesin-
den Fikirtepe Mahallesi. Fikirtepe’de uygulanan 
kentsel dönüşüm projesinden kaynaklı mahalle-
de fiziksel ve sosyal koşulların yetersizliği ve ya-
şam standartlarının düşük olması, bu bölgeyi Su-
riyeliler için odak noktası haline getiriyor. Kentsel 
dönüşümden dolayı yıkılan veya boş olan evlerin 
büyük bir kısmı Suriyeli mülteciler tarafından ki-
ralanıyor ya da işgal ediliyor. Yetersiz ekonomik 
ve sosyal koşullarından dolayı mülteciler fiziksel 
olanakları yetersiz evlerde barınmak zorunda ka-
lıyor ve sürekli sağlık sorunlarıyla karşılaşıyor. Bu 
sorunların üzerine son zamanlarda Suriyeli mülte-
cilere yönelik nefret söylemleri de eklenince mül-
teciler için kent hayatı daha da çekilmez bir hale 
bürünüyor.

Tüm bu problemler ekseninde; Tasarım Atölye-
si Kadiköy (TAK), Bahçeşehir Üniversitesi Göç ve 
Kent Çalışmaları Merkezi (BAUMUS) ve Kadıköy 
Akademi bir araya geldi ve Fikirtepe’de yaşayan 
yerel halkla mülteciler arasında kalıcı bağlar ku-
rulmasına yönelik tasarımsal bir çözüm bulabil-
mek amacıyla yola çıktı. Oluşturulan 19 kişilik bir 
ekiple 3 gün süren bir saha araştırması yapıldı. Üç 
gruba ayrılan ekip, semtin mimarisinin ne durum-
da olduğunu, binalarda yaşam olup olmadığını 
analiz etti ve yaklaşık 30 Suriyeli ile görüştü.

Misafir Değil Oturma Odası
Ekip, bu görüşme ve gözlemleri sonucunda son 

zamanlarda yükselişte olan ayrımcılık söylemleri-
ni azaltarak, yerli halk ile mülteciler arasında köp-

rü ve diyalog çemberini kuracak bir çalışmaya 
karar verdi.  Zümray Kutlu’nun “Bekleme Odasın-
dan Oturma Odasına” raporundaki ‘oturma odası’ 
metaforundan esinlenen ekip, Fikitepe’ye temsi-
li ‘oturma oda’ları kurdu. Özen Sokak’taki graffiti-
nin önüne ve Can Sokak üzerine kanepeler taşı-
narak, bir günlüğüne 2 oturma odası yerleştirildi. 
Açık alanlardaki bu oturma odaları, Fikirtepe halkı 
ile ‘misafir’ Suriyelilerin tanışıp kaynaşmasına ve-
sile oldu. 

Suriyeliler ve Fikirtepeliler Kaynaşıyor
Proje hakkında bilgi veren mimar Merve Özhan, 

iki gün boyunca Fikirtepe ve çevresindeki semt-
lerin muhtarları ile, sokaktaki insanlarla, temizlik 
işçileriyle, konfeksiyonlarda çalışan Suriyelilerle 
konuşma fırsatı bulduklarını belirterek, “Fikirte-
pe’deki her şeyin geçici olduğu gibi bu oturma 
odaları da geçici olarak kuruldu ancak kalıcı bağ-
lar oluşturdu. Ümidimiz bu tür toplanma, konuş-
ma ve empati ortamlarının daha da artması” dedi. 
Fikirtepe’de kayıt altına alınan mimari fotoğraf-
lar, mahalle durumu haritası ve detaylı bir rapo-
ru yakında TAK Kadıköy’ün web sitesinden yayın-
layacaklarını açıklayan Özhan, Merdivenköy ve 
Dumlupınar mahallelerinde de analizler yapmaya 
devam edeceklerini söyledi.

(Kadıköy Belediyesi Akademi / Gazete Kadıköy)

• Kadıköy Ölçeğinde Göç ve Mülteci Sorunu: Fikirtepe

http://www.gazetekadikoy.com.tr/haberDetay.aspx?haberID=9003
http://www.kadikoyakademi.org/kadikoy-olceginde-goc-ve-multeci-sorunu-fikirtepe/
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Kentler, günümüzde küresel finans piyasalarına 
daha fazla bağımlılaşmış, bunun bir sonucu ola-
rak da adeta büyük bir şantiyeye dönüşmüş du-
rumda. Üretim alanını önemli oranda terk ederek 
kentsel mekana yönelen sermayenin bu büyüme 
stratejisine kentler büyük oranda teslim olmuş 
görünüyor. İstanbul’da da bu küresel eğilim göz-
le görülür bir şekilde yaşanıyor. İstanbul’un Avru-
pa yakasını kuzey-güney ekseninde bölecek olan 
Kanal İstanbul Projesi; bu projeyle birlikte düşü-
nülen ve Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Bakırköy, 
Başakşehir, Esenler, Eyüp, Küçükçekmece ilçeleri-
ni (244.750.000 m²’lik bir alanı) kapsayan Yeni Şe-
hir Projesi; kuzey ormanlarının kalbinde yer alan 
76.500.000 m²’lik 3. Havaalanı Projesi; bilirkişi ra-
porunda planlama ilkeleri, şehircilik esasları ve 
kamu yararına uygun olmadığı belirtilen Kuzey 
Marmara Otoyolu Projesi ve onun bir parçası olan 
3. Köprü inşaatı İstanbul ölçeğinde adı anılan baş-
lıca büyük projeler. Bunların haricinde onlarca irili 
ufaklı başka projeler de bulunuyor.

Kaynak: www.megaprojeleristanbul.com

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Yapı İşle-
ri Daire Başkanlığı tarafından, 2009 yılında satın 
alınan Kabataş Projesi de yukarıda anılan onlar-
ca projeden sadece biri. Bir süredir gündemde ol-
mayan Kabataş Projesi, İBB Meclisi’nin geçtiğimiz 
Mayıs ayında plan değişikliğini içeren 1/5000 ve 

1/1000’lik imar planlarını oy çokluğuyla onayla-
masıyla tekrar gündeme geldi. Plan değişikliğinin 
hemen ardından başlayacağı söylenen inşaat faa-
liyeti de tartışmaları alevlendirdi.

