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• İstanbul’da ‘Yavuz Sultan Selim Köprüsü’ Zamları

Anadolu’dan gelip Yavuz Sultan Selim 
Köprüsü’nü (3. Köprü) geçerek İstanbul’a kam-
yon ve TIR’larla ulaşan ürünlere art arda zam 
gelmeye başladı. Nakliyecilerin taşıma fiyatları-
na yaptığı köprü zammı, damacana sudan meyve 
ve sebzeye, mobilyadan nakliyeye kadar pek çok 
üründe fiyat artışına neden oldu.

Üretici ile market arasında fiyatları artıran zin-

cir halkasında artık köprü ücreti bahanesi de var. 
Tüm Bostan Sebze Meyve Komisyoncuları ve 
Tüccarları Federasyonu (TÜMESKOM) Başkanı 
Burhan Er, “Antalya’dan İstanbul Hali’nin kapı-
sına bin 500 liraya gelen araç bugün 3. Köprü ne-
deniyle bin 800 liraya geliyorsa bu durumu ürü-
ne yansıtmak zorundayım. Artan mazot da olsa, 
köprü de olsa yol da olsa değişmez. Bu fiyat artışı 
ürüne yansır” dedi. Er, bu durumun market rafın-
da da zam olarak yansımasının kaçınılmaz oldu-
ğunu ifade etti.

Kat edilen mesafenin artması ve geçiş ücreti-
nin katlanması sonrası nakliye firmaları mevcut 
mesafe ücretlerine çoktan zam yaptı. Maliyetleri 
minimum 300 lira artan firmalarda en kısa mesafe 
ücreti yüzde 10-20 arasında zamlandı.

(Cumhuriyet)

• Kuzey Marmara Otoyolu İçin Acele Kamulaştırma Kararı

Kuzey Marmara Otoyolu Projesi kapsamında 
İstanbul, Kocaeli ve Sakarya’daki bazı taşınmaz-
lar kamulaştırılacak.

Kuzey Marmara Otoyolu (Yavuz Sultan Se-
lim Köprüsü dahil) Projesi Kınalı-Odayeri ve 
Kurtköy-Akyazı (bağlantı yolları dahil) kesim-
lerine yönelik olarak bazı taşınmazların Kara-
yolları Genel Müdürlüğü tarafından acele ka-
mulaştırılmasına ilişkin Bakanlar Kurulu kararı, 
Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, İstanbul Silivri, Çatalca, Arnavut-
köy, Eyüp, Sultangazi, Başakşehir, Pendik, Tuzla; 
Kocaeli Gebze, Dilovası, İzmit, Kandıra, Körfez, 

Nakliyeciler İstanbul’a ulaştırdıkları ürünle-
re Yavuz Sultan Selim Köprüsü zammı yap-
maya başladı. Meyve-sebzeden damaca-
na suya kadar pek çok üründe, köprü ücreti 
gerekçe gösterilip yüzde 20’ye varan fiyat 
artışı yapılıyor.

Derince; Sakarya Adapazarı, Akyazı, Serdivan il-
çelerindeki bazı taşınmazlar kamulaştırılacak.

(BirGün)

http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/ekonomi/618041/istanbul_da__Yavuz_Sultan_Selim_Koprusu__zamlari__Fiyatlar_yuzde_20_artti.html
http://www.birgun.net/haber-detay/kuzey-marmara-otoyolu-icin-acele-kamulastirma-karari-132456.html
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Eski bakan ve milletvekili Süleyman 
Arif Emre’nin oğlu ve yeğenine ait 
Çekmeköy’deki araziden geçen Ku-
zey Marmara Otoyolu kaydırıldı. 
Arazi Karayolu Kuruma Kuşağı’ndan 
çıkarıldı ve 0.25 emsal imar hakkı-
na kavuştu. Karar, İBB Meclisi’nde 
CHP’lilerin ret oyuna karşılık oy çok-
luğuyla kabul edildi.
Ulaşım ve Trafik Komisyonu şubat 

ayında reddedilen dosyaya bu kez olumlu 
görüş verdi ve Komisyon görüşü doğrul-
tusunda oylanan imar değişikliği, CHP’li 
Meclis üyelerinin aleyhte oyuna rağ-
men mecliste kabul edildi. Oylama önce-
si söz alan CHP’li İBB Meclis Üyesi Hü-
seyin Sağ, itiraza konu arsa sahiplerinin 
eski bakan ve milletvekili Süleyman Arif 
Emre’nin oğlu ve yeğeni olduğunu belir-
tip, “Bu itiraz herhangi bir vatandaşın olsa 
kabul eder miydik” diye sordu.

Daha önce imara açılması için itirazda 
bulunulan bazı arsalar otoyol koruma ku-

şağı içerisine alınarak itirazlar reddedilmişti. Ancak iti-
raz karara bağlanmışken, yargı yerine İBB Planlama Mü-
dürlüğü devreye girdi. Müdürlük Meclis kararından 5 ay 
sonra 1 Temmuz 2016 tarihinde, “Kararın içeriği net ola-
rak anlaşılamadı” diyerek yetkisini aşacak şekilde karara 
bağlanan itirazı yeniden İBB Meclisi’ne taşıdı. Şubat ayın-
da reddedilen başvurunun ardından 6 aylık süreç içinde 
İmar Komisyonu üyeleri değişti. Yeni komisyon üyeleri 
bu defa itirazı uygun buldu. Böylece Orman komşuluğun-
daki arazi hem koruma kuşağından çıkarılmış oldu hem de 
0.25 emsal imar hakkına kavuştu. Karar, İBB Meclisi’nde 
CHP’lilerin ret oyuna karşılık oy çokluğuyla kabul edildi 
(Hürriyet).