İBB, her gün ortalama 30 bin yolcunun kullan-
dığı Kabataş İskelesi’nin, inşaat çalışmalarının baş-
layacağı gerekçesiyle, 28 Temmuz günü kapatıla-
cağını açıklamıştı. Yeni bir açıklamayla bu süre 
şimdilik 4 Ağustos’a kadar uzatılmış durumda. 
Mayıs ayında Büyükşehir Meclisi’nde oy çokluğuy-
la kabul edilen projenin detayları kamuoyunda 
çok fazla bilinmezken, İBB’nin sitesinden yaptığı 
açıklamayla ayrıntılar netleşmeye başladı. Yapılan 
açıklamaya göre proje çerçevesinde;

• 83 bin m2‘lik bir alanda meydan düzenlemesi 
yapılacak,
• İskeleler yenilenecek,
• Dolmabahçe-Fındıklı trafiği yeraltına alınacak,
• Meydanın altına müze, sergi salonları ve oto-
park inşa edilecek.
Bunların haricinde, Kadir Topbaş’ın “usta-

lık döneminin en önemli eseri” olarak ifade edi-
len Üsküdar ile Kabataş’ı deniz altından birbirine 
bağlayacak olan yaya tüneli projesi ve Kabataş-
Beşiktaş-Mecidiyeköy-Mahmutbey güzergahını 
izleyecek metro projeleri de var.

Böylesi kapsamlı planların yapıldığı Kabataş’ta, 
bu planlar öncesinde hangi yolcu istatistik çalış-
malarının yapıldığı ve ihtiyaçların ne yönde oldu-
ğuna dair ise hiçbir bilgi bulunmuyor. Planlar keyfi 
biçimde ve kamuoyunun bilgisi dışında oldubitti-
ye getirilerek hayata geçiriliyor. On binlerce insa-
nın gündelik hayatını olumsuz yönde etkileyecek 
inşaat çalışmalarının yakın zamanda başlayacak 
olmasına karşın, İBB yetkilileri alternatif ulaşım 
“çözümleri” olarak deniz hatlarını Beşiktaş, Kara-
köy ve Eminönü iskelelerine yönlendireceklerini 
açıklamakla yetindiler.

Bu noktada, gerek güzergahı kullanacak yolcu-
ların gerekse bilim insanları ve kent dayanışma ör-
gütlerinin konu hakkında odaklandığı başlıca iti-
razlar var. Bunlardan bazıları şöyle:

• Kabataş’a Beton Martı Projesi 
 Kadıköy Belediyesi Akademi / Aras Aladağ

http://www.kadikoyakademi.org/kabatasa-beton-marti-projesi/
http://www.kadikoyakademi.org/kabatasa-beton-marti-projesi/
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• Kabataş halihazırda bir transfer noktasıdır. Tram-
vay, Otobüs, İskele ve Füniküler Kabataş’ta bir-
birine entegre durumdadır ve bu anlamıyla Ka-
bataş Martı Projesi’nin bu hatları entegre hale 
getireceği söylemi gerçeği yansıtmamaktadır. 
Bu hatların kesiştiği noktada rehabilitasyon ça-
lışmaları yeterli ve gerekliyken, 83 bin metreka-
relik bir beton projesinin hayata geçirilmesi son 
zamanlarda mega inşaat projelerine yaslanan 
stratejinin bir parçasıdır.

• Söz konusu proje İstanbul çevre düzenleme pla-
nında olmadığı gibi, Boğaziçi imar yönetmeli-
ğine, koruma mevzuatına ve planlama disipli-
nine aykırıdır. Bunların dışında ÇED raporu ve 
sahil güvenliği onayı yoktur. Üstelik yaklaşık 3 
yıl boyunca Kabataş iskelelerinin kullanılama-
yacağı da düşünüldüğünde, plan kamu yararı-
na da aykırıdır. Oysa ki iskelelerde yapılacak bir 
rehabilitasyon çalışması etap etap ele alınabilir 
ve iskeleleri kullanan vatandaşların mağduriye-
tinin önüne geçilebilir. Kısacası; plan, kanun ve 
yönetmelik açısından sorunlu olmakla birlikte, 
katılımcılığa kapalı olarak yürürlüğe girmiştir ve 
şeffaf değildir.

• Bir tarafında Dolmabahçe Sarayı ve Bezmiâlem 
Valide Sultan Camii, diğer tarafında ise Mimar 
Sinan’a ait molla Çelebi Camii [1589] bulunan 
Kabataş İskeleleri’nin olduğu alanın dolgu yapı-
larak boğaza doğru genişletilmesiyle hem bo-
ğazın silüeti bozulacak hem de martı şeklindeki 
devasa bir beton yapı nedeniyle bölgenin tari-
hi dokusu geri dönüşü olmayacak şekilde zarar 
görecektir. Üstelik böylesi bir beton martı kütle-
sine, tescilli yapılarla çevrili bir koruma alanında 
müsaade edilmesi açık bir ihlaldir.
Bu 3 ana başlık altında toparlayabileceğimiz 

itirazlar kentsel mekana dönük uygulanagelen 
politikaların da özeti niteliğinde. Kabataş Martı 
Projesi, var olan hukuki çerçeveye henüz uygun 
gözükmüyor. Ama zaten hukuk da hızlı bir dönü-
şüm içerisinde. Belki de yakın bir gelecekte bütün 
bu dönüşüm ve yenileme projeleri hukuki bir zırh 
da kazanacak. Çünkü yenilenen siyasi ve ekono-
mik stratejilerin kentsel mekana yansıyan tarafla-
rı kendi hukukunu da yaratma konusunda basınç 
oluşturuyor. Sermayenin üretim alanından hızla 
uzaklaşarak spekülatif alana yönelmesi ve bu an-
lamıyla kentlerin spekülatif rant elde edilmesi ba-
kımından en elverişli alanlar haline gelmesi 2000’li 
yılların Türkiyesi’nde de açıkça gözlemlenen bir 
durum. Bu dönem aynı zamanda kentsel mekan 
üzerinde yeni hukuksal ilişkilerin de tanımlandı-
ğı bir dönem. 5393 sayılı Belediye Kanunu (2005), 
6306 sayılı Kentsel Dönüşüm Yasası (2012), 5366 
sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkla-
rın Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanıl-
ması Hakkında Kanun (2005) son yıllarda yaşanan 
değişimlerden sadece birkaçı. Özetle, yaşanan 
hızlı dönüşümün hukuki zırhı da aynı hızla dönü-
şüyor. Buna rağmen Kabataş Martı Projesi değişen 
bu hukuki zırhın da ötesinde bir uygulama olarak 
görünüyor.

Bundan sonra neler yapılabileceği kent üze-
rine fikri ve iradesi olanların çabalarına bakıyor. 
Ancak hâlâ yanıtlanması gereken acil sorular var. 
Her gün on binlerce insanın kullandığı bir trans-
fer noktasının, alternatif ulaşım ağları olmamasına 
rağmen oldubittiye getirilerek kapatılacak olması 
karşısında yaşanan mağduriyet nasıl giderilecek? 
Belki de daha önemlisi, bir daha geri dönüşü ol-
mayacak şekilde inşa edilecek devasa beton mar-
tının, sit alanına vereceği zarar nasıl telafi edile-
cek? Edilebilecek mi?

Kaynak: www.hakankiran.com



DÜNYADAN HABERLER

• Çin’in Rüzgar Enerjisi Gücü 140 Gw Düze-
yine Yükseldi

Çin Ulusal Enerji İdaresi tarafından açıklanan 
verilere göre yılın ilk beş ayında ülkede 7,2 GW gü-
cünde rüzgar enerjisi santrali devreye girdi.

Bu artış ülkenin rüzgar enerjisine dayalı elekt-
rik üretim kapasitesinin 136,2 GW’a yükselmesi-
ni sağladı. Çin’in bu alandaki elektrik üretim ka-
pasitesi 2015 yılında 32,97  GW artarak, 129 GW’a 
ulaşmıştı. Çin enerji yönetimi geçen yılın sonun-
da, 2016 yılı için rüzgar enerjisinde 20 GW’lık güç 
artışı hedeflemişti.

Rüzgar enerjisinde hali hazırda dünya lideri 
olan Çin elektrik şebekesindeki sorunlar nedeni 
ile bu kurulu güçten yeterince yararlanamıyor. Şe-
beke sorunları ülkede geçen yıl rüzgar enerjisin-
den sağlanan üretimin yüzde 15’ine denk gelen, 
33,9 milyar kilovat-saatlik elektriğin kullanılaması-
na neden olmuştu (Yeşil Gazete).

• İngiltere Nükleer Santral Kararını Erteledi
İngiltere hükümeti ülkede 20 yıl sonra inşa edilecek ilk nükleer 

santralla ilgili anlaşmayı imzalamayı son anda erteledi.
Somerset’te inşa edilecek ve maliyeti 18 milyar sterlini bulacak 

(yaklaşık 23,5 milyar dolar) Hinkley Point nükleer enerji santrali ile il-
gili anlaşma imzalanmadan hemen önce, İngiltere’nin iş dünyasından 
sorumlu yeni bakanı Greg Clark santralle ilgili nihai kararı sonbahara 
bıraktığını açıkladı. Greg Clark, projeyi, desteklemeden önce dikkatli-
ce incelemek istediğini söyledi. İngiltere Hükümet Sözcüsü ise bakan-
ların proje ile ilgili tereddütleri olduğu yönündeki haberleri yalanladı.

İngiltere hükümeti daha önce, santralin ülkeyi düşük karbonlu 
enerji üretimine taşıyacağını ve gelecek kuşakların daha ucuz enerji 
kullanmasını sağlayacağını savunmuştu. Projeye karşı çıkanların bazı-
ları verilen fiyat garantisinin, gelecekte elektrik faturalarının artacağı 
anlamına geldiğini vurgulamış; çevreciler de nükleer atıklar ve mali-
yet konusunda kaygıları ve itirazları olduğunu söylemişlerdi.

 (BBC Türkçe)

• Avrupa’da Rüzgârdan Elde Edilen
Enerjinin Maliyeti Artık Nükleer Enerjiden 
Daha Düşük 

Rüzgâr enerjisi, özellikle Kuzey Denizi’ni çevre-
leyen ülkelerde, resmi olarak en düşük maliyetli 
enerji üretimi opsiyonu haline gelerek bu konu-
da nükleer enerjiyi sollamış oldu. Avrupa’nın bazı 
ülkelerinde, rüzgâr enerjisinin maliyeti nükleer 
enerjiden yüzde 30 daha ucuz. Bu gelişmeyle bir-
likte dünyanın her yerinde yenilenebilir enerjinin 
yaygınlaşmasının daha da kolaylaşması bekle-
nebilir. Mevcut rüzgâr enerjisi yapılanma hızının 
devam etmesi halinde, WindEurope firmasının 
tahminlerine göre, rüzgâr enerji santralleri 2030 
yılına dek Avrupa’nın toplam enerji ihtiyacının 
yüzde 7’sini karşılıyor olacak.