• Yol Gitti Koruma Kalktı

İstanbul Kemerburgaz’da çimento kil 
ocağı açılması için başlatılan çalış-
malar bölge sakinlerinin büyük tep-
kisine neden oldu. Kemerburgaz ve 
Hasdal arasındaki 380 dönüme ya-
kın orman alanının maden ocağı ya 
da beton santrali için ‘aşamalı ola-
rak’ bazı firmalara verileceği iddia-
larını CHP İstanbul Milletvekili Barış 
Yarkadaş, TBMM’ye taşıdı.

Maden sahası yapılmak istenen alandaki 60 bine yakın 
genç çam ağacının gizli gizli şimdiden kesilmeye başlandı-
ğının bölge halkı tarafından tespit edildiğini söyleyen Yar-
kadaş, “Bölgenin ve İstanbul Avrupa yakasının su ihtiyacı-
nı karşılamakta olan Alibeyköy Barajının dibinde bulunan 
alanda bu ocağı açmak tam anlamıyla faciadır” ifadesini 
kullandı.

Yarkadaş, Başbakan Binali Yıldırım’ın yanıtlaması iste-
miyle şu soruları yöneltti:

1- İlgili bölgede hangi firma tarafından bu çalışmalar 
yürütülmektedir? 2- Bölge ile ilgili ÇED raporu hazırlan-
mış mıdır? 3- Bölgede önerge cevabı tarihi itibariyle kaç 
ağaç kesilmiştir? 4- Bölgede çimento kili ocağının açılma-
sının doğa ve bölge halkına vereceği zarar tespit edilmiş 
midir? (Yapi.Com.Tr)

• Maden Sahası için 60 Bin Ağaç mı Kesilecek?

http://www.hurriyet.com.tr/yol-gitti-koruma-kalkti-40252326
http://www.yapi.com.tr/haberler/maden-sahasi-icin-60-bin-agac-mi-kesilecek_151501.html
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• Torunlar İnşaat’taki İş Cinayetinde Kamu Görevlileri Yargılanacak
Torunlar Center’ın Mecidiyeköy’deki inşaatın-

da 6 Eylül 2014’te 32. kattan asansör düşmüştü. 
Faciada 10 işçi hayatını kaybetmişti. Konu ile il-
gili İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava 
açılan dava halen sürüyor. Faciayla ilgili ola-
rak TOKİ yetkililerininde yargılanmasına karar 
verildi.

TOKİ görevini yerine getirmemiş
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suç-

ları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan id-
dianamede, Başbakanlık Teftiş Kurulunun ha-
zırladığı rapora yer verildi. İddianamede,”iş 
kazasının yaşandığı 06.09.2014 tarihi itibarı ile 
tapu kayıtlarına göre arsa sahibinin Toplu Ko-
nut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) olması nedeniyle 
hukuki sorumluluk doğurduğu, tüm arsa bede-
linin o tarihe kadar tahsil edilmiş olmasına rağ-
men tapu devir işlemleri için 31.12.2014 tarihine 
kadar anlam verilemeyecek şekilde süre verildi-
ği” ifadesi yer aldı. Ayrıca, “Ayrıca sözleşmenin 
‘Kazalar’ başlıklı 15. maddesinde ise, yükleni-
cinin 1475 sayılı yasanın 74 ve 76. maddeleri-

ne göre hazırlanan ‘Yapı İşlerinde İşçi Sağlığı ve 
İş Güvenliği Tüzükleri’ hükümleri ile ek ve de-
ğişikliklerini yerine getirmekle yükümlü oldu-
ğu ve yapım esnasında çıkabilecek kazalardan ve 
bu kazaların sebep olacağı zararlardan doğrudan 
doğruya sorumlu olacağının hüküm altına alın-
ması nedeniyle, işverenin iş sağlığı ve güvenliği-
ni sağlamakla 1. derecede sorumlu olduğu, iş ka-
zasının yaşandığı 06.09.2014 tarihinden sonra ve 
26.11.2014 tarihinde gerçekleşen tapu devir işle-
minin gecikmesi ile sözkonusu iş kazası arasında 
cezai anlamda somut bir ilişki ve illiyet bağı bu-
lunmadığı ancak idarenin hukuki sorumluluğu-
nun devam ettiği” tespitine yer verildi.

TOKİ İstanbul Emlak Dairesi Başkanı Aliseydi 
Karaoğlu, TOKİ 4 No’ lu Uygulama Dairesi Baş-
kanı Niyazi Özdemir, TOKİ görevlileri Ömer Ca-
niklioğlu, Temel Emrah Bıyıklıoğlu, Zuhal Dal-
kılıç ve M. Rıfat Çağal’ın, “kamu zararına neden 
olarak görevi kötüye kullanma” iddiasıyla yargı-
lanacak. Davanın ilk duruşması 1 Mart’ta İstan-
bul 15. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

(T24)
• Bakanlık Yeşil Yol’un Çevre Düzeni
Planı’nı Onayladı

Karadeniz Bölgesi’nde 8 ilin yaylalarını birbiri-
ne bağlamak için yapılmak istenen Yeşil Yol pro-
jesini de kapsayan ve TEMA Vakfı tarafından açı-
lan davada “yürütmeyi durdurma” kararı verilen 
1/100.000 ölçekli “Çevre Düzeni Planı”, Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı tarafından yeniden düzenle-
nerek onaylandı.

Yeşil Yol projesinin önünü açan Çevre Düze-
ni Planı onayının yargı kararlarına aykırı olarak 
yapıldığını söyleyen TEMA Vakfı, karara tepki 
gösterdi.

Yeşil Yol projesi nedir?
Yeşil Yol, Samsun’dan başlayarak Ordu, Gi-

resun, Gümüşhane, Bayburt, Trabzon, Rize ve 
Artvin’in yaylaları ve turizm merkezlerini üst 
koddan birbirine bağlayan yaklaşık 2 bin 600 ki-
lometre uzunluğunda turizm yolu olarak plan-
landı. 7 metre genişliğinde gidiş- geliş tek şerit 
olarak planlanan yolun zemini taş parke döşemeli 
olacak. Bu yolla birlikte 40 noktada oteller, resto-
ranlar ve kayak tesislerinden oluşan turizm mer-
kezleri oluşturulacak. 3 yıldır süren ve 90 milyon 
lira harcanan Yeşil Yol çalışmasının 2018 yılında 
tamamlanması planlanıyor (Sendika.Org).

http://t24.com.tr/haber/torunlar-insaattaki-is-cinayetinde-kamu-gorevlileri-yargilanacak,365801
http://sendika10.org/2016/10/bakanlik-yesil-yolun-cevre-duzeni-planini-onayladi/
http://sendika10.org/2016/10/bakanlik-yesil-yolun-cevre-duzeni-planini-onayladi/
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Kadıköy Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi’nin CHP’li Meclis Üyesi Soydan Alkan 
İBB Meclisi’nde yaptığı konuşmada hafriyat kam-
yonlarının şehir içinde yarattığı sorunlar ve çö-
züm önerileri hakkında açıklama yaptı.

Son yıllarda hafriyat kamyonlarının yarattığı 
ölümlü kazalardan örnekler veren Alkan, yetki-
lilerin gerekli önlem ve tedbirleri alması gerek-
liliğine dikkat çekerek, “İBB Meclisi’nde sürekli 
imar planı değişikliği yapıyoruz. Kentsel dönü-
şüm çalışmalarına izin veriyoruz. Ancak bunları 
yaparken şehirle ilgili sorunları düşünmüyoruz. 
İmar iznini, kentsel dönüşüm iznini biz verdiği-
miz için bu sorunu çözmede dolaylı olarak bizim 
de sorumluluğumuz var” dedi.  

“68 Bin Kamyon Şehirde”
İBB verilerine göre izinli hafriyat kamyonu sa-

yısının şu ana kadar 7 bin 620 olduğunu belirten 
Alkan,  “Kaçak çalışanlarla birlikte bu rakamın 
10 bini geçtiği düşünülüyor. Kamyoncular Esnaf 
Odası’na göre 68 bin kamyon şehir içinde bulu-
nuyor” bilgisini paylaştı.

Emniyet birimlerinin ve UKOME’nin  dene-
tim konusunda  yetersiz kaldığını söyleyen Al-
kan, “2016’da sadece Kadıköy’de kamyonların 
karıştığı ölümlü dört kaza bunun dışında birçok 
maddi hasarlı kaza meydana geldi. Bu rakamı 
İstanbul’un geneline yayarsanız ve maddi hasar-

lı kazaları da katarsanız kamyonlar nedeniyle ya-
şanan vahametin boyutu daha da artacaktır. Yani 
acil olarak çözüm bulunması gerekiyor” uyarısın-
da bulundu.  

“Takip Sistemi Şart”
Alkan, kazaların önlenmesi için şu önerilerde 

bulundu:
• İBB’nin kamyonların giriş çıkışlarını düzenle-

mesi ve belirli saatlerle sınırlaması gerek.
• İBB zabıtasına ve ilçe belediyelerine bu kam-

yonları denetleme yetkisi verilmeli.
• Ağır tonajlı kamyonlarda sürücülerden iste-

nen belgeler kısmında psikolojik testler de isten-
meli ve periyodik eğitimlere tabi tutulmalı.

• Kamyonlara araç takip sistemi uygulanmalı ve 
ağırlık ve doğru yükleme kontrolleri yapılmalı.

(Gazete Kadıköy)

• Kamyon Kazaları Meclis Gündeminde

Madde 80 ve onun sermaye ayağını oluşturan 
Türkiye Varlık Fonu’na karşı, 97 kurum adına, 
Çevre Mühendisleri İstanbul Şubesi’nde düzenle-
nen basın toplantısında, “Madde 80 Doğaya, kent-
lere, yaşama karşı açık bir savaş ilanıdır” denildi.

Basın toplantısında Çevre ve Ekoloji Hareket-
leri avukatı İbrahim Demirci, 80. Madde’nin 4. 
fıkrasının yok hükmünde olduğunu belirterek, 
“çünkü bu madde Bakanlar Kurulu’na yasa çıkar-
ma yetkisi veriyor. Yasama yetkisi parlamento-
dan alınıp bakanlar kuruluna veriliyor.” dedi.

Demirci, 80. Madde’nin 5. fıkrasının ise, kamu 
kurumlarından hiçbir izin almaksızın projeleri 
hayata geçirmeyi mümkün kıldığını belirterek, 
Bakanlar Kuruluna, yürütülecek projelere yöne-

• 97 Kurumdan Ortak Açıklama:
“Madde 80 Doğaya, Kentlere, Yaşama Karşı Açık Bir Savaş İlanıdır”

lik yasal tüm kısıtları ortadan kaldırma yetkisi 
verildiğini ifade etti. Söz konusu maddenin ya-
sal ve anayasal mevzuata aykırı olduğunu belir-
ten avukat İbrahim Demirci, aynı zamanda ulus-
lararası hukukun da ihlal edildiğini belirtti.