(Inhabitat)
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https://yesilgazete.org/blog/2016/07/28/cinde-ruzgar-enerjisi-ilk-bes-ayda-72-gw-artarak-140-gwa-ulasti/
https://yesilgazete.org/blog/2016/07/28/cinde-ruzgar-enerjisi-ilk-bes-ayda-72-gw-artarak-140-gwa-ulasti/
http://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-36921018
http://inhabitat.com/european-wind-energy-is-now-cheaper-than-nuclear-power/
http://inhabitat.com/european-wind-energy-is-now-cheaper-than-nuclear-power/
http://inhabitat.com/european-wind-energy-is-now-cheaper-than-nuclear-power/
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• Fosil Yakıtlara Artık İhtiyacımız Olmadığını Kanıtlayan 5 Ülke
Çok değil 10 yıl önce yenilenebilir enerji yokuş 

yukarı bir yolda zorla ilerliyor gözüküyordu. Şim-
dilerde ise, çevreci bir yaklaşımı benimseyen ülke-
ler, giderek daha çok alternatif enerji kaynaklarını 
benimsemeye başladı.

Bu ülkeler, petrol ve kirli enerjiden kurtulma yo-
lunda artık birer lider olarak görülüyor. Yapılan ya-
tırımlar hem uzun dönemde ulusal enerji fiyatla-
rından büyük tasarruflar sağlıyor, hem de doğal 
kaynakları korumayı sağlıyor. Her ne kadar fosil 
yakıt endüstrisinden karşı propagandalar olsa da, 
bu 5 ülke yenilenebilir enerjiyi sadece savunmak-
la kalmıyor, onunla beraber yükseliyor.

Kosta Rika
2015’in başından beri, Kosta Rika %100 yeni-

lenebilir enerji kullanıyor. Fosil yakıtlardan kur-
tulmayı hedeflemiş bu hareket, ülkede bulunan 
devasa ormanlık olanlarları ve mükemmel kum-
salları korumaya yarayacak.

Yenilenebilir enerji aynı zamanda Kosta Rika’ya 
büyük gelir sağlayan ekoturizm sektörünü de ko-
rumasını sağlıyor. Latin Amerika’nın en iyi ikinci 
elektrik altyapısına sahip olan Kosta Rika, hidro-
elektrik santraller, jeotermal, rüzgar, biyokütle ve 
güneş enerjisine de yatırım yapmakta ve enerji 
kaynaklarını çeşitlendirmekte.

Danimarka
Danimarka, rüzgardan enerji üretmeye 1970 

yıllarında başlamış. 2014 yılına geldiğimizde ise 
rüzgar enerjisinden üretim rekoru kıran Danimar-
ka, tüm elektrik enerjisinin %40’ını rüzgar enerji-
sinden sağlamakta.

Araştırmalar Danimarka’nın 2020 yılından önce 
elektrik enerjisinin %50’sini yenilenebilir enerji-
den sağlayacağını savunuyor, Danimarka ise ken-
dine 2050 yılına kadar %100 yenilenebilir enerji 
hedefi koydu.

İskoçya
2015 yılında tüm elektrik enerjisinin %50’sini 

yenilenebilir enerjiden sağlamayı hedefleyen İs-
koçya, bu hedefi aşıp hatta üstüne çıktı.

Yıl içerisinde %57 oranında elektiriğini yeni-
lenebilir enerjiden üreten İskoçya, araştırmala-
ra göre 2030 yılında tüm enerjisini yenilenebilir 
enerjiden üreten ilk AB ülkesi olacak.

Rüzgar, dalga ve gelgit kaynaklarından yenile-
nebilir enerjisinin %80’ini üreten ülke, Ocak ayın-
da 22 gün boyunca sadece rüzgar enerjisi ile tüm 
ülkenin elektrik ihtiyacını sağladı. 

İsveç
Nordik komuşusu Danimarka’yı yenilenebilir 

enerji konusunda yakından takip eden İsveç, bol-
ca yeşil ve azca kömür içeren politikaları ile ol-
dukça başarılı oldu. İsveç aynı zamanda çöplerin-
den biyokütle enerjisi de üretmekte. 2040 yılında 
elektriğinin %100’ünü yenilenebilir enerji kaynak-
larından üretmeyi hedefleyen İsveç, güneş ener-
jisine yapılan yatırımı %800 oranında artırıp, es-
kiyen nükleer enerji santrallerini de tamamen 
kapatmayı planlıyor.

Uruguay
10 yıldan az bir sürede, hükümet yardımı veya 

elektrik fiyatlarına yansımış zamlar olmadan, Uru-
guay elektrik enerjisinin çehresini tamamen de-
ğiştirmiş durumda. Hatta Uruguay’ın tüm elektrik 
enerjisinin %94,5’i tamamen yenilenebilir enerji-
den gelmekte. Elektrik fiyatları eskisine göre daha 
ucuz ve aynı zamanda kuraklıktan dolayı yaşanan 
elektrik kesintileri, enerji üretiminin çeşitlenme-
si ve tek bir kaynağa bağlı olmaması ile eskisiden 
çok daha aza inmiş. Ülkenin elektrik enerjisi ile 
beraber tüm enerji tüketiminin %55’i biyokütle ve 
güneş enerjisi ile beraber yenilenebilir enerjiden 
sağlanmakta (Yeşilist / Görkem Gömeç).

http://www.yesilist.com/fosil-yakitlara-artik-ihtiyacimiz-olmadigini-kanitlayan-5-ulke/
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• Vancouver’daki Araç Paylaşım Sisteminin 
Faydaları Ortaya Kondu

Berkeley’deki California Üniversitesi’ndeki araş-
tırmacıların gerçekleştirdiği araştırmaya göre 
“Car2Go” gibi araç paylaşım sistemleri sayesinde 
araç satış rakamlarında ve sera gazı emisyonların-
daki düşüş ölçülebilir bir boyuta ulaştı. Araştırma-
cılar, Car2Go araç paylaşım sisteminin San Diego, 
Vancouver, Washington, D.C. Seattle, ve Calgary 
gibi Kuzey Amerika kentlerindeki etkilerini ele 
aldı. Vancouver kentindeki genel sonuç, yollar-
daki özel araç sayısının 2015 yılında 8243 araç ka-
dar azalması yönünde gerçekleşti. Vancouver’daki 
kullanıcılar özel araçlarıyla yılda 60 milyon kilo-
metre daha az yol yaptı ve bu sayede 10.000 ton 
sera gazı emisyonu engellenmiş oldu (Planetizen).