Çevre Mühendisleri Odası’ndan Kübra Ayçiçek 
ise “Son 14-15 yıldır ekoloji sorunsalı hayatımıza 
daha çok girmeye başladı. Aslında Türkiye tari-
hine baktığımız zaman, sadece son 15 yılda değil, 
1950’li yıllardan beri olan, özelleştirme politika-
larıyla da birlikte, bir ekoloji sorunu var bu ülke-
nin. Çünkü, hiçbir yönetim, bakış açısına ekolo-
jiyi almadı. Ekolojiyi öncelik olarak almazsanız, 
ekonomiyi alırsanız, doğada yapacağınız her pro-
jede rant öncelikli olur” dedi (Yeşilist).

http://www.gazetekadikoy.com.tr/haberDetay.aspx?haberID=9324
http://www.yesilist.com/97-kurumdan-ortak-aciklama-madde-80-dogaya-kentlere-yasama-karsi-acik-bir-savas-ilanidir/
http://www.yesilist.com/97-kurumdan-ortak-aciklama-madde-80-dogaya-kentlere-yasama-karsi-acik-bir-savas-ilanidir/
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Rapor, Türkiye’nin Paris İklim Anlaşması’na 
uygun, 2050 yılına kadar %100 yenilenebilir 
enerji hedefi ile önemli sosyal ve ekonomik fay-
dalar elde edebileceğini ortaya koyuyor.

4 Kasım 2016’da yürürlüğe girecek olan Paris 
İklim Anlaşması, şimdiden tüm dünyada düşük 
karbonlu ekonomiye geçişi hızlandırdı. Bir yan-
dan büyük yatırım şirketleri fosil yakıtlardaki ya-
tırımlarını geri çekmeye başlarken, diğer bir yan-
dan kamu ve yerel yönetimler düşük karbonlu 
seçeneklere yönelen politikaları hayata geçiriyor.

Raporun yazarlarından, NCI’dan Thomas Day, 
Türkiye’nin bu küresel dönüşümün çok geç ol-
madan parçası olması gerektiğine vurgu yapıyor: 
“Ülkeler ve şehirler, sektörel seviyede gittikçe 
daha sürdürülebilir ve düşük karbonlu seçenekle-
re yöneliyorlar. Bunun başlıca nedeni, ekonomik 
güvence isteği ve kalkınma hedefleri. İnsanlar, 
yerel ve ulusal yönetimlerinden daha sürdürüle-
bilir politikalar talep ediyorlar çünkü her gün ya-
şadıkları, gerçek sorunlara çözüm niteliğinde ce-
vaplar arıyorlar.”

4 Kasım 2016’da yürürlüğe girecek olan Paris 
İklim Anlaşması, küresel işbirliği ve enerjide dö-
nüşüm ile küresel sıcaklık artışını 1.5C derecede 
sınırlandırmayı hedefliyor. Rapor, Türkiye’nin 
bu hedefe uygun politikalar benimsediğinde elde 
edebileceği yan faydaları ortaya koyuyor.

Rapora göre, Türkiye sadece enerji politikala-

• Kömürsüz Yeni İklim Rejimi Türkiye İçin Daha Güçlü Bir Ekonomi Demek

rını değiştirerek 2030 yılına kadar enerji ithala-
tında 23 Milyar Dolarlık tasarruf elde edebilir. Bu 
23 Milyar Dolarlık ekonomik fayda aynı zaman-
da Türkiye 2014 GSYİH’sinin yaklaşık %3ü kadar 
tasarruf anlamına geliyor.

Avrupa İklim Ağı’nda Türkiye İklim ve Enerji 
Politikaları Koordinatörü Elif Gündüzyeli ener-
jideki dönüşümün önemine vurgu yaptı: “Paris 
Anlaşması birkaç hafta içinde yürürlüğe girecek-
ken Türkiye gibi halihazırda yüksek karbonlu 
büyüme yolundaki ülkeler için düşük karbonlu 
bir patikaya geçiş kaçınılmaz. Bu raporda, Paris 
Anlaşması’nın imzacılarından olan Türkiye’nin, 
küresel sıcaklık artışını 1.5-2C derecede sınırla-
ma yolunda ve 2050’ye kadar 100% yenilenebilir 
enerjiyi hedefleyen politikaları benimsediği tak-
dirde elde edebileceği kalkınma odaklı faydaları 
ortaya koyuyoruz.”

Gündüzyeli Türkiye’nin gelecekte atması 
adımları da değerlendirdi: “Diğer hızla gelişen 
ekonomiler düşük karbonlu politikaları benimse-
meye başlamışken, Türkiye’nin bir an evvel iddi-
alı iklim politikalarını hayata geçirerek hem im-
zacısı olduğu Paris İklim Anlaşması’nın ortaya 
koyduğu geri dönüşü olmayan iklim değişikliği-
ni engelleme hedefine yönelmesi, hem de çok geç 
olmadan mevcut fırsatları değerlendirmesi şart”.

(Yeşilist)

Dünyaca ünlü NewClimate Institute (NCI) ile CAN Europe (Avrupa İklim Ağı) tarafından Tür-
kiye İklim Ağı’nın desteği ile hazırlanan “İklim Hareketine Geçmenin Yan Faydaları: Türkiye 
İklim Taahhüdünün Değerlendirmesi Raporu” Avrupa Birliği Delegasyonu’nun düzenlediği 
İklim Eylem Haftası’nda kamuoyu ile paylaşıldı.

http://www.yesilist.com/komursuz-yeni-iklim-rejimi-turkiye-icin-daha-guclu-bir-ekonomi-demek/
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• Esnafın Seçtiği Tasarım Havra Sokağı’nda

TAP Genel Sekreteri Neslihan Bahar 2007 yı-
lında 225 ton olan yıllık atık pil toplama miktar-
larını, 2015 yılı itibariyle 630 tona çıkardıkla-
rını söylüyor. 2016 sonu hedefl eri ise 700 tona 
ulaşmak.

Proje, İzmir Akdeniz Akademisi koordinatör-
lüğünde İzmir Kent Değerlerini Koruma ve Ge-
liştirme Derneği, İBB İzmir Tarih Proje Mer-
kezi/Tasarım Atölyesi, Konak Belediyesi, KA 
Katılım Atölyeleri ve Tasarım Koop. işbirliğinde 
düzenlendi.