Berlin’de hayata geçirilecek olan “Radbahn” bi-
siklet otobanı, cadde seviyesinde bulunan met-
ro köprüsünün tam altında konumlandırılacak 
ve yaklaşık yedi kilometrelik bir uzunluğa sahip 
olacak.  Bisiklet otobanı inşaatının 2018 yılın-
da başlaması hedefleniyor. Finlandiyalı bir tasa-
rımcının geliştirdiği konsept, Almanya’nın Çevre 
Bakanlığı’ndan çevre dostu tasarım ödülü aldı. Bi-
siklet yolu, Charlottenburg’daki Zoologischer Gar-
ten metro istasyonundan başlayarak Schöneberg 
ve Kreuzberg semtleri içinden geçecek ve Fried-
richshain’daki Warschauer Strasse köprüsünün al-
tında son bulacak ve bu noktada da bisiklet tamir 
istasyonu, dinlenme noktaları ve yol boyunca ye-
şil alanlar bulunacak.

(CityLab)

• Berlin’de Kentin Her Yerine Uzanan Bisiklet Yolu
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http://www.planetizen.com/node/87691/vancouver-sees-positive-benefits-car-sharing
http://www.planetizen.com/node/87691/vancouver-sees-positive-benefits-car-sharing
http://www.citylab.com/commute/2016/07/why-a-city-wide-bike-lane-might-be-a-piece-of-copenhagen-in-berlin/491534/?utm_source=feed
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• Bu Üç Boyutlu Yaya Geçitleri Trafikteki
Çılgın Türklere De Lazım

Trafikte yaya geçitlerinde yavaşlamayıp hız-
lıca geçen, yayalara yol vermeyen sürücülere 
Türkiye’de yollarda ve şehirlerde çokça rastlanıyor. 
Bu noktada sadece yaya geçitleri işaretleri değil 
yollara yapılan tümsekler de bir çözüm olamıyor.

Birçok sürücü bu tümseklerin üstünden de hız-
lı bir şekilde geçiyor ve tüm trafik kurallarını yok 
sayıyor.

Trafik sorununun ve sürücü kaynaklı hataların 
en az Türkiye’deki kadar büyük bir toplumsal so-
run olduğu ülkelerden biri de Hindistan. Citylab.
com’un haberine göre özellikle Hindistan’ın Ah-
medabad şehri yaya geçitlerinin en az tanındığı 
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ve tümseklerin araçların hızını en az etkilediği şe-
hirlerden biri olarak biliniyor.

Ahmedabad’da iki kadın, bunu değiştirmek 
adına Mayıs ayı içinde sıradışı bir adım attı. İki 
sanatçı Saumya Pandya Thakkar ve Shakunta-
la Pandya‘nın birlikte ortaya çıkardığı 3 boyutlu 
yaya geçitleri belediye tarafından şehrin yollarına 
uygulandı.

İllüzyon sayesinde farkındalık
Asfalta uygulanan çalışma uzaktan gelen sürü-

cüye 3 boyutlu bir yol çizgisi gibi görünüyor. Çiz-
giler bir illüzyon yaratıyor ve arabaların hızını azal-
tıyor. Tabii sürücüler bir noktadan sonra bunun bir 
illüzyon olduğunu fark edecek olsa da bu çalışma 
ile en azından bir farkındalık yaratılması amaçlan-
mış (Gaia Dergi).

• New York’ta Otobüs Ağını İyileştirme Planı 

New York’ta son on yıldır otobüs kullanımında 
düşüş gözlemleniyor. 2002 ile 2015 yılları arasın-
da, kullanımda yüzde 16’lık bir düşüş olduğu tes-
pit edildi. Bunun bir nedeni, otobüslerin güvensiz 
ve yavaş olması ve bu durum da daha yoksul ma-
hallelerde yaşayanları ve yaşlıları zor durumda bı-
rakıyor. “NYC Bus Turnaround Coalition” adlı giri-
şim bu durumu değiştirmek amacıyla, Houston ve 
Seul gibi daha önce otobüs sistemlerini iyileştiren 
kentlerden elde edilen dersleri içeren bir rapor çı-
kardı. Bu kentlerde daha önce otobüs rotaları de-
ğiştirilerek otobüs kullanım oranları arttırılmıştı. 
Raporda New York kent yönetimine benzer bir re-

vizyonla, gereksiz dönüş ve sapmaların azaltılma-
sı ve duraklar arasındaki mesafelerin uzatılması 
gibi tavsiyelerde bulunuluyor (Next City).

https://gaiadergi.com/bu-uc-boyutlu-yaya-gecitleri-trafikteki-cilgin-turklere-de-lazim/
https://gaiadergi.com/bu-uc-boyutlu-yaya-gecitleri-trafikteki-cilgin-turklere-de-lazim/
https://nextcity.org/daily/entry/nyc-bus-system-report-improve-service
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• Lüksemburg Sokaklarında
Salıncak Enstalasyonu

Sanatçı Max Mertens, Lüksemburg kent merke-
zindeki bir caddeye yüzlerce salıncaktan oluşan 
bir enstalasyon yaptı. 450 el yapımı ahşap salın-
cağı renkli halatlara asan sanatçı, yayaların yoğun 
olarak kullandığı Rue Philippe II‘yi yayalar için bir 
deneyim alanına dönüştürdü.

Mertens, yaz boyunca kalacak enstalasyonla, 
bir tür nostalji yaratmak ve kentlilere çocukluk 
anılarını hatırlatmak istediğini söylüyor.

(Kot 0)

• Tarihi Kent Merkezinde Hava Koşullarına 
Göre Değişen Bir Enstalasyon

Alvisi Kirimoto + Partners, Renzo Piano Building 
Workshop işbirliğiyle tasarlanan enstalasyon pro-
jesi İtalya’da Sardinya Adası’nda yer alıyor.