Proje kapsamında Havra Sokağı’nda esnaf-
la 4 katılımcı atölye çalışması ve çeşitli kurum-
ların ve akademisyenlerin katılımıyla 4 çerçeve 
toplantısı yapıldı. Proje, “Esnaf ile birlikte tasa-
rım ve uygulama etkinlikleri”;”Katılımlı Tasa-
rım Atölyeleri” ve “Katılımlı Uygulama Atölye-
leri” olmak üzere iki aşamada gerçekleştirildi. 
Havra Sokağı’nın güncel mekânsal sorunlarına, 
katılımcı yöntemlerle çözüm önerileri geliştir-
meyi amaçlayan proje kapsamında sokaktaki alt-
yapı, üstyapı, temizlik, atık yönetimi, yakındaki 
otobüs durağı yeri, ziyaretçi trafiği, tanıtım gibi 
güncel sorunlara da çözümler arandı; İzmir Bü-

yükşehir Belediyesi ve Konak Belediyesi’nin ilgili 
birimleri, diğer ilgili kişiler bir araya geldi, bu ko-
nudaki süreçleri çözümlemeye ve hızlandırmaya 
yönelik adımlar atıldı.

Geçtiğimiz günlerde Kemeraltı Havra Sokağı 
esnafının önerileri, tasarımcı ve mimarlar tara-
fından değerlendirilerek, birlikte kararlaştırılan 
tasarım öğelerinin üretimi yapıldı ve 3 Ekim 2016 
günü esnafın seçtiği üst örtü ve aydınlatmaların 
prototip uygulaması yapıldı. Tüm sokağa uygu-
lama yapılabilmesi için çalışmalar devam ediyor.

(Arkitera)

İzmir Akdeniz Akademisi Tasarıma Çağrı Programı kapsamında 3 Mayıs 2016 tarihinde baş-
layan “Havra Sokağı’nı Tasarımla Buluşturma Projesi” Havra Sokağı’nda esnafın seçtiği, de-
neme niteliğinde bir üst örtü ve aydınlatma uygulamasıyla tamamlandı.

•  En iyi Şehir Planlama Ödülü Kadıköy Belediyesi'nin
Kadıköy Belediyesi, Sağlıklı Kentler Birliği’nin 

düzenlediği, Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama 
Yarışması’nda "Bisiklet Yolları" projesi ile 'En İyi 
Şehir Planlama Ödülü'nün sahibi oldu.

Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Ödül töre-
ni, Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahip-
liğinde 14-15-16 Ekim tarihlerinde gerçekleşti. 
34 üye belediyenin projeleriyle katıldığı Sağlık-
lı Kentler Birliği, Sağlıklı Şehirler En İyi Uygu-
lama Yarışması’nda Kadıköy Belediyesi "Bisiklet 
Yolları*" projesi ile En iyi Şehir Planlama ödülü-
nü kazandı.

Kadıköy Belediyesi’ne ödül kazandıran Bisik-
let yolu projesinin ilk aşaması İnönü Caddesin-
de tamamlandı. E-5 ve sahil hattını birleştirme-
yi hedefleyen güvenli bisiklet yolu ise Kozyatağı 
Metro İstasyonu'ndan başlıyor ve Sahrayıcedid 

Camisi önünde sonlanıyor. 2 km uzunluğuyla 
uzun vadeli bisikletli ulaşım planının önemli aya-
ğını oluşturan İnönü Caddesi Bisiklet Yolu artan 
nüfus ve araç yoğunluğuna karşı, çevreci ve sağ-
lıklı bir ulaşım alternatifi sunuyor.

(Ekoyapı Dergisi)

http://www.arkitera.com/haber/27727/esnafin-sectigi-tasarim-havra-sokagi-nda
http://www.ekoyapidergisi.org/2673-en-iyi-sehir-planlama-odulu-kadikoy-belediyesinin.html
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Londra'da kent merkezinden uzaklaşmak is-
temeyen sakinler, daha konforlu bir yaşam için 
çareyi yer altında bodrum katlar inşa etmekte 
buldu.

İstanbul'da kentsel dönüşüm dolayısıyla süren 
inşaatlar kentlileri uzun süredir canından bez-
diriyor. Az katlı konutların yıkılarak yerlerine 
yüksek, çok katlı yapıların inşa edilmesiyle ken-
tin mimari dokusu da bir anda değişiyor. Londra 
da uzun zamandır benzer bir süreçle karşı karşı-
ya fakat bir farkla: Yükselmek yerine yer altına 
iniyorlar.

Londra Belediyesi, kent merkezindeki tari-
hi karakteri korumak adına sokak dokusundan 
mimariye, kent mobilyasından bitkilendirme-
ye kadar farklı ölçeklerde sıkı bir düzenleme uy-
guluyor. Kent merkezi 1971'de çeşitli koruma 
bölgelerine ayrılmış, ilerleyen yıllarda bu bölge-
lere yenileri dahil olmuş. Her bölgede karakterin 
korunması adına farklı planlama kuralları uygula-
nıyor, dolayısıyla alışık olduğumuz kentsel dönü-
şüm uygulamalarındaki yıkıp yeniden inşa etme 
süreci Londra'da geçerli değil. Hal böyle olunca, 
merkezden uzaklaşmak istemeyen kent sakinleri, 
zaman içinde ihtiyaçlarını karşılamakta yetersiz 
kalan konutlarını genişletmek veya yaşam alan-
larını daha konforlu hale getirmek için bodrum-
larında yeni bir yaşam alanı üretmeye başlamış.

(Arkitera)

• Londra'da Buzdağının Görünmeyen Yüzü

• Minimalist Ahşap Karavan
Japon mimar Kengo Kuma, dış mekan eşya üre-

ticisi Snow Peak ile birlikte "jyubako" adını ver-
dikleri, tamamı ahşap ve doğayla uyumlu olan ta-
şınabilir küçük mobil bir ev tasarladı.

Duvarları geleneksel Japon evlerinde bulunan 
tatami (hasır kilim) paspaslarını andıran karavan, 
dış mekan gezilerinde yerleşme beklentisi olma-
dan kullanılabilecek taşınabilir bir barınak imka-
nı sağlıyor.

Barınak birkaç akıllı özelliğe sahip: Seyahat 
halinde camları kapalı iken ahşap bir kutuyu an-
dıran yapının, kampta park halinde iken açılan 
kapı ve pencere kapakları, dışarı doğru açılabilme 
özellikleri sayesinde masa ve tente şeklinde kul-
lanılabiliyor ve bu sayede ekstra mobilya gerek-
tirmeksizin ihtiyaç duyulan kullanılabilir yüzey-
ler oluşturulabiliyor (Arkitera).

http://www.arkitera.com/haber/27720/londrada-buzdaginin-gorunmeyen-yuzu
http://www.arkitera.com/haber/27719/jyubako
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• Tarihin En Kapsamlı GDO Araştırması Yayında
Son 20 yılda, tüm dünyada tarım alanındaki en 

çarpıcı gelişme genetiği değiştirilmiş mahsulle-
rin üretimi ve yaygınlaşması oldu. Geçtiğimiz yık 
ABD’de üretilen soya fasülyesinin %94’ü, mısırın 
ise %93’ü genetiği değiştirilmiş tohumlar kullanı-
larak üretildi. Küresel tarımın bu yeni teknoloji-
ye geçişi de beklenenden hızlı oldu. 

Genetiği değiştirilmiş mahsüllerin çevre ve in-
san sağlığına etkileri konusunda bugüne kadar 
yüzlerce araştırma ve çalışma yapıldı. Bu çalışma-
ların çoğu yalnızca son birkaç yıllık verileri kap-
sadığı için ‘genetiği değiştirilmiş gıda’ konusu ge-
lecekte doğacak sonuçları yansıtmadığı söylenen 
argümanlar arasında, belirsiz bir düzlemde kaldı.

Yakın zamanda yayınlanan yeni bir araştırma 
1998-2011 yılları arasında 5.000’den fazla mısır 
ve soya fasülyesi üreticisinden topladıkları verile-
ri değerlendirmeye alarak bu tabuyu kırdı. Kansas 
State University, University of Virginia, Michi-
gan State University ve Iowa State University’den 
dört araştırmacının yayınladığı çalışma, genetiği 
değiştirilmiş tohumları (mısır ve soya fasülyesi) 
kullanan çiftçilerin kimyasal madde kullanımını 
inceledi. Bu tohumların genlerinde iki değişiklik 
yapılmış; biri tohumu yiyen böcekleri öldürmek, 

diğeri de tohumun herbisitlerin ana maddesi olan 
glisofata tolerans kazanmasını sağlamak. Araştır-
ma sonucunda GDO’lu tohum kullanan üreticile-
rin uzun dönemde eskiye göre daha fazla yabani 
otları öldürücü kimyasal (herbisit) kullandıkları-
nı ortaya çıkmış. Böcek ilacı kullanımındaki dü-
şeşü rağmen, herbisit kullanımındaki bu büyük 
artış; GDO’lu tohumlarla yapılan tarımın çev-
resel etkileri konusunda ciddi şüphe ve tehlike 
oluşturduğuna dikkat çekiyor. Tarımda bu kadar 
yoğun herbisit kullanılması biyoçeşitliliğin azal-
masına, su ve hava kirliliğinin ise artmasına sebep 
olabilir (Yeşilist).
Araştırmanın Tamamına Ulaşmak İçin Tıklayınız

• 1.5°C Sıcaklık Artış Limitini Aşacağımız Daha Şimdiden Neredeyse Kesin
Geçtiğimiz yıl Paris’te düzenlenen Birleşmiş 

Milletler iklim değişikliği konferansı gelecekte-
ki iklim değişikliği ile mücadeleyi amaçlamak-
taydı. Önceki toplantılarda (örneğin 2009 yılında 
Kopenhag’da düzenlenen COP15) tıkanan müza-
kereler ve zayıf tedbirlerden sonra Paris zirve-
si daha farklıydı. Zirvenin sonucunda şekillenen 
Paris Anlaşması şunu öngörmekte:

İklim değişikliğinin etkilerini ve bağlantılı 
riskleri azaltmak adına küresel ortalama sıcak-
lık artışını endüstrileşme önceki seviyelere göre 
+2°C limitinin olabildiğince altında tutabilmek 
ve dahi mümkün olduğunca 1.5°C’yi aşmamak.

1.5°C neredeyse imkânsız bir hedef
2015 yılında küresel ortalama sıcaklık seviye-

lerinin endüstrileşme öncesine göre 1°C’nin bi-
raz daha üzerinde seyrettiğini, gördük. 2016’nın 
bundan daha da sıcak olması kuvvetle muhte-
mel…  Bu yıl Şubat ve Mart aylarında sıcaklıklar 
endüstrileşme öncesine göre 1.38°C daha yüksek 

seviyedeydi. Kabul etmek gerekir ki bu değer-
ler kuvvetli El Niño etkisinde olan tekil aylık ve 
yıllık değerler (yani küresel sıcaklıkların görece 
daha yüksek seyretmesi muhtemel) ancak ana fi-
kir değişmiyor: 1.5°C sıcaklık limitini çok yakın 
bir gelecekte aşmaya doğru koşar adım yoldayız.