1700’lü yıllardan kalma tarihi yapılarla çevrele-
nen, dar ve düzensiz dar sokakların çıktığı mey-
danda yer alan enstalasyon, havada kararsız bir 
denge kuruyor. Örümcek ağı gibi örülen kablola-
ra yerleştirilen yelkenler hava koşullarına göre ha-
reket ediyor. Meydanın merkezindeki bir binaya 
yerleştirilen, nem ölçer ve rüzgar ölçerleri barın-
dıran bir panel sayesinde yelkenlerin hareketi te-
tikleniyor. Örneğin yoğun rüzgarın ve yağışın ol-
duğu günler yelkenler otomatik olarak kapanıyor. 
Yelkenler açıldığı zaman, gelip geçenler meydan-
daki gölgeler ve gökyüzündeki renklerle baş başa 
kalıyor; kapandığı zaman ise meydanın tepesinde 
kurulan örümcek ağına benzer sistem ortaya çık-
mış oluyor.

Mimar Massimo Alvisi proje hakkında şunları 
söylüyor: “Tüm canlılığı ve eğlencesiyle bu ensta-
lasyon, bir kez daha küçük kent merkezleriyle iliş-

kilenmemize imkan verdi. Renzo Piano’nun ‘ışık ve 
renk demetini yakalamak’ fikrinden yola çıkarak 
tasarladığımız çalışmayı meydanın üstüne astık 
ve böylece meydandan gelip geçenleri çatıların 
ötesine bakmaları için cesaretlendirdik” (Arkitera).

http://kot0.com/luksemburg-sokaklarinda-salincak-enstalasyonu/
http://kot0.com/luksemburg-sokaklarinda-salincak-enstalasyonu/
http://www.arkitera.com/haber/27307/tarihi-kent-merkezinde-hava-kosullarina-gore-degisen-bir-enstalasyon
http://www.arkitera.com/haber/27307/tarihi-kent-merkezinde-hava-kosullarina-gore-degisen-bir-enstalasyon
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• İrlanda Konut Stokunu Arttıracak ve Ko-
nut Fiyatlarını Düşürecek 

İrlanda’da merkezi hükümet tarafından kabul 
edilen, İrlanda’yı Yeniden İnşa Etmek için Konut ve 
Evsizlik Eylem Planı” adı altındaki yeni politikayla, 
konut fiyatları düşürülerek yaşam kalitesinin ve 
ulusal ekonominin iyileştirilmesi düşünülüyor. Bu 
bağlamda, İrlanda da Yeni Zelanda ve Florida gibi, 
aşırı yüksek ev fiyatlarının yarattığı dezavantajla-
rı resmen kabul etmiş ve sorunun çözümüne yö-
nelik adım atmış oldu. Plana göre, konut üretimi 
2017 ile 2021 yılları arasındaki dönemde iki katına 
çıkarılacak (New Geography).

• Philadelphia’da Ucuz Konuta 9,3 Milyon 
Dolarlık Yatırım 

Pennsylvania Valiliği, 495 yeni ucuz konut bi-
rimi için Pennsylvania Konut Finansman Ajan-
sı tarafından sekiz müteahhide 9,3 milyon dolar-
lık vergi indirimi yapıldığını açıkladı. Philadelphia 
Belediyesi’nin Planlama ve Geliştirme Direktörü 
Anne Fadullon, ucuz konutun kentin acil bir ihtiya-
cı olduğunu belirtiliyor. Devamında 2 milyon do-
larlık ek konut yatırımı da yapılacak (Planetizen).

• Dünyadaki Muazzam Konut Krizi
Büyümeye Devam Ediyor 

“Dünyada bir milyardan fazla insan düşük stan-
darda sahip evlerde yaşıyor. 2030 yılına dek bu 
rakamın 3 milyara çıkması bekleniyor.” Dünya 
Bankası’nda görev yapan kentsel gelişim uzma-
nı Luis Triveño’nun Dünya Bankası “Sürdürülebi-
lir Topluluklar” blogunda kaleme aldığı yazıda yer 
alan gerçeklerden bazıları bunlar. Triveño’ya göre, 
yoksul aileler, gecekondu mahallelerinde değil 
yaşanabilir mahallelerde ikamet etmek istiyor. An-
cak Latin Amerika’da, kentsel nüfusun üçte biri se-
falet içinde yaşamlarını sürdürüyor. Afrika’nın bir-
çok kentinde, yurttaşların yüzde 90’ından fazlası 
kaçak yapılaşma bölgelerine göç etmek zorunda 
kalıyor. Triveño’nun vurguladığına göre, yalnızca 
hükümetlerin ve yönetimlerin, devlet yardımları, 
vergi teşvikleri ve blok fonlar aracılığıyla müdahil 
olmasıyla bu sorun çözülmeye başlanabilir. Bu tür 
önlemlerin alınmaması halinde, konut yetersizliği 
kent sakinlerine fiziksel ve ruhsal anlamda zarar-
lar veriyor.

(Citiscope)

DÜNYADAN HABERLER

http://www.newgeography.com/content/005340-ireland-adopts-plan-increase-housing-supply-and-improve-housing-affordability
http://www.newgeography.com/content/005340-ireland-adopts-plan-increase-housing-supply-and-improve-housing-affordability
http://www.planetizen.com/node/87392/93m-awarded-affordable-housing-development-philly
http://www.planetizen.com/node/87392/93m-awarded-affordable-housing-development-philly
http://citiscope.org/citisignals/2016/worlds-urban-housing-crisis-huge-and-growing 
http://citiscope.org/citisignals/2016/worlds-urban-housing-crisis-huge-and-growing 
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• Barcelona’da “Utanç Panosu”
İspanya’nın Barcelona kenti mülteci dramı-

na dikkat çekmek için yeni bir uygulamaya baş-
ladı. Barcelona Belediyesi kentin kalabalık nok-
talarından birine, Avrupa’ya ulaşmaya çalışırken 
Akdeniz’de hayatını kaybeden mülteciler için bir 
pano yerleştirdi.

Panoda hayatını kaybeden mültecilerin sayısı-
na yer veriliyor ve her ölüm haberi geldiğinde pa-
nodaki rakam artıyor.