Paris Anlaşması kapsamında belirlenen hedef-
leri yüksek ihtimalle başaramayacağız ancak bu 
durum hükümetlerin koyuvermesi için asla bir 
bahane değil. Küresel ısınmayı sınırlandırabil-
mek için yapabileceğimizin en iyisini yapmamız 
şart. Hedeflerden bağımsız olarak şimdi ne kadar 
çaba sarf edersek etkiler o denli baş edilebilir ola-
cak (İklim Adaleti).

http://www.yesilist.com/tarihin-en-kapsamli-gdo-arastirmasi-yayinda/
http://advances.sciencemag.org/content/advances/2/8/e1600850.full.pdf
http://iklimadaleti.org/?p=makale&n=1-5-C-artis-limitini-asacagimiz-daha-simdiden-neredeyse-kesin
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• Eylül 2016 Geçtiğimiz 136 Yılın En Sıcak Eylül’ü Oldu

Küresel ısınmaya dair yeni veriler ortaya çık-
tıkça yeni rekorların da kırıldığı görülüyor. Kırı-
lan her yeni rekor dünyanın küresel ısınma konu-
sunda kötü bir sınav verdiğini ve küresel ısınma 
eğilimine karşı henüz umut verici radikal adım-
ların atılmadığını gösteriyor. Her ne kadar Paris 
Anlaşması’yla birlikte büyük küresel güçler de ar-
tık sorunu gündemlerine almışa benziyor olsalar 
da gezegenin çok daha hızlı ve köklü çözümler 
bulmaması durumunda büyük ekolojik felaketle-
re yakın olduğumuz gün gibi ortada.

NASA’ya bağlı Goddard Enstitüsü (Goddard 
Institute for Space Studies -GISS), küresel ısınma-
ya dair yaptıkları aylık analizler doğrultusunda 
geçtiğimiz Eylül ayının modern kayıt tutma siste-
minin uygulandığı geçtiğimiz 136 yıl içerisindeki 
en sıcak Eylül ayı olduğunu açıkladı.

1951-1980 döneminin ortalama sıcaklığını baz 
aldığımızda, geçtiğimiz Eylül ayı sıcaklıkları bu 
ortalamanın 0.91 santigrat derece daha üzerinde 
oldu.

Goddard Enstitüsü’nün aylık analiz için kullan-
dığı  veriler; kamuya açık olan dünya genelindeki 
yaklaşık 6.300 meteoroloji istasyonundan, deniz 
yüzeyi sıcaklıklarını ölçen gemi ve şamandıra ta-
banlı araçlardan ve Antartika araştırma istasyon-
larından elde ediliyor. Modern küresel sıcaklık 
kayıtları 1880 civarında başlıyor, çünkü önceki 
gözlemler gezegeni yeterince kapsamıyordu. Kul-
lanılabilir ek veriler olduğu durumda aylık ana-
lizler güncelleniyor ve sonuçlar değişebiliyor.

Büyük oranda fosil yakıt tüketimi (petrol, do-
ğal gaz, kömür) ile oluşan karbondioksitin atmos-
fer üzerinde sera etkisi yaratarak dünyanın ısın-
masına sebep olması küresel ısınmada önemli bir 
etken olarak biliniyor. Bununla birlikte orman-
ların tüketilmesi de bu sera etkisinin artmasını 
tetikliyor. İnsan kaynaklı karbondioksit salını-
mının ormanlar tarafından fotosentez esnasında 
kullanımı bu sera etkisini azaltabilecekken, or-
manlık alanların hızla küçülüyor olması da küre-
sel ısınmayı hızlandırıyor.

Kentsel nüfusun kontrolsüz şekilde büyüme-
si ve büyümeyi teşvik edercesine tarım ve orman 
arazilerin yapılaşmaya açılmasıyla birlikte küre-
sel ısınma sorunu daha da büyüyeceğe benziyor. 
Büyüyen kentler, nüfusun kente doğru akmasını 
teşvik ederken, artan nüfusun kent içi ulaşımda 
karayollarını kullanmaya yönlendirilmesi ve bu 
doğrultuda bireysel araç kullanımının teşvik edil-
mesi petrol kullanımını yükseltiyor ve küresel 
ısınmayı hızlandırıyor. Öyle görünüyor ki toplu 
ulaşıma ve alternatif enerji kaynaklarına yönelin-
mediği oranda büyüyen kentler küresel ısınma-
nın birinci dereceden sorumlusu olmaya devam 
edecek. Aynı şekilde kömür ve doğal gaz kullanı-
mındaki artış, binaların ısı verimliliğini artıracak 
yöntemlerle inşa edilmemesi gibi faktörler de kü-
resel ısınma eğilimini güçlendiren etmenler ola-
rak yine kente ve insana dair argümanlar olarak 
beliriyor. Söylenebilir ki doğayı ele geçiren değil, 
onunla uyum içerisinde olan sürdürülebilir bir 
kent yaşamı planlanamadığı müddetçe her geçen 
gün yeni bir rekorun kırılması kaçınılmaz görü-
nüyor (Kadıköy Belediyesi Akademi).

http://www.kadikoyakademi.org/eylul-2016-gectigimiz-136-yilin-en-sicak-eylulu-oldu/
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• 2016 Dünya Nükleer Enerji Raporu

“Nükleer, Neden Yenilenebilir Enerji Değildir?”
Dünya Nükleer Enerji Raporu, nükleer ener-

ji yatırımlarının  yerini yenilenebilir enerji ya-
tırımlarının almasıyla artık “Yenilenebilir enerji  
raporu” adını almayı hak ediyor, zira 2015 ra-
kamları, yenilenebilir enerji olan rüzgar ve gü-
neş yatırımlarından elde edilen elektrik enerji-
sinin nükleer santral yatırımlarından elde edilen 
elektrik  enerjisinin iki katını sağladığını göste-
riyor. Örneğin  Brezilya, Çin, Hindistan, Japon-
ya ve Hollanda bugün nükleer santrallerden üret-
tikleri enerjinin daha çoğunu rüzgar enerjisinden 
elde ediyor.