Barcelona Belediye Başkanı Ada Colau, dijital 
panonun bir “utanç göstergesi” olduğunu belirte-
rek “Bu sadece öylesine bir sayı değil. Bunlar birer 
insan” diye konuştu. Pano, kentin en kalabalık sa-
hil noktasına yerleştirildi.

Panodaki sayı da Uluslararası Göç Örgütü’nün 
salı günü açıkladığı veriler uyarınca bu yılın ilk 
yedi ayında ölen 3 bin 34 mülteci ile başladı. Bu 
geçen yıla oranla yüksek bir artış anlamına geli-
yor. Geçen yılın aynı zaman diliminde bin 917 ki-

şinin Avrupa’ya ulaşmaya çalışırken hayatını kay-
bettiği açıklanmıştı.

Uluslararası Göç Örgütü’nün istatistiklerine 
göre 2016 yılının ilk yarısında Akdeniz üzerinden 
238 binin üzerinde sığınmacı Avrupa’ya geçti. 
2015 yılında Avrupa’ya geçen sığınmacıların sayısı 
ise toplamda bir milyonu geçmişti. Küresel çapta 
en tehlikeli kaçış rotası olarak Akdeniz gösteriliyor.

(Deutsche Welle)

Los Angeles Belediye Başkanı Eric Garcetti’nin 
tarafından duyurulan, California Ulaştırma Birimi 
(Caltrans) ile yapılan sözleşme kapsamında, Los 
Angeles’ta bulunan 1350 eski mahkum, önümüz-
deki üç yıl boyunca mesleki eğitim alarak Calt-
rans bünyesinde kalıcı olarak istihdam edilecek. 
Sözleşme bütçesi 8.93 milyon dolar ve istihdama 
geçiş dönemi boyunca eğitime katılanlar aynı za-
manda çalıştırılabilirlik, yaşam becerileri ve mali 
okuryazarlık gibi konularda eğitim alırken, bilişsel 
davranış terapisi ve diğer türden destek hizmet-
leri alacak. Bu geçiş dönemi sonunda kalıcı istih-
dam olanağı sunulacak (CitiesSpeak).

• Los Angeles Belediyesi ve Caltrans’tan Eski Mahkumların İstihdamı için Ortak Proje

Brezilya’daki Uluslararası Af Örgütü tarafından 
tasarlanan bir yazılım sayesinde, yurttaşlar polis 
operasyonunun veya silahlı çatışmanın olduğu 
kendi etraflarındaki sorunlu bölgelerden kaçına-
bilecek. “Fogo Cruzado” adı verilen “ateş hattı” an-
lamına gelen emniyet odaklı uygulama sayesinde 
Rio kenti sakinleri silahlı çatışmalardan, çatışma-
nın gerçekleştiği mahalden, yaralanma ve ölüm 
vakalarından ve diğer hayati öneme sahip geliş-

melerden haberdar olabilecek. Uygulama aynı za-
manda istatistik de tutarak yerel yönetimin yap-
madığı bir biçimde silahlı olaylar hakkında veri de 
biriktirecek. Önümüzdeki ay Yaz Olimpiyatları’na 
ev sahipliği yapmaya hazırlanan Rio kenti, 100.000 
kişi başına 19 cinayet vakasıyla oyunlara ev sahip-
liği yapan kentler arasında en “tehlikeli” kentler-
den biri olarak değerlendiriliyor.

(Citiscope)

• Rio Sakinleri ‘Crossfire’ Uygulamasıyla Silahlı Çatışmaların Olduğu Yerlerden Kaçabilecek

http://www.dw.com/tr/barcelonada-utan%C3%A7-panosu/a-19433672
https://citiesspeak.org/2016/07/15/los-angeles-caltrans-team-up-to-provide-job-opportunities-for-citys-former-inmates/
http://citiscope.org/citisignals/2016/crossfire-app-helps-rio-residents-avoid-gunfights
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Torino’nun yeni belediye başkanı Chiara Ap-
pendino, kendi yönetiminde vejetaryen ve vegan 
beslenmeye “öncelik” verilerek teşvik edileceğini 
açıkladı. Appendino’nun partisi M5S tarafından 
yayınlanan, şehir plancılığının iyileştirilmesi ve 
kamu arazilerinin korunması gerektiğini de belir-
ten 62 sayfalık manifestoya dayanan Torino’nun 
yeni belediye başkanı, etsiz ve hatta süt ürünle-
rinin kullanılmadığı bir üretim-tüketim biçiminin; 
çevrenin, insan sağlığının ve hayvanların refahı-
nın korunması için gerekli olduğunu belirtti. Bu 
yönde nasıl bir stratejinin izleneceği belirtilmese 
de belediyenin okullarda çocuklara yönelik hay-
van refahı ve beslenme konusunda eğitim proje-
leri geliştireceği tahmin ediliyor (The Guardian).

• Torino Belediye Başkanı Torino’yu İtalya’nın İlk Vejetaryen Kenti Haline Getirecek

Public Agenda adındaki ABD merkezli bağım-
sız araştırma kuruluşu tarafından hazırlanan bir 
raporda, katılımcı bütçeleme uygulamasının yay-
gınlaşma durumu ele alınırken, kamusal katılıma 
azami katkı sunabilecek süreçlerin uygulanma-
sı konusunda tavsiyeler ortaya konuyor. Rapora 
göre, ABD ve Kanada’da katılımcı bütçeleme uy-
gulaması ilk olarak iki kentte yürütülen iki süreç 
halinde başlarken daha sonra 22 kentte yürütülen 
63 süreç olacak biçimde yaygınlaştı. Geçtiğimiz yıl 
boyunca, 70 binden fazla insan bir katılımcı büt-
çeleme sürecine katılım sağladı ve toplamda 50 
milyon dolarlık bir bütçeyi yönetti (Planetizen).

• Katılımcı Bütçeleme ABD ve Kanada’da Revaçta

• Sürdürülebilir Kentleşmenin Yol Haritası Üzerinde Henüz Anlaşmaya Varılamadı 
Üç günlük kesintisiz toplantılar sonucunda, ni-

hai Habitat III Yeni Kentsel Gündem metni üze-
rinde anlaşmaya varılması mümkün olmadı. 
Endonezya’nın Surabaya kentinde buluşan dip-
lomatlar, herhangi bir bağlayıcılık taşımayan bel-
geye son halini vermek için bir dizi toplantı ger-
çekleştirdi. Bu belge, önümüzdeki yirmi yıl içinde 
kentlerin nasıl gelişmesi ve ne şekilde büyümesi 
gerektiği konusunda ulusal hükümetler için bağ-
layıcı olmayan bir rehber niteliği taşıyacak. Nüfus 
uzmanlarına göre, 2050 yılına dek dünya nüfusu-
nun yüzde 70’i kentlerde yaşıyor olacak (Next City)

https://www.theguardian.com/world/2016/jul/21/turin-mayor-italys-first-vegetarian-city-five-star
http://www.planetizen.com/node/87487/participatory-budgeting-catching-us-and-canada
https://nextcity.org/daily/entry/new-urban-agenda-outcome-impact-surabaya
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İngiltere’de plastik poşetlerin ücretlendirilmesi 
uygulaması sonucunda, ilk altı ayda tek kullanım-
lık poşet tüketimi 500 milyona düştü. Söz konusu 
rakam, uygulamadan bir önceki yıl, 7 milyara ulaş-
mıştı. Uygulamayla birlikte kullanım oranının yüz-
de 85 azaldığı tespit edildi.

(The Guardian)

• Pekin Kenti Hızla Gömülüyor 

Bilim insanlarının uydu görüntülerinden ve GPS 
verilerinden faydalanarak, Pekin’in topografya-
sı üzerinde yaptığı araştırmalar, Çin’in Pekin ken-
tinde kaygı verici bir yere gömülme eğilimi tes-
pit etti. Üst katmandaki çökmenin nedeni, yer altı 
sularının kentleşme nedeniyle hızla tüketilmesi-
ne bağlanıyor. Pekin’in yer altı suları büyük oran-
da kururken, zeminde buna bağlı olarak çökme 
yaşanıyor.

(Citiscope)

• San Francisco’da Bina Eklentilerine Onay 

San Francisco Süpervizyon Kurulu, kentin ko-
nut stokuna binlerce yeni ünite eklenmesini sağ-
layacak olan bina eklentilerinin yapılmasına ola-
nak veren bir kanun çıkardı. Bu yolla kentin azalan 
konut stoku sorununa çözüm bulunması ve kent 
plancılarının aktardığına göre, 14.000 yeni birim 
elde edilmesi bekleniyor. Eklenti birimler yalnızca 
imara açık yerlere inşa edilebilecek.

(Planetizen)

• Düşük Gelirli Haneler için 2020 Yılına Dek 
1 Milyar Vatlık Güneş Enerjisi Hedefi 

Obama Yönetimi, gelire bakılmaksızın tüm ABD 
yurttaşlarının güneş enerjisinden faydalandırıl-
masına yönelik adımlar atacak. Bu amaçla yola çı-
kan Beyaz Saray, altı devlet kurumuyla ortaklığa 
giderek Herkes için Temiz Enerji Tasarrufları İnisi-
yatifini oluşturdu ve 1 milyar vatlık güneş enerjisi-
nin 2020 yılına dek düşük ve orta gelirli hanelerin 
kullanımına sunulacağını duyurdu (Inhabitat).

• 5 Sentlik Poşet Ücretiyle İngiltere’deki Plastik Poşet Kullanım Oranı Yüzde 85 Azaldı

• “Brexit’in İş Dünyasına Etkisi Çarpıcı Boyutlarda”

İngiltere halkının AB’den çıkma kararı dev şir-
ketlerin karlarını, bilançolarını, yatırımlarını ve is-
tihdamlarını doğrudan etkiliyor. Brexit’in kaybe-
denleri de var kazananları da.

Brexit sonrası şirketler kayıplara karşı dirençli ol-
mak adına kapasite azaltmaktan, İngiltere fiyatla-
rını yükseltmeye, çalışan çıkartmaktan yatırımla-
rını durdurmaya birçok karar aldı. Birçok şirketin 
de değeri bilançolardan yüzde 10’un üzerinde si-

lindi. Siemens ve Burberry yatırımlarını dondurur-
ken, Airbus, Ford, Rynair gibi bazı şirketler ise ya-
tırımlarını başka bir ülkeye kaydırma konusunu 
değerlendiriyor. Llyods ise 3 bin çalışan çıkartma-
ya hazırlanıyor. Öte yandan sayıları Brexit’in kay-
bedenlerine göre az da olsa pound’un tarihi dip 
seviyeleri görmesiyle satışlarına ciddi artışlar gö-
ren ‘kazananlar’ da var.

(Dünya)

http://citiscope.org/citisignals/2016/beijing-sinking-alarming-rate
http://www.planetizen.com/node/87664/san-francisco-approves-accessory-dwelling-units
http://inhabitat.com/obama-targets-1-gigawatt-of-solar-for-lower-income-homes-by-2020/
http://inhabitat.com/obama-targets-1-gigawatt-of-solar-for-lower-income-homes-by-2020/
https://www.theguardian.com/environment/2016/jul/30/england-plastic-bag-usage-drops-85-per-cent-since-5p-charged-introduced
http://www.dunya.com/dunya/global-ekonomi/brexitin-is-dunyasina-etkisi-carpici-boyutlarda-307370h.htm


Telefon: (216) 411 48 33 - (216) 411 48 34
Adres: 19 Mayıs Mahallesi, Bayar Cad.

Sultan Sokak No: 28
Kadıköy/ İSTANBUL
Posta Kodu: 34736

akademi@bel.tr

www.kadikoyakademi.org

http://www.kadikoyakademi.org/
https://www.facebook.com/akademikadikoy/