Rapora göre  2015 yılında başlatılmış olan top-
lam 8  nükleer santral inşaatının 6’sı Çin’de, di-
ğer ikisinden biri Pakistan’da diğeri de Arap 
Emirlikleri’nde. Bununla birlikte nükleer santral 
kurma hazırlığı içinde olan 9 ülke yer var: Bang-
ladeş, Mısır, Ürdün, Polonya, Suudi Arabistan, 
Vietnam, Şili, Litvanya ve Türkiye.

Rapor Japonya, İsveç, İsviçre, Tayvan ve 
ABD’de 8 reaktörün öngörülen tarihten önce ka-
patıldığına, Kaliforniya ve Tayvan’da nükleer-
den çıkış kararı alındığını, nükleer santral kurma 
planları olan 14 ülkenin 9’unda  projelerin  birkaç 
yıl ötelendiğine, Çin’de inşaat halindeki 21 reak-
törün en az 10’unda plandaki tarihe göre  gecik-
me olduğuna ve Şili’ nin nükleer planını askıya 
alırken Endonezya’nın da nükleer planını terk et-
tiğine  dikkat çekiyor.

Rapora göre bir tarafta nükleer santrallerin 
yüksek inşaat maliyetleri diğer tarafta  yenilene-
bilir enerji olan güneş ve rüzgar enerji santralle-
rinin hızlı ve sürekli düşen maliyetleri söz ko-
nusuyken,  ilaveten  2015 Paris Konferansı’nda 
karbon salımı azaltma kararları alınmışken çoğu 
ülkenin yatırım eğilimlerinin güneş ve rüz-
gar santrallerinden yana olduğu görülüyor. Hat-
ta Brezilya, Çin, Almanya, Japonya ve İngiltere 
gibi  Nükleer enerji santrallerine sahip olan ül-
keler veya olmayı planlayan ülkeler de yenile-
nebilir enerji yatırımlarını arttırma eğilimi gös-
teriyor. Bununla beraber önümüzdeki on yılda, 
nükleer santrali bulunmayan Birleşmiş Milletler 
üyesi 163 ülkede yenilenebilir enerji  hızlı ilerle-

me gösterecek ve bu teknolojilerin kullanımıyla 
ekonomide sağlanan gelişmeler  nükleer enerjiyi 
tamamen dışarda bırakacak.

2016 Dünya Nükleer Enerji Durum 
Raporu’ndan paylaştığım kısımlarla yeterince 
açıklanmış olduğunu düşünsem de nükleer ener-
jinin  neden yenilenebilir enerji olmayacağını ra-
poru yazan ekibin lideri Mycle Schneider’ın keli-
meleriyle de aktarmak isterim:

“Herşeyden önce şunu atlamayalım ki “yenile-
nebilir enerji” mantığı  enerjiyi üreten makine-
nin “sonlu bir ham madde” kullanmıyor oluşuna 
temellenmektedir. Nükleer enerji üretmek için 
gerekli olan ham madde ise uranyumdur ve uran-
yum tükenebilir, sonlu bir ham maddedir dola-
yısıyla petrolden, kömürden, gazdan farklı değil-
dir. Yenilenebilir enerji adı verilen güneş, rüzgar 
ve jeotermal gibi enerjiler ise sonlu olmayan kay-
naklarla üretilir. Yenilenebilir enerji türevi ola-
rak adı geçen biogazın ise durumu farklıdır, elde 
edilecek enerji ürünün hasat miktarına bağlıdır.

Yenilenebilir enerjinin diğer bir nosyonu da 
çevreye ve iklime olumsuz etkisinin, negatif dış-
sallığının nükleer, fosil yakıtlara göre daha öngö-
rülebilir ve sınırlı olmasıdır. Nükleer lobi uzun 
süre nükleer enerjinin de negatif dışsallığı ol-
madığını iddia etmiştir, hala da etmektedir. Fa-
kat gelin meseleye farklı enerji kaynakları açısın-
dan kendimize şu soruyu sorarak bakalım: 1 Lira/
Dolar/ Avro’ya ben ne kadar emisyonu ne kadar 
kısa sürede azaltabilirim?Aslında yeni nükleer 
santraller tam bir iklim düşmanıdır.  Hem paha-
lıdır  hem de iklim değişikliğini önlemede en ya-
vaş araç sayılabilir. Çok net bir örneği en son im-
zalanan Hinkley Point C Nükleer santrali teşkil 
ediyor. 2015 yılında İngiltere yenilenebilir enerji 
yatırımlarına 22 milyar dolar kullandı. Yenilene-
bilir enerjiden elektirik üretimi sadece 2015 yı-
lında 29 milyar kilovat saate çıktı ki bu miktar 
Hinkley nükleer santralinin 10 yılda üreteceği 
enerjiye denktir. Ne derseniz deyin nükleer ener-
ji çok pahalıdır ve yenilenebilir enerjiyle rekabet 
edemeyecek kadar da hantaldır, yenilmeye mah-
kumdur” (Pınar Demircan / Yeşil Gazete).

https://yesilgazete.org/blog/2016/10/17/2016-dunya-nukleer-enerji-raporundan-alintilarla-nukleer-neden-yenilenebilir-enerji-degildir/
https://yesilgazete.org/blog/2016/10/17/2016-dunya-nukleer-enerji-raporundan-alintilarla-nukleer-neden-yenilenebilir-enerji-degildir/
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